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Beste bewoners, familieleden &
medewerkers

van Woonzorgcentrum BLIJVELDE

We zijn fier om jullie onze nieuwe lay-

out van 't Babbeluutje te mogen

voorstellen!

Een spiksplinternieuw jaar

staat voor de deur.

Een nieuw jaar, vol met nieuwe

uitdagingen voor ons allen.

Uitdagingen, soms heel miniem, soms

heel groots.

Een nieuw jaar

met nieuwe dromen & kansen.

Een nieuw jaar dat we kunnen vullen

met positiviteit, geluk & vrede,

veel liefde voor elkaar

& aandacht voor onze naasten.

We wensen jullie dan ook

"ALLES WAT JE BLIJ MAAKT

& WAAR JE VAN HOUDT!"

De directie

Gerdy Desmedt - Petra Beuckelaere

Alvast veel leesplezier!

Wil je meewerken aan onze

bewonerskrant of heb je

ideeën voor interessante

artikels?

Laat het ons weten!

WOORDJE VOORAF

't Babbeluutje is een uitgave van Woonzorgcentrum BLIJVELDE in Kortemark.

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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Mevrouw Maria Vandenbussche woonde vroeger in Torhout en verblijft

sinds 4 december op De Meiboom.

De heer Noël Denoo uit Torhout verblijft op De Sterre sedert 4 december.

BEWONERSINFBEWONERSINFOO

... 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

ondersteunen.

Eveneens welkom

aan alle nieuwe bewoners die in DECEMBER in Woonzorgcentrum

BLIJVELDE hun intrek namen!

We hopen dat jullie hier snel een warme thuis zullen vinden!

Welkom
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JJarigen in januariarigen in januari
DE KLOKKE

21 januari

30 januari

Mevr. Lydie Muylle

Mevr. Agnes Spillebeen

79 jaar

93 jaar

DE ZANDBERG

16 januari

18 januari

21 januari

24 januari

DE MONDIAL

Dhr. Valentin Provoost

Dhr. Andries Maurits

Mevr. Anna Lievens

Mevr. Joanna Vanheule

90 jaar

94 jaar

83 jaar

92 jaar

03 januari

08 januari

13 januari

17 januari

17 januari

Mevr. Simonne Muylle

Mevr. Martha Beernaert

Mevr. Gabrielle Maes

Mevr. Yvonne Dauw

Mevr. Agnes Vereecke

87 jaar

91 jaar

90 jaar

99 jaar

93 jaar

DE STERRE

01 januari

17 januari

25 januari

DE MEIBOOM

08 januari

21 januari

22 januari

Dhr. Noël Denoo

Dhr. Leon Vanclooster

Dhr. Maurice Derycke

89 jaar

82 jaar

83 jaar

Mevr. Hedwige Devroe

Mevr. Denise Dekindt

Dhr. Michel Waeyaert

74 jaar

79 jaar

90 jaar
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NIEUWS UIT PNIEUWS UIT PARARTTOEOE

Ben je op zoek naar een huishoudhulp?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Je kan ons bereiken

op het telefoonnummer 051 / 65 01 85
of via mail dienstencheques@godtsvelde.be.

We zijn fier

om jullie

de opstart van ons

Strijkatelier
te kunnen melden,

halfweg januari.

Ben je geïnteresseerd

in onze diensten?

Aarzel zeker niet om ons

te contacteren!
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AACTIVITEITENKALENDERCTIVITEITENKALENDER

In JANUARI

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 & De Mondial.

Iedere week kan je op de 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 je in aan het onthaal.

WZC Blijvelde is steeds blij om gemotiveerde vrijwilligers
in hun team op te nemen.

Wil je je ook aansluiten bij onze grote equipe vrijwilligers?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Vrijwilligerscoördinator Sophie Fieuw zal je graag alle
nodige info verlenen.

Je kan haar contacteren via 051 / 65 01 18 of via
vrijwilligers@blijvelde.be
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ENKELE SFEERBEELDENENKELE SFEERBEELDEN
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De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.

Er stond 'n warme kachel in, wat had je meer te wensen?

De was hing er te drogen en de worst aan een spijker,

de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?

We zaten in ons keukentje met

negen man te eten

met soep vooraf en pudding toe,

ik zal 't nooit vergeten.

De afwas was het ergste niet, dan

stonden we te zingen,

'n grote zinken teil, dat was ons

bad, er waren ergere dingen.

De keukenmat werd opgerold

want vader kwam van de markt, ik zie hem nog zweten,

de armen vol met groenten, we hadden weer te eten.

Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.

Was 't vuil, dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

en NU...
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten,

het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.

De was zit in de droger, in de vriezer zit het eten,

het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.

Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon,

'n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron.

De afwas die gaat in 't machien, daar zitten ze niet mee,

en zingen dat hoeft niet meer, ze draaien een cd.

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur

wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.

Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,

'n kostbaarheid in 't leven: Gezelligheid en sfeer...

TTOEN...OEN...
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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 aan hen die het gewoon zijn en het

wensen. Ben je het nog niet gewoon, vraag aan iemand van het

personeel dat hij of zij mij verwittigt. Dan komt het ook voor u in

orde.

Ook op de serviceflats breng ik op vrijdagmorgen aan enkele

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

aan Anja.

EEen zalig & een gelukkig nieuwjaaren zalig & een gelukkig nieuwjaar

Wat wensen wij u voor het nieuwe jaar? Een gezondheid die zo goed is als

mogelijk. Op onze leeftijd - en ik begin mij daar ook bij te rekenen - is dat

niet meer vanzelfsprekend. Ouder worden komt niet alleen. Maar ik hoop

dat onze directie, ons personeeel en ook ikzelf nog wat, goed voor jullie

kunnen zorgen. Ik hoop dat wij allen, personeel, vrijwilligers en directie, er

elke dag zullen kunnen zijn voor jullie allen. Verder wens ik jullie iets

moois voor elke dag. Wat zon of zo, of een bezoekje van een familielid, van

een vriend(in) of een oude kennis, een kaartje, een briefje, een telefoontje

dat deugd doet. Ook leuke activiteiten met ons animatie- en ergo team, een

goede band met uw huisdokter, kinesist, pedicure en coiffeur, en natuurlijk

ook met uw tafelgenoten.
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Regelmatig een wandeling als het weer lente wordt, een uitstap, een

bezoek aan de markt op donderdag. Verder elke dag iets lekkers op je

bord met altijd wel iets erin waar je van houdt en dan wat mooie muziek,

op de tv of in het contactkoor. Of voor de liefhebbers een grote portie

sport. Ik hoop dat het gebed ook niet ontbreekt op uw dagelijks menu.

Een Onze Vader, een Weesgegroetje of een kort gebed met je eigen

woorden, dat geeft kracht en moed. Ik bid dat de Heer altijd goed voor

ieder van jullie zal zorgen. In Zijn Hand geborgen, zijn we veilig en

gelukkig.

Een zalig en gelukkig Nieuw Jaar aan u allen: directie, personeel, bewoners

van ons woonzorgcentrum en van de flatjes, bezoekers van ons

dagverzorgingscentrum, ook aan alle vrijwilligers en aan al uw families.

Vanwege uw aalmoezenier, Daniël Dewitte.
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Nathalie Verreck

CCOLLEOLLEGAGA

KLAPT UIT DEKLAPT UIT DE

BIEBIECHTCHT

ID-kit

. naam: Nathalie Verreck

. afdeling: De Zandberg

. leeftijd:

- houdt van: 'de vooruit'

- wenst: gezondheid en

gezelligheid voor iedereen

rondom haar

Nathalie Verreck is zorgkundige

op De Zandberg.

We laten haar even aan het

woord.

"Ik ben geboren aan de zee, in

Oostende op 3 mei.

Nu woon ik in Ichtegem, samen

met mijn man en twee kinderen.

Ik heb het geluk gehad om te

kunnen trouwen met mijn

jeugdliefde!

Ook onze 'koningswens' kwam uit:

we kregen een zoon Ylian, die nu

acht jaar is.

Vier jaar later mochten we Elise in

onze armen sluiten. Zij is er nu

vier."

"Ik werk nu ongeveer 4 jaar als

zorgkundigie op De Zandberg.

Wij ondervinden dat ouder worden

niet voor iedereen eenvoudig is.

Het is aan ons om de lasten en

zorgen van onze bewoners te

helpen dragen.

Dit blijft voor ons een

dagelijkse uitdaging die we

met plezier aangaan."

"Mijn vrije tijd wordt

voornamelijk ingepalmd door

het voetbal: zowel mijn zoon

als echtgenoot zijn actief bij

KVC Ichtegem!"

"Ik wens aan iedereen een

mooi eindejaar & een

schitterend en gezond 2019!"
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EENEEN

BEWONERSBEWONERS

VERHAALVERHAAL

Maria Vandenbussche verblijft op

De Meiboom. Ze vertelt ons haar

levensverhaal!

"Ik ben geboren in Torhout op de

wijk Don Bosco in het jaar 1932. Ik

ben dus reeds 86 jaar.

We hadden er een kleine boerderij

met koeien en varkens. Het waren

toen heel andere tijden..."

"Als kind liep ik school in Oostkerke,

bij Diksmuide. Ik ging naar school tot

op de leeftijd van 14 jaar. Dat was

toen voor de meeste kinderen de

leeftijd om afscheid te nemen van de

schoolbanken!"

"Mijn gezin bestond eigenlijk

volledig uit mannen: ik ben de fiere

moeder van 5 zonen! De familie

breidt zich steeds verder uit,

kleinkinderen en reeds 4

achterkleinkinderen. Het is leuk om

dit allemaal nog te kunnen

meemaken."

"Ik denk met veel plezier terug aan

vroeger... mooie herinneringen

blijven in je geheugen bewaard! Zo

reden wij meerdere malen naar het

Zuiden van Frankrijk. Daar woonde

familie van ons. Dit was steeds een

hele rit!"
Ik vul mijn tijd graag op met

breien voor de kinderen. Naar

de bezoekjes van mijn familie

kijk ik steeds uit. Wat rustig

naar de TV kijken en het

nieuws volgen is voor mij ook

dagelijkse kost!"

"Ik ben nu ongeveer een maand in

het woonzorg-centrum. Het is nog

even wennen maar ik jeun me hier

wel.
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We nodigen alle familieleden van harte uit op de

nieuwjaarsreceptie.

We houden ervan om samen met u en onze

bewoners te klinken op het Nieuwe Jaar en onze

nieuwjaarswensen voor jullie uit te spreken!

Graag uw aanwezigheid bevestigen via de

hoofdverpleegkundigen. Dit kan persoonlijk of via

mail.
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DE KLOKKE

nodigt zijn bewoners & hun

familie uit

op

vrijdag 11 januari 2019

in de cafetaria

om 10u30.

Graag uw aanwezigheid

bevestigen via

deklokke@blijvelde.be

DE ZANDBERG

nodigt zijn bewoners & hun

familie uit

op

dinsdag 8 januari 2019

in de cafetaria

om 10u30.

Graag uw aanwezigheid

bevestigen via

dezandberg@blijvelde.be

DE MONDIAL

nodigt zijn bewoners & hun

familie uit

op

dinsdag 22 januari 2019

in de cafetaria

om 10u30.

Graag uw aanwezigheid

bevestigen via

demondial@blijvelde.be

DE STERRE

nodigt zijn bewoners & hun

familie uit

op

donderdag 24 januari 2019

in de cafetaria

om 10u30.

Graag uw aanwezigheid

bevestigen via

desterre@blijvelde.be

DE MEIBBOOM

nodigt zijn bewoners & hun

familie uit

op

dinsdag 15 januari 2019

in de cafetaria

om 10u30.

Graag uw aanwezigheid

bevestigen via

demeiboom@blijvelde.be



17



18

TTekst vekst van bewan bewoneroner
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LLOKAAL DIENSTENCENTRUMOKAAL DIENSTENCENTRUM

Terugkerende activiteiten

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?

Prijs?

maandag 14 januari en 28 januari om 13u30

€ 1 (Koffie en versnapering inbegrepen)

SPELNAMIDDAG (Bingo & Rummikub)

Eén keer in de maand organiseren we een spelnamiddag. We wisselen
telkens af tussen bingo en rummikub. Wens je deel te nemen aan de
rummikub, maar kan je dit niet? Dan leggen we je het met veel plezier uit!
Andere suggesties voor spelen zijn ook welkom.

Wanneer?

Prijs?

maandag 21 januari om 13u30

€ 1 (Koffie en versnapering inbegrepen)

STOELGYMNASTIEK

Dagelijkse beweging is gezond voor lichaam en geest. Ben je niet meer zo
mobiel maar wil je blijven bewegen? Kom dan zeker de stoelgymnastiek
eens uitproberen!
Bij mooi weer gaan we buiten aan de slag.

Wanneer?

Prijs?

Woensdag 9 januari en 23 januari van 10u tot 11u

€ 1
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KINDERCLUB

Ook voor kinderen voorzien we maandelijks een activiteit. Dit kan gaan van
een knutselnamiddag, een film kijken, kookworkshop,...
Deze namiddagen zijn voor kinderen tot en met het 6de leerjaar. De
kinderen krijgen telkens ook een pannenkoek en een drankje.

Wanneer?

Prijs?

Woensdag 16 januari van 13u30 tot 16u

€ 4 (drankje en pannenkoek inbegrepen)

SCHILDERNAMIDDAG

Ben je graag creatief bezig? Wil je graag leren schilderen onder

begeleiding van een ervaren creatieveling?

Wanneer?

Prijs?

Donderdag 24 januari om 13u30

€ 6 (materiaal, koffie en versnapering inbegrepen)

BLOEMSCHIKKEN

Heb je groene vingers of ben je creatief? Of ben je een totale leek?

Iedereen is welkom om elke maand een bloemstukje te maken. Een week

op voorhand inschrijven is vereist. Beperkt aantal plaatsen.

Wanneer?

Prijs?

Vrijdag 11 januari om 13u30

€ 20 (Materiaal, koffie en vernapering inbegrepen)
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Cursussen

COMPUTER VANAF NUL

In deze reeks leer je waar je op moet letten als je een computer koopt. Met
die kennis schaf je na de eerste sessie, onder begeleiding, een laptop aan.
(Heb je al een computer dan ben je ook welkom). Daarna leer je werken
met je eigen computer: internet, een map maken, teksten maken, berichten
verzenden. We nemen samen de eerste stappen.

Wanneer?

Prijs?

Woensdag 23 en 30 januari van 9u tot 11u30

€ 36 / € 46 met huur van laptop

Eenmalige activiteiten

NIEUWJAARSDRINK

Om het nieuwe jaar in te zetten, nodigen we u uit op onze
nieuwjaarsdrink. We bieden u gratis een drankje en hapje aan. Van de
gelegenheid maken we ook gebruik om het nieuwe programma voor te
stellen. Gelieve vooraf in te schrijven.

Wanneer?

Prijs?

Woensdag 9 januari om 14u

Gratis

BRANDPREVENTIE

Tijdens deze voordracht komt Kapitein Jacky Coopman van de brandweer
van Kortemark ons meer uitleg geven over verschillende soorten
branden, blusstoffen, blustoestellen, hoe contact leggen met 100 of 112.
Daarnaast geeft hij tips om het risico op een brand in de woning te
beperken.

Wanneer?

Prijs?

Donderdag 17 januari om 14u

€ 4 (Koffie en versnapering inbegrepen)
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SERVICEFLAT - NIEUWS

Gelukkige verjaardag

06 januari

14 januari

20 januari

20 januari

28 januari

Mevr. Marguerite Vanoverbeke

Mevr. Maria Brackx

Dhr. Remi Geleyn

Mevr. Lea Hellem

Mevr. Jeanne Blieck

90 jaar

83 jaar

75 jaar

87 jaar

87 jaar

Activiteiten servicelats

Woensdag 09 januari

Maandag 14 januari

woensdag 16 januari

woensdag 23 januari

Kaarting om 13u30

Breiclub om 13u30

Diareportage over Laos & Cambodja om 14u

Kaarting om 13u30

Noteer alvast in julie agenda...

NIEUWJAARSMAALTIJD op donderdag 17 januari !

Een persoonlijke uitnodiging volgt.


