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 Woordje  vooraf  

   

Beste bewoners, familieleden & 

medewerkers  

 

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE… 

 

November… de tijd waarin we terug even 

stilstaan en mijmeren over verlies. Een tijd 

die ieder jaar terug, weer wat weemoed 

met zich meebrengt. De natuur kleurt 

roestbruin & okergeel. Slierten mist 

bedekken ’s morgens onze tuinen, spinrag 

ligt als een dekentje over de crysanten. 

Rondom ons werken ze met man en macht 

verder om alle bouwwerken tot een mooi 

einde te brengen. We volgen alles met veel 

nieuwsgierigheid! 

In WZC Blijvelde zorgen we in november 

opnieuw voor veel warme momenten, voor 

goede zorg, een vriendelijk woord, een 

onverwachts complimentje, een 

schouderklop… 

Laat de herfst nu maar zijn gangetje gaan, 

met zijn lekkere noten, sappige druiven, 

reuze pompoenen. De warme gloed van de 

voorbije mooie zomer dragen we alvast 

nog een hele tijd met ons mee. 
 

… VEEL LEESPLEZIER!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Babbeluutje 

is een uitgave van het  

woonzorgcentrum BLIJVELDE  

in Kortemark. 

 

Jaar 2018 

NOVEMBER 
 

 

 

 

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 OKTOBER in woonzorgcentrum 

Blijvelde hun intrek namen! 

Mevrouw Simonne Bentein, woonde vroeger in Handzame en verblijft sedert 

10 oktober op De Sterre.  

Mevrouw Anna Spillebeen uit Handzame verblijft op De Meiboom sedert 17 

oktober. 

 

 

We hopen dat jullie hier snel een warme thuis  

zullen vinden! 

 

 

 

 

Eveneens Welkom…  

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

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

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

zinvolle dagbesteding in een goede omkadering kan uw thuissituatie on 

dersteunen. 

  



 

we namen afscheid van… 

 

 

 

De heer Gabriel Vandenberghe 

Gabriel werd 89 jaar. Hij overleed op 2 oktober ’18 en verbleef op De Sterre.  
 

Mevrouw Lucienne Schaut 

Lucienne overleed op 10 oktober ‘18. Zij bereikte de leeftijd van 79 jaar en 

verbleef voordien op De Meibooom. 
 

Mevrouw Andrea De Ruytter 

Andrea woonde in De Sterre. Zij ging van ons heen op 28 oktober ’18 en werd 

92 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

  

We bieden hun familie onze oprechte  

Christelijke Deelneming & diep medeleven aan. 



 

jarigen in NOVEMber… 

 

 

 

DE KLOKKE 

09 november   Dhr. Julien Ryckewaert    87 jaar 

13 november   Dhr. Joseph Hombroeckx    90 jaar 

23 november   Mevr. Kristiana Hosten    80 jaar 

 

DE MEIBOOM 

14 november   Mevr. Lydia Kerckaert    81 jaar 

20 november   Mevr. Simonna Onraedt    95 jaar 

23 november   Dhr. Georges Haesaert    81 jaar 

 

DE STERRE 

15 november   Mevr. Suzanne Biname    79 jaar 

28 november   Dhr. Valère Tanghe     81 jaar 

 

DE ZANDBERG 

02 november   Mevr. Cecile Vanslembrouck   75 jaar 

18 november   Mevr. Marie-José Baert    71 jaar 

30 november   Mevr. Julia Kimpe     92 jaar  



 

                         activiTeitenkalender… 

In NOVEMBER  

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 5 november VERWENNAMIDDAG 
BREICLUB om 14u in de cafetaria 
SENIORENGYM op de Klokke 

dinsdag 6 november SENIORENGYM op de Meiboom 
woensdag 7 november KAARTING om 14u in de cafetaria 

KOOKCLUB: cupcakes + warme chocomelk op de 
Sterre 

WEEK VAN DE SMAAK 
maandag 12 november DESSERTBUFFET vanaf 13u30 

SENIORENGYM op de Zandberg 
dinsdag 13 november INDIGO ‘Muzikale reis rond de wereld’ om 14u30 

in de cafetaria 
SENIORENGYM op de Mondial 

woensdag 14 november  KAARTING om 13u30 in de cafetaria 
KOOKCLUB: cupcakes + warme chocomelk op de 
Zandberg 

donderdag 15 november LIGNE DOUCE (verkoop nachtkledij) om 14u30 in 
de cafetaria 
SENIORENGYM op de Sterre 

vrijdag 16 november DIAREPORTAGE op afdeling De Mondial  
SENIORENWEEK: thema 60 jaar EXPO 

maandag 19 november RECEPTIE 
SENIORENGYM op de Klokke 

dinsdag 20 november SENIORENGYM op de Meiboom 
donderdag  22 november OPTREDEN PERSONEEL in de cafetaria vanaf 14u  

WORKSHOP VOORLEZEN VOOR OUDEREN (ism 
Bib Kortemark) in de kleine vergaderzaal  

 
maandag 26 november KLEUTERTURNEN vanaf 14u  

BEZINNING ‘Advent’ 
voormiddag voor bewoners De Klokke, De 
Zandberg & De Mondial 
namiddag voor bewoners De Sterre & De 
Meiboom 

dinsdag 27 november SENIORENGYM op de Mondial 

woensdag 28 november CONTACTKOOR om 14u30 in de oude kapel 
donderdag 29 november SENIORENGYM op de Zandberg 

vrijdag 30 november VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de 
maand november om 10u in de cafetaria 



 

 

 

 

 

 

 

 En kel e sfe er beeld  en                         



 

 

 

 

 

 

 

fingerfood 

Waaraan denk je bij de naam ‘FINGERFOOD’? Voedsel dat met de handen en vingers kan en 

mag gegeten worden.  

Dit is in onze Westerse cultuur geen mode, hoor ik je al 

zeggen. Dat denk je maar. Hoe eet je frietjes van bij de 

frituur? Hoe eet je een wrap of een hamburger? Denk maar 

aan hoe je lekkere ribbetjes van op de barbecue eet. De 

tafeletiquette laat ook toe dat gevogelte, denk maar aan een 

kippenboutje, met de handen gegeten wordt. We doen dit 

dus al langer en meer dan we eigenlijk zelf denken.  

Wat heeft fingerfood nu met onze bewoners te maken?  

Het ouderdomsproces gaat vaak gepaard met allerlei klachten. Je hoort vaak in de media dat 

sommige oudere mensen ondervoed zijn. Ze eten te weinig of ze eten te eenzijdig.  

Hoe komt dit? Door ouder te worden vermindert het smaak- en reukvermogen. Daardoor 

smaakt het eten minder. Denk zelf maar eens aan de laatste keer dat je een verkoudheid 

had. Heb je dan met veel smaak gegeten?  

Ook het zicht kan afnemen waardoor men het eten minder goed waarneemt. Personen met 

dementie herkennen soms het bestek niet meer of weten niet meer waarvoor het gebruikt 

wordt. Soms kan het bestek niet goed meer vastgehouden worden omwille van motorische 

problemen (halfzijdige verlamming).  

Voor deze mensen kan het aanbieden van fingerfood heel wat voordelen opleveren. Ze eten 

meer dan vroeger, de zelfstandigheid, eigenwaarde en eigen regie worden bevorderd.  

Bij fingerfood wordt de maaltijd van de dag bereid maar 

in kleinere porties hapklaar aangeboden. Een bord met 

fingerfood levert dezelfde hoeveelheid voeding die men 

met een traditionele 

maaltijd zou bekomen. Het 

wordt echter op een andere 

manier gepresenteerd. (zie 

foto)  

Fingerfood wordt niet zomaar aangeboden aan alle bewoners. 

Als er opgemerkt wordt dat het eten minder goed verloopt, 

wordt er in team overlegd of het zinvol zou zijn om fingerfood aan 

te bieden.         



 

Pastoraal        

Elke vrijdag voorzien wij een EUCHARISTIEVIERING om 14 uur in de 

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

Op zaterdag 10 november is er om 15 uur in de cafetaria een 

HERDENKINGSVIERING voor onze overleden bewoners van het 

voorbije jaar. De families zijn uitgenodigd. Ook onze bewoners, die 

het wensen, zijn 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. 

 

Bejaardenzalving 

 

In november zullen er weer gezamenlijke bejaardenzalvingen doorgaan op elke afdeling. 

Dat is telkens om 13u30. Daarna koffie en een versnapering.  

 

op woensdag 7 november om 13u  op De Zandberg 

op donderdag 8 november om 13u  op de Meiboom 

op woensdag 21 november om 13u   op De Mondial 

op woensdag 21 november om 14u30  op De Sterre 

op donderdag 29 november om 13u  op De Klokke 

 

November 

 

November is de maand waar wij aan onze doden denken. November begint met Allerheiligen en 

Allerzielen.  

Allerheiligen is een mooi feest. Dan kijken we omhoog, naar al die mensen die ons voor zijn gegaan 

en die nu bij God zijn in de hemel. Ze hebben hun bestemming bereikt. Ze zijn met Jezus, hun en 



 

 

 

onze Heer, volledig verheerlijkt. Ze zijn thuis bij God. Ze spreken bij Hem voor ons ten beste. Laten 

wij hen vaak aanroepen: de bekende heiligen die door de Kerk heilig zijn verklaard, maar ook de 

zoveel onbekende, die de eindvoltooiing bereikt hebben. Daarbij zijn waarschijnlijk ook al veel van 

onze familieleden, vrienden en oud-collega’s. 

Allerheiligen is een Paasfeest in de herfst. Als je op die 

dag naar het kerkhof gaat, is het omgetoverd in een 

lentetuin. Door al die mooie bloemen die de mensen op 

de graven of op het steentje plaatsen, drukken ze 

eigenlijk uit wat de hemel is: een paradijselijke tuin over 

de dood heen.  

Allerzielen, dat is de tweede dag van november, is 

een wat meer ingetogen dag. Dan bidden wij voor 

onze doden die de eindvoltooiing nog niet ten volle bereikt hebben. We spreken dan van de 

zielen in het vagevuur. Dat is eigenlijk geen vuur, dat is een toestand van loutering. De ziel 

in het vagevuur heeft God al gezien, maar vindt zichzelf nog niet zuiver genoeg om in dat 

grote licht dat God is te kijken. Zoals een pasgeboren kind ook nog moet wennen aan het zonnelicht, 

zo moet de ziel bij het sterven van het lichaam, ook nog wennen aan het grote licht van God. Dat 

vraagt tijd. En het lijkt eigenaardig, die ziel kan zichzelf niet helpen. Ze is aangewezen op ons bidden 

en op ons deelnemen aan de eucharistie. Dat is in onze tijd een beetje een vergeten waarheid 

geworden. Veel begrafenisdiensten, of het nu in de kerk is of in de aula, zijn een afscheid zonder 

perspectief op een hiernamaals. Zelfs in de kerk wordt dan te lang stil gestaan bij het voorbije leven 

van de gestorvene, en te weinig bij het eeuwig leven waar hij of zij nu in binnen is gegaan. Mochten 

wij dit christelijk perspectief nooit vergeten. De dood is geen einde, het is een nieuw begin. De 

stervende stopt met ademen op aarde, maar hij of zij ademt verder in het leven bij God. Laten wij 

daarom blijven bidden voor onze dierbare doden. Ook voor hen aan wie niemand meer denkt. We 

moeten het niet voor niets doen: de zielen in het vagevuur bidden voor ons en helpen ons; zichzelf 

kunnen ze echter niet helpen. Dat moeten wij doen. Een bloempje op hun steentje is prachtig, maar 

een gebedje is nog meer waard. 

 

Week van de senioren 

 

In november valt ook de week van de senioren. Hierover zal je meer kunnen lezen op andere 

bladzijden van dit boekje. Belangrijk is dat jullie even in de bloemetjes worden gezet, want wat de 

wereld nu is, met zijn toch betrekkelijk grote welvaart en groot welzijn, dat hebben wij aan jullie te 

danken. Jullie hebben daarvoor heel jullie leven gewerkt. Dat verdient een grote proficiat en een 

oprechte dank! 

 

 

Vanwege uw aalmoezenier Daniël Dewitte. 

 



 

 

 Een PERSONEELSLID stelt zich voor 

Dag Maike, je werkt hier nog niet 

zolang… Wil je jezelf even aan ons 

voorstellen? 

Ik ben 25 jaar, ben geboren in 1993. Ik ben al een 

7-tal jaar samen met mijn partner Joeri.  Wij 

hebben 2 dochtertjes: Denize van 2,5 jaar oud en 

Arya die nog maar 7 maanden is. Ik woon in 

Kortemark. 

 

Heb je hobby’s, Maike? 

Ja hoor… ik hou ontzettend van horrorfilms kijken! Natuurlijk krijgen mijn dochtertjes het 

grootste deel van mijn vrije tijd: met hen spelen is steeds een groot plezier. Ook kan je mij 

vaak terug vinden in de keuken. Bakken van koekjes en cake is voor mij pure ontspanning! 

 

Bevalt het jou hier in woonzorgcentrum Blijvelde? 

Zeker en vast! Ik voer mijn werk als zorgkundige héél graag uit. De doelgroep van senioren 

ligt mij ook helemaal. Het is voor mij een uitdaging om de bewoners zo persoonlijk mogelijk 

te benaderen en hen ‘zorg op maat’ te kunnen aanbieden. Ik krijg veel voldoening uit mijn 

werk, vooral als je van de bewoners en hun familie dankbaarheid ervaart. 
Want o 

 

f het nu i n een verzorgende of ondersteunende func tie is , we hal en all es uit de kast om het welzijn van onze pati ënten te verzekeren. Door hen aan het l achen te brengen als het even minder g aat. D oor  het hoofd koel te houden als  het eens moeilij k wordt. D oor te luister en naar wat patiënten of colleg a’s kwijt will en. Of door vol energie de handen ui t de mouwen te steken. Onze patiënten kunnen dus el ke dag opnieuw op ons  rekenen. 
 

Wat mag de toekomst jou nog brengen, Maike? 

Ik hoop gelukkig verder te kunnen leven met mijn partner en de kindjes. En… misschien 

binnen enkele jaren nog wat gezinsuitbreiding! 

Maike, het was fijn om jou, als nieuwe collega, te mogen leren kennen! 

Hopelijk kunnen de bewoners nog lange tijd van jouw warme zorg genieten. 

 

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. 

MAIKE CORDY werkt als nieuwe 

zorgkundige op De Klokke. We klopten 

even bij haar aan! 

 

 

mailto:petra.beuckelaere@blijvelde.be


 

 

Een vrijwilliger stelt zich voor 

 
 

CLARA VANACKER is al 11 jaar een 

trouwe vrijwilligster! We zijn blij dat 

we haar wat beter kunnen leren 

kennen. 

 

Clara is 71 jaar en woont in Werken. Zij is reeds 49 

jaar gehuwd met Daniel Bintein. Zij heeft 2 

dochters, Sigried en Sybil (die we kennen als 

zorgkundige op De Zandberg). Clara heeft 4 

kleinkinderen: 2 meisjes en 2 jongens. 

Je vraagt je wellicht af, hoe Clara bij ons terecht 

kwam als vrijwilligster? 

Clara werkte gedurende 25 jaar in Woonzorgcentrum Blijgaarde als keukenhulp. Toen haar 

pensioen voor de deur stond, besefte Clara dat ze de bewoners veel te hard zou missen en… 

bood ze zich aan als vrijwilliger! 

We kunnen Clara steeds aanspreken om een handje te helpen bij bakactiviteiten. Ook komt 

zij wekelijks om een bewoner te begeleiden tijdens de wandelclub op dinsdagnamiddag. Op 

vrijdag is Clara paraat om bewoners te helpen brengen naar de eucharistieviering. Maar 

eigenlijk mogen we op Clara steeds beroep doen voor velerlei activiteiten! 

In haar overige vrije tijd houdt Clara van fietsen. Ze kan erg genieten van een mooie reis. Zo 

waren haar laatste bestemmingen Turkije én een cruise naar Dubai! Deze reiservaringen zijn 

voor haar en haar echtgenoot échte PLUSmomenten. 

Ook haar taak als ‘oma’ neemt Clara zeker ter harte: haar 4 kleinkinderen kunnen steeds bij 

haar terecht! 

 

Clara, vrijwilligsters, zoals jij, koesteren we met heel ons hebben en houden! Je bent in 

Woonzorgcentrum Blijvelde een graag geziene dame: steeds aanwezig om ons en de 

bewoners te helpen, de bescheidenheid in eigen persoon, vriendelijk en heel correct. 

Kortom, iemand met het hart op de juiste plaats! Van harte dank, Clara! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Haesaert op De Meiboom 

Een bewoner stelt zich voor  

Op De Sterre sprongen we even binnen op de kamer van PAULA VERHAEGHE. 

We hadden er een aangename babbel! 

 

Even voorstellen 
Paula is geboren op 15 maart 1933 en was de 

jongste van 4 kinderen. Ze woonde als kind in de 

Gouden Hoofdstraat in Handzame en bleef ook ná 

haar huwelijk in het ouderlijke huis wonen. In 

1952 huwde ze met Achiel Debruyne en 2 jaartjes 

later werd hun enige zoon Ivan geboren. 

 

Haar leven en werk 
Paula werkte als naaister in de Levis-fabriek in 

Gits. Dat deed ze 35 jaar lang, tot de fabriek moest sluiten. Daarna kon ze aan de slag 

bij de firma Bruynooghe. Haar man werkte als ijzerbinder. 
 

Hobby’s 
Van een speciale hobby gesproken… Paula richtte 

samen met haar echtgenoot de vrije Radio 

TORNADO op. Paula presenteerde, evenals haar 

echtgenoot en zoon, haar eigen radioprogramma 

op de frequentie van 106.6. Momenteel bestaat 

deze vrije radiozender niet meer. Paula en haar 

man waren gekend op de radio als ‘duo 

onbekend’. Hun zoon had zijn radioprogramma 

onder de naam ‘Toni Lenco’. Na de dagtaak in de 

fabriek zonden ze iedere avond live uit. Overdag 

werkten ze met opgenomen cassettes. Dan kwam vooral accordeonmuziek aan de 

orde. 

 

Paula, het was fijn om jou zo vurig te horen vertellen over je vroegere leven 

en werkzaamheden. We hopen dat je op De Sterre verder heel gelukkig mag 

blijven en kunt nagenieten van de vele mooie herinneringen! 

  



 

praatcafé dementie portus 

  



 

Omwille van leveringsprblemen is het mogelijk  

dat er een kleine wijziging optreedt in het maandmenu.  
 

Dank voor jullie begrip…!  

 

                middagmaal avondmaal 

donderdag 
1 november 

Tomatenroomsoep 
Coq au vin 

Pommes duchesses 

Gerookte zalm met 
sandwiches 

Bavarois    

vrijdag 
2 november 

Groentesoep 
Victoriabaars 

Broccoli 
Natuuraardappelen                 

Camembert 
Pudding met 
bitterkoekjes                

zaterdag 
3 november 

Paprikasoep 
Gehaktballetjes 

Witte bonen in tomatensaus 
Natuuraardappelen     

Parijse worst 
Carameldessert               

zondag 
4 november 

Bretoense vissoep 
Kalkoenpavé 
Veldsalade 
Kroketjes  

 
Vleessalade 

Yoghurt 
    

maandag 
5 november 

Kervelsoep 
Breughelspek 

Spruitjes 
Natuuraardappelen  

Gekookte ham 
Banaan             

dinsdag 
6 november 

Tomatensoep 
Varkenslapje 

Rode kool 
Natuuraardappelen 

Garnaalkroketten 
Fruitpotje          

woensdag 
7 november 

Wortelsoep 
Kip met kerriesaus 

Ananas 
Frietjes 

 

Kalfsworst 
Platte kaas    



 

 middagmaal avondmaal 

donderdag 
8 november 

Kippensoep 
Varkensgyros 

Gestoofde prei 
Natuuraardappelen       

Casselrib 
Mandarijntjes  

vrijdag 
9 november 

Ajuinsoep 
Pladijsfilet in 

citroenbotersaus & Salade 
            Aardappelpuree 

Cambozola-kaas 
Frambozenpudding            

zaterdag 
10 november 

Tomatensoep 
Varkensshnitzel  

Appelmoes 
Natuuraardappelen  

Lookworst 
Rijstcrème              

zondag 
11 november 

Aspergesoep 
Kipperollade met 

zongedroogde tomaatjes 
Perziken 

Kroketten             

Gerookte heilbot & 
zacht broodje 

Tiramisu              

maandag 
12 november 

Pompoensoep 
Gehaktbroodje 

Gestoofd witloof 
Natuuraardappelen 

Hespeworst 
Sinaasappel  

dinsdag 
13 november 

Erwtensoep 
Varkensgebraad 

Knolselder 
Natuuraardappelen             

Lasagne 
Mango-abrikoosflan                

woensdag 
14 november 

Champignonsoep 
Casselrib 
Rode kool 

Natuuraardappelen 

Breughelkop 
Mokkapudding                 

donderdag 
15 november 

 

Uiensoep met kaas 
Rundsstoofvlees in bruine 

Leffesaus & Salade 
Frietjes 

 
  

Mosterdspek 
Liegeois koffie           



 

 middagmaal avondmaal 

vrijdag 
16 november 

Broccolisoep 
Gebakken forel 

Spinazie 
Aardappelpuree  

Brie 
Vanillepudding                

zaterdag 
17 november 

Bloemkoolsoep 
Crepinetten 
Witte kool 

Natuuraardappelen 

Gerookte ham 
Chocolademousse    

zondag 
18 november 

Groene aspergesoep 
Herfstgebraad 

Peren 
Kroketjes               

Noordzeesalade 
Fruityoghurt              

maandag 
19 november 

Wortelsoep 
Kalfsblanket ‘Marengo’ 

Natuuraardappelen 

Vleesbrood 
Kiwi             

dinsdag 
20 november 

Erwtensoep 
Cordon bleu 
Groentemix 

Natuuraardappelen   

Maatjes 
Liegeois fruit             

woensdag 
21 november 

Toscaanse tomatensoep 
Vlaamse hutsepot 

Spieringkotelet 
Natuuraardappelen               

Kalkoenham 
Vanillepudding met 

speculoos                

donderdag 
22 november 

Preisoep 
Kipfilet 

Abrikozen 
Frietjes 

Bierkogel 
Clementine 

vrijdag 
23 november 

 
Courgettesoep 

Gebakken visfilet 
Warme tomaat 
Aardappelpuree 

 

Passendaele-kaas 
Straciatellamousse       



 

 middagmaal avondmaal 

zaterdag 
24 november 

Broccolisoep 
Bloedworst 
Appelmoes 

Natuuraardappelen                

Kippewit 
Flan              

zondag 
25 november 

Peultjessoep 
Hamrolletjes met witloof 

Aardappelpuree 

Vissalade 
Yoghurt              

maandag 
26 november 

Tomatensoep 
Spaghetti bolognaise                 

Hespeworst 
Banaan             

dinsdag 
27 november 

Seldersoep 
Ardeens gebraad 

Bloemkool 
Natuuraardappelen 

              

Kippekroket 
Platte kaas                

woensdag 
28 november 

Pompoensoep 
Kippenstoofpotje 

met champignons & paprika 
Frietjes      

Zigeunersalami 
Chocoladepudding                

donderdag 
29 november 

Brunoisesoep 
Kalkoenbrochette 

Knolselder 
Natuuraardappelen 

Parijse worst 
Gemengd fruit 

vrijdag 
30 november 

Rode uiensoep 
Gebakken forel 

Andijvie 
Aardappelpuree 

Kaas 
Banaanpudding  

  



 

Lokaal Diensten Centrum 

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 

uur tot en met 16 uur. 

WARME MAALTIJDEN 

In het lokaal dienstencentrum kan je iedere dag terecht voor een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert 

en drank) voor de prijs van € 6. 

Reservatie: 

Maaltijden van dinsdag tot zaterdag: dag voordien voor 16u 

Maaltijden op zondag en maandag: vrijdag voor 16u 

 

SOEPCAFÉ 

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 van een kom verse soep genieten. 

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

 

 

Terugkerende activiteiten 

 

STOELGYMNASTIEK 

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

zeker de STOELGYMNASTIEK eens uit proberen! Bij mooi weer gaan we buiten aan de slag.  

Wanneer: woensdag van 10u tot 11u op 7/11 & 21/11 

Prijs:  € 1 

 

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 9 en 23 november van 14u tot 16u 

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



 

KAART- & SPELNAMIDDAG 

Je kan in het lokaal dienstencentrum terecht voor een potje rummikub, scrabble, kaarten,… 

Wij hebben enkele aangepaste spelen aanwezig voor mensen met een visuele en fysieke beperking. 

 

Wanneer: maandag om 13u30 op 12/11 & 26/11 

Prijs:  € 1 inleg (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. 

Wanneer: donderdag 22 november vanaf 13u30  

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

Door:  Nettie Groot 

  

BLOEMSCHIKKEN 

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

Wij maken in november een kerststukje. Vooraf inschrijven is vereist, beperkt aantal plaatsen. 

Wanneer:  donderdag 29 november om 13u30  

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

Door: Tuinhier Kortemark 

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

 

Terugkerende activiteiten 

 

INFOSESSIE : Diabetes 

Tijdens deze sessie krijgt u algemene informatie over diabetes. Hoe ontstaat het? Hoe wordt het opgespoord? 

Hoe ziet de behandeling eruit? Hoe kan je het voorkomen of uitstellen? Daarnaast wordt ook uitgelegd welke 

(financiële) tegemoetkomingen er mogelijk zijn en hoe je meer kan bewegen inhet dagelijkse leven. 

VOORAF INSCHRIJVEN VEREIST – INSCHRIJVEN KAN TEGEN TEN LAATSTE MAANDAG 5 NOVEMBER. 

 

Wanneer:  donderdag 15 november om 14u  

Prijs:  € 4 (koffie & versnapering inbegrepen)  

Door: Fabienne Vermote, diabeteseducator/verpleegkundige 



 

LACHDEGUSTATIE 

Tijdens een workshop lachdegustatie lachen we vrij en onvoorwaardelijk. De sessie is een mengeling van 

luchtige en speelse elementen met een informatieve en methodische aanpak. Naar het einde toe vloeit de 

workshop over in een lachmeditatie waarbij enkel de lach centraal staat. Deze vorm van meditatie is een 

toestand waarin we “alles” loslaten. Immers, lachen en denken tegelijkertijd, is niet mogelijk! 

Wanneer:  woensdag 21 november om 14u  

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

Door: Hilde Terryn, Lachatelier Koekelare 

 

STOPPEN MET ROKEN, NU! 

Stoppen met roken is een goede beslissing. Je vrienden en naasten hebben het je waarschijnlijk al gezegd. De 

waarschuwingsboodschappen op de sigarettenpakjes schreeuwen het je toe. Het zal nochtans alleen maar 

lukken als JIJ echt zelf wil stoppen. 

Tijdens deze infosessie komt Marianne Devloo, tabakoloog, meer uitleg geven over roken en het stoppen met 

roken. 

VOORAF INSCHRIJVEN IS VEREIST. 

Wanneer:  vrijdag 30 november om 14u  

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

Door: Marianne Devloo, tabakoloog Kortemark 

 

 

 

 

 

  

 



 

Aan de bewoners van de 

Serviceflats… 

 

GElukkige verjaardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom 

aan mevrouw Georgette Jodts & de heer Walter Vandenberghe  

Zij betrekken flat 12 in de serviceflats Jacky Louwaege. We hopen dat jullie je 

snel thuis zult voelen! 

 

Op 04 november Dhr. Jozef Vuylsteke   92 jaar 

Op 04 november Mevr. Jeannette Wybo  86 jaar 

Op 10 november Dhr. Guido Devrome   81 jaar 

Op 10 november Mevr. Magdalena Tommeleyn 95 jaar 

Op 25 november Mevr. Margriet Mortaigne  93 jaar 

  91 jaar 



 

We kunnen terug blikken op een geslaagde 

namiddaguitstap naar DE CAPRINE-HOEVE in Gits! 

 Activiteiten serviceflats 

 

maandag 5 november  BREICLUB 

   om 14u in de cafetaria 

 

woensdag 7 november  KAARTING  

  om 13u30 in de cafetaria 

 

dinsdag 13 november  OPTREDEN: INDIGO “muzikale reis rond 

de wereld” 

  om 14u30 in de cafetaria 

 

donderdag 15 november  LIGNE DOUCE 

  verkoop nachtkledij  

  om 14u30 in de cafetaria 

 

vrijdag 16 november  DIAREPORTAGE 

  op afdeling De Mondial om 14u 

 

donderdag 22 november  OPTREDEN van ergo-animatieteam 

  om 14u 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!   

    


