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Groene vingers
Week van de spirituele zorg
Gezellig onderonsje op Emmaüs

Geluk
Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.
Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

Toon Hermans
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WELKOM
NIEUWE BEWONERS

Mevr. GRETA DECKMYN is afkomstig uit de
serviceflats De Rozelaar en geboren te Roeselare op
21/02/1932. Zij woont bij ons in studio 311 sinds juli
2021.

Mevr. LIA VANDENBERGHE is afkomstig uit de
serviceflats De Rozelaar en geboren te Wevelgem op 9/
4/1921.
Zij woont bij ons in studio 305 sinds juli 2021.

Mevr. MARIA KESTELYN is afkomstig uit de Oude
Schoolstraat te Roeselare en geboren te Poperinge op
24/11/1933.
Zij woont bij ons in kamer 223 sinds juli 2021.

We heten jullie van harte
welkom in Vincenthove.
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WELKOM
NIEUWE BEWONERS

E.H. Padré RAF DELY is afkomstig uit de serviceflats De
Rozelaar en geboren te Lichtervelde op 28/09/1928.
Hij woont bij ons in kamer 204 sinds augustus 2021.

Mevr. ROSA DESMET is afkomstig uit de Oostlaan te
Ledegem en geboren te Roeselare op 15/10/1934.
Zij woont bij ons in kamer L112 sinds augustus 2021.

We verwelkomen ook alle
bewoners die in ons kortverblijf
te gast zijn.
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Verjaardagen bewoners Vincenthove
Dhr. Emiel Kerrinckx wordt 90 jaar
op 1 september.

Mevr. Bea Bossuyt wordt 87 jaar op
4 oktober.

Dhr. Johny Ingels wordt 76 jaar op 8
september.

Mevr. Denisia D'hondt wordt 89 jaar
op 6 oktober.

Dhr. Gaston Bentein wordt 85 jaar
op 10 september.

E.Z. Godelieve Vandendriessche
wordt 86 jaar op 7 oktober.

Dhr. Andreas Swaenepoel wordt 92
jaar op 10 september.

Mevr. Rosa Desmet wordt 87 jaar op
15 oktober.

Mevr. Martha Van Coillie wordt 104
jaar op 18 september.

Mevr. Maria Rosa Rommens wordt
93 jaar op 18 oktober.

Dhr. Lionel Vlieghe wordt 75 jaar op
21 september.

Mevr. Godelieva Verbeure wordt 84
jaar op 19 oktober.

Mevr. Rosa Wostyn wordt 91 jaar op
21 september.

Mevr. Delphina Boudrez wordt 89
jaar op 27 oktober.

Mevr. Monica Verhoest wordt 85
jaar op 23 september.

Mevr. Monica Allaert wordt 90 jaar
op 28 oktober.

Mevr. Gertrude Borry wordt 89 jaar
op 28 september.

Dhr. Maurits Van Loke wordt 93 jaar
op 29 oktober.

E.H. Padré Raphaël Dely wordt 93
jaar op 28 september.
Mevr. Paula Vermeulen wordt 87
jaar op 4 oktober.

WE WENSEN JULLIE ALLEN
EEN FIJNE VERJAARDAG TOE!
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Verjaardagen gebruikers Den Haard
Mevr. Erna Borry wordt 89 jaar op
3 september.

Mevr. Denise Boen wordt 83 jaar
op 5 oktober.

Mevr. Yolanda Berbrugghe wordt
90 jaar op 10 september.

Mevr. Alice Meeuws wordt 90 jaar
op 19 oktober.

Mevr. Yolande Decoene wordt 96
jaar op 14 september.

Mevr. Gerarda Duyvejonck wordt
83 jaar op 25 oktober.

Mevr. Martha Espeel wordt 88 jaar
op 15 september.

Mevr. Liliane Devisscher wordt 71
jaar op 27 oktober.

Dhr. Eric Vanderhaeghe wordt 82
jaar op 27 september.

Mevr. Elisabeth Croo wordt 86 jaar
op 27 oktober.

Mevr. Jenny Landuyt wordt 75 jaar
op 27 september.

Verjaardagen bewoners De Rozelaar
Mevr. Erna Borry wordt 89 jaar op
3 september.

Mevr. Denise Boen wordt 83 jaar
op 5 oktober.

Mevr. Yolanda Verbrugghe wordt
90 jaar op 10 september.

Mevr. Gerarda Duyvejonck wordt
83 jaar op 25 oktober.

Mevr. Yolande Decoene wordt 96
jaar op 14 september.

Mevr. Liliane Devisscher wordt 71
jaar op 27 oktober

Mevr. Martha Espeel wordt 88 jaar
op 15 september.

Mevr. Elisabeth Croo wordt 86 jaar
op 27 oktober.

Dhr. Eric Vanderhaeghe wordt 82
jaar op 27 september.
Mevr. Jenny Landuyt wordt 75 jaar
op 27 september.
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WE WENSEN JULLIE ALLEN
EEN FIJNE VERJAARDAG TOE!

Medewerkersnieuws

Verjaardagen
Conny Vijncke (maaltijdzorg) verjaart op 8 september.
Sabien Hoorne (maaltijdzorg) verjaart op 16 september.
Dadan Eubejen (wooneenheid 1) verjaart op 23 september.
Nikki Decapmaker (maaltijdzorg) verjaart op 25 september.
Kim Soenen (nachtdienst) verjaart op 3 oktober.
Lies Defour (wooneenheid 3) verjaart op 8 oktober.
Chaline Dewaele (maaltijdzorg) verjaart op 11 oktober.
Adrianne Lastfogel (interieurzorg) verjaart op 11 oktober.
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Medewerkersnieuws
Verjaardagen
Marie-Sabine Vanbesien (onthaal en administratie) verjaart op 18 oktober.
Sabrina Jacques (leefgroep) verjaart op 19 oktober.
Kobe Degrijse (leefgroep) verjaart op 19 oktober.
Greet Depreitere (wooneenheid 0) verjaart op 20 oktober.
Ingrid Libbrecht (interieurzorg) verjaart op 21 oktober.
Marijke Staelens (wooneenheid 0) verjaart op 22 oktober.
Nadia Laheye (wooneenheid 3) verjaart op 23 oktober.
Dorine Vannieuwenhuyse (wooneenheid 0) verjaart op 30 oktober.

Geboortes
Op 5 augustus werd Armand geboren, kleinzoon van Viviane Defoort
(dagverzorgingscentrum)
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Terugblik
Vincenthove
Olympische spelen
Na de Tour de France stonden de olympische spelen op het programma.
Deze gingen door van 23 juli 2021 – 8 augustus 2021. België won 7
medailles: 3 gouden, 1 zilveren en 3 bronzen.
Ook in Vincenthove waren het spannende weken tijdens onze Vincenthoofse
spelen. We begonnen met een heuse ceremonie, waarbij het olympisch
vuur werd aangebracht. Verschillende wooneenheden streden om medailles
in verschillende disciplines. Op de slotceremonie werden de medailles
uitgedeeld. Proficiat aan alle deelnemers!

Ijsfestijn
Naar jaarlijkse traditie vond op het einde van de
zomer ons ijsfestijn plaats. Een coupe aardbeien
of dame blanche. Voor een ijsje was bij iedereen
nog wel een plaatsje vrij.
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Terugblik
Vincenthove
Zomers genieten!
Een BBQ, aperitief, lekkere cornetto's, een wandeling, een ritje met de
duofiets, een daguitstap, muzikaal terras. We kunnen terugblikken op heel
wat mooie momenten afgelopen zomer ondanks het minder zomerse weer.
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Terugblik
Den Haard
We namen voetbadjes om af te koelen van de warmte.

We deden een wandeling in de buurt rond Vincenthove.
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Terugblik
Den Haard
We deden een lekkere BBQ voor onze bezoekers.
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Terugblik
De Rozelaar

Op 20 augustus stierf onze
flatbewoner Jacques Arteel,
echtgenoot van Andrea Wallaeys.
Het echtpaar woonde reeds meer
dan 6 jaar in de serviceflats.

Jaarlijkse bedanking van onze bewoners
voor de goede zorgen van Hilde Roose.
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Terugblik
Interview
De Rozelaar
Sfeerbeelden van ons verjaardagsfeest.
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Op een dag in april kwam Klaas met het voorstel om het kleine stukje
grond rond de ( gevelde ) boom) te gebruiken als try out om bloemen te
planten. Omdat Karel Gheeraert specialist is in het kweken van
zonnebloemen ..kwam deze vraag ook tot bij hem. Karel en zijn hele equipe
dochters en zoon zijn direct op het voorstel van Klaas ingegaan. Johan de
zoon had zonnebloemzaad uitgeplant in de tuin waar Karel en Frederika
vroeger woonden. Toen die groot genoeg waren heeft Carol de jongste
dochter van Karel de zonnebloemen uitgeplant op het stukje grond. De
jonge plantjes kregen geregeld bezoek van Karel. Hij gaf ze water...en
vooral veel liefde. De bloemen groeiden en bloeiden. Er was nog ruimte
over op het stukje grond en toen kwamen er nog pompoen- en
courgetteplantjes en Oost-Indische kers bij. Die mooie oranje - gele
bloempjes van de Oost-Indische kers zijn zelfs eetbaar. En heel gezond ze
hebben veel vitamine C. Het zaad van de mooiste zonnebloem wordt
gespaard...en volgend jaar planten we dan weer zonnebloemen.

Wie doet er volgend jaar
mee met de bloementuin?
Vele groeten van het
bloementeam Gheeraert.
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Groene vingers in Vincenthove

Dagelijks haalt Lucien de gieter uit het tuinhuisje om
alle planten op het terras van de leefgroep water te
geven, en dat zijn er heel wat! Hij snoeit de
boompjes, geeft de planten meststof en zorgt dat de
klimop de geraniums niet overwoekert. Zijn stiel was
kleermaker, maar hij omschrijft zichzelf als een
‘buitenmens’. In Hooglede werkte hij graag in zijn
hof, waar een zelfgekweekte notelaar zijn familie en
de buren van noten voorzag.

17

Nieuwe medewerker aan het woord
Ik ben Timothy Declercq en werk sinds kort
als vervanger van Lies op wooneenheid 3
in het team wonen en leven.
Ik ben zeer verheugd deze job te kunnen
uitoefenen omdat ik mezelf zou
omschrijven als een zeer sociaal persoon
die graag actief bezig is en graag plezier
maakt en mensen graag een fijne tijd
bezorgt.
Ik ben 32 jaar en woon in Ingelmunster. Ik ben een bezige bij maar veel van
mijn vrije tijd spendeer ik bij OpStap Roeselare. Hier begeleid ik activiteiten
of organiseer ik weekends en reizen. Ik ben ook beantwoorder bij Awel de
jongerentelefoon en speel recreatief volleybal. Vroeger was ik actief
wielrenner in competitie, maar heb de fiets opgeborgen maar ben nog
steeds een zeer grote koers fan.
Dus voor info over de koers ben je altijd welkom ;)
Een andere grote passie van mij is alles wat met lekker eten en lekker
drinken te maken heeft. Ik heb een 5 jarige opleiding gevolgd en mag mezelf
wereldwijnmeester noemen. Indien er iemand ooit eens een vraag heeft
rond dit thema mag je mij steeds aanspreken . Voor ik mezelf heb
omgeschoold tot een job in de zorg was ik actief als accountmanager voor
een bedrijf dat champagnes en wijnen invoerde in de Benelux.
Na mijn omscholing heb ik 1 jaar als zorgkundige gewerkt in een OCMW
woonzorgcentrum in Sint Niklaas. Waarna ik verschillende vervangingen in
voorzieningen voor mensen met een beperking als begeleider heb gedaan.
Ik hoop dat we een vlotte samenwerking kunnen hebben en vooral dat we
de bewoners hier een aangename tijd kunnen bezorgen.
Ik sta altijd open voor een babbel of om iets te helpen organiseren of wat
dan ook, spreek me gerust aan.
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Familie-avond

Familie-avonden in Vincenthove
We willen familieleden informeren over de werking van de
wooneenheid en de actualiteit in het hele huis. We vinden het
belangrijk om de mening van familieleden te kennen over het
wonen en leven in Vincenthove. Tot nu toe deden we dat onder
andere via enquêtes en vóór het ‘coronatijdperk’ waren er
bijeenkomsten van de familie-adviesraad. Nu zullen we avonden
organiseren per wooneenheid, zodat familieleden elkaar kunnen
leren kennen bij een glaasje, het team ontmoeten, de directie
kunnen spreken, …

Beste familieleden,
We nodigen u graag uit voor een ontmoeting, wat
informatie over de werking van de wooneenheid en
de kans om in gesprek te gaan en uw mening te
geven over hoe u alles ervaart in Vincenthove.
Concrete datums en een uitnodiging per mail
volgen nog, u bent van harte welkom!
De medewerkers en directie van Vincenthove
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Een gezellig onderonsje... op Emmaüs...
Emmaüs is een wooneenheid waar onze Zusters verblijven. Ze is verbonden
via een passerelle met de eerste verdieping.
Onlangs kwamen we samen voor een gezellig onderonsje waarbij we het
hoofdzakelijk hadden over de intrede in het klooster en de toekomst die je
destijds had als kloosterzuster.
Alvorens je je intrede kon doen, werd je als postulante opgenomen in het
klooster. Deze periode duurde ongeveer een half jaar tot een jaar. Hierna
kreeg je toegang tot het noviciaat en werd je een novice. Deze periode kon
tot anderhalf jaar duren. Het verschil in habijt toonde aan of je een
postulante was of novice. Zo droeg een novice een witte kap terwijl een
postulante een zwarte sluier droeg.
Nadat je de tijdelijke geloften had afgelegd, kon je de ‘eeuwige geloften
voor eeuwig tot aan de dood’ afleggen en werd je Zuster.
Ik vroeg me af vanwaar de roeping kwam om je ten dienste te stellen als
leerkracht, verpleegkundige of voor andere apostolaatswerken zoals
huishoudelijke taken voor je medezusters…?
‘Dit werd mij zo gevraagd, om te gaan studeren en zo mijn diploma van
leerkracht te behalen’, zei Zuster Hilda. Zo kon je ook de opdracht krijgen
om te studeren voor verpleegkundige en je leven te wijden aan de zorgen
van de patiënten die je toegewezen kreeg.
De overste sprak je aan volgens je bekwaamheid en hoe je in het leven
stond, niet volgens je leeftijd. Zo moet je bekwaam zijn om een kind bij te
staan in zijn algemene ontwikkeling.
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Bewoners aan het woord

Zuster Hilda gaf jaren les met hart en ziel in de Katholieke School te
Alveringem. Ze stelde het welzijn van ieder kind voorop. In de jaren 40
zaten de kinderen apart volgens leeftijd en geslacht. Alle boeken en
schoolgerief werden gratis aangeboden, mits toelage van de overheid. Pas
vanaf de jaren 80 kwam er hier verandering in en moest je voor bepaalde
zaken een bijdrage betalen bijvoorbeeld voor de opvang na de schooluren.
Net zoals de intrede in het klooster een roeping is, is ook de zorg en
opvoeding voor het kind een roeping…
We sluiten ons gezellig onderonsje af met een mooie foto.

Van links naar rechts:
Zuster Hilda, Zuster Hildegart, Zuster Rita, Zuster Andrea, Zuster Maria
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EK-Voetbal-Shirt
Ondertussen is het EK voetbal al achter de rug en mocht Italië de verdiende
beker mee naar huis nemen.
Ook onze Rode Duivels waren favoriet om deze titel in de wacht te slepen.
We waren alvast goed gestart.
Echter werden we genekt door de huidige winnaar Italië.
Aan de supporters zal het alvast niet gelegen hebben want we riepen onze
Rode Duivels elke keer naar een overwinning toe.
Met de bewoners van wooneenheid 1 maakten we een filmpje waarop we
als verklede Rode Duivels het nationale volkslied De Brabançonne zongen
(en ja hoor wij kenden wel de volledige Brabançonne). Het filmpje plaatsten
we op onze Facebook pagina en daar kregen we vele leuke reacties op.
Mijn verbazing was toen ook zeer groot toen ik na mijn verlof een
postpakketje op mijn bureau vond met daarin een brief van de Belgische
voetbalbond met een dankwoordje voor het trouw supporteren van onze
nationale voetbalploeg en als beloning kregen we een officieel voetbaltruitje
dat dan ook nog eens persoonlijk gesigneerd werd door elke Rode Duivel
zelf. De max toch? Wil je deze unieke shirt eens bewonderen?
Dan kan je deze altijd aan het bureau van wooneenheid 1 bekijken.

Bedankt aan de bewoners en
medewerkers van wooneenheid 1
Want wie had dit kunnen verwachten!
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Week Geestelijke Gezondheidszorg

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid:
1-10 oktober
Samen voor meer veerkracht met de
10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid! Tegenslagen, die kennen
we allemaal. Moet je daar meteen de
moed bij verliezen? Absoluut niet. Je
veerkracht houdt je overeind en zorgt
dat je er sterker uitkomt. Natuurlijk kan
je niet altijd even sterk zijn. Maar
wanneer je je verbonden voelt met
anderen, kom je al een heel eind. En dat
willen we in de kijker zetten tijdens de
10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid. Het is een vaste stip in de
agenda. Elk jaar vindt van 1 tot 10
oktober de 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid plaats. Tien dagen lang
staan onze psychische gezondheid en
onze veerkracht centraal onder het
motto ‘Samen veerkrachtig’. Ook in
Vincenthove. Hou zeker het
weekprogramma in de gaten om op de
hoogte te blijven van de toekomstige
activiteiten.

23

Rakelings nabij:
Week van de Spirituele zorg 2021
Gedurende de ‘Week van de Spirituele Zorg 2021’, die plaatsvindt van 11
oktober tot 15 oktober, staan we dit jaar stil bij het thema 'Rakelings nabij'.
Een thema dat we opvatten als een drieluik waarin drie elementen naar
voor geschoven worden die wezenlijk verbonden zijn met ons mens-zijn én
bij uitbreiding bij kwaliteitsvolle (spirituele) zorg.
• aanraken en aangeraakt worden. Gedurende de coronacrisis merkten
we meer dan ooit hoe wezenlijk deze vorm van nabijheid is in ons
leven en hoe we hier naar verlangen als het niet kan of mag. Door een
passende, zachte aanraking (van huid op huid) verdwijnt afstand en kan
aanwezigheid, aandacht, respect, troost, waardering… op een
diepmenselijke manier uitgedrukt worden. Een ‘voetdruk’ (in plaats van
een handdruk), het ‘tikken met de ellebogen’, zwaaien vanop afstand,
troostende woorden via Skype… kunnen nooit volledig dezelfde vorm
van nabijheid bieden. Aanraking gebeurt immers via de huid: hét
‘nabijheidszintuig’ bij uitstek.

“Goede zorg is
aanraking, directe
fysieke nabijheid”,
aldus professor
Dirk De Wachter.

• Naast fysieke aanrakingen worden we uiteraard ook als mens
‘geraakt’. Geraakt door schoonheid van de natuur, door kunst, door
een inspirerende persoon, door een verhaal… Maar ook door het lijden
van de ander… Wat ons raakt, vertelt ons veel over wat we waardevol
vinden, wat zin geeft in het leven. Met andere woorden:
‘aanraakbaarheid’ geeft ons een inkijk in de spirituele dimensie van
mensen. Deze ‘aanraakbaarheid’ is bovendien gelinkt aan onze
verbondenheid met elkaar.
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Pastoraal hoekje

Levinas wijst erop ‘Ik ben, omdat jij er bent’.
Deze filosofie benadrukt onze verbondenheid met én onze
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en de bredere leefwereld.

• De vraag is dan ook: hoe gaan
we om met dit ‘geraakt worden’?
Laten we dit toe of lopen we
ervan weg? Zet het ons in
beweging of verlamt het ons?

Wij staan voor de taak om een evenwicht te vinden tussen ‘afstand’ en
‘nabijheid’, tussen ‘loslaten’ en ‘zich laten raken’. Bij deze
evenwichtsoefening zijn de eigen krachtbronnen van wezenlijk belang.
De week van de Spirituele zorg wordt een RAKE week: Rakelings nabij…
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Puzzelhoek

Frisse buitenlucht. Goed voor zowel lichaam als geest. Je hoeft het niet
altijd ver te zoeken. Bij mooi zomerweer genieten we graag van een
muzikaal terras per wooneenheid. Indien mogelijk mag je als bewoner
zelfstandig naar beneden wandelen voor die frisse neus. Ook met
familieleden kun je buiten bijbabbelen. We tonen jullie graag 3 locaties.

De binnentuin. Deze plaats kun je
bereiken via het schuifraam in de
inkomhal. Bij warm weer kun je er
onder de luifels genieten van de
schaduw.

Cafetaria terras. Een verfrissend
drankje in het bijzijn van onze konijnen
Odette en Flavie. Onze cafetaria is
geopend op maandag, woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag.
Telkens van 14u30-17u. Welkom!

Tuin Rozelaar. Via de parking van
Vincenthove kom je in de tuin van De
Rozelaar terecht. Een mooi en rustig
stukje groen!
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Mochten we zo nu en dan
nog eens diep onder de indruk zijn
Van de kracht
van woorden,
van leven met gemis
dat uit de grond komt,
van hoe een ontmoeting
alles veranderen kan,
van het spel van
lijnen en kleuren,
van wat ons
langs vreemde wegen
tot andere inzichten brengt,
van hoe ver
liefde bereid is te gaan,
van licht
dat eindeloos blijft omarmen,
van de veeltonige klanken
in alle vroegte,
van de zachtheid
van ogen,
van de verhalen
van mensen,
van wat muziek
in je wakker maakt.
En van het onvoorwaardelijke
herbeginnen
iedere dag.
Liefde sterft nooit…
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In onze gedachten

Afscheid

Op 19/07/2021 overleed bij ons Dhr.
VICTOR DEFOUR, geboren te Ardooie op
30/08/1931. Hij heeft 7 maanden op
wooneenheid 2 gewoond.
Dhr. Victor Defour
89 jaar

Op 29/07/2021 overleed bij ons Mevr.
MARGARETA DEJONGHE, geboren te
Beveren op 28/01/1930.
Zij heeft 7 jaar en 7 maanden op
wooneenheid 0 gewoond.
Mevr. Margareta Dejonghe
91 jaar

Op 21/08/2021 overleed bij ons Mevr.
ANTOINETTE VALCKE, geboren te
Menen op 23/08/1941.
Zij heeft 7 maanden op wooneenheid 0
gewoond.
Mevr. Antoinette Valcke
79 jaar

Achter ieder traan van
verdriet, schuilt een
glimlach van herinnering
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UIT DE STAD
ROESELARE
Vincenthove maakte wieler-reuzenhoofden
Onze Roeselaarse wielerheld Jean-Pierre
Monseré zou op 8 september 2021 maar
liefst 73 jaar geworden zijn. Maar vergeten
is de wereldkampioen nog lang niet.
Zo kwam de vraag van KOERS, het
bekende museum van de wielersport in
Roeselare, om reuzenhoofden te maken
van wielrenners in papier-maché. Dit
initiatief werd georganiseerd voor zijn
geboortefeest op 12 september 2021.
Tijdens de maand juni gingen we samen met onze bewoners volop aan de
slag! Deze prachtige exemplaren kon je zelfs maandenlang bezichtigen in
het museum.
Ook andere woonzorgcentra, verenigingen en scholen lieten hun creatieve
kunsten zien.
Wisten jullie trouwens dat KOERS, samen met enkele partners, bouwt aan
een nieuwe stadsreus.
Reus Jempi wordt op zondag 12 september om 13u30 officieel ingeschreven
in het geboorteregister door burgemeester Kris Declercq.
Hij wordt feestelijk voorgesteld aan het publiek tijdens de reuzenstoet.
Deze vertrekt om 14u aan het Polenplein!
Iedereen is welkom op deze reuzenbabyborrel!
Toost mee op de geboorte van reus Jempi!

30

Uit de stad

Wielerlegende Jempi

De hoofden die Vincenthove maakte, staan
tentoongesteld in het Koersmuseum.

Meer info:
KOERS. Museum van de Wielersport
Polenplein 15 | 8800 Roeselare
051 26 24 00 | koersmuseum@roeselare.be
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Registratieformulier

Aanbrengen klacht:
Datum:
Naam aanbrenger:
Wooneenheid of team :
Omschrijving klacht :

Beantwoorden klacht:
Ondernomen actie:

Een pluim!
Indien je graag iemand een pluim wil geven,
kun je dit doen aan de hand van dit formulier.

Geef een pluim aan:
Naam aanbrenger:
Omschrijving "een pluim voor":

Dit formulier mag je in een omslag in de brievenbus
van Vincenthove steken.
Volg ons op onze website www.vincenthove.be
of op onze facebookpagina

