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 Woordje  vooraf  

   

Beste bewoners, familieleden & 

medewerkers  

 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE… 

 

“Niet te koel, niet te zwoel, 

niet te nat en niet te droog, 

juni vult de schuren hoog!” 

 

Juni staat voor ons klaar om de zomer te openen. 

We zullen genieten van de zomerzon op onze 

mooie terrassen, in de binnentuin en tijdens de 

zomerwandelingen op dinsdag. 

 

De boterbloempjes bloeien in de graskanten en 

de rozen tonen opnieuw al hun pracht & glorie. 

Zo gleden de gedachten van Maria op De 

Meiboom terug naar vroeger… toen ze als kind 

onbezorgd in de tuin vol met rozen, mocht 

spelen onder de goedkeurende blikken van vader 

en moeder. 

 

Mijmeren… en even terug denken aan hoe het 

vroeger was… het kan deugd doen. Het tovert 

een glimlach op ons gezicht en is bovendien 

volledig kosteloos! 

 

Laat juni en de zomer maar zijn gangetje gaan & 

geniet met volle teugen! 
 

 

Veel leesplezier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Babbeluutje 

is een uitgave van het  

woonzorgcentrum BLIJVELDE  

in Kortemark. 

 

Jaar 2018 
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Contact 

isabelle.dejaegher@blijvelde.be 

 

De redactie behoudt zich het recht 

voor om ingezonden teksten aan te 

passen en eventueel in te korten in 

het belang van het magazine. 
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Bewonersinfo 

 

 

Welkom…  

… aan alle nieuwe bewoners die in MEI in woonzorgcentrum Blijvelde 

hun intrek namen! 

De heer Hilaire Van Elslander, woonde vroeger in Kortemark en verblijft 

sedert 8 mei op De Meiboom.  

De heer Emile Debeuckelaere uit Ichtegem verblijft op De Sterre sedert 

17 mei. 

De heer André Verscheure verblijft op De Meiboom sinds 18 mei. Hij is 

afkomstig van Kortemark. 

 

We hopen dat jullie hier snel een warme thuis  

zullen vinden! 

 

 

 

Eveneens Welkom…  

… aan allen die in woonzorgcentrum Blijvelde in KORTVERBLIJF vertoeven. We 

hopen dat uw verblijf bij ons een aangename verademing mag zijn! 

… aan allen die het DAGVERZORGINGSCENTRUM ‘De Creke’ bezoeken. Een 

zinvolle dagbesteding in een goede omkadering kan uw thuissituatie on 

dersteunen. 

  



 

 

we namen afscheid van… 

 

De heer Omer Beernaert 

Omer werd 79 jaar. Hij overleed op 2 mei ’18 in het ziekenhuis. Voordien 

verbleef hij op De Meiboom.  
 

Mevrouw Simonna Hollevoet 

Simonna overleed op 4 mei ‘18. Zij bereikte de leeftijd van 91 jaar en verbleef 

voordien op De Meiboom. 

 

De heer Elmar Cornette 

Elmar ging van ons heen op 85-jarige leeftijd. Hij overleed op 27 mei op De 

Meiboom. 
 

 
  

We bieden hun familie onze oprechte  

Christelijke Deelneming & diep medeleven aan. 



 

Nieuwe wet vanaf 25 mei 2018 : 

General Data Protection Regulation (GDPR) 

 

GDPR is een nieuwe Europese regelgeving inzake privacy en veiligheid van 

persoonlijke data. De wet treedt in werking op 25 mei 2018. Wie graag wat 

meer informatie wil over deze regelgeving, kan terecht op de volgende 

website: https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/. 

 

Via dit bericht wenst Vzw Blijvelde wzc haar bewoners en hun familie te 

informeren dat Vzw Blijvelde wzc alles in het werk heeft gesteld om de nodige 

zaken hiervoor in orde te brengen. Zo willen we ernaar streven om op een nog 

veiligere en respectvollere manier om te gaan met de persoonlijke gegevens 

van onze bewoners en hun familie. Om duidelijk te maken op welke manier we 

dit wensen te doen, zal er een privacyverklaring voor bewoners opgesteld 

worden. U zal hierover in de nabije toekomst verder geïnformeerd worden. 

 

Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? 

Dan kunt u steeds contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO), An-

Sofie Knockaert via dpo@de-hoeksteen.be of 0492/27 23 25. 

 

  

https://gdpr-eu.be/wat-is-gdpr/
mailto:dpo@de-hoeksteen.be


 

jarigen in JUNI… 
 

 

DE KLOKKE 

01 juni   Mevr. Simonne Philips    78 jaar 

30 juni   Mevr. Ghislena Lamote    95 jaar 

 

 

DE MEIBOOM 

02 juni   Mevr. Clara Haerens    94 jaar 

27 juni   Mevr. Julia De Mulder    93 jaar 

 

 

DE STERRE 

15 juni   Dhr. Norbert Denoo    82 jaar 

 

 

DE ZANDBERG 

02 juni   Mevr. Margarita Claeys    93 jaar 

05 juni   Mevr. Gabriella Stevens    91 jaar 

15 juni   Mevr. Nicole Trio     64 jaar 

22 juni   Mevr. Diana Vermeersch    81 jaar  



 

 

                         activiTeitenkalender… 

In JUNI  

mogen jullie terug tal van activiteiten verwachten… 

Op volgende bladzijde kan je de  

ACTIVITEITENKALENDER raadplegen. 

Hierop staan alle gemeenschappelijke activiteiten,  

zowel voor  

De Sterre, De Meiboom, 

De Klokke, De Zandberg én De Mondial. 

Iedere week kan je op je afdeling  

nog een specifieke activiteiten-kalender raadplegen waarop je de 

‘activiteiten-van-de-dag’ kan terug vinden. 

 

 

   

Op DONDERDAGVOORMIDDAG gaan we,  

bij mooi weer, met enkele bewoners  

naar de WEKELIJKSE MARKT.  

Ook hier doen we graag beroep  

op enkele bereidwillige begeleiders.  

 

Ben je geïnteresseerd om een bewoner  

te begeleiden?  

Geef gerust je naam door  

of schrijf in aan het onthaal. 

 

  

Samen ouder 

worden! 

Samen ouder 

worden! 

 



 

 

vrijdag  1 juni We bakken AARDBEIENTAART op De Meiboom 

 

maandag 4 juni BREICLUB: om 14u in de cafetaria 

dinsdag 5 juni  - KOOKCLUB voor bewoners van De Meiboom 
- WANDELCLUB:  om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

woensdag 6 juni - ACTIE: “What matters to you?” 
BREUGELMAALTIJD op alle afdelingen 
- KAARTING: om 13u30 in de cafetaria 
- We bakken AARDBEIENTAART op De Sterre 

donderdag 7 juni - MARKTBEZOEK  we verzamelen om 9u45 aan het 
onthaal 
- KOOKCLUB voor bewoners van De Sterre 
- DESSERTBUFFET om 13u30 

vriijdag 8 juni - We bakken AARDBEIENTAART op De Klokke 
- Nieuwigheden uit de 21ste eeuw door leerlingen MMI 

zondag 10 juni VADERDAG: proficiat aan al onze vaders! 

 

maandag 11 juni VLAAMSE KERMIS door de leerlingen van MMI 

dinsdag 12 juni - WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 
- WAFELS bakken samen met bewoners op De Zandberg 

woensdag 13 juni CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

donderdag 14 juni -   We bakken AARDBEIENTAART op De Zandberg 
- MARKTBEZOEK  we verzamelen om 9u45 aan het 
onthaal 
- ZORGBEURS door de leerlingen van MMI in de cafetaria 

 

dinsdag 19 juni - KOOKCLUB voor bewoners van De Klokke 
- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

woensdag 20 juni OKRA Zomerfeest  

donderdag 21 juni - MARKTBEZOEK  we verzamelen om 9u45 aan het 
onthaal 
- KOOKCLUB voor bewoners van De Mondial 

vrijdag 22 juni - VERJAARDAGSFEEST om 10u in de cafetaria 
voor alle jarigen van de maand juni 

 

maandag 25 juni - KAARTING om 14u 
- We bakken AARDBEIENTAART op De Mondial 

dinsdag 26 juni - WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 
onthaal 
- KOOKCLUB voor bewoners van De Sterre 

donderdag 28 juni - MARKTBEZOEK : we verzamelen om 9u45 aan het 
onthaal 

 



 

  
Ook in Woonzorgcentrum Blijvelde zullen we 

mee supporteren! 

Ons team ergo-animatie maakte voor ons een 
mooi programma op… 



 

 

  

Maria geniet van haar uitstap dankzij de hulp van haar zorgkundige. 

 
Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede en kwaliteitsvolle zorg te bieden. 

Op woensdag 6 juni 2018, de internationale ‘What Matters to You’-dag, willen we als 

zorgverstrekkers, nóg wat meer dan anders aandacht  hebben voor de kleine dingen die 

belangrijk zijn voor de bewoners. 

Op vraag van onze bewoners organiseren we op die dag een BREUGHEL-MAALTIJD voor 

alle bewoners én medewerkers! Alle medewerkers en bewoners schuiven die middag 

SAMEN aan tafel aan om te genieten van een lekkere maaltijd. 

Alle medewerkers zullen zich dan ook engageren om in aangepaste klederdracht te komen 

werken ! 

   

. 
www.whatmatterstoyou.be 

 



 

 

  ZORGBEURS 2018 
Georganiseerd door de leerlingen  7de Thuis—en bejaardenzorg 
in samenwerking met WZC Blijvelde       

           

Wanneer: donderdag 14/6/2018  van 

13.30u tot 16.00u 

Waar: cafetaria WZC Blijvelde 

  

IEDEREEN WELKOM!!! 



 

Bewonersreis naar bergeijk 

Van maandag 7 mei tot en met vrijdag 11 mei trokken we met 12 bewoners en 

evenveel begeleiders naar Bergeijk in de Nederlandse Kempen. 

Na een gezellige lunch in onze cafetaria vertrokken we met 2 busjes en 2 auto’s 

én enorm veel goesting! De weergoden waren ons enorm gunstig gezind… de 

hele week kregen we een portie ‘hoogzomer’ voorgeschoteld. 

Na een klein beetje file-leed in Antwerpen konden we, dankzij de GPS van 

Nora, toch al gauw de Nederlandse grens oversteken. In de namiddag waren 

we reeds op ons vakantiestekje: De Putse Hoeve. We werden gastvrij 

ontvangen met een stukje Kempische vlaai en een deugddoend kopje koffie. 

Even onze logeerplaats verkennen, valiezen uitpakken en dan werden we al 

geroepen voor ons 1ste avondmaal! Nadien nog een avondwandeling, nog wat 

nakaarten en ons bedje stond te lonken! 

Op dinsdag trokken we naar Luykgestel. Daar maakten we een wandeling onder 

een stralend zonnetje, picknick onder de lommer van de bomen én daarna ons 

eigen broodje bakken in het bakkerijmuseum. Bij het bezoek aan de molen 

konden velen even terug mijmeren naar vroeger… ’s Avonds leerden we Hilde 

van haar ludiekste kant kennen… een schitterende quiz met veel doe-vragen! 

Woensdag keerden we eventjes terug naar Belgisch grondgebied: we trokken 

naar Mol en volgden er de stadswandeling ‘Spijkers met koppen’. Daarna een 

korte rit… naar Postel. Een lekkere boterham met abdijkaas en een goede 

‘pater’ versterkte ons om in de namiddag de abdij van Postel te bezoeken. 

Onze gids liet wel even op zich wachten maar een bezoekje aan de uitgebreide 

kruidentuin maakte dit alweer goed! ’s Avonds, na een lekkere én uitgebreide 

barbecue, verzorgd door Eddy en Danny én een glaasje wijn, maakten we ons 

op om bingo te spelen.  

Op OLH Hemelvaart trokken we naar Valkenswaard. Eventjes onze ellebogen 

moeten gebruiken om een parkeersplaats te bemachtigen en dan naar de 

onmetelijk grote wekelijkse markt en braderie. Met een t-shirt voor Simonne, 

mango’s en nog enkele hebbedingetjes rijker, vertrokken we naar de hoeve ‘De 

Stenen Brug’. Daar konden we onze picknick nuttigen en genieten van een 

heerlijk ijsje. 



 

’s Avonds  … karaoke … we ontvingen Nicole en Hugo, Laura Lynn, Jettie 

Palletie, Anton ‘aus Tirol’, Samantha, Edith Piaf, een pastoorsmeid en nog 

zoveel veel meer beroemdheden! Ambiance was zeker troef. 

En dan was vrijdag reeds aangebroken… terug valiezen pakken, de auto’s en 

busjes vol laden  én dan nog onze wandelschoenen aangetrokken om een 

flukse tocht aan te vatten naar Tante Thee. 

Na de obligate groepsfoto kon iedereen plaats nemen bij zijn chauffeur en 

konden we, zonder kleerscheuren én met zelfs een korte safarietocht  terug 

aanmeren op Kortemarks grondgebied. 

We hebben een fantastische week gehad! 

Dank aan allen: directie die dit mogelijk maakte, de bewoners die we op een 

heel andere manier leerden kennen, alle mega-begeleiders en aan de families 

die ons hun vertrouwen gaven! 

    



 

 

 

 

 

 

 

 Enkele s feerbeelden                         



 

Pastoraal 

Elke vrijdag voorzien wij een EUCHARISTIEVIERING om 14 uur in de 

cafetaria. Alle bewoners en hun bezoekers zijn er van harte welkom!  

Elke zondagmorgen kom ik tussen 6u30 en 7 uur  op de kamers de 

H. COMMUNIE brengen. Als u mij niet ziet en u wenst ook de Heer te 

ontvangen, verwittig dan een verpleegster of een ander 

personeelslid. Die geven het mij dan wel door. 

Ook op de serviceflats breng ik op vrijdagmorgen aan enkele mensen 

de COMMUNIE. Wie dat ook wil, geef gerust je naam op aan Anja. 

 

Juni is de maand van het heilig hart van Jezus. 

 

We vieren dit feest op vrijdag 8 juni. 

Het hart van een mens is de zetel van zijn gevoelens, de kern van zijn wezen. Zelfs lichamelijk 

is het hart een zeer belangrijk orgaan. Het voorziet in de doorstroming van het bloed en 

voedt zo al onze cellen en organen. Als het hart stilvalt, betekent dat onze lichamelijke dood. 

Jezus’ hart was dat van een mens die helemaal leefde voor God en de medemens. Jezus 

verwees in al wat Hij zei en deed steeds opnieuw naar Iemand anders, Iemand buiten Hem, 

de Vader in de hemel. Jezus toonde waar het uiteindelijk op aankomt in het leven, vanwaar 

alles uiteindelijk ook komt, naar waar het heengaat. Geen mens heeft de geschiedenis tot nu 

toe zo beïnvloed als Jezus. Hij leefde nochtans niet in een interessant gebied op deze wereld, 

zelfs niet in een belangrijke tijd. Zoals het leven zelf op aarde bijna uitzonderlijk lijkt in ons 

immense heelal, maar ontstaat op een niet belangrijke planeet ergens aan de rand van ons 

melkwegstelsel, één van de vele. Onze aarde draait rond een niet te grote zon. Een zon is 

een ster. Op een ster kan er geen leven zijn omdat die veel te heet is. Een planeet is een 

afgekoeld hemellichaam dat draait rond een ster die de planeet verwarmt. Het zit wonder in 

mekaar. Opdat er leven zou kunnen zijn, is er water nodig. Dus moet de afstand van de 

planeet tot de ster zo zijn dat het water niet verdampt en ook niet vervriest. Onze aarde is 

zo’n planeet. Is er elders leven in het heelal? Men denkt van wel. Er zijn enkele tientallen 

planeten gevonden die rond een ster draaien en waar mogelijk leven kan zijn. Is dat 

menselijk leven? Dat weet niemand nog. Het kan om intelligent leven gaan maar dat niet dat 

is van ons, mensen op aarde. Wij, mensen op aarde sturen al enkele tientallen jaren 

radiogolven in de ruimte en ook ruimtesondes met een boodschap van ons, mensen, voor 

mogelijk andere intelligente wezens in het heelal. Zelf hebben wij nog geen enkel signaal van 



 

 

intelligent leven van elders opgevangen. Zelfs onze boodschap meegestuurd met een 

ruimtesonde doet er misschien 10.000 jaar over voordat ze verre planeten bereikt. Als er dus 

leven is buiten onze aarde, dan kunnen wij, omwille van de enorme afstanden, er nooit in 

een mensenleven bij geraken. Buitenaards leven zal dus even alleen zijn als wij. Bovendien 

speelt de planeet Jupiter een niet onbelangrijke rol. Als Jupiter er niet zou zijn in ons 

zonnestelsel, zouden wij zeer veel brokstukken uit de ruimte – meteorieten – op ons hoofd 

krijgen, die nu op Jupiter terecht komen. Waarom vertel ik dat allemaal? Omdat ook Jezus 

op zo’n onbelangrijke plaats en tijd geleefd heeft op aarde, net zoals heel onze aarde op een 

onbelangrijke plaats in het universum draait rond een niet belangrijke ster. Maar Jezus heeft 

ons wel getoond waar het op aankomt in heel die kosmos: op de liefde! Jezus was niets dan 

liefde en Hij openbaarde dat de Schepper, die Hij Zijn Vader en onze Vader noemde, ook  

niets anders is dan liefde. God is een dienaar. Heel de schepping is ons dienstbaar. Planten 

voeden de dieren en ons. Dieren dienen tot voedsel voor de mens en ook als een hulp voor 

de mens. Denk maar aan trekdieren en lastdieren. Vóór de industriële en technische 

vooruitgang, had de mens niets anders. Maar ook onze technische middelen dienen ons: 

mijn autootje brengt me gewillig waar ik moet zijn, mijn computer laat me communiceren 

met heel veel mensen, de telefoon en de TV eveneens. Zelfs de stoel waarop ik zit, hij draagt 

mij, hij is mij dienstbaar. Heel de schepping zit vol dienstbaarheid. En ook wij zijn daartoe 

geroepen: om dienstbaar te zijn. Dat toonde Jezus ons: Hij kwam niet om gediend te 

worden, maar om te dienen en om Zijn leven te geven voor ons allen. Hij bracht ons tot God. 

Tot de Vader. En dat is belangrijk. Jezus leerde ons niet onszelf te verrijken. Jezus greep niet 

naar macht of geweld. Jezus had ons lief. En ook wij mogen dat doen. Zelfs als we oud zijn en 

niet veel meer kunnen, blijven we twee handen hebben om te vouwen in gebed en een hart 

om lief te hebben. Dat hart kan lichamelijk versleten zijn, maar vanbinnen blijft het jong. Het 

wil liefhebben, het wil zorg betonen voor anderen. Zo is Jezus. Zo is Jezus’ hart dat we in juni 

in het centrum van onze belangstelling plaatsen: opdat ook wij blijven liefhebben en bidden 

voor mekaar… 

 

Vanwege uw aalmoezenier Daniël Dewitte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Een Medewerker stelt zich voor 

Petroeska Doom is 37 jaar, gehuwd met 

Christoph en mama van zoontje Cas. 

Zij werkt hier reeds van in 2009. Je kan 

haar terug vinden als zorgkundige op De 

Meiboom.  

Petroeska is een bezig bijtje… steeds druk 

in de weer, dit zowel op De Meiboom als 

bij haar thuis. Ze is heel creatief, houdt ervan om allerlei leuke ideeën vorm te 

geven én uit te werken. In de living van De Meiboom kunnen we genieten van 

haar creatieve spinsels!! 

Petroeska is een zorgkundige in hart en nieren: ze houdt van de bewoners, elk met 

hun eigenheid. Ze is een ‘krak’ in het persoonlijk benaderen van de bewoner en 

kan hem ten volle waarderen, doorheen zijn of haar ziektebeeld heen. Ze heeft 

dan ook ‘deugd’ van de dankbaarheid die ze mag ervaren van iedereen rondom 

haar heen. 

Hoe zouden we Petroeska best omschrijven?... Zij is heel zorgvuldig, erg punctueel 

én houdt van netheid. Wanneer Petroeska op de werkvloer staat, zien we al deze 

kenmerken van haar persoonlijkheid zeker terug komen. Het is fijn om samen te 

werken met een collega waarop je kan bouwen! 

Heeft Petroeska nog wat tijd voor hobby’s? 

Haar grootste ‘hobby’ is haar kleine oogappel Cas. Spelen met hem is zó 

deugddoend! Ook winkelen en fitnessen zijn hobby’s die Petroeska zeker niet uit 

de wind slaat.  

Petroeska, je bent een collega-uit-de-duizend! Het is fijn om jou in 

Blijvelde erbij te hebben. Dank je wel voor je openhartigheid! 

Op De Meiboom mochten we onze collega 

Petroeska Doom even storen tijdens haar 

drukke bezigheden! 

 

 



 

 

Een vrijwilliger stelt zich voor 
 

 

Guido Geers komt maandelijks langs om 

ons te laten meegenieten van zijn vele 

reisreportages! 
 

Dag Guido, we zijn benieuwd om jou wat beter te leren 

kennen… stel je jezelf even aan ons voor? 

De naam van het mannetje op de foto is Guido Geers. Ik ben 

geboren in Brugge op 18 juli van 1949 en dat is precies op de 

huwelijksdatum van mijn ouders maar dan 7 jaren later. In 

1972 huwde ik met Marie-Anne Vandecasteele uit Torhout. Eerst woonden wij in Brugge. Op 1 juli 

trokken wij in in onze nieuwe woning in Torhout. Ik gaf les in het Koninklijk Atheneum van Assebroek 

en gaf er wiskunde. Mijn vrouw was onderwijzeres en heeft les gegeven in de Vrije Basisschool van 

St.Henricus in Torhout. Wij hebben 2 kinderen,  Veerle en Nico, en 4 kleinkinderen. 

En hobby’s? 

Een echte hobby heb ik niet, maar ik doe vele zaken erg graag. Reizen is er eentje van. Als kleine 

jongen keek ik graag in atlassen en stippelde daar grote reizen uit. Vele van die reizen heb ik 

ondertussen al gemaakt. Ik las ook veel over de ontdekkingsreizigers.  

Zo komen wij aan een andere bezigheid van mij en dat is lezen. Dikwijls lees ik twee of drie boeken te 

gelijk. Meestal is het dan een roman, detectieve een boek dat van historische aard is. 

En zo komen wij aan mijn derde belangstellingssfeer, geschiedenis. Ik ben dan ook ondervoorzitter 

van de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland van Torhout. Ik doe er vooral archiefwerk. 

Ik ben ook penningmeester van de Cultuurraad van Torhout en ondervoorzitter van de erfgoedraad. 

Deze laatste ligt natuurlijk in het verlengde van mijn belangstelling voor geschiedenis. 

Om leden en lijf soepel te houden wandel ik graag. De laatste jaren gaan wij meer en meer op 

trektocht met onze elektrische fietsen.  

Guido, hoe ‘rolde’ jij in het vrijwilligerswerk? 

Mijn werk als vrijwilliger is er spontaan gekomen een zevental jaren geleden. Ik wou foto’s tonen aan 

mijn moeder die verbleef in het woonzorgcentrum De Zeven torentjes in Brugge. Toen ik aan de 

verantwoordelijke voor animatie vroeg om de grote tv te gebruiken in de leefruimte, vroeg zij aan mij 

of er nog bewoners mochten kijken en zo begon het. Uiteindelijk kwam ik ook langs bij mijn 

schoonmoeder in Blijvelde. Ik doe dat graag want het is een beetje als lesgeven. Ik kan over mijn 

belevenissen praten en hoop zo mensen een paar leuke uren te geven. Ik ben tevreden en hopelijk zij 

ook. 

Guido, het is voor ons duidelijk dat er een rode draad door jouw leven loopt: MET mensen, 

VOOR mensen en TUSSEN mensen werken. We zijn blij om jou als vrijwilliger erbij te 

hebben! 

Heb jij ook interesse om vrijwilligerswerk in Blijvelde te verrichten?  Aarzel dan niet om, geheel vrijblijvend, 

contact op te nemen met vrijwilligerscoördinator Isabelle Dejaegher (0490 / 42 52 35).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Haesaert op De Meiboom 

Een bewoner stelt zich voor  

Op De Klokke hebben we een aangename babbel met Maria Bogaert. 

 

Even voorstellen 
Maria is geboren op 1 september van het jaar 

1924 in Kortemark. De ‘moederhuizen’ bestonden 

toen nog niet, dus alles gebeurde onder het 

ouderlijk dak! Maria was gehuwd met Louis. 

Hiernaast kun je 

hun trouwfoto 

bewonderen!  

Ze leerde haar man 

indertijd kennen via 

haar tante. 

Haar boeiende leven 
Maria heeft 4 kinderen, waarvan zoon Willy overleden 

is. Daarnaast is er nog Daniël, Denise en Marleen. De familie breidt zich steeds verder 

uit… een heel aantal klein- en achterkleinkinderen vervullen reeds de rangen! 

Maria heeft haar hele leven ‘geboerd’. Ze is geboren op een boerderij en herinnert 

zich nog levendig de tijd dat ze koeien ‘met de hand’ molk. Maria vertelt met een 

kwinkslag dat ze dat heel lang heeft moeten doen… haar ouders waren nog van ‘de 

oude stempel’ en een melkmachine heeft pas laat zijn intrede gedaan ten huize 

Bogaert! 

Toen Maria huwde, zette zij de ‘boerenstiel’ met veel liefde verder. Groenten 

kweken, voor de dieren zorgen, op het land werken én dit alles gecombineerd met 

een druk huishouden… Maria deed het steeds met veel overgave en zonder klagen. 

Maria is een tevreden mens, steeds content met wat ze heeft! 

Ze houdt nu nog steeds veel van bloemen en denkt soms met heimwee terug aan 

haar mooie bloementuin van weleer. 

 

Maria, dank voor het aangename gesprekje & geniet maar van de vele 

bloemetjes die bloeien en groeien in de tuin voor je grote raam!! Het was fijn 

om je wat beter te leren kennen!  



 

Omwille van leveringsprblemen is het mogelijk  

dat er een kleine wijziging optreedt in het maandmenu.  
 

Dank voor jullie begrip…!  

                middagmaal avondmaal 

vrijdag 
1 juni 

Toscaanse tomatensoep 
Roodbaarsfilet 

Gemengde salade 
Aardappelpuree 

Bitterkoekjespudding 
Brandnetelkaas   

zaterdag 
2 juni 

Groentesoep 
Braadworst 
Appelmoes 

Natuuraardappelen                 

Kalkoenborst 
Flan                

zondag 
3 juni 

Aspergeroomsoep 
Varkenswangetjes 

Romanesco  
Spicy potatoe     

Gerookte zalmsalade 
Yoghurt               

maandag 
4 juni 

Preisoep 
Kalkoen-cordon bleu 

Ananas 
Rijst  

 
Mosterdspek  
Appelblokjes  

    

dinsdag 
5 juni 

Tomatensoep 
Gepaneerde visfilet 

Gestoofde prei 
Aardappelpuree  

Penne carbonara met 
chavroux 

Panna cotta             

woensdag 
6 juni 

 
Wortelsoep 

Breugelmaaltijd  

 

Kalfsworst 
Chocoladepudding          

donderdag 
7 juni 

 
Courgettesoep  
Koude schotel 

 

 

Salami 
Banaan    



 

 middagmaal avondmaal 

vrijdag 
8 juni 

Broccolisoep  
Gehaktbroodje 
Groentenmix  

Natuuraardappelen       

Jonge kaas 
Vanillepudding met 

rabarbermoes  

zaterdag 
9 juni 

Tomaat-pompoensoep 
Casselrib 

Witte bonen in tomatensaus 
Aardappelpuree                 

Hespeworst 
Griesmeelpudding            

zondag 
10 juni 

Peultjesroomsoep 
Rundstong in madeirasaus 

Champignons 
Kroketjes  

Gerookte heilbot met 
sandwiches 

Ijsje              

maandag 
11 juni 

Kippensoep 
Boomstammetje 

Broccoli  
Natuuraardappelen             

Ardeense filet 
Carameldessert              

dinsdag 
12 juni 

 Minestronesoep 
Kippenbil 
Perziken 
Frietjes 

Macaroni  met ham 
en kaas 

Aardbeien  

woensdag 
13 juni 

Bloemkoolsoep 
Lamsragout 
Courgetten 

Aardappelpuree             

Potjesvlees 
Tweekleurenpudding                

donderdag 
14 juni 

Tomatensoep 
Bouillie met mosterdsaus 

Wortelen & erwtjes                
Natuuraardappelen 

Kippenwit 
Peer met vanillesaus                 

vrijdag 
15 juni 

 

 

Rode uiensoep met kaas 
Visfilet in witte wijnsaus 

Tomaatjes 
Natuuraardappelen 

 
  

Camenbert 
Vanillepudding           



 

 middagmaal avondmaal 

zaterdag 
16 juni 

Champignonsoep 
Kaasburger 

Rabarbermoes 
Natuuraardappelen  

Lunchworst 
Koffiedessert                

zondag 
17 juni 

Groene aspergesoep 
Kiprollade met 

zongedroogde tomaatjes 
Abrikozen 
Kroketjes 

Krabsalade 
Yoghurt    

maandag 
18 juni 

Erwtensoep met korstjes 
Varkensschnitzel 

Knolselder 
Natuuraardappelen               

Breughelspek 
Meloen              

dinsdag 
19 juni 

Courgettesoep 
Zomergyros 

Tomaten 
Basmati-rijst 

Croque monsieur 
Liegeois fruit             

woensdag 
20 juni 

Amerikaanse maïssoep 
Pangasiusfilet 

Brunoise 
Aardappelpuree   

Salami 
Mokkapudding             

donderdag 
21 juni 

Tomatensoep met balletjes 
Stoofvlees 

Salade 
Frietjes               

Gerookte worstjes 
Gemengd fruit op 

siroop                

vrijdag 
22 juni 

Preisoep 
Omelet met kaassaus 

Spinazie 
Aardappelpuree 

Jonge kaas 
Aardbeienpudding             

zaterdag 
23 juni 

Ajuinsoep 
Witte pens 
Appelmoes 

Natuuraardappelen 

Bierkogel 
Chocolademousse       



 

 middagmaal avondmaal 

zondag 
24 juni 

Pompoensoep 
Varkenshaasje 

Champignonsaus 
Kroketjes                

Breydelhamsalade 
Yoghurt              

maandag 
25 juni 

Broccolisoep 
Cordon bleu 

Erwtjes 
Natuuraardappelen 

Kalkoenham 
Milkshake banaan              

dinsdag 
26 juni 

Toscaanse tomatensoep 
Gentse waterzooi 

Frietjes                 

Koud pastaslaatje 
Flan             

woensdag 
27 juni 

Kervelsoep 
Kalkoenbrochette 

Salade 
Aardappelpuree 

              

Gekookte ham 
Aardbeien                

donderdag 
28 juni 

Groentesoep 
Vleesbroodje 
Rode krieken 

Natuuraardappelen       

Mosterdspek 
Bitterkoekjespudding                

vrijdag 
29 juni 

Aspergesoep 
Gebakken forel 

Zurkelpuree 

Chaumes kaas 
Danette duo 

zaterdag 
30 juni 

Seldersoep 
Slavink 

Wortelen 
Aardappelpuree 

Parijse worst 
Ijsje 

 

  



 

Lokaal Diensten Centrum 

Activiteiten 

Alles over de elektrische fiets 
 

Ben je vaak op weg met de fiets? Ben je al in overweging geweest om 

een elektrische fiets aan te schaffen? 

Een specialist vertelt je meer over de werking van verscheidene 

modellen elektrische fietsen. Er is ook mogelijkheid om de fietsen uit 

te testen! 

Wanneer:  op maandag 4 juni om 14u 

Wie: Eric Claerehout – fietsenmaker Kortemark 

Prijs: € 1 (koffie inbegrepen) 

 

SPELNAMIDDAG 

U kunt in het lokaal dienstencentrum terecht voor een potje 

rummikub, scrabble,… Wij hebben enkele aangepaste spelen voor 

mensen met een visuele beperking. 

De spelnamiddag begint om 13u30. 

Waar: cafetaria WZC Blijvelde –  

Hospitaalstraat 35 te  Kortemark 

Wanneer:  18 juni 

Prijs:   1 euro (koffie inbegrepen) 

 



 

KAARTNAMIDDAG 

Kaartnamiddag onder leiding van dhr. Roger Lepoutre. 

 

Wanneer:  11 juni – 22 juni 

   Vanaf 13 uur 

 

Waar:  Seniorie ’t Kouterhuys  

Prijs:   1 euro (koffie inbegrepen) 

 

 

 

BREICLUB 

In de breiclub worden er truitjes, mutsen… gemaakt voor de 

vluchtelingen. Heb je zin om mee te helpen breien, kom dan zeker en 

vast naar de breiclub! 

Indien je restjes wol over hebt thuis, mag je deze gerust meebrengen 

naar onze breiclub. 

De breiclub start om 14u. 

Waar: cafetaria WZC Blijvelde – Hospitaalstraat 35 

Kortemark 

Wanneer:  4 juni 

Prijs:   gratis  

 

 



 

Lokaal Diensten Centrum 

Dienstverlening 

VOEDINGSADVIES 

Heb je vragen over gezonde voeding, heb je nood aan gezonde 

kooktips? Ben je diabeet en weet je niet goed wat je wel of niet mag 

eten? Kom dan zeker eens langs voor voedingsadvies! 

Wanneer:  woensdag 13 juni van 10u tot 12u 

Prijs:   1 euro 

 

SENIORENLOKET 

Heb je allerhande vragen en weet je niet waar terecht? Kom gerust 

eens langs bij ons seniorenloket en wij helpen je graag verder. 

Wanneer:  van maandagnamiddag tot en met vrijdagnamiddag 

   van 13u tot 16u 

Prijs:   gratis 

 

INFOLOKET DEMENTIE 

Het infoloket dementie is bedoeld om mantelzorgers en familieleden 

van mensen met dementie te ondersteunen om het dagelijkse leven 

met een persoon met dementie haalbaar te maken en te houden. 

Wanneer:  op afspraak 

Prijs:   1 euro 

  



 

Aan de bewoners van de 

Serviceflats… 

 

GElukkige verjaardag 

 

 

 

 

  

 

Op 11 juni  Mevr. Georgette Verlinde   88 jaar 

Op 12 juni  Dhr. Marc Wydooghe   59 jaar 

Op 22 juni  Mevr. Agnes Andries    84 jaar 

Op 26 juni  Dhr. Emile Roose    84 jaar 

Op 28 juni  Mevr. Godelieve D’Hulster   75 jaar 



 

 Activiteiten serviceflats 

 

maandag 4 juni  BREICLUB 

   om 14u in de cafetaria 

 

woensdag 6 juni  KAARTING  

  om 13u30 in de cafetaria 

 

maandag 11 juni  VADERDAG-ONTBIJTBUFFET 

  om 8u in de cafetaria 

  inschrijven hiervoor is noodzakelijk 

  verdere info volgt 

 

donderdag 14 juni  ZORGBEURS 

door de leerlingen van MMI 

vanaf 14u in de cafetaria 

 

woensdag 20 juni    OKRA-ZOMERFEEST om 14u 

      in OC De Kouter 

 

maandag 25 juni    KAARTING  

om 13u30 in de cafetaria 

 
 

 

Indien jullie hulp nodig hebben om tot in het Woonzorgcentrum te komen, geef gerust een seintje….  

We komen jullie met plezier ophalen!   

    


