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Nieuwsbrief 89 - 26/01/2023 

 
Kienen (bingo) 

Iedere dinsdagnamiddag om 14.00u organiseren we een kien (bingo) in onze cafetaria.  

Wil je graag met een bewoner hieraan deelnemen, dan ben je meer dan welkom.  

 

Restaurant misverstand 

Dieter Coppens en chef-kok Seppe Nobels openen binnenkort opnieuw Restaurant Misverstand.  

Deze keer met acht nieuwe medewerkers: Noëlla, Suz, Ingrid, Marleen, Marc, Stefaan, Maurice en 

Eddy. Allemaal kregen ze de diagnose jongdementie.  

In Restaurant Misverstand willen ze aan de wereld tonen wat wél nog kan na hun diagnose.  

Uiteraard zal in de keuken en de zaal niet alles vlekkeloos verlopen, want de medewerkers hebben 

niet zo veel horeca-ervaring en bepaalde handelingen worden steeds moeilijker door hun 

ziekte.  Gelukkig is fouten maken in Restaurant Misverstand geen enkel probleem en steunen de acht 

elkaar, net als Dieter, Seppe, en expert Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum 

Dementie in Antwerpen. Misverstanden zijn hier gewoon een deel van de ervaring, net zoals verdriet 

maar ook veel humor, begrip en vriendschap. 

In Restaurant misverstand zal dit jaar een bewoner van ons woonzorgcentrum deelnemen, genaamd 

Suz. Zij kent haar diagnose sinds 2021. De laatste jaren werkte Suz regelmatig in een plaatselijke 

winkel in Mol. Zij wil graag deelnemen aan Restaurant Misverstand om zich weer nuttig te voelen en 

opnieuw activiteiten te doen die aangepast zijn aan haar eigen leeftijd.  

 

Restaurant Misverstand zal vanaf 6 februari elke maandag te zien zijn om 20.40 uur op één. 
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Nieuwjaarsreceptie 

Ook onze bewoners hebben het nieuwe jaar goed ingezet tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie.  

Een speech van de directeur, een nieuwjaarsbrief die werd voorgelezen, een lekker drankje en hapje 

maakten het plaatje compleet.  

  

 

101 jaar 

Deze week werd Maria Wouters in de bloemetjes gezet want zij werd op 21 januari 101 jaar.  

Vanwege alle bewoners, medewerkers en directie wensen we haar een hele dikke proficiat! 

 
 



Foto’s januari 

Nieuwsgierig naar wat onze bewoners/gebruikers in de maand januari allemaal beleefd hebben? 

Neem dan zeker eens een kijkje via volgende link: https://photos.app.goo.gl/mXmsN9y2v7yzChvM7 

 

Vragen? 

Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst communicatie.  

Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van wzc Witte Meren willen ontvangen 
kan dit doorgegeven worden aan communicatie@wzcwittemeren.be. Zij worden in de mailinglijst 
toegevoegd (uitschrijven kan op elk moment). De gegevens die wij nodig hebben zijn: voornaam, 
naam en emailadres.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dienst communicatie  
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