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 Woordje  vooraf  

   

Beste bewoners, familieleden & 

medewerkers  
 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE… 
 

De gloeiende zomerzon heeft al wat van zijn 

kracht verloren. Juli en augustus waren op & 

top zomers.  

In Woonzorgcentrum Blijvelde hielden we 

echter het hoofd koel: het hitteplan bracht 

verkoeling. Iedereen zette zijn beste beentje 

voor: ijsjes, zomerfruit, eigen bereide 

verfrissende drankjes, voetbaden,… zelfs 

FOCUS bracht onze werking in beeld! 

In Kortemark luidt de kermis traditiegetrouw 

het einde van de zomer in. 

Ook de scholen poetsen terug hun 

schoolbanken op, kortom alles valt weerom 

wat “in zijn gewone plooi”! 

September brengt voor ons 

woonzorgcentrum terug een mooi gevulde 

agenda met zich mee. 

Op 15 september verwelkomen we alvast 

onze bewoners met hun familie op de 

Familiedag. 

 

We proberen de zomerzon nog even stevig 

vast te houden en wensen jullie … 

 

… VEEL LEESPLEZIER!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Babbeluutje 

is een uitgave van het  

woonzorgcentrum BLIJVELDE  

in Kortemark. 

 

Jaar 2018 

SEPTEMBER 
 

 

 

 

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. 

mailto:isabelle.dejaegher@blijvelde.be


 

Bewonersinfo 

Welkom…  

… aan alle nieuwe bewoners die in JULI & AUGUSTUS in 

woonzorgcentrum Blijvelde hun intrek namen! 

De heer Marcel Debruyne, woonde vroeger in Kortemark en verblijft sedert 4 

juli op De Klokke.  

Mevrouw Maria Vansevenant uit Ichtegem verblijft op De Mondial sedert 11 

juli. 

De heer Jean-Pierre Borghart woont sinds 24 juli op De Sterre. Voorheen 

woonde hij in Handzame. 

De heer en mevrouw Yvonne en Maurits Denolf-Verhulst verblijven op De 

Meiboom sinds 2 augustus. Zij zijn afkomstig van Handzame. 

Mevrouw Anny Van Speybroeck uit Lichtervelde verblijft op De Meiboom sinds 

2 augustus. 

Mevrouw Lydia Kerckaert woonde voorheen in Oostkamp. Nu verblijft ze sinds 

7 augustus op De Meiboom. 

De heer Marcel Vanhecke uit Roeselare woont sinds 8 augustus op De Sterre. 

 

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 Serdons 

Maria werd 91 jaar. Zij overleed op 20 juli ’18 in het ziekenhuis, na een kort 

verblijf in het woonzorgcentrum. Voordien betrok zij een serviceflat.  
 

Mevrouw Agnes Decleir 

Agnes overleed op 22 juli ‘18. Zij bereikte de leeftijd van 93 jaar en verbleef 

voordien op De Mondial. 
 

Mevrouw Clara Haerens 

Clara werd 94 jaar. Zij ging van ons heen op 22 juli ’18 en verbleef op De 

Meiboom. 
 

Mevrouw Erna Derynck 

Erna woonde op De Meiboom. Ze overleed op 30 juli ’18 en bereikte de leeftijd 

van 80 jaar. 
 

De heer Maurits Vanslembrouck 

Maurits werd 84 jaar en overleed op 3 augustus ’18. Hij verbleef voordien op 

De Sterre. 

 

 

 

 

 

 

  

We bieden hun familie onze oprechte  

Christelijke Deelneming & diep medeleven aan. 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

blijvelde 

 

FAMILIEDAG 

UITNODIGING 

FAMILIEDAG 

in woonzorgcentrum BLIJVELDE 

Zaterdag 15 september ‘18 
vanaf 12 uur 

 

We nodigen jullie graag uit in de cafetaria voor een 

FEESTELIJKE BARBECUE 

(3 soorten vlees – 10 soorten groenten – sausjes – frietjes – koude aardappelsalade) 
 

 Het aantal inschrijvingen is beperkt. 

Inschrijven kan vanaf 20-08-’18 aan het onthaal. 



 

jarigen in september… 
 

 

DE KLOKKE 

01 september  Mevr. Maria Bogaert    94 jaar 

20 september  Mevr. Georgette Sans    93 jaar 

27 september  Dhr. Henri Vandousselaere   93 jaar 

29 september  Mevr. Celesta Van Gelder    90 jaar 

 

DE MEIBOOM 

06 september  Dhr. Roger Carette     79 jaar 

08 september  Dhr. Willy Vanacker     81 jaar 

 

DE MONDIAL 

04 september  Mevr. Simonne Boddez    83 jaar 

30 september  Dhr. Robert Stevens     67 jaar 

 

DE STERRE 

08 september  Dhr. Frans Hostens     73 jaar 

11 september  Dhr. Valère Dedeyster    88 jaar 

26 september  Mevr. Marguerita Govaere    94 jaar 

  



 

                         activiTeitenkalender… 

In SEPTEMBER  

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! 

 



 

 

 

Aan alle vrijwilligers: 

WELKOM op de VRIJWILLIGERSVERGADERING 

Op maandag 17 september om 13u30 in de cafetaria. 

maandag 3 september - BREICLUB vanaf 14u in de cafetaria 

dinsdag 4 september - SENIORENGYM op De Zandberg van 10u tot 11u 

- WANDELCLUB:  om 13u45 verzamelen aan het 

onthaal 

donderdag 6 september - MARKTBEZOEK  we verzamelen om 9u45 aan het 

onthaal 

- SENIORENGYM op De Mondial van 10u tot 11u 

 

maandag 10 september - SENIORENGYM op De Sterre van 10u tot 11u 

- DIAREPORTAGE om 14u op De Klokke 

- CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 11 september - SENIORENGYM op De Klokke van 10u tot 11u 

- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

woensdag 12 september - TRAKTAAT OLIEBOLLEN vanaf 13u45 

donderdag 13 september - SENIORENGYM op De Meiboom van 14u30 tot 15u30 

zaterdag  15 september - FAMILIEDAG vanaf 12u in de cafetaria 

 

maandag 17 september - SENIORENGYM op De Zandberg van 10u tot 11u 

dinsdag 18 september - ZITDANSEN om 10u voor De Klokke, De Zandberg & De 

Mondial in de cafetaria 

- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal  

woensdag 19 september - MUZIKAAL OPTREDEN om 14u30 in de cafetaria 

door accordeonist Danny & drummer Raf 

donderdag 20 september - SENIORENGYM op De Mondial van 10u tot 11u 

- FRUITNAMIDDAG om 13u45 

 

maandag 24 september - CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 25 september - WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 

onthaal 

woensdag 26 september - KAARTING vanaf 13u30 in de cafetaria  

donderdag 27 september - VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand 

september om 10u in de cafetaria 

- ZITDANSEN voor De Sterre & De Meiboom om 14u30 

in de oude kapel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 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 nieuw werkjaar 

De lange hete zomer is voorbij. Een nieuw werkjaar dient zich aan. De zomer is op zijn terugtocht. 

September is daar en dan laat de winter niet lang meer op zich wachten. We hopen dat de batterijen 

wat op zijn geladen, dat onze personeelsleden er tamelijk fit weer tegenaan zullen kunnen om ons 

het beste van zichzelf te schenken. We denken ook aan de kinderen en de jongeren die weer richting 

school en universiteit moeten om zich te bekwamen voor hun taak in de wereld van morgen die 

steeds complexer wordt. In elk geval bidden wij voor hen en hopelijk mogen we blijven dromen van 

een wereld waar het goed is voor iedereen, ook voor ons die wat ouder worden. 

Familiefeest 

We wensen al onze bewoners en hun families een aangenaam familiefeest toe op zaterdag 15 

september. Mogen wij allen met onze families wat nader naar mekaar toegroeien. 

Gebed 

Heer Jezus, wij ontvangen deze dag slechts één keer. Help ons voor hij voorbij is al het goede te doen 

wat mogelijk is, zodat hij niet wordt verspild. 

Heer Jezus, ik wil niet hollen door deze dag. Ik wil luisteren, nu en dan naar zoemende bijen, 

zingende vogels, naar fluisterende bomen en tedere woorden en in dit alles, mijn God, een glimp 

opvangen van U. 

Ik wil niet hollen door deze dag. Ik wil tijd maken, nu en dan, om te denken en te bidden. Ik wil naar 

de hemel kijken, waar lichte wolken en kraaien zweven en in dit alles, mijn God, heel eventjes naar 

uw fluisteren luisteren. 

 

Vanwege uw aalmoezenier Daniël Dewitte. 



 

 

Een JOBSTUDENT stelt zich voor 

Thomas Cuvelier konden we deze zomer terug vinden op 

De Meiboom. Het was het eerste jaar dat hij zijn 

vakantiejob bij ons deed! 

Vorig jaar werkte hij in een magazijn van een groot 

voedingsbedrijf. 

Thomas stelde zichzelf aan ons voor: Hij is zeventien jaar 

en studeert aan het VTI in Roeselare. Daar volgt hij de 

richting ‘elektro-mechanica’. Voordien deed hij 4 jaar Industriële Wetenschappen. Hij 

droomt ervan om later als ingenieur aan de slag te kunnen! 

In zijn vrije tijd kan je Thomas terug vinden bij de Chiro. Hij is ook een echte 

muziekliefhebber. Hij houdt van rock en elektronische muziek. Thuis durft hij ook achter de 

draaitafel te staan als DJ. Dit jaar is hij ook voor de eerste maal naar het festival 

‘Dreambeats’ in Kortemark geweest. Jammer genoeg was dit wel ‘op krukken’. Thomas 

scheurde zijn gewrichtsbanden  op een springkasteel tijdens een Chiro-activiteit. Gelukkig is 

hij nu terug goed op de been!! 

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe Thomas als jobstudent in het woonzorgcentrum terecht 

kwam…? Thomas vertrouwde ons toe dat zijn zus Michèle werkt op De Sterre. Hierdoor 

waagde hij de stap om in zijn vakantietijd de wereld van het Woonzorgcentrum Blijvelde te 

leren kennen. En… het valt reuze mee! Het woonzorgcentrum is een toffe plek om te 

werken. Thomas apprecieert vooral de vele sociale contacten die hij hier kan maken, dit 

zowel met bewoners en hun familie als met de collega’s op de werkvloer. Ook is het leuk dat 

hier zoveel jobstudenten zijn, dit schept een gezellige sfeer! En… voegt Thomas er met een 

kwinkslag aan toe… ‘Je verdient hier meer dan in het magazijn van de groothandel !’ Als 

laatste wil Thomas ons nog meegeven dat hij helemaal géén zin heeft om op 1 september 

terug de schoolbanken op te zoeken… 

Thomas, het was leuk om jou hier als jobstudent te hebben. We hopen dat 

we je hier zeker nog terug zien! Alvast veel succes met de start van het 

nieuwe schooljaar.  

Heb jij ook interesse om als JOBSTUDENT in Blijvelde aan de slag te gaan?  Aarzel dan niet om met ons 

contact op te nemen. Je kan dit via de Directeur Zorg, mevr. Petra Beuckelaere: 

petra.beuckelaere@blijvelde.be. 

We wijken even af van onze rubriek en 

interviewen deze maand een gemotiveerde 

jobstudent: Thomas Cuvelier! 

 

 

mailto:petra.beuckelaere@blijvelde.be


 

 

Een vrijwilliger stelt zich voor 
 

Rita Casteleyn is één van onze 

nieuwste vrijwilligers! We zijn blij dat 

we haar wat beter kunnen leren 

kennen. 
 

 

Dag Rita, je bent nog niet zo heel lang vrijwilliger 

in Blijvelde. Stel je jezelf even aan ons voor? 

Ik ben Rita Casteleyn en ben 62 jaar. Ik heb 3 kinderen 

en 3 kleinkinderen. Ik woon nu in Kortemark maar ben 

eigenlijk afkomstig van Torhout.  

Beroepshalve heb ik 43 jaar gewerkt bij de uitgeverij Roularta in Roeselare. In de beginjaren werkte 

ik eerst als typiste en nadien kreeg ik een opleiding om met de computer te werken. Dan heb ik 33 

jaar gewerkt als DTP-er, dat was reklames opmaken met de computer.  

Rita, hoe kwam je ertoe om te starten met vrijwilligerswerk? 

Mijn dagen waren vroeger goed gevuld: een gezin met 3 kinderen, de zorg voor mijn zieke 

echtgenoot én een full-time job! En dan… ga je op pensioen en heb je plots een zee aan vrije tijd. Nu 

wil ik wel genieten maar dat kan je niet elke dag, dus moest ik iets vinden om die leegtes te vullen. En 

dat heb ik gevonden bij jullie. Iedere dinsdag- en zondagnamiddag kom ik 4 uurtjes naar De 

Meiboom. De dinsdag help ik met het rond delen van de was en help dan een beetje bij de 

koffieronde. Op zondag help ik bij het middagmaal en ondersteun de bewoners bij het eten van hun 

pateeke in de namiddag. 

Buiten mijn vrijwilligerswerk in Blijvelde doe ik nog elke week op donderdagnamiddag 

vrijwilligerswerk in AZ Delta (het vroegere Rembertziekenhuis) en 1x in de maand bij Kind en Gezin 

Zedelgem en Uzeke in Koekelare. 

Heb je dan nog tijd voor hobby’s, Rita? 

Als hobby boetseer ik met klei in Leke. Dit doe ik nu al drie jaar maar ik moet nog veel leren. Werken 

met klei, was reeds lange tijd een droom maar door mijn druk leven vroeger, kwam dit niet aan de 

orde! Wel maakte ik tijd om veel aan sport te doen. Naast mijn vrijwilligerswerk, de zorg voor 

kinderen en kleinkinderen en mijn klei-hobby, vul ik de dagen met wandelen (met mijn trouwe 

viervoeter) én geniet ik van de kleine dingen des levens. 

Rita, wat zijn wij blij met iemand als jij, die haar vrije tijd wil delen om zomaar vrijwillig te 

komen helpen met ons! Voor de bewoners en de collega’s op De Meiboom ben je GOUD 

waard… Hiervoor een grote ‘dank-je-wel’! 

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 hadden we een aangename babbel met MARCEL DEBRUYNE. 

 

Even voorstellen 
Marcel is geboren in 1933 op 9 april in 

Koekelare. Dit gebeurde thuis met de 

vroedvrouw! Hij trouwde op de leeftijd van 

23 jaar in het jaar 1956 en kwam toen naar 

Kortemark wonen. Jammer genoeg is Marcel 

nu al 23 jaar weduwnaar. Hij heeft twee 

zonen. 

De boerderij 
Marcel vertrouwde ons toe dat hij zijn 

boerderij indertijd gekocht heeft van een 

heer uit Brussel. Hij maakte er een boerderij van met 50 melkkoeien. Toen was dit 

veel maar nu is dit voor de boeren een peulschil. Zijn jongste zoon heeft nu een 

bedrijf met ongeveer 125 koeien! Dit is nu allemaal mogelijk doordat alles op de 

boerderij véél meer geautomatiseerd is. Volgens Marcel is dit nu veel beter: er 

gebeuren veel minder accidentjes aan de uiers van de dieren. 

Marcel is nu reeds 18 jaar gestopt met boeren maar volgt de boerenstiel nog met veel 

interesse. Iedereen die raad of advies wil omtrent de stiel, is bij Marcel aan het juiste 

adres! 

 

Hobby’s 
Marcel vertelt: “Mijn grootste hobby had ook te maken met de boerderij. Het was 

mijn grootste vreugde om de tractors steeds piekfijn in orde te stellen!  

Ook de wielerkoers was één van mijn interesses: als de koers aan mijn deur 

passeerde, ging ik zeker kijken. Nu kijk ik graag TV, ik volg steeds het nieuws. Ook een 

wandeling maken, doet mij veel deugd. We passen ons aan volgens onze 

mogelijkheden. Maar… het moet gezegd… het is hier goed, het is hier gezellig én 

‘goed van eten’!” 

 

Marcel, dank voor het aangename gesprekje. Het was fijn om jou met veel 

vuur en passie over het boerenleven te horen vertellen. Het was een eer om 

je wat beter te leren kennen! 



 

Werelddag dementie 

Jaarlijks vindt in de week van 21 september ‘Werelddag dementie” 

plaats. 

 

Dit jaar werd er gekozen voor het thema ‘Samen streven naar een 

dementievriendelijke samenleving’. Het is de bedoeling om te ijveren voor een 

inclusieve maatschappij waarin mensen met dementie een waardige plaats 

innemen, waarin aandacht is voor het zo lang mogelijk kunnen participeren en 

waarin personen met dementie kunnen rekenen op warme aandacht en 

menswaardige zorg door goed geïnformeerde personen.  

Als woonzorgcentrum streven wij ook bovenstaande 

doelstellingen na. Alle medewerkers worden 

ondergedompeld in de presentiemethode waarbij de 

bewoner centraal staat. Jaarlijks krijgen de 

medewerkers een vorming rond het onderwerp 

dementie. Er is een referentiepersoon dementie 

aanwezig in WZC Blijvelde. Bij Stefanie Willaert 

kunnen alle bewoners, familie en medewerkers 

terecht met vragen rond het onderwerp dementie.  

WZC Blijvelde organiseert samen met nog enkele 

andere woonzorgcentra uit de regio 4 keer per jaar het 

praatcafé Portus rond dementie. Portus richt zich tot 

familie, vrienden en kennissen van personen met dementie. Het praatcafé 

bestaat telkens uit een informatief gedeelte waarbij een externe spreker 

langskomt om bijvoorbeeld nieuwe inzichten te verschaffen over dit thema. 

Aansluitend wordt er een drankje aangeboden waarbij mantelzorgers en/of 

lotgenoten met elkaar een praatje kunnen slaan. Deelname aan Portus is gratis. 

Er wordt gewerkt met een doorschuifsysteem waarbij Portus telkens doorgaat 

bij 1 van de 4 deelnemende woonzorgcentra. 

Graag nodigen wij u dan ook uit op het eerstvolgende praatcafé 

dementie dat doorgaat op MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018. 



 

 

Omwille van leveringsprblemen is het mogelijk  

dat er een kleine wijziging optreedt in het maandmenu.  
 

Dank voor jullie begrip…!  

                middagmaal avondmaal 

zaterdag 
1 september 

Paprikasoep 
Braadworst 
Appelmoes 

Natuuraardappelen 

Smeerkaas 
Vanilleflan   

zondag 
2 september 

Courgette-komkommersoep 
Kalkoenshnitzel 

Rauw witloof 
Rösti-aardappelen                 

Haringsalade 
Yoghurt                

maandag 
3 september 

Kippensoep 
Casselrib 

Bloemkool 
Aardappelpuree     

Potjesvlees 
Nectarine               

dinsdag 
4 september 

Toscaanse tomatensoep 
Dijonaise-gebraad 

Knolselder 
Natuuraardappelen  

 
Croque monsieur 
Griesmeelpudding 

    

woensdag 
5 september 

Rode uiensoep 
Cordon bleu 

Erwtjes 
Natuuraardappelen  

Kalkoenham 
Mokkapudding             

donderdag 
6 september 

Broccolisoep 
Kalfsblanket ‘Marengo’ 

Natuuraardappelen 

Salami 
Milkshake banaan          

vrijdag 
7 september 

Pompoensoep 
Visstoofpotje 

Fijne groentjes 
Frieten 

 

Jonge kaas 
Chocoladepudding    



 

 middagmaal avondmaal 

zaterdag 
8 september 

Witloofsoep 
Varkensshnitzel 
Rabarbermoes 

Natuuraardappelen       

Vleesbrood 
Vla van hazelnoot  

zondag 
9 september 

Aspergesoep 
Varkenshaasje 

Groentemix 
Kroketjes                 

Zalmsalade 
Yoghurt            

maandag 
10 september 

Erwtensoep 
Kippenfilet 
Abrikozen 

Natuuraardappelen  

Goldworst 
Kiwi              

dinsdag 
11 september 

Knolseldersoep 
Ovenschotel met wortelen 

Aardappelpuree             

Spaghetti bolognaise 
Straciatellamousse              

woensdag 
12 september 

 Tomatensoep 
Omelet 

Salade & tomaat 
Frietjes 

Kippenwit met 
tuinkruiden 

Caramelpudding  

donderdag 
13 september 

Kervelsoep 
Cordon bleu 

Gestoofd witloof 
Natuuraardappelen             

Mosterdspek 
Fruitcocktail op 

siroop                

vrijdag 
14 september 

Champignonsoep 
Victoriabaars met witte 

wijnsaus 
Gestoofde prei 

Natuuraardappelen 

Kaas 
Vanillepudding                 

zaterdag 
15 september 

 

 

FAMILIEFEEST 
met barbecue 

 
  

Gekookte ham 
Pudding           



 

 middagmaal avondmaal 

zondag 
16 september 

Florentijnse soep 
Ardeens gebraad 

Veldsalade 
Kroketjes  

Tonijnsalade 
Yoghurt                

maandag 
17 september 

Minestronesoep 
Kippenbil 
Perziken 

Aardappelpuree 

Kalkoenborst 
Druiven    

dinsdag 
18 september 

Aspergesoep 
Boomstammetje 

Broccoli 
Natuuraardappelen               

Penne met kaas 
Aardbeienpudding              

woensdag 
19 september 

Tomatensoep met balletjes 
Lamsragout 

Boontjes 
Natuuraardappelen 

Bierkogel 
Vanillepudding             

donderdag 
20 september 

Groentesoep 
Vol au vent 

Champignons 
Aardappelpuree   

Lunchworst 
Appel             

vrijdag 
21 september 

Pompoensoep 
Mosselen 

Frietjes               

Leerdammer 
Platte kaas                

zaterdag 
22 september 

Bloemkoolsoep 
Gevogelte-brochette 

Courgetten 
Natuuraardappelen 

 

Vleesbrood 
Danette pistache             

zondag 
23 september 

Groene aspergesoep 
Kalkoentournedos 

Salade 
Kroketjes 

 

Krabsalade 
Ijsje       



 

 middagmaal avondmaal 

maandag 
24 september 

Tomatensoep 
Casselrib 
Erwtjes 

Natuuraardappelen                

Hespeworst 
Sinaasappel              

dinsdag 
25 september 

Wortelsoep 
Kippengyros 

Rijst met groentjes 

Roerei 
Liegeois              

woensdag 
26 september 

Groentesoep 
Konijn 

Mirabellen 
Natuuraardappelen                 

Mosterdspek 
Chocoladepudding             

donderdag 
27 september 

Champignonsoep 
Opgevulde tomaat met 

gehakt 
Natuuraardappelen 

              

Varkenstong in 
vinaigrette 

Banaan                

vrijdag 
28 september 

Seldersoep 
Pangasius 

Gestoofde prei 
Aardappelpuree       

Chaumes 
Tweekleurenpudding                

zaterdag 
29 september 

Kippensoep 
Shnitzel  

Bloemkool 
Natuuraardappelen 

Kruidenspek 
Assortiment dessert 

zondag 
30 september 

Bretoense vissoep 
Hamrolletjes met witloof 

Kroketjes 

Vleessalade 
Fruityoghurt 

 

  



 

Lokaal Diensten Centrum 

Activiteiten 

Stoelgymnastiek 
 

Ben je niet meer zo mobiel maar wil je blijven bewegen? Dagelijkse beweging is gezond voor 

het het lichaam. Kom zeker de stoelgymnastiek eens uitproberen! Bij mooi weer gaan we 

buiten aan de slag. 

Wanneer:  op woensdag 5 september & 19 september  

van 10u tot 11u 

Prijs: € 1 (koffie inbegrepen) 

 

 

KAART- & 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. 

Wanneer:  maandag 10 september & 24 september om 13u30 

Prijs:   1 euro (koffie & versnapering inbegrepen) 

 

 

SCHILDER- & TEKENNAMIDDAG 

Ben je graag creatief bezig? Wil je graag leren tekenen en schilderen onder begeleiding van 

een ervaren creatieveling? Kom dan zeker naar onze schilder- en tekennamiddagen. 

Vooraf inschrijven is vereist. Je kan inschrijven tot en met donderdag 13 september. 

 

Wanneer:  donderdag 20 september om 13u30 

Door:  Mevr. Nettie Groot  

Prijs:   6 euro (materiaal, koffie & versnapering inbegrepen) 

 



 

BREI- & HAAKCLUB 

Samen breien of haken is zoveel leuker. Iedereen helpt elkaar op weg. Maak je liever je eigen 

werk af? Of maak je liever samen een werkje? Alles is mogelijk tijdens onze vrije brei- en 

haaknamiddag. Kom zeker eens een kijkje nemen! 

Wanneer:  vrijdag 7 en 21 september van 14u tot 16u 

Prijs:  € 1 (koffie en versnapering inbegrepen) – gelieve je eigen materiaal 

mee te brengen  

 

 

CURSUS: FRANS voor beginners 

Wil je graag Frans leren? Heb je weinig ervaring met het leren van een andere taal? Denk je 

dat het te snel zal gaan? We geven je tips om beter een taal te studeren: een gesprekje 

voeren, basiswoordenschat, basisgrammatica, uitspraak, zelfzeker spreken. 

Vooraf inschrijven vereist, beperkt aantal plaatsen 

Wanneer: iedere dinsdag van 13u15 tot 16u30, start op 11 september (niet 

tijdens de schoolvakanties). 

Prijs:  € 35 (lesboek en kopies inbegrepen)  

Door: Mevr. Nele Cool (Open-school Brugge-Oostende-Westhoek) 

 

 

FILMVOORSTELLING “Cargo” 

In het ijskoude water van de Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot, recht 

voor de ogen van zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt in een diepe coma en laat Jean achter 

met het familiebedrijf en een enorme schuldenberg. Na het ongeval van Leon komen tal van 

onuitgesproken conflicten tussenJean en zijn twee broers aan de oppervlakte 

Wanneer: vrijdag 14 september om 14u30 (voor € 2) of om 20u30 (voor € 4) 

Waar:  CC De Beuk Kortemark 

 Inschrijven kan via het Lokaal Dienstencentrum of via 

cultuur@kortemark.be of op 051 / 566 108 

mailto:cultuur@kortemark.be


 

INFONAMIDDAG 

Premies & tegemoetkomingen SOCIAAL HUIS en de WOONWINKEL 

Tijdens deze infonamiddag willen we u informeren over de talrijke faciliteiten, diensten, 

premies,… van het Sociaal Huis en De Woonwinkel, die momenteel bestaan en waarop je 

mogelijk een beroep kan doen. 

Wanneer:  donderdag 27 september om 14u  

Prijs:  € 1 (koffie en versnapering inbegrepen) – gelieve je eigen materiaal 

mee te brengen  

Door: Lokaal Dienstencentrum in samenwerking met Sociaal Huis Kortemark 

en Woonwinkel West 

 

 

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:   gratis 

 

CAFETARIAWERKING 

De cafetaria is iedere namiddag geopend van maandag tot vrijdag van 13u tot 16u – 

Gesloten op feestdagen. 

PANNENKOEKENNAMIDDAG 

Iedere woensdagnamiddag kan je een heerlijke pannenkoek komen eten in het lokaal 

dienstencentrum van 14 u tot en met 16u. 

WARME MAALTIJDEN 

Je kan in het lokaal dienstencentrum terecht voor een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, 

dessert en drank) voor de prijs van € 6. 

Reservatie voor de maaltijden: voor maaltijden van dinsdag tot zaterdag (dag voordien voor 

16u) en voor maaltijden op zondag en maandag (vrijdag voor 16u). 

SOEPCAFE 

Eet je graag verse soep? Maak je graag een praatje met andere mensen? Kom dan zeker mee 

soepen in ons lokaal dienstencentrum! 

Voor slechts € 1 kan je genieten van een kom verse soep. 

Iedere vrijdag van 10u30 tot 12u, uitgezonderd op feestdagen. 

 

 

  



 

Aan de bewoners van de 

Serviceflats… 

 

GElukkige verjaardag 

 

 

 

 

 

overlijden 

Mevrouw Maria Serdons  

ging van ons heen op 20 juli 2018 in het ziekenhuis. Ze bereikte de leeftijd van 

91 jaar. 

 

De heer Gaspar Vantoest 

overleed op 19 augustus 2018. Hij werd net geen 91 jaar. 

 

We bieden hun familie onze oprechte deelneming aan bij deze overlijdens. 

 

welkom 

aan mevrouw Bertha Verhaeghe  

Bertha betrekt flat 7 in het Kouterhuys. We hopen dat je je snel thuis zult 

voelen! 

  

 

Op 14 september Mevr. Lucienne Roels  92 jaar 

Op 25 september Mevr. Agnes Peire   83 jaar 

Op 27 september Mevr. Cecile Seys   71 jaar 



 

 Activiteiten serviceflats 

 

maandag 3 september  BREICLUB 

   om 14u in de cafetaria 

 

maandag 10 september  DIAREPORTAGE  

  om 14u in de Living van De Klokke 

 

woensdag 12 september  TRAKTAAT OLIEBOLLEN 

   

zaterdag 15 september  FAMILIEFEEST 

om 12u in de cafetaria 

inschrijven hiervoor is noodzakelijk! 

 

woensdag 19 september   MUZIKAAL OPTREDEN om 14u 

      in de cafetaria 

      door accordeonist Danny & drummer Raf 

 

woensdag 26 september   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!   

    


