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 Woordje  vooraf  

   

Beste bewoners, familieleden & 

medewerkers  

 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE… 
 

In oktober wordt alles van goud. 

De bomen zijn kostbaar.  

De kleuren zijn ontelbaar.  

Wat een kleurenpracht. Wat een 

weelde. Al wat groen was krijgt nu de 

kleur van aarde. 

In oktober wordt alles nog even van 

goud. Herfst vult de manden vol 

vruchten. Druiven worden wijn in onze 

beker.  

Olijven brengen het zuiden op ons 

bord. Oktober is overvloed.  

Fazanten en paddenstoelen, wie houdt 

niet van het najaar, vol goud in de 

ogen, vol goud in de mond! 

 

 

… VEEL LEESPLEZIER!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Babbeluutje 

is een uitgave van het  

woonzorgcentrum BLIJVELDE  

in Kortemark. 

 

Jaar 2018 

OKTOBER 
 

 

 

 

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 SEPTEMBER in woonzorgcentrum 

Blijvelde hun intrek namen! 

Mevrouw Maria Chielens, woonde vroeger in Kortemark en verblijft sedert 12 

september op De Meiboom.  

De heer Gunther Neumann uit Staden verblijft op De Sterre sedert 13 

september. 

Mevrouw Nicole Casier woont sinds 24 september op De Sterre. Voorheen 

woonde zij in Torhout. 

 

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 Margarita Claeys 

Margriet werd 93 jaar. Zij overleed op 6 september ’18 en verbleef op De 

Zandberg.  
 

De heer Valère Dedeyster 

Valère overleed op 19 september ‘18. Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar en 

verbleef voordien op De Sterre. 
 

 

 

 

 

 

 

  

We bieden hun familie onze oprechte  

Christelijke Deelneming & diep medeleven aan. 



 

jarigen in oktober… 

DE KLOKKE 

03 oktober   Dhr. Philip Smessaert    55 jaar 

17 oktober   Dhr. Gilbert Willem     86 jaar 

28 oktober   Mevr. Godelieve Claeys    84 jaar 

DE MEIBOOM 

04 oktober   Mevr. Helena Lepoutre    84 jaar 

08 oktober   Mevr. Maria Vanelslander    87 jaar 

DE MONDIAL 

04 oktober   Mevr. Irène De Graeve    86 jaar 

13 oktober   Dhr. Roger Van Den Eynde    91 jaar 

26 oktober   Dhr. Jean-Pierre Borghart    66 jaar 

27 oktober   Mevr. Irma Aeck     95 jaar 

27 oktober   Mevr. Nelly Wybouw    79 jaar 

DE STERRE 

02 oktober   Dhr. Alfred Verhaeghe    63 jaar 

12 oktober   Mevr. Jeanine Tant     62 jaar 

25 oktober   Mevr. Angèle Vanthournout   96 jaar 

11 oktober   Mevr. Herna Verhaeghe    80 jaar 

17 oktober   Dhr. Emile Debeuckelaere    95 jaar 

19 oktober   Mevr. Godelieve Neyrinck    76 jaar 

DE ZANDBERG 

03 oktober   Dhr. Hippoliet Messelier    87 jaar 

22 oktober   Dhr. Willy Goethals     86 jaar  



 

                         activiTeitenkalender… 

In OKTOBER  

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 1 oktober - ZITDANSEN voor bewoners van De Sterre en De 
Meiboom 

dinsdag 2 oktober - WANDELCLUB:  om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

woensdag 3 oktober - ZITDANSEN voor bewoners De Klokke – De Zandberg & 

De Mondial 

- HUISKAMERCONCERT 

donderdag 4 oktober - KOOKCLUB voor bewoners van De Meiboom 

- WERELDDIERENDAG vanaf 14u in de cafetaria 

WEEK VAN HET BOS 

maandag 8 oktober - VERWENNAMIDDAG  

dinsdag 9 oktober - WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal 

- BREICLUB om 14u in de cafetaria 

woensdag 10 oktober - CREA HERFST 
- KAARTING om 13u30 in de cafetaria 

donderdag 11 oktober - KOOKCLUB voor bewoners van De Sterre 

- BOSQUIZ 

 

maandag 15 oktober - DIAREPORTAGE om 14u 

- KLEUTERTURNEN om 14u 

dinsdag 16 oktober - KOOKCLUB voor bewoners van De Mondial  

- WANDELCLUB om 13u45 verzamelen aan het onthaal  

woensdag 17 oktober - WAFELBAK om 13u30 voor bewoners van De Sterre & 

De Meiboom 

vrijdag 19 oktober - KOOKCLUB extra 

 

maandag 22 oktober - CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 

dinsdag 23 oktober - KOOKCLUB voor bewoners van De Klokke 

- WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 

onthaal 

woensdag 24 oktober - WAFELBAK voor bewoners van De Klokke, De 

Zandberg & De Mondial om 13u30  

donderdag 25 oktober - VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand 

oktober om 10u in de cafetaria 

vrijdag 26 oktober - HALLOWEEN 

 

maandag 29 oktober - BEZINNING ‘Allerheiligen-Allerzielen’ 

voormiddag voor bewoners De Klokke, De Zandberg & De 
Mondial 
namiddag voor bewoners De Sterre & De Meiboom 

dinsdag 30 oktober - KOOKCLUB voor bewoners van De Zandberg 

- WANDELCLUB: we verzamelen om 13u45 aan het 

onthaal   



 

 

 

 

 

 

 

 Enkele sfeerbeelden                         



 

 

griepvaccinatiecampagne 
 

De griepvaccinatiecampagne werd georganiseerd door de werkgroep infectie 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE. 

 

Dit jaar gaan we voor het GOUDEN CERTIFICAAT 

waarbij 80% van het zorgpersoneel wordt 

gevaccineerd.  

Vanuit de werkgroep infectie werd op 3 oktober 

dan ook een campagne gehouden waarbij 2 

smoothies werden aangeboden om de mensen 

te overtuigen zich te laten vaccineren (zowel 

bezoekers, bewoners als medewerkers).  

Per afdeling werden enkele bewoners als ‘ambassadeurs’ gekozen. Deze  

bewoners prijken op onze affiches en kan je overal in ons woonzorgcentrum 

terug vinden. 

Als woonzorgcentrum willen we de griep echt bannen! 

Daarom is het van het grootste belang dat iedereen zich laat vaccineren en een 

goede handhygiëne toepast om zo min mogelijk de griep in ons wzc toe te 

laten.   

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Besmettelijke ziekte die ieder jaar opnieuw opduikt? 

2. In welke maand start het griepvaccinatieseizoen? 

3. Hoe kan je jezelf beschermen tegen griep? 

4. In welk seizoen duikt de griep ieder jaar op? 

5. Vrouwen in het tweede en derde trimester van hun … laten zich beter vaccineren tegen griep. 

6. Waar koop je het griepvaccin? 

7. Wie schrijft jouw griepvaccin voor? 

8. Wat is griep? 

9. Wanneer moet je het griepvaccin herhalen? 



 

 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. 

 

Herfsttijd  

De dagen beginnen fel te korten. De nachten worden al frisser. Op 21 september is 

de herfst begonnen. We kijken naar bewolkte luchten en naar de herfstvogels die 

krassend over ons dorp vliegen. Op het einde van de maand schakelen we weer over 

op de wintertijd. Dan krijgen we vroeg donkere avonden. Maar velen van ons kunnen 

ook nog genieten van de wondermooie kleurenpracht die deze tijd van het jaar 

teweegbrengt in bomen en struiken. 

 

Rozenkrans- & missiemaand 

Oktober is de maand gewijd aan het rozenkransgebed. De 

rozenkrans is een eenvoudig gebed, dat jong en oud, 

geletterd of niet, kan bidden. Het bestaat uit tientjes, dit 

zijn een Onze Vader, tien Weesgegroeten en een Eer aan de 

Vader. Een rozenhoedje bestaat uit vijf zulke tientjes. Een 

volledige rozenkrans bestaat uit vier rozenhoedjes. Bij elk 

tientje overwegen wij een mysterie uit ons geloofsgoed. Zo 

zijn er de blijde mysteriën uit Jezus’ jeugdjaren, de 

lichtgevende mysteriën uit Jezus’ openbaar leven, de 

droevige mysteries van Jezus’ kruisgang en kruisdood, de glorievolle mysteriën van 

ons toekomstige leven met de verrezen Jezus. Terwijl we de kralen van onze 

rozenkrans door onze vingers laten glijden en terwijl we de Weesgegroeten bidden, 

overwegen we ook de geloofsgeheimen. Zo evangeliseren we onszelf. We zijn innig 



 

verbonden met de Kerkgemeenschap en met Moeder Maria en we bidden tot de 

Vader van Jezus die ook onze Vader is. We kunnen daar ook nog intenties aan 

toevoegen. We bidden voor zoveel noden die ons toe worden vertrouwd door 

mensen die we kennen, maar ook door de nieuwsberichten en door wat we alle 

dagen opmerken van de vele grote problemen in de Kerk en in de wereld. Het is goed 

dat alles te betrekken in ons gebed, het af te geven en toe te vertrouwen aan onze 

hemelse Vader op de voorspraak van Moeder Maria. Dat geneest al, dat werkt 

helend, omdat wij er niet meer alleen voor staan. Ik had regelmatig het bezoek van 

een wat ouder wordende moeder. Ze had het moeilijk. Haar man interesseerde zich 

niet voor haar problemen en die van zijn kinderen. Ze voelde zich alleen. Maar door 

te bidden, zij thuis en ik op mijn appartement voor haar, kon ze bij een laatste 

ontmoeting al zeggen: ‘Ik zie licht. Ik kan ermee leven. Ik heb alles aan Onze Lieve 

Vrouwke en aan Jezus gegeven. Zij zorgen nu voor mij en mijn kinderen. Ik voel me 

niet meer alleen’. Het gebed helpt altijd. Niet dat je altijd krijgt wat je vraagt, maar je 

kunt alles wat op je afkomt beter dragen. God draagt je en Moeder Maria bidt voor 

ons, elk uur, elke dag. Laten wij het rozenhoedje weer opnemen in ons dagelijks 

bestaan. Je zal er veel deugd aan beleven. Veel heiligen, veel geleerden en uitvinders, 

veel kunstenaars en pausen waren grote bidders van de rozenkrans. 

En oktober is ook de missiemaand. Het komt er niet zozeer op aan dat wij geld geven 

aan de zogenaamde missielanden. Wij zelf leven ook in een missieland. De tijden zijn 

zeer sterk en in zeer korte tijd veranderd. De tijd dat je het geloof meekreeg met de 

paplepel, is al een poos voorbij. Nu moet je zelf kiezen om te geloven. Dat heeft ook 

zijn kansen. In Frankrijk werden dit jaar met Pasen zevenduizend volwassenen 

gedoopt. Geen kerk was daarvoor groot genoeg. Men liet de plechtigheid doorgaan in 

een grote hal. Er waren tien bisschoppen, een aartsbisschop en wel honderd priesters 

aanwezig om het gebeuren in goede banen te leiden. In Frankrijk vullen de mensen 

hun auto’s om naar de eucharistie te gaan waar hun priester de H. Mis opdraagt, ook 

al is het tien parochies verder. Daar hebben ze dan een mooie viering met een 

driehonderdtal aanwezigen. Dat is weer een levende gemeenschap. Daar word je 

bemoedigd in je geloof. Onze gelovigen kunnen nog veel leren van die Franse Kerk die 

al veel vroeger dan wij te maken had met een priestertekort en een felle daling van 

het aantal  misgangers. Laten wij bidden, beste broeders en zusters, voor ons land en 

voor alle landen. In de ontwikkelingslanden hebben de mensen het geloof gekregen 

van onze missionarissen. Nu gaan zij op eigen benen staan. Ze hebben hun eigen 

landeigen priesters. Ze willen ze zelfs delen met ons die geen priesters meer hebben.  

 

Vanwege uw aalmoezenier Daniël Dewitte. 



 

 

 Een PERSONEELSLID stelt zich voor 

Heidi Desplenter is vaste collega op De 

Meiboom. Zij werkt reeds in het 

woonzorgcentrum van in 1993… dus een 

zilveren jubileum: 25 jaar dienst als 

zorgkundige! PROFICIAT! 

 

Werken in een woonzorgcentrum is volgens Heidi een roeping, een passie. Wat 

haar vooral aanspreekt, is het sociale en menselijke aspect van de job. Het 

respect van de bewoners en hun familie dat je terugkrijgt, geeft enorm veel 

voldoening. De glimlach van een bewoner met dementie als je de kamer 

binnenkomt… dit kan een dag goedmaken! 

Heidi is momenteel 47 jaar, is reeds 26 jaar gehuwd en heeft één dochter, Silke. 

Silke is trouwens al enkele jaren eveneens een vertrouwd gezicht op De 

Meiboom als jobstudente! 

 

In haar vrije tijd houdt Heidi van een lekker en gezellig etentje op restaurant. 

Ook wandelen is een fervente hobby van haar. Ze knijpt er eveneens graag 

eens een weekendje tussenuit met de familie. Daarnaast verzamelt Heidi ook 

nog postzegels en kan je haar vaak met een kruiswoordraadsel in de hand 

terugvinden.Want of het nu i n een verzorgende of ondersteunende functie is, we halen alles  uit  de kas t om het welzij n van onze patiënten te verzeker en. D oor hen aan het lachen te br eng en als  het even minder gaat.  Door het hoofd koel  te houden als het eens moeilij k wordt. D oor te luis ter en naar wat patiënten of collega’s  kwijt willen. Of door vol energie de handen uit  de mouwen te steken. Onze pati ënten kunnen dus  el ke dag opni euw op ons r ekenen. 
  

Heidi, jij haalt alles uit de kast om het de bewoners van De Meiboom naar 

hun zin te maken. Het is leuk om te weten dat bewoners en hun familie 

steeds op jou kunnen rekenen. Dank-je-wel voor deze fijne babbel!  

Heb jij ook interesse om als collega ons TEAM in Blijvelde te versterken?  Aarzel dan niet om met ons contact 

op te nemen. Je kan dit via de Directeur Zorg, mevr. Petra Beuckelaere: petra.beuckelaere@blijvelde.be. 

Op De Meiboom treffen we onze 

collega HEIDI DESPLENTER aan! We 

konden haar, tussen haar drukke 

dagtaak, eventjes strikken voor een 

interview. 

 

 

mailto:petra.beuckelaere@blijvelde.be


 

 

Een vrijwilliger stelt zich voor 
 

HEIDI BUYCK vervoegt sedert een 

tijdje ons vrijwilligersteam! We zijn 

blij dat we haar wat beter kunnen 

leren kennen. 

 

Dag Heidi, stel je jezelf even aan ons voor? 

Ik ben Heidi Buyck en ben 42 jaar en ben van Gits. Ik 

ben al 16 jaar gehuwd met Nico, die van Marke 

afkomstig is. Wij hebben geen kinderen. Mijn beroep is 

hulpkok. In mijn vrije tijd houd ik van fietsen, wandelen 

en doe ik aan yoga! 

Heidi, hoe kwam je ertoe om in Woonzorgcentrum Blijvelde aan de slag te gaan als 

vrijwilliger? 

Mijn mama, Christine Rigole, heeft 44 jaar in het vroegere Godtsvelde gewerkt. Zij is sinds lange tijd 

eveneens vrijwilliger in de breiclub. Haar verhalen over het vrijwilligerswerk en de bewoners deden 

mij ook goesting krijgen… en vandaar! 

Bovendien deed ik zelf (20 jaar geleden ) vakantiejob in Godtsvelde in de grootkeuken en bij de 

poetsdienst! 

En… bevalt het vrijwilligerswerk jou? 

Zeker! Het vrijwilligerswerk is voor mij een héél zinvolle tijdsbesteding. Ik ben graag in het gezelschap 

van ouderen. Ik voel me goed bij jullie in het woonzorgcentrum. Het is eveneens leuk om op die 

manier je sociale contacten uit te breiden. Je leert heel wat andere vrijwilligers kennen, de 

personeelsleden zijn vriendelijk en dankbaar. 

Maar het zijn vooral de contacten met de bewoners die mij heel veel deugd doen. Stuk voor stuk, 

lieve en unieke mensen…! Het doet mij deugd om te zien dat bewoners het appreciëren dat ze iets 

extra’s kunnen doen door de hulp van vrijwilligers. 

Wat doe jij precies als vrijwilliger, Heidi? 

Ik ga iedere dinsdagnamiddag mee met de wandelclub. Ook kom ik helpen bij baknamiddagen, bij 

een ontbijt- of dessertbuffet voor de bewoners of bij andere activiteiten. Het is goed dat je hier zelf 

kan kiezen aan welke activiteiten je kan deelnemen. Je bent hier steeds welkom, maar níets is 

verplicht! Dat is juist het toffe aan vrijwilligerswerk. 

Heid, het doet ons goed om nog steeds enthousiaste vrijwilligers over de vloer te krijgen 

met het hart op de juiste plaats! Dank-je-wel om je vrije tijd voor een stukje aan ons te 

geven… we kunnen je hier al niet meer missen  

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 Mondial hadden we een aangename babbel met JEAN-PIERRE 

BORGHART. 

 

Even voorstellen 
Jean-Pierre is geboren in 1952 op 26 

oktober. Hij is dus bijna jarig! Jean-Pierre 

was enig kind thuis en verloor reeds vroeg 

zijn beide ouders. Hij heeft een zoon en 

een dochter. 

Hij woonde vroeger lange tijd in 

Handzame. 

 

Zijn leven en werk 
Jean-Pierre werkte als ijzerbinder. Hij deed dat beroep met hart en ziel! Hij 

werkte graag in de fabriek: “Je hebt daar veel sociaal contact en vroeger kon 

het werk nog verlopen met veel minder druk dan nu.” Jean-Pierre was 14 jaar 

toen hij begon te werken! 

 

 

Hobby’s 
Nu verblijft Jean-Pierre op De Mondial. Hij zegt blij te zijn om hier te zijn. Hij 

voelt zich hier thuis.  

Een kopje koffie… daar zegt Jean-Pierre nooít ‘neen’ tegen! Als hobby rijdt 

Jean-Pierre graag per fiets in de gezonde buitenlucht. Hij houdt van TV kijken 

én is een grote dierenvriend: hij had vroeger een Jack Russel, genaamd 

‘Bobtje’! 

 

Jean-Pierre, dank voor het aangename gesprekje. Het was fijn om jou wat 

beter te leren kennen! We zijn blij om jou erbij te hebben op De Mondial 

want je bent écht heel behulpzaam naar je mede-bewoners toe! 

  



 

Omwille van leveringsprblemen is het mogelijk  

dat er een kleine wijziging optreedt in het maandmenu.  
 

Dank voor jullie begrip…!  

 

                middagmaal avondmaal 

maandag 
1 oktober 

Uiensoep 
Gehaktbroodje 
Rode krieken 

Natuuraardappelen 

Kippenwit 
Appel   

dinsdag 
2 oktober 

Tomatensoep 
Gekookt eitje met papsaus 

Tomaatjes 
Natuuraardappelen                 

Garnaalkroketten 
Koffiedessert                

woensdag 
3 oktober 

Champignonsoep 
Mosterdgebraad 

Boontje 
Aardappelpuree     

Paté 
Bitterkoekjespudding               

donderdag 
4 oktober 

Courgettesoep 
Stoofvlees 

Salade 
Frietjes  

 
Broccoliworst 

Ananas op siroop 
    

vrijdag 
5 oktober 

Preisoep 
Kabeljauwfilet 

Spinazie 
Aardappelpuree  

Brie 
Bananenpudding             

zaterdag 
6 oktober 

Witloofsoep 
Boerenworst 

Witte bonen in tomatensaus 
Natuuraardappelen 

Kalkoenham 
Rijstcrème          

zondag 
7 oktober 

Florentijnse soep 
Rundstong in madeirasaus 

Champignons 
Kroketjes 

 

Krabsalade 
Flan    



 

 middagmaal avondmaal 

maandag 
8 oktober 

Erwtensoep 
Orlof 

Wortelen 
Natuuraardappelen       

Mosterdspek 
Mandarijntjes  

dinsdag 
9 oktober 

Brunoisesoep 
Gehaktballetjes 

Courgetten 
Natuuraardappelen                 

Rolmops 
Platte kaas            

woensdag 
10 oktober 

Tomatensoep 
Kalfsblanket 

Erwten 
Natuuraardappelen  

Hoofdvlees 
Pudding              

donderdag 
11 oktober 

Wortelsoep 
Gebakken kipfilet 

Italian grill groenten 
Frietjes             

Kalfsworst 
Gemengd fruit              

vrijdag 
12 oktober 

 Knolseldersoep 
Fish-sticks met tartaar 

Broccoli 
Aardappelpuree 

Oud Brugge kaas 
Vanillepudding  

zaterdag 
13 oktober 

Preisoep 
Witte pens 
Appelmoes 

Natuuraardappelen             

Vleesbrood 
Strasbourg 

Chocolademousse                

zondag 
14 oktober 

Peultjessoep 
Kalkoenrollade met 

druivensaus 
Veldsalade 
Kroketjes 

Garnaalsalade 
Yoghurt                 

maandag 
15 oktober 

 

Minestronesoep 
Kipfilet 

Perziken 
Natuuraardappelen  

 
  

Champignonworst 
Kiwi           



 

 middagmaal avondmaal 

dinsdag 
16 oktober 

Kervelsoep 
Stoofvlees 

Salade 
Frietjes  

Lasagne 
Aardbeienvla                

woensdag 
17 oktober 

Aspergesoep 
Koninginneshnitzel 

Rabarber 
Natuuraardappelen 

Kippenwit met 
peterselie 

Crème brûlée    

donderdag 
18 oktober 

Toscaanse tomatensoep 
Vlaamse hutsepot 

Casselrib               

Zigeunersalami 
Fruitpotje              

vrijdag 
19 oktober 

Bloemkoolsoep 
Pangasiusfilet 

Gestoofde venkel 
Natuuraardappelen 

Passendaele-kaas 
Frambozenpudding             

zaterdag 
20 oktober 

Courgettesoep 
Blinde vink 

Snijboontjes 
Natuuraardappelen   

Lunchworst 
Griesmeelpudding             

zondag 
21 oktober 

Witloofsoep 
Varkenshaasje 

Groentemix 
Kroketjes               

Zalmsalade 
Yoghurt                

maandag 
22 oktober 

Tomatensoep met balletjes 
Varkensgyros 

Bloemkool 
Natuuraardappelen 

Paté              
Milkshake van 

aardbeien 

dinsdag 
23 oktober 

 
Franse uiensoep 

Vol au vent 
Frietjes 

 
 

Spaghetti 
Praliné-mousse       



 

 middagmaal avondmaal 

woensdag 
24 oktober 

Wortel-seldersoep 
Lamsragout 

Jonge wortelen 
Aardappelpuree                

Rol met groene peper 
Vanillepudding met 

speculoos              

donderdag 
25 oktober 

Kippensoep 
Cordon bleu 

Rijst 
Fijne groentjes 

Breugelkop 
Mandarijntjes              

vrijdag 
26 oktober 

Aspergesoep 
Gebakken vis 
Preistoemp                 

Kaas 
Karamelpudding             

zaterdag 
27 oktober 

Cressonsoep 
Kalkoenlapje 

Rabarbermoes 
Aardappelpuree 

              

Kalfsworst 
Chocoladeflan                

zondag 
28 oktober 

Amerikaanse maïssoep 
Kalkoenpavé 

Ananas 
Kroketjes       

Tonijnsalade 
Yoghurt                

maandag 
29 oktober 

Bloemkoolsoep 
Braadworst 
Wortelen 

Natuuraardappelen 

Lookworst 
Druiven 

dinsdag 
30 oktober 

Courgettesoep 
Konijn 

Appelmoes 
Natuuraardappelen 

Macaroni met hesp 
en kaassaus 

Pudding  

woensdag 
31 oktober 

Pompoensoep 
Omelet 
Salade 

Aardappelpuree 

Mosterdspek 
Fruitpotje 

  



 

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 3 oktober & 17 oktober  

van 10u tot 11u 

Prijs: € 1  

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 1 oktober & 22 oktober 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 25 oktober 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 12 en 26 oktober 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 “Le tout nouveau testament” 

Wat als God een smeerlap was en hij de wereld vanuit een mottig Brussels appartement geschapen had? Dat is 

de vraag die Jaco Van Dormael zich stelt in Le Tout Nouveau Testament. 

Wanneer: vrijdag 12 oktober 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 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Ben je graag creatief bezig? Hou je van verscheidene bloemen? Kom dan zeker naar onze bloemschiknamiddag. 

Wij maken in oktober een herfststukje. Vooraf inschrijven is vereist, beperkt aantal plaatsen. 

Wanneer:  donderdag 18 oktober om 13u  

Prijs:  € 15 per persoon (materiaal, koffie en versnapering inbegrepen)  

Door: Tuinhier Kortemark 

Mee te brengen: schaar, snoeischaar, vuilniszak, eventuele bescherming voor de eigen kledij 

MAMA- & BABY YOGA 

Tijdens deze sessie krijg je als prille mama de kans om te wennen aan je nieuwe rol. Via een combinatie van 

yoga, ademtechnieken, aandachtsoefeningen en ontspanningen bouw je jouw lichaam weer in kracht en 

soepelheid op. De sessie helpt je om contact te maken met jezelf en je kindje. Zo leg je een sterke basis voor de 

toekomst. Er wordt ruimte geboden voor rust en beweging, waardoor de noden van de baby’s en mama’s 

kunnen gevolgd worden. Voeden, verversen, knuffelen, alles krijgt aandacht in dit ontspannen samen zijn. 

VOORAF INSCHRIJVEN VEREIST, BEPERKT AANTAL PLAATSEN. 

Wanneer:  dinsdag 9 oktober om 13u30  

Prijs:  € 12 voor 1 sessie  

Waar: WZC Blijvelde – Hospitaalstraat 35 8610 Kortemark 

mailto:cultuur@kortemark.be


 

INFONAMIDDAG GRIEP 

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep. Gemiddeld wordt één op tien 

mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige 

gevolgen hebben. Elk jaar sterven ook honderden mensen aan de gevolgen van de ziekte.  

Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschrermen. Ben je 

gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met een vaccinatie 

minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner. 

Kom tijdens deze infosessie meer te weten over seizoensgriep en gripevaccinaties. 

Wanneer:  maandag 14 oktober om 14u  

Prijs:  € 4 per persoon (koffie en versnapering inbegrepen)  

Door: Dr. Luc Willaert 

 

 

 

 

  

 



 

Aan de bewoners van de 

Serviceflats… 

 

GElukkige verjaardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom 

aan mevrouw Simonne Casier  

Simonne betrekt flat 6 in de serviceflats Jacky Louwaege. We hopen dat je je 

snel thuis zult voelen! 

 

Op 03 oktober  Dhr. Hippoliet Messelier  87 jaar 

Op 09 oktober  Mevr. Erna Vandewalle  76 jaar 

Op 11 oktober  Mevr. Agnes Trio   87 jaar 

Op 23 oktober  Mevr. Simonne Seys   96 jaar 

Op 26 oktober  Dhr. Valère Brackx   91 jaar 



 

 Activiteiten serviceflats 

 

dinsdag 9 oktober  BREICLUB 

   om 14u in de cafetaria 

 

woensdag 10 oktober  KAARTING  

  om 13u30 in de cafetaria 

 

maandag 15 oktober  DIAREPORTAGE 

  op De Zandberg om 14u 

 over de dieren in natuurparken in 

Namibië 

 

 

Noteer zeker in jullie agenda: 

10 oktober: UITSTAP naar de CAPRINEHOEVE in Gits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

We komen jullie met plezier ophalen!   

    


