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 Woordje  vooraf  

   

Beste bewoners, familieleden & 

medewerkers  
 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE… 
 

De klassen stromen leeg, de scholen ogen 

stilletjes aan weer verlaten, de boekentassen 

weer voor éven aan de haak! 

De weldaad van vrije tijd, het gevoel van 

vrijheid… Misschien is dát wel de essentie van 

vakantie? Momenten kunnen opbouwen waarop 

je even doet wat je graag doet & daar nadien nog 

verder kunnen van genieten. 

Mooie herinnerignen opbouwen… dat kan op 

iedere leeftijd! 

De dromen en wensen van onze bewoners 

krijgen één voor één hun invulling. Ook dít zorgt 

voor vakantiegevoel… er eventjes tussenuit, even 

ontsnappen, even tot rust komen. 

De zomerzon geeft energie zodat we straks met 

zijn allen terug met opgeladen batterijtjes onze 

vakantieverhalen met jullie kunnen delen. 
 

WE WENSEN JULLIE 2 MOOIE ZOMERMAANDEN 
 

met zon, uitbundigheid, een deugddoende 

zomerwandeling, een fris ijsje, een welgemeend 

schouderklopje, een fleurig veldboeket… 

Proef van de zomer als een chef-kok, luister naar 

zijn geluiden als een componist en bekijk zijn 

pracht en praal als een fotograaf! 
 

Veel leesplezier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Babbeluutje 

is een uitgave van het  

woonzorgcentrum BLIJVELDE  

in Kortemark. 

 

Jaar 2018 

JULI & AUGUSTUS 
 

 

 

 

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 JUNI in woonzorgcentrum 

Blijvelde hun intrek namen! 

Mevrouw Lucienne Schaut, woonde vroeger in Kortemark en verblijft 

sedert 1 juni op De Meiboom.  

De heer Willy Vanhollebeke uit Zedelgem verblijft op De Klokke sedert 1 

juni. 

Mevrouw Andrea Vandamme woont sinds 4 juni op De Klokke. Voorheen 

woonde ze in Kortemark. 

De heer Henri Vandousselaere verblijft op De Mondial sinds 8 juni. Hij is 

afkomstig van Kortemark. 

Mevrouw Georgette Debusschere uit Kortemark verblijft op De Meiboom 

sinds 11 juni. 

Mevrouw Denise Dekindt woonde voorheen in Zillebeke. Nu verblijft ze 

sinds 20 juni op De Meiboom. 

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… 

 

 

 

Mevrouw Maria Vandierendonck 

Maria werd 96 jaar. Zij overleed op 12 juni ’18 op De Mondial.  
 

Mevrouw Maria Deceuninck 

Maria overleed op 16 juni ‘18. Zij bereikte de leeftijd van 94 jaar en verbleef 

voordien op De Meiboom. 

 

 

 

 

 

 

  

We bieden hun familie onze oprechte  

Christelijke Deelneming & diep medeleven aan. 

Soms is er zoveel wat we voelen 

Maar zo weinig wat we nog kunnen zeggen… 
 



 

hitteplan 

 

Beste bewoners, familieleden en vrijwilligers, 

21 juni was de start van de zomer! Hopelijk worden de 

komende maanden een aangename periode met vele 

zonnige momenten en warme temperaturen. Tropische 

temperaturen of hittegolven hebben we echter niet 

nodig! We zijn tevreden als de thermometer even 

boven de 20° piekt. 

In de zomermaanden moet iedereen alert zijn, zodat er 

voldoende vochtinname is, zeker bij onze bewoners. 

Alle medewerkers van WZC Blijvelde doen hun uiterste 

best om alle bewoners voldoende drank (water, koffie, 

thee, …) aan te bieden. Als u op bezoek komt, aarzel 

niet om uw familielid op kamer of in de cafetaria ook 

nog een extra drankje aan te bieden.   



 

jarigen in JUlI & augustus… 
 

 

DE KLOKKE 

18 juli    Dhr. Robert Timperman    79 jaar 

20 juli    Dhr. Roger Pollet     84 jaar 

25 juli    Dhr. Karel Vangheluwe    97 jaar 

 

10 augustus   Dhr. Willy Deceuninck    82 jaar 

11 augustus   Mevr. Alice D’Hondt    93 jaar 

13 augustus   Mevr. Georgette Vermeersch   89 jaar 

18 augustus   Mevr. Laura Vercaigne    76 jaar 

21 augustus   Mevr. Andrea Vandamme    89 jaar 

 

DE MEIBOOM 

05 juli    Mevr. Julia Verghote    91 jaar 

24 juli    Mevr. Rosa Jaques     88 jaar 

30 juli    Dhr. André Paesbrugghe    75 jaar 

 

17 augustus   Mevr. Hilda Terryn     73 jaar 

17 augustus   Dhr. Hilaire Van Elslander    79 jaar 

23 augustus   Mevr. Leonia Vermeulen    90 jaar 

 

DE MONDIAL 

07 juli    Dhr. Etienne Rotsaert    90 jaar 



 

04 augustus   Mevr. Mariette Deopere    81 jaar 

28 augustus   Mevr. Yvonne Vanslembrouck   89 jaar 

 

DE STERRE 

05 juli    Mevr. Denise Goderis    86 jaar 

09 juli    Mevr. Andrea De Ruytter   92 jaar 

29 juli    Dhr. Michel Decaestecker   84 jaar 

 

09 augustus   Dhr. Gabriel Vandenberghe   89 jaar 

11 augustus   Dhr. Valère Vandewiele    79 jaar 

12 augustus   Dhr. Roger Roose     82 jaar 

16 augustus   Mevr. Rachel Dedeene    88 jaar 

20 augustus   Mevr. Jeanine Liebens    77 jaar 

27 augustus   Mevr. Margriet Lagrou    81 jaar 

 

DE ZANDBERG 

10 juli    Mevr. Paula Goethals    88 jaar 

24 juli    Dhr. Raymond Cornette    85 jaar 

30 juli    Mevr. Martha Vanbelleghem   96 jaar 

 

02 augustus   Dhr. Oswald Onderdonck   81 jaar 

09 augustus   Dhr. Jules Vandewalle    81 jaar 

10 augustus   Dhr. Edmond Van Gelder    93 jaar 

26 augustus   Dhr. Danny Verschaeve    53 jaar 

26 augustus   Mevr. Rachel Vanhullebusch   94 jaar  



 

                         activiTeitenkalender… 

In JULI & AUGUSTUS  

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! 

 



 

 

 

 

 

 

  

maandag 2 juli - SENIORENGYM op De Mondial van 10u tot 11u 
- KAARTING om 13u30 in de cafetaria 

dinsdag 3 juli - SENIORENGYM op De Sterre van 10u tot 11u 
- WANDELCLUB:  om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

donderdag 5 juli - MARKTBEZOEK  we verzamelen om 9u45 aan het 
onthaal 
- SENIORENGYM op De Klokke van 10u tot 11u 
- ZITDANSEN om 14u30 voor De Sterre & De Meiboom 

 

maandag 9 juli - SENIORENGYM op De Zandberg van 10u tot 11u 
- BREICLUB om 14u in de cafetaria 
- CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 10 juli - WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

donderdag 12 juli - SENIORENGYM op De Meiboom van 10u tot 11u 
- VERWENNAMIDDAG van 14u30 tot 15u30 
 

vrijdag 13 juli - KISI-optreden in het klooster om 15u 

 

maandag 16 juli - SENIORENGYM op De Sterre van 10u tot 11u 
- OKIDOKI: vanaf 14u15 komen de kinderen van de 
opvang op bezoek 

dinsdag 17 juli - SENIORENGYM op De Klokke van 10u tot 11u 
- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal  

woensdag 18 juli - KAARTING om 13u30 in de cafetaria 

donderdag 19 juli - SENIORENGYM op De Zandberg van 10u tot 11u 
- FRUITNAMIDDAG om 13u45 

 

maandag 23 juli - SENIORENGYM op De Mondial van 10u tot 11u 
 

dinsdag 24 juli - WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 
onthaal 
- KOOKCLUB voor bewoners van De Sterre 

woensdag 25 juli - IJSJE ‘Tour de France’  

donderdag 26 juli VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand juli 
om 10u in de cafetaria 

 



 

opop 

 

  

woensdag 1 augustus KAARTING om 13u30 in de cafetaria 

 

maandag 6 augustus - BANANA SPLIT  
- BREICLUB om 14u in de cafetaria 
- CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 7 augustus - WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

donderdag 9 augustus - VERWENNAMIDDAG van 14u30 tot 15u30 
 

 

maandag 13 augustus - SENIORENGYM op De Sterre van 10u tot 11u 
- BREICLUB: om 14u in de cafetaria 
- KAARTING om 13u30 in de cafetaria 

dinsdag 14 augustus - SENIORENGYM op De Klokke van 10u tot 11u 
- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal  

donderdag 16 augustus - SENIORENGYM op De Meiboom van 14u30 tot 15u30 
- FRUITNAMIDDAG om 13u45 

 

maandag 20 augustus - SENIORENGYM op De Zandberg van 10u tot 11u 
- CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 21 augustus - WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 
onthaal 
- ZITDANSEN voor bewoners van De Klokke, De Zandberg 
& De Mondial (van 10u tot 11u) 

woensdag 22 augustus - OKIDOKI: de kinderen van de kinderopvang komen op 
bezoek  

donderdag 23 augustus - VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand 
augustus om 10u in de cafetaria 
- ZITDANSEN om 14u30 voor bewoners van De Meiboom 
& De Sterre 

 

maandag 27 augustus - SENIORENGYM: op De Mondial van 10u tot 11u  

 

 

 

 

 

blijvelde 

 

FAMILIEDAG 
Op zaterdag 15 september 

FEESTELIJKE BARBECUE 

Het aantal inschrijvingen 

is beperkt. Inschrijven kan 

vanaf 20 aug. aan het 

onthaal. 

Een persoonlijke 

uitnodiging volgt! 



 

Verslag familieraad 

13/06/2018 

 

Aanwezig: Petra Beuckelaere, Els Verscheure, Isabelle Dejaegher, Willy Lievens, 

Marcel Vangheluwe, Bertrand Gyselinck, Franky Geleyn, Marleen 

Vercaigne, Martine Desmet, Lieve Ampe, Eddy Dewulf 

 Verontschuldigd: Daniël Dewitte (E.H. Aalmoezenier)  

Afwezig: Willy Crombez, Monique Debusschere, Chris Ghesquire,                         

Maria Haesaert, Marcel Vangheluwe 

                                 

1. Bezinningswoord 
 

O God,  

wij zijn uw stroom, U bent de bedding. 

Wij zijn het schijnsel, U bent het licht. 

Wij zijn een beekje, U de zee. 

Wij zijn het worden, U het zijn. 

Wij zijn behoefte, U de vervulling. 

Wij zijn op weg, U bent het eindpunt. 

Wij zijn ’t rumoer, U bent de stilte. 

O zalige Sabbat, o eeuwige Rust! 

Wij zijn verlangen, U ons heimwee! 

Wij zijn het peillood, U de diepte. 

Wij zijn de branding, U de oceaan. 

Wij zijn een voet van de berg, U de top. 

Wij zijn een dood, U bent het leven.  

Wij zijn de schemer, U het licht. 

U bent het avond- en het morgenrood. 

(Otto Miller) 

 

2. Verwelkoming nieuwe familieleden.  
 

De familieraad is uitgebreid. We heten dan ook mevr. Lieve Ampe (nicht van mevr. Dewulf 

Gabrielle – De Sterre) van harte welkom. 



 

3. Opvolging en goedkeuring vorig verslag 14/03/2018. 
 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

 

4. Agendapunten familieraad 13/06/2018 
 

4.1  Oproep nieuwe kandidaten familieraad 

Voor de uitbreiding van de familieraad zijn we op zoek naar familieleden die zich willen 

engageren om actief deel te nemen aan het overleg. De familieraad wordt 4 keer per jaar 

georganiseerd.  

Kortom, voelt u zich geroepen om de afdeling waar uw familielid verblijft te 

vertegenwoordigen? Geef dan uw naam door aan het onthaal of stuur een mail naar 

petra.beuckelaere@blijvelde.be, met vermelding van uw naam, uw familielid en de afdeling 

waar hij/zij verblijft. 

4.2  Evaluatie voorbije activiteiten. 
 

- Als vaste activiteiten kwamen opnieuw aan bod: kaarting, breiclub, verwennamiddagen 

voor bewoners met dementie, reis-diareportages, verjaardagsfeest voor de jarigen van de 

maand. Deze activiteiten verlopen goed, bewoners die eraan deelnemen, genieten ervan. 

- Vanaf begin april: opstart van de wandelclub. Nogmaals warme oproep aan familieleden 

en/of vrijwilligers… er zijn steeds meer kandidaten bewoners dan begeleiders. Onze 

bewoners gaan érg graag naar buiten. 

- Modeshow firma Decostyle: prima 

- Kookclub in de voormiddag: steeds een geslaagde activiteit, bewoners ‘jeunen’ zich in het 

zelf bereiden van hun maaltijd, kunnen hier ook specifiek eens een ‘wens-gerecht’ 

aanvragen – ook het bereiden van fingerfood kwam reeds aan bod. 

- Maandelijks gaat eveneens op iedere afdeling een bakactiviteit door. 

- Week van de valpreventie (eind april): een uitgebreid programma kwam aan bod. 

- Contactkoor: loopt goed, warme oproep aan familieleden/vrijwilligers die een uurtje 

willen meezingen samen met een bewoner met dementie. 

- Feest georganiseerd door de vzw Thuisbegeleiding Groot-Kortemark: optreden van Philip 

Boterman en traktaat met een mooi stuk taart: gezellige namiddag met goede muziek, 

nogmaals dank aan de vzw Thuisbegeleiding! 

- Sacramentsprocessie: heel goed verlopen, veel volk aanwezig 

- Ontbijtbuffetten tgv moeder- en vaderdag: heel lekker en heel veel keuze 
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4.3  Toekomstige activiteiten 
 

Noteer alvast onderstaande datum in de agenda: 

- Seniorengym van 10u tot 11u (zie activiteitenkalender) 
- Iedere dinsdagnamiddag: wandelclub 
- Iedere donderdagvoormiddag: samen naar de markt 
- Contactkoor 
- Di 28/8 en woe 29/8: kermisfeest in OC De Kouter met Clown Rocky’s Seniorenrevue, 

showballet Showcase en Davy Gilles 
- Woe 12/9: traktaat met oliebollen 

 

Zie ook de de ontspanningskalender in ’t Babbeluutje en op de afdelingen. 

 

4.4 Evaluatie reis naar de Putsehoeve  
 

Er werden enkele foto’s getoond om de sfeer te laten opsnuiven van onze 5-daagse reis naar 

Nederland 

Een kort reisverslagje (zie ook “ ’t Babbeluutje” – editie juni 2018): 

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! 

 

4.5  Aankopen ifv resultaat de Warmste Week. 
 

De opbrengst van de ‘Warmste Week’ (15.445,47 euro) is reeds besteed. De Beleef-TV en 

duo-fiets werden getoond en nader toegelicht.  

 

4.6 Hitteplan  
 

Dhr. Jelle Goderis (kwaliteitscoördinator) gaf een toelichting omtrent de maatregelen die 

wzc Blijvelde neemt in kader van het hitteplan – bij aanhoudend warm weer.  

Zie ook “ ’t Babbeluutje” – editie juli 2018) 

De infobrochure van het lokaal dienstencentrum werd nader toegelicht door mevr. Jade 

Schreel. 

“Het lokaal dienstencentrum, voorlopig gesitueerd in de ontmoetingsruimte van Seniorie ’t 

Kouterhuys, later in het gebouw Burger & Welzijn (voorjaar 2019) wordt gecoördineerd door 

Jade Schreel, die de functie van parttime centrumleider op zich neemt. Het LDC ging van start 

op 1 maart 2018 en richt zich vooral op senioren en maatschappelijk kwetsbaren uit Groot- 

Kortemark. Het doel van het LDC is een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren waarbij 

een verscheidenheid aan activiteiten van zowel informatieve, recreatieve als van vormende 

aard zullen worden aangeboden. Daarnaast wordt ook een dienstverlening onder de vorm 

van baden, pedicures, voedingsadvies, maaltijden, … aangeboden.” 



 

 

 

 

 

5. Varia 
 

- De ‘What matters to you’ actie van 06/06 nl. Breugelmaaltijd op vraag van onze 
bewoners werd nader toegelicht.  

- Vraag om het drankje om 16 uur steeds aan te bieden aan alle bewoners en niet 
enkel bij bepaalde activiteiten.  

- Kan er aan de ingang DVC / Sociaal huis terug een zitbank geïnstalleerd worden? Dit 
zal voorzien worden.  

- Vraag om bij de afwerking van nieuwbouwfase II terug een afgesloten binnentuin te 
voorzien.  
 

6. Planning volgende vergaderingen 
 

- Woensdag 12 september 2018 
- Woensdag 19 december 2018 

 

De volgende vergadering gaat door op woensdag 12 september 2018 om 14u30 in de 

spreekplaats op de 3de verdieping van de nieuwbouw. T.a.v. leden van de familieraad : een 
persoonlijke uitnodiging zal niet meer volgen, wij hopen dat u deze data in uw agenda 

noteert.  
Mogen wij u vragen, indien u niet aanwezig kunt zijn, ons te verwittigen.  
Personen die niet aanwezig kunnen zijn op de vergadering kunnen vooraf hun opmerkingen 
binnenbrengen of meedelen aan Mevr. Petra Beuckelaere                  
 

Voor verslag, 

Petra Beuckelaere 
Directeur zorg 

  



 

 

 

 

 

Wist je dat…? 

 

Het is de enige keer dat je dit fenomeen in je 
leven zult meemaken… 

                      

Z      M       D     W    D      V        Z 

1     2      3     4    5     6      7 

8     9    10   11  12   13   14 

15  16   17  18  19   20    21 

22  23   24  25  26   27    28 

 29  30   31 

 

De maand juli heeft dit jaar: 5 zondagen, 
5 maandagen en 5 dinsdagen. 

Dit fenomeen komt slechts éénmaal in de 
823 jaar voor. 

De Chinezen noemen dergelijk fenomeen; 
“een maand vol geluk”. 

 

Ingezonden door EH D. Dewitte 



 

 

 

 

 

 

 

 Enk ele s feer b e eld e n                         



 

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. 

 

Een extraatje 

Op vrijdag 13 juli is er om 15 uur in de bovenzaal van het klooster een musical van KISI, kinderen die 

zingen. Het wordt een mooie voorstelling met zang en dans en met kleurrijke klederen. Dit jaar gaat 

het over de grote apostel Paulus. 

Let op: op deze vrijdag is er GEEN eucharistie.  

De eucharistie voor die week gaat door op zaterdag 14 juli om 14 uur in de oude kapel! 

Dan is het het feest van de heilige Camillus, dat is de patroon van onze oude kapel. De zusters van 

liefde komen deze eucharistie met ons vieren en opluisteren. 

Vakantietijd 

Het wordt weer vakantie, komkommertijd. We zullen onze personeelsleden elk op zijn of haar tijd 

wat rust zien nemen. Ze worden vervangen door jobstudenten, die we graag verwelkomen op onze 

werkvloer. Ook al hebben ze misschien nog niet zoveel ervaring, ze komen hier een tijd van hun 

vakantie bij ons doorbrengen omdat ze houden van jullie. Mochten ze van jullie veel wijze dingen 

horen en mocht hun jeugdig enthousiasme ook jullie  hart weer wat jonger maken. Aan allen, 

bewoners en personeel, aan hun families en ook aan onze vrijwilligers een aangename 

komkommertijd! 

Sint Camillus 

Camillus de Lellis werd geboren in de Abruzzen in 1550. Met zijn vader diende hij in het leger van 

keizer Karel V, maar hij was verslaafd aan het gokken. Hij verloor veel geld en kreeg op een gegeven 

ogenblik een grote wonde aan het been. Die wou niet genezen en Camillus werd opgenomen in het 

Sint-Jansziekenhuis in Rome. Omdat hij vond dat de zieken er slecht behandeld werden, werd hij 

ziekenverpleger en studeerde zelfs voor priester. Hij kreeg gezellen. Dat is de orde van de 

Camillianen, niet actief in België, wel in veel landen in de wereld. Vroeger droegen ze op hun 



 

 

priesterkleed een groot rood kruis op de borst en de stervenszieke mensen schouwden ernaar op 

omdat ze in Christus troost en hulp zochten. Camillus stierf in 1614 te Rome. Hij werd later de 

patroon van de zieken en van het ziekenhuispersoneel. 

Maria ten hemel opgenomen 

Op woensdag 15 augustus vieren wij het sterven van Jezus’ moeder, Maria. Zij werd met ziel en 

lichaam ten hemel opgenomen. Zij was vrij van de zonde, zelfs van de erfzonde. Daarom moest haar 

lichaam het bederf niet ondergaan dat ons lichaam wel te wachten staat. Maria deelt in de verrijzenis 

en de heerlijkheid van haar Zoon. Ook ons staat dat te wachten. Ons lichaam zal echter eerst moeten 

vergaan, voordat het uiteindelijk – bij de eindvoltooiing – ook deel zal hebben aan de heerlijkheid die 

onze ziel al te beurt zal zijn gevallen. Mocht onze Hemelmoeder goed over haar kinderen waken. 

 

Vanwege uw aalmoezenier Daniël Dewitte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Een Medewerker stelt zich voor 

 

Kimberly Slosse is zorgkundige op De 

Zandberg. Zij werkt nu momenteel 

reeds 10 jaar in het 

woonzorgcentrum, eerst in Blijgaarde 

én nu in Blijvelde! 

Kimberley is 30 jaar geworden én… is 

sedert dit jaar officieel ‘verloofd’. Wil 

dit zeggen dat binnenkort de 

huwelijksklokken zullen luiden…?  

Haar zoontje Siebe is 3 jaar. Het zal je 

niet verwonderen dat Siebe het oogappeltje van Kimberly is! 

Wat mogen we nog weten van Kimberly…? Zij woont in Rumbeke, houdt van 

shoppen én spreekt regelmatig af met haar vriendinnen. Maar het liefst van al, 

houdt Kimberly ervan om te spelen met haar kleine spruit Siebe. 

Wat spreekt Kimberly het meest aan in haar job? 

Zorgen voor de mensen is een aangeboren automatisme. Het maakt haar gelukkig 

om goed voor mensen te zorgen. Kimberly vertelt: “Ook al heeft elke dag zo zijn 

rituelen, toch zijn alle dagen anders ingevuld! Er gebeurt hier telkens wel íets wat 

de dag memorabel maakt. Het werk is intensief maar als je dankbaarheid ervaart 

maakt dit steeds terug alles goed! Werken op De Zandberg is voor mij een stukje 

mijn 2de thuis!” 

 

Kimberly, je bent een top-collega, heel behulpzaam en bovenal 

flexibel! Het was fijn om je wat beter te leren kennen.  

  

We stellen jullie even voor… 

KIMBERLY SLOSSE! 

 

 



 

 

Een vrijwilliger stelt zich voor 
 

 

JOHN NUYTS… een vertrouwd gezicht op De 

Zandberg! 
 

Dag John, mogen we jou even storen tijdens je taak op De 

Zandberg als vrijwilliger? Wil je jezelf even aan ons 

voorstellen?  

Mijn naam is John Nuyts en ik ben hier nu reeds een goed jaar 

als vrijwilliger! Ik ben hier terecht gekomen omdat mijn 

schoonmoeder Sarra hier woonde. 

Ik ben net 69 jaar geworden, woon in Torhout en ben gehuwd met Ria Desnouck. Ik ben nu een 3-tal 

jaar gepensioneerd en werkte voorheen bij de dienst Vlaamse hydrografie. Dit is de dienst die 

zeekaarten maakt. Ik vaarde dus ook iedere dag mee op zee als toezichter. We vertrokken steeds 

vanuit Zeebrugge. Onze taak bestond erin om de golven te meten, de windrichting op te volgen, 

temperatuur en luchtdruk op te meten. Een job die me erg nauw aan het hart lag… In de zomer was 

het aangenaam op de boot. Bij hevige storm en guur winterweer moesten we ons natuurlijk wat 

aanpassen aan de weersomstandigheden! 

Heb je nog tijd voor hobby’s, John? 

Ik ben lid van de vogelwerkgroep Natuurpunt waar we vogels spotten en tellen. Ik ben tevens een 

fervent wandelaar én hou enorm van fietsen. 

Ik fiets zo’n 8000 à 9000 km per jaar! Vanuit mijn beroep is de passie voor ‘kaarten’ ontstaan. Zo kon 

ik een oude landkaart van Oud-Vlaanderen op de kop tikken. Deze loopt van Oostende over Calais 

naar Rijsel. Op die kaart staan álle kerken vermeld. Met de fiets heb ik al 495 kerken bezocht én 

gefotografeerd. Het is mijn bedoeling om de volledige kaart verder te kunnen ‘af-fietsen’! 

John, hoe ervaar jij je vrijwilligerswerk? 

Mijn werk als vrijwilliger is er gekomen omdat het ‘zwarte gat’ waarvan men spreekt, na mijn 

pensioen, heel prominent aanwezig was. Ik moest terug iets vinden om mijn leven zin te geven. Ik 

miste de sociale contacten té veel. Daarom ben ik naar hier gekomen en sedertdien kom ik steevast 

iedere dinsdag een volledige dag helpen op De Zandberg. Ik ondersteun er bij de maaltijden, help bij 

de afwas & bij het transport van en naar de grootkeuken. In de namiddag verdeel ik de was die 

toekomt vanuit de wasserij. Naast het vrijwilligerswerk in Blijvelde neem ik er nog een dagje bij voor 

de stad Torhout. Daar is het mijn taak om het zwerfvuil aan te pakken. 

Ik ben hier héél erg graag op De Zandberg. Ik voel me er goed en voel me erg nuttig. Even tijd maken 

voor de bewoners, een praatje kunnen slaan, helpen met de personeelsleden… het doet me goed! Ik 

ben zeker ‘fan’ van Blijvelde! Ik zal jullie steeds promoten! 

John, wat een SUPER-vrijwilliger ben jij! Wanneer je er níet bent (omwille van verlof), 

missen we je hier enorm. Je verzet bergen werk op dinsdag en daar zijn we je enorm 

dankbaar om. 

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 Zandberg treffen we RAYMOND CORNETTE. We mochten even bij hem 

‘op de babbel’! 

 

Even voorstellen 
Raymond is nu 85 jaar, is geboren in 1933 in 

Aalbeke. Hij woonde vroeger in Staden 

maar verhuisde naar Kortemark, waar hij 45 

jaar lang woonde. 

Raymond vertelt: “Mijn echtgenote Laura 

woont op De Klokke. Wij zijn reeds 

getrouwd van in 1961. In september zullen 

we 57 jaar getrouwd zijn!” 

Zijn leven 
Raymond & Laura hebben 1 dochter 

Anja. Zij woont in Sint-Niklaas. Dit is helaas ver weg van Kortemark. We zijn 

steeds blij als ze op bezoek kan komen! 

De dochter van mijn broer, Katrien, komt eveneens vaak op bezoek. Dit doet 

ons steeds deugd. We genieten van de kleine dingen die het leven aangenaam 

maken.  

Ik werkte aanvankelijk als grondwerker maar kon, enkele jaren later, aan de 

slag als kraanman bij Vermeulen in Staden. Ik bleef daar tot ik 59 was. 

Een pintje drinken in het café van mijn broer, hoorde er steevast bij. Dit is nu 

allemaal verleden tijd! Nu hou ik ervan om TV te kijken. Ik ben gek op sport: 

koers, voetbal,… 

Het is ook héél aangenaam als ik mee kan op wandeling doorheen Kortemark. 

Ook ga ik graag mee naar de markt. 

Het leven is hier goed, alles gebeurt nu iets langzamer en we hebben meer tijd 

om te genieten.  

 

Raymond, het was een eer om je wat beter te leren kennen. We hopen dat je 

tijdens de zomermaanden véél buiten kan komen om te genieten van de 

mooie dagen!  



 

Omwille van leveringsprblemen is het mogelijk  

dat er een kleine wijziging optreedt in het maandmenu.  
 

Dank voor jullie begrip…!  

                middagmaal avondmaal 

zondag 
1 juli 

Witloofsoep 
Zomergebraad 

Veldsalade 
Pommes dûchesses 

Kipsalade 
Yoghurt   

maandag 
2 juli 

Tomatensoep 
Varkensschnitzel 

Courgetten 
Natuuraardappelen                 

Kippenwit met 
tuinkruiden 

Banaan                

dinsdag 
3 juli 

Wortelsoep 
Kipfilet 

Fijne groentjes 
Aardappelpuree     

Maatjes en 
aardappelsalade 

Caramelflan               

woensdag 
4 juli 

Kippensoep 
Vogelnestje 

Spinazie 
Aardappelpuree  

 
Champignonworst 

Danette 
    

donderdag 
5 juli 

Paprikasoep 
Stoofvlees  

Gemengde salade 
Frietjes  

Vleesbrood 
Gemengd fruit             

vrijdag 
6 juli 

Brunoisesoep 
Kabeljauw 

Broccoli 
Rijst 

Kaas 
Vanillepudding          

zaterdag 
7 juli 

 

Broccolisoep 
Kaasburger 
Rabarber 

Natuuraardappelen 
 

 

Kalkoenham 
Liegeois chocolade    



 

 middagmaal avondmaal 

zondag 
8 juli 

Aspergesoep 
Kalkoenfilet 

Perziken 
Kroketjes       

Noordzeesalade 
Yoghurt  

maandag 
9 juli 

Rode uiensoep 
Breughelspek 

Bloemkool 
Natuuraardappelen                 

Mosterdspek 
Vla van framboos            

dinsdag 
10 juli 

Cressonsoep 
Kippegyros 
Appelmoes 

Frietjes  

Perzik met 
tonijnsalade 
Platte kaas              

woensdag 
11 juli 

Tomaten-groentesoep 
Opgevulde tomaat met 

kalfsgehakt 
Natuuraardappelen             

Parijse worst 
Chocolademousse              

donderdag 
12 juli 

 Champignonsoep 
Casselrib 
Boontjes 

Natuuraardappelen 

Kalfskop tomaat 
Banaan  

vrijdag 
13 juli 

Courgettesoep 
Cordon bleu van pladijs 

Tomaatjes & tartaar             
Aardappelpuree 

Jonge kaas 
Mokkapudding                

zaterdag 
14 juli 

Pompoensoep 
Boerenworst 

Witte bonen in tomatensaus 
Natuuraardappelen 

Lunchworst 
Rijstcrème                 

zondag 
15 juli 

 

 

Spinazieroomsoep 
Kippenoester 

Abrikozen 
Spicy potato 

 
  

Kippensalade 
Yoghurt           



 

 middagmaal avondmaal 

maandag 
16 juli 

Witloofsoep 
Macaroni met prei, hesp & 

kaassaus  

Vleesbrood 
Banaan                

dinsdag 
17 juli 

Cressonsoep 
Kalkoenschnitzel 

Erwtjes 
Natuuraardappelen 

Eiersalade 
Griesmeelpudding    

woensdag 
18 juli 

Minestronesoep 
Stoofvlees 

Salade               
Frietjes 

Goldworst 
Pudding van banaan              

donderdag 
19 juli 

Aspergesoep 
Doorspekt varkensgebraad 

met champignonsaus 
Natuuraardappelen 

Vleesbrood 
Gemengd fruit             

vrijdag 
20 juli 

Wortelsoep 
Vis met citroenbotersaus 

Andijvie 
Aardappelpuree   

Leerdammer 
Danette duo             

zaterdag 
21 juli 

Aspergeroomsoep 
Kalfssteak 
Veldsalade 

Gratinaardappelen               

Sandwich met 
gerookte zalm 

Ijsje                

zondag 
22 juli 

Courgetteroomsoep 
Kippenrol 

Peren 
Kroketjes 

Ham- & preisalade 
Yoghurt             

maandag 
23 juli 

Preisoep 
Ardeense burger 

Bloemkool 
Aardappelpuree 

 
 

Salami 
Banaan 

       



 

 middagmaal avondmaal 

dinsdag 
24 juli 

Brunoisesoep 
Gekookt eitje 

Salade 
Karnemelkpuree                

Rolmops 
Liegeois fruit              

woensdag 
25 juli 

Tomatensoep 
Kippegyros 
Rabarber 
Frietjes 

Kalfsworst 
Chocolademousse              

donderdag 
26 juli 

Champignonsoep 
Gehaktbroodje 

Knolselder 
Natuuraardappelen                 

Hoofdvlees 
Nectarine             

vrijdag 
27 juli 

Uiensoep 
Gepaneerde visfilet met 

Hollandse saus 
Tomaten 

Aardappelpuree 
              

Maredsous sneetjes 
Mokkadessert                

zaterdag 
28 juli 

Groentesoep 
Vogelnestje met 

tomatensaus & champignons 
Natuuraardappelen       

Bieslookworst 
Vanilleflan                

zondag 
29 juli 

Bretoense vissoep 
Varkenshaasje 

Tuinkers 
Kroketjes 

Smossalade 
Yoghurt 

maandag 
30 juli 

Aspergesoep 
Gebakken kippenfilet 

Broccoli 
Natuuraardappelen 

Bierkogel 
Ananas 

dinsdag 
31 juli 

Cressonsoep 
Appelburger 

Gemengde salade 
Aardappelpuree 

Pilchards 
Liegeois 



 

 middagmaal avondmaal 

woensdag 
1 augustus 

Wortelsoep 
Zomergyros 

Juliennegroentjes 
Rijst 

Kalkoenham 
Aardbeienvla 

donderdag 
2 augustus 

Toscaanse tomatensoep 
Schnitzel met Bruine 

Leffesaus 
Boterboontjes 

Natuuraardappelen 

Vleesbrood 
Sinaasappel 

vrijdag 
3 augustus 

Bloemkoolsoep 
Vis met rode tapenade 

Prei-aardappelen 

Leerdammer 
Griesmeelpudding 

zaterdag 
4 augustus 

Groentesoep 
Kippenworst 
Bloemkool 

Natuuraardappelen 

Gerookte bacon 
Ijsje 

zondag 
5 augustus 

Witloofroomsoep 
Kalkoenpavé met 

béarnaisesaus 
Peren 

Kroketjes 

Haring-dillesalade 
Yoghurt 

maandag 
6 augustus 

Courgettesoep 
Spaghetti Bolognaise 

Goldworst 
Nectarine 

dinsdag 
7 augustus 

Seldersoep 
Omelet 

Bladspinazie 
Aardappelpuree 

Pastasalade 
Chocoflan 

woensdag 
8 augustus 

Preisoep 
Kippenfilet 

Italian grill-groenten 
Frietjes 

Potjesvlees 
Danette Caramel  



 

 middagmaal avondmaal 

donderdag 
9 augustus 

Minestronesoep 
Hongaarse goulash 
Natuuraardappelen 

Salami 
Fruitsalade 

vrijdag 
10 augustus 

 

Tomatensoep 
Varkenskotelet 

Courgetten 
Aardappelpuree 

 

Kaas 
Vla van framboos 

zaterdag 
11 augustus 

Cressonsoep 
Witte pens 
Appelmoes 

Aardappelpuree 

Kalfsworst 
Rijstcrème 

zondag 
12 augustus 

Gele paprikasoep 
Kippenoester 

Perziken 
Kroketjes 

Breydelhamsalade 
Yoghurt 

maandag 
13 augustus 

Ajuinsoep 
Cordon bleu 

Wortelen 
Aardappelpuree 

Kalkoenham 
Kiwi  

dinsdag 
14 augustus 

Kervelsoep 
Boomstammetje 

Boontjes 
Natuuraardappelen 

Hollandse maatjes 
met aardappelsalade 

Chocoflan 

woendag 
15 augustus 

Aspergesoep 
Kalkoenrollade 

Ananas 
Spicy potato 

Gerookte heilbot met 
zachte broodjes 

Aardbeienmousse 

donderdag 
16 augustus 

 

Tomatensoep 
Stoofvlees 

Salade 
Frietjes 

 

Lunchworst 
Pruimen 



 

 middagmaal avondmaal 

vrijdag 
17 augustus 

Pompoensoep 
Koolvis 

Tomaatjes 
Aardappelpuree 

Camembert 
Liegeois mokka 

zaterdag 
18 augustus 

Groentesoep 
Kippenbrochetten 

Abrikozen 
Aardappelpuree 

Vleesbrood 
Flan 

zondag 
19 augustus 

Tomatensoep 
Varkenshaasje met 

champignonsaus 
Kroketjes 

Tonijnsalade 
Yoghurt 

maandag 
20 augustus 

Kippensoep 
Gyros 

Gestoofde prei 
Natuuraardappelen 

Champignonworst 
Banaan 

dinsdag 
21 augustus 

Wortelsoep 
Kalkoenlapje 
Ratatouille 

Rijst 

Russisch ei 
Vla van bosvruchten 

woensdag 
22 augustus 

Champignonsoep 
Kalfsblanket 

Gemengde salade 
Frietjes 

Kippewit 
Gemengd fruit 

donderdag 
23 augustus 

Preisoep 
Vleesbroodje 

Noorderkrieken 
Natuuraardappelen 

Breydelspek 
Ijsje 

vrijdag 
24 augustus 

Courgettesoep 
Visbrochette met tartaar 

Broccoli 
Aardappelpuree 

 

Wijnendaele kaas 
Danette 



 

 middagmaal avondmaal 

zaterdag 
25 augustus 

Cressonsoep 
Vogelnestje 

Witte bonen in tomatensaus 
Natuuraardappelen 

Salami 
Fruitpotje 

zondag 
26 augustus 

Aspergeroomsoep 
Orloffgebraad 

Perziken 
Gratinaardappelen 

Zachte broodjes met 
zalmsalade 

Mousse 

maandag 
27 augustus 

Brunoisesoep 
Kippefilet 

Courgetten 
Natuuraardappelen 

Gekookte ham 
Peer 

dinsdag  
28 augustus 

Wortelsoep 
Varkensgyros 

Salade 
Frietjes 

Lasagne 
Platte kaas 

woensdag 
29 augustus 

Minestronesoep 
Gekookt eitje met kaassaus 

Bladspinazie 
Natuuraardappelen 

Kippenwit 
Frambozenpudding 

donderdag 
30 augustus 

Tomatensoep 
Koude schotel 

Kalfsworst 
Frisco 

vrijdag 
31 augustus 

Bloemkoolsoep 
Vol au vent 

Champignons 
Aardappelpuree 

Philadelphia 
Vanillepudding 

 

  



 

Lokaal Diensten Centrum 

Activiteiten 

Live uitzendingen Tour de France 2018 
 

Ben je een grote wielerfan? Kom dan samen met andere 

wielerfanaten de 105de editie van Tour de France volgen op televisie. 

Wanneer:  9 juli – 13 juli – 17 juli – 20 juli – 24 juli – 27 juli 

   Telkens vanaf 13u 

 

KERMISFEESTEN 

De jaarlijkse kermisfeesten komen weer dichterbij. In organisatie van 

de gemeente Kortemark en de Ouderenadviesraad wordt volgend 

programma voorgesteld: CLOWN ROCKY’S SENIORENREVUE, 

Showballet SHOWCASE & DAVY GILLIS 

Waar: OC De Kouter Kortemark  

Wanneer: dinsdag 28 augustus om 14u voor inwoners van 

Kortemark, en bewoners van woonzorgcentrum 

Blijvelde 

 Woensdag 29 augustus om 14u voor inwoners van 

Handzame, Edewalle, Zarren, Werken, bewoners van 

woonzorgcentrum Blijvelde & St. Jan de Deo.  

Prijs:   2 euro (koffie inbegrepen) 

 

Kaarten te verkrijgen in het Sociaal Huis Kortemark, Lokaal Dienstencentrum en 

bij de verantwoordelijke van de seniorenverenigingen. 



 

KAART- & SPELNAMIDDAG (zonder klassement) 

 

Wanneer:  2 juli – 16 juli – 30 juli 

   13 augustus – 27 augustus 

   Vanaf 13 uur 

 

Waar:  Seniorie ’t Kouterhuys  

 

 

 

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:  9 juli  -  13 augustus 

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:  donderdag 12 juli van 10u tot 12u 

woensdag 8 augustus 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 



 

CAFETARIAWERKING 

 Pannenkoekennamiddag 

Tijdens de maanden juli en augustus kan je op woensdagnamiddag 

een heerlijke, zelfgemaakte pannenkoek komen eten in het lokaal 

dienstencentrum van 14 uur tot 16 uur.  

 

 

 Ijssalon 

Tijdens de maanden juli en augustus kan je iedere namiddag 

terecht in ons lokaal dienstencentrum voor een lekker, fris ijsje 

van 14 uur tot 16 uur.  

 

 Zomers terras 

Tijdens de maanden juli en augustus kan je komen genieten van 

het mooie weer op ons zomers terras. We bieden je verscheidene 

verfrissende dranken aan! Onze cafetaria is telkens geopend van 

13uur tot 16 uur – gesloten op feestdagen. 

  



 

Aan de bewoners van de 

Serviceflats… 

 

GElukkige verjaardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom  

 

 

aan mevrouw Marguerite De Meulenaere 

aan de heer Gilbert Maekelberg 

aan mevrouw Maria Serdons   

 

Op 06 juli   Dhr. Richard Deceuninck  97 jaar 

Op 11 juli   Dhr. Gilbert Maekelberg  86 jaar 

Op 20 augustus  Dhr. Roger Marchand  88 jaar 

Op 31 augustus  Mevr. Monique Labaere  80 jaar 



 

 Activiteiten serviceflats 

 

maandag 2 juli  KAARTING 

   om 13u30u in de cafetaria 

 

maandag 9 juli  BREICLUB  

  om 14u in de cafetaria 

 

woensdag 18 juli  KAARTING 

   om 13u30u in de cafetaria 

 

woensdag 1 augustus  KAARTING 

   om 13u30 in de cafetaria 

 

maandag 13 augustus   BREICLUB  

om 14u in de cafetaria 

 

dinsdag 28 augustus    KERMISFEEST  

& woensdag 29 augustus  in OC De Kouter 

      

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

We komen jullie met plezier ophalen!   

    

 


