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Assistentiewoningen De Lork:
Waar huisvesting met zorg een thuis wordt.

Op naar meer ont-moeten!
Het jaar 2021 startte als een even uitdagend jaar als 2020, maar al
snel volgden er gelukkig ook hoopgevende berichten. In maart
werden alle onze bewoners gevaccineerd met het Pfizer-vaccin en na
de federale versoepelingen in mei kon ook het onderonsje opnieuw
veilig worden opgestart. Wij hopen dat wij in de tweede helft van 2021
samen terug meer mogen in plaats van moeten en dat er alleen maar
meer ruimte komt voor verbinding en ontmoeting met elkaar.
Het hele team van Assistentiewoningen De Lork wil u nogmaals
bedanken voor uw medewerking in deze uitdagende tijden!

Terugblik op de COVID-19-vaccinatie
De Lork bleef gelukkig zeer lang gespaard van corona, toch kregen ook wij uiteindelijk te
maken met een klein aantal besmettingen begin 2021. Door hier meteen op te reageren
naar bewoners, medewerkers en familie toe, preventieve screening uit te voeren en de
gepaste maatregelen te nemen, konden wij iedereen twee weken later gelukkig laten weten
dat we wederom coronavrij waren.
In februari kregen we vervolgens het goede nieuws van de overheid dat we iedereen in De
Lork snel zouden kunnen vaccineren met Pfizer/BioNtech. Alle bewoners tekenden daar
graag op in. Het eerste vaccin werd toegediend op 7 maart 2021, de tweede prik volgde op
28 maart 2021.

Complimenten voor ons stralende model Marleen op de foto,
al onze bewoners, medewerkers en onze artsen!
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Martin Seeuws, de directeur van
Assistentiewoningen
De
Lork
en
verpleger van opleiding, zette met de
beste zorgen ook de 10.000ste prik van
de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen bij
de Gaverse Francine De Nys.
Francine kreeg naast haar Covid-prik ook
een prachtig boeket en een mooi artikel
in de krant.

Hoe u kan zien dat u gevaccineerd bent?
1.
2.
3.
4.

Surf naar www.myhealthviewer.be
Log in met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en pincode, of via de app "Itsme".
Kies hiervoor de blauwe balk “inloggen als BURGER” en klik daarna op “TOESTAAN”.
Ga naar uw vaccinatiegegevens door in de linkse blauwe balk te klikken op
“Mijn vaccinaties”. U krijgt daar een overzicht van uw recente vaccinaties.
5. Rechtsboven staat een knop waarmee u dit document kan afdrukken.
Heeft u hierover nog vragen? Spreek Martin Seeuws gerust aan, hij helpt u graag verder!
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Huidige COVID-19-maatregelen (mei 2021)
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Terugblik op het webinar rond vaccinatiebereidheid
van Prof. Emelien Lauwerier

Op 17 maart 2021 ging een gratis online webinar door rond vaccinatie en
vaccinatiebereidheid in onze maatschappij. Het webinar was voor iedereen toegankelijk:
jongeren, ouderen, bewoners, hulpverleners, instellingen, familie, … Keek u ook mee?
De volledige presentatie kan u nog steeds herbekijken op ons Youtube kanaal
(https://www.youtube.com/watch?v=3C9C6gQTUh0).
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Solidariteitszegels Bpost
Onder de noemer “Samen zijn we sterker” bracht Bpost een beperkte oplage
solidariteitszegels
uit
waarop
onder
andere
gezondheidsmedewerkers
en
hulpdienstmedewerkers - terecht - afgebeeld staan als helden.
Een deel van de opbrengst gaat naar de Koning Boudewijnstichting, meer bepaald het
Fonds Solidaire Zorg. Dat fonds steunt projecten die woonzorgcentra, algemene en
psychiatrische instellingen ten goede komen. Per verkocht vel postzegels, schenkt Bpost
hen 30 cent.
Een schitterend initiatief dat wij uit solidariteit graag steunen. Assistentiewoningen De Lork
kocht deze zegels daarom alvast aan! Vraag ernaar bij Bpost.
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Een coronaveilig Pasen 2021

Paasontbijt: ook dit jaar kregen de bewoners hun koffiekoeken van Aernoudt, fruitsap en
chocolade veilig op de flat afgeleverd! Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer samen Pasen
vieren met een uitgebreid paasbuffet in de polyvalente zaal!

Paasquiz: vrijwilligster Christine organiseerde daarnaast ook een quiz waarbij bewoners de
namen van o.a. oude volksspelen en attributen moesten raden. De 22 deelnemende flats
kregen paaseitjes en de drie winnaars een extraatje daarbovenop. Proficiat!
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Terugblik op de 10de editie van de Week van de Valpreventie

Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser. Elke 11 seconden wordt een 65-plusser
opgenomen op spoed na een val. Elke 19 minuten overlijdt een 65-plusser ten gevolge van
een val. De 10de editie van de Week van de Valpreventie, die doorging van 19 tot en met
25 april 2021, droeg dan ook de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’.
Het lokaal dienstencentrum Den Oever, de seniorenraad, de residenties De Lork en Bellevue
en het lokaal bestuur hebben de senioren hiervan bewustgemaakt door een boekje met
nuttige en aangename opdrachten uit te delen. Zo wilden we er samen voor zorgen dat
ouderen zo lang mogelijk gezond en in hun eigen omgeving kunnen blijven.
Meer tips over valpreventie vindt u op www.valpreventie.be.
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Moederdag
Op 9 mei 2021 vierden we in De Lork alle vrouwen! Zij kregen op deze zonnige zondag een
unieke bloem met een lange kleurrijke bloeitijd, de Celosia.
De Celosia plant staat graag op een lichtrijke, warme en zonnige plek. De plant leeft graag
in goed bevochtigde potgrond, maar zorg ervoor dat de wortels niet nat blijven staan na het
water geven. De plant zal u dan verblijden met een lange kleurrijke bloei!
Isabelle maakte enkele mooie kiekjes bij het uitdelen van de bloemen:
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Interview met Christine:
vrijwilliger met een groot hart!

Christine werkt momenteel bijna een jaar als vrijwilliger
voor Assistentiewoningen De Lork en is ondertussen al
een bekend gezicht geworden. Ze is niet alleen een grote
meerwaarde voor onze bewoners, maar haar helpende
handen maken ook het verschil voor onze medewerkers.
Hoog tijd voor een interview met deze topdame!

Hoe kwam u terecht in De Lork als vrijwilliger?
Ik woon sinds 1989 in Gavere en heb De Lork dus weten
bouwen. Ik sta ook volledig achter de visie van De Lork,
dus hier vrijwilligerswerk doen leek me fijn.
Waarom wilde je graag vrijwilligerswerk gaan doen?
Had je daar reeds ervaring mee?
Ik ben op pensioen en mijn kinderen zijn 26 en 21 jaar
oud. Mijn man gaat nog gaan werken en ik wou niet hele dagen alleen thuis zitten. Een halve
dag in de week vrijwilligerswerk doen maakt een groot verschil voor mij. Het geeft je iets om
naar uit te kijken. Je hoort ergens bij.
Uit welke taken, activiteiten of band met bewoners haal jij het meeste voldoening?
Ik ga met de mensen wandelen, koffie drinken, een babbeltje slaan. Tijdens de
coronaperiode belde ik de bewoners soms eens op, en ik heb ook de paasquiz
georganiseerd. Ik voel mij daar goed bij. De sociale contacten zijn dus niet alleen voor de
bewoners goed, maar ook voor mij. De vriendelijkheid van de medewerkers naar de
bewoners en naar mij toe beroert mij. Ik heb veel respect voor de zorgsector. Ze zijn er altijd
voor de mensen en met oneindig veel geduld doen ze steeds vriendelijk hun werk.
De Lork wilde in 2020 eigenlijk graag een vernieuwd aanbod activiteiten starten, maar
corona en de veiligheidsmaatregelen maakten het ons helaas onmogelijk. Nu de
bewoners allen gevaccineerd zijn, geeft dat weer wat positieve perspectieven. Heb jij
ook ideeën die je heel graag samen met ons en de bewoners zou willen realiseren?
Bijvoorbeeld een vaste namiddag plannen om samen te gaan wandelen. Bij regenweer
kunnen we een andere activiteit doen zoals zang, beweging in de zaal, eens een knutselen breinamiddag, samen naar de bibliotheek, samen kaarten of bingo spelen, ….
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Wat is het mooiste compliment dat je reeds kreeg voor al jouw inspanningen en goede
zorgen in De Lork?
Ik hoef geen complimenten. Ik heb gewoon deugd van dat klein beetje werk dat ik doe. De
grote glimlach die op het gelaat van de medewerkers en de mensen verschijnt als ze mij
zien, vind ik het grootste compliment. Ik voel mij daar echt welkom!
Zou je anderen het doen van vrijwilligerswerk aanraden? Waarom (niet)?
Ja, ik raad het iedereen aan die tijd over heeft. Het verrijkt je leven. Er is wel altijd iets dat je
kan doen en je houdt er een goed gevoel aan over. Je wordt niet beoordeeld of veroordeeld.
Alles wat je doet is eigenlijk goed.
Wil je nog iets vertellen, vragen of meegeven aan de lezers?
Als je tijd over hebt, kom dan maar af naar De Lork. Iedere hulp is welkom! Ik hoop van harte
dat ik later ook in de Lork mag belanden. Het is hier goed!

Bedankt Christine!

Ben/ken jij iemand die ook vrijwilliger wil worden in De Lork en zo mee
het verschil wil helpen maken voor onze bewoners en medewerkers?
Laat het ons weten:
info@delorkgavere.be of emelien.lauwerier@delorkgavere.be
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Laten we elkaar weer ontmoeten
Midden mei ging er terug een veilig onderonsje door in De Lork binnen de nieuwe
versoepelde Covid-19-veiligheidsmaatregelen. Veel dank aan onze medewerkers, aan onze
vrijwilliger Christine en aan al onze bewoners om tot op de dag van vandaag de richtlijnen
zo goed te volgen zonder in te boeten aan zorg voor elkaar. Op naar meer verbinding,
sociaal contact en activiteiten in De Lork!

De agenda voor de tweede helft van 2021 wordt momenteel
samengesteld. Hier blijft u op de hoogte van de komende activiteiten:
Activiteitenkalender De Lork: www.delorkgavere.be/kalender
Activiteiten in en rondom Gavere: www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/gavere
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Vernieuwde maaltijden in De Lork:
vers, gevarieerd en op vraag

We vinden het belangrijk om steeds kritisch te blijven kijken naar ons aanbod dienstverlening en
bevragen daarbij graag uw verwachtingen. In het kader daarvan deden wij enige tijd terug een open
bevraging naar ideeën rond het aanpassen van onze maaltijden. Zowel de bewoners die reeds
gebruik maken van dit aanbod als degenen die dit nog niet deden, konden hun mening daaromtrent
met ons delen. Wij zijn met de resultaten van deze bevraging graag aan de slag gegaan om u een
nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden.
Vanaf week 22 (31 mei 2021) gaat de nieuwe regeling van start. Wij proberen steevast een
gevarieerd en gezond weekmenu samen te stellen met verschillende soorten ontbijt, beleg, salades
en desserts. Op die manier is er voor elk wat wils!

Op vrijdag zal u steeds het weekmenu voor twee weken later ontvangen. Het eerste document
waarop u uw keuzes kan aankruisen voor week 22, kreeg u reeds per brief. Wij voegen hier in het
Magazine nog eens het voorbeeld toe. Het ingevulde exemplaar kan u vervolgens telkens ten laatste
op zondagavond overhandigen aan onze medewerker opdat het juiste aantal verse ingrediënten
tijdig besteld kan worden.
Wij geven graag nog een dikke pluim aan onze medewerkers die dit initiatief mee in handen
genomen hebben en aan u voor uw medewerking!
Smakelijk!
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Woordzoeker
angst, bestrijden, hoesten, nepnieuws, supermarkt, videobellen, ziekenhuis, bescherming,
desinfecteren, kabinet, ouderen, thuiswerken, wassen, besmetting, hamsteren,
mondkapjes, quarantaine, vaccinatie, ziek

2021 bracht ons weer wat perspectieven.
Wij hopen dat al onze bewoners, hun
dierbaren, onze medewerkers en alle
samenwerkingspartners gezond blijven.

Assistentiewoningen De Lork
Kasteeldreef 32 bus 1, 9890 Gavere
Telefoon: 09 384 83 83
E-mail: info@delorkgavere.be
Erkenningsnummer: PE179
www.delorkgavere.be
www.facebook.com/DeLorkGavere
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