
(Mee)Leven  in  PVT Lorken straa t  

V R I E N D E N  V A N  D E  P V T  

Kort nieuws uit de Lorkenstraat 

We hopen elkaar in september weer te zien op de volgende vrienden van de PVT op 14 september 

2021. Je mag begin september een uitnodiging verwachten via mail en/of brief. Daarop zullen we 

dan duidelijk vermelden of jullie kunnen langskomen of niet. We duimen alvast!!! 

Niet te vergeten, onze (tijdelijke) nieuwe ingang via de Jozef Guislainstraat! Zie foto hieronder: 

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen of u wenst zich uit te schrijven, gelieve dan 
een mailtje te sturen naar isabelle.dewispeleir@guislain.broedersvanliefde.be. 

Data “Vrienden van de PVT”         

14/09 - 30/11/2021 

Onder voorbehoud 

Telkens van 18u30—21u00 

Jaargang 6, nr.4, 17/06/2021 

Corona nieuws 

De meerderheid van de bewoners en medewerkers werd in februari en maart gevaccineerd. Pas in 

juni zijn we voorzichtig beginnen versoepelen en moeten onze bewoners in hun ’bubbel’ Gaffel of 

Sprank, geen mondmasker meer aan. Voorlopig is er nog geen sprake van versoepelingen voor be-

zoek: jullie kunnen elkaar zien, met mondmasker aan in onze cafetaria of eens op wandel gaan. 

Indien je nog vragen hebt, contacteer gerust de woonbegeleiding: Sprank 42: 09/216 34 44, Sprank 

44: 09/216 32 30, Gaffel: 09/216 34 66. 

 
PVT Kaffee   
 
In de week van de valpreventie organiseerden we hierover een PVT Kaffee. Dirk en Margot brachten 

calciumrijke versnaperingen, de schoenen van de bewoners werden eens bekeken en samen met 

Evie Gruyaert werd gesport. Het werd gesmaakt door alle bewoners! 

 

Verbouwingen Sprank   
 
Op Sprank willen we één groot bureau maken. Normaal gingen we in juni starten, maar de werken 

zijn uitgesteld naar september. 

De kamer naast het bureau wordt aangepast zodat een bewoner met specifieke noden er kan ko-

men wonen. 

 

Renovatie badkamers   
 
Deze zomer worden 3 badkamers op Sprank en 4 badkamers op Gaffel gerenoveerd. 

Nieuwsbr ie f  

Start nieuwe medewerkers. 

We verwelkomen enkele nieuwe medewerkers: Nancy en Sara 

op Sprank. Deze zomer start Jonas halftijds op Gaffel en 

halftijds op Sprank. Martine (Sprank) ging in welverdiend pen-

sioen. 


