Blyhoveke
WZC St-Amand
38ste jaargang

Voorwoord
Hallo allemaal,

Velen van jullie heb ik al even kort ontmoet tijdens het inlezen van jullie identiteitskaart. Wie me nog niet gezien heeft, ik ben Ann en heb de taak als jullie
woonassistente overgenomen van Josefien.

Ik ben niet meer van de jongste medewerkers. Ik ben een zorgzame moeder
van twee volwassen kinderen en een goedlachse border collie die luistert naar
de naam Luna.
Het zorgzame trek ik door als woonassistente. Ik hecht veel belang aan mijn
bewoners. Ik ben zeer open en hou er van om met jullie in gesprek te gaan.
Dus tik maar op mijn schouder als je nood hebt aan een babbel of wanneer je
vragen of bezorgdheden hebt. Ik zal binnenkort eens langs komen om jullie
persoonlijk te leren kennen.
Vanaf 5 oktober wil ik de zitmomenten terug opstarten. Deze gaan door als
volgt :
Blijhove I : op dinsdag van 10 tot 11u in het bureeltje Eerstelijnszorg
Blijhove II : op donderdag van 10 tot 11u in de gemeenschappelijke zaal
De Courbe : op vrijdag van 10 tot 11u in de gemeenschappelijke ruimte.
Je kan me vinden bij de sociale dienst van het woonzorgcentrum. Mijn telefoonnummer is 056/28.53.76. Ik ben er elke dag, behalve op maandagvoormiddag en op woensdag.
Graag tot binnenkort!

Lieve groetjes,
Ann

Gedicht Herfst
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Zitdagen:
Blijhove I : op dinsdag van 10 tot 11u in het bureeltje
Eerstelijnszorg
Blijhove II : op donderdag van 10 tot 11u in de
gemeenschappelijke zaal
De Courbe : op vrijdag van 10 tot 11u in de
gemeenschappelijke ruimte.

Voorlopig worden er geen activiteiten georganiseerd.
Ann, de woonassistente, zal in de komende periode de nodige tijd uittrekken om jullie allen te leren
kennen.

November

DINSDAG
2 NOVEMBER
14u30
In de feestzaal komen de modellen
van de firma Dimoda de nieuwe
herfst- & wintercollectie presenteren

Kom vrijblijvend kijken naar de modeshow. Nadien is er voldoende tijd om kledij te passen & aan te kopen indien gewenst. Betalen kan cash, met Bancontact !

Overlijden

Monique Deprez overleed op 15
september.
Ze woonde in de Courbe , flat 214
sinds juli.
Veel sterkte aan haar echtgenoot,
Demeyere Jose

Belangrijke telefoonnummers
Onthaal

056/28.53.00

Directeur, Isabel Vromant

056/28.53.00

Sociale dienst/woonassistente, Ann Almey

056/28.53.76

Kapster

056/28.53.85

Technische dienst (via onthaal)

Pedicure (via onthaal)
Facturatie (via onthaal)

Dienst thuiszorg OCMW:
Maaltijden

056/76.52.45

Zorgnetwerk:

Vervoer voor doktersbezoek, boodschappen

0493/31.88.14

Poetshulp Comforte:

0474/72.54.43

Heeft u vragen omtrent de flat, gebouw, service, diensten aan huis of
sociale voordelen en tegemoetkomingen, neem contact op met de
woonassistente. Zij bekijkt de vraag en geeft deze door indien nodig.

Haal dit blad uit het boekje en hou het bij voor later.
Dit kan handig zijn voor de toekomst als je eens een
telefoonnummer nodig hebt.

Gele Doos
Wat is de Gele Doos?
De Gele Doos is een gele bewaardoos. In de doos steken belangrijke persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens. Je bewaart de Gele Doos in (de deur van de) koelkast.
Dit is een gemakkelijke vindplaats voor de hulpverleners. Zo
hebben zij snel de nodige informatie om je te helpen wanneer
je in nood bent.

Belangrijk: als je een Gele Doos in je koelkast bewaart, plak
dan de bijhorende blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten de hulpdiensten dat er een Gele Doos aanwezig
is.
Wat zit er in de Gele Doos?
De Gele Doos bestaat uit een bewaardoos, een ringboekje, een
vermissingsfiche en een pochette en een stickervel.
Stickervel: plak de blauwe sticker op de achterkant van je
voordeur. Zo weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je
koelkast zit. Plak de sticker met noodnummers op een zichtbare
plaats bij je telefoon.
• Ringboekje: daarin staan belangrijke persoonsgegevens,
contactgegevens en medische gegevens. Vul zo nauwkeurig
mogelijk het ringboekje in met een balpen. Verandert er iets?
Pas dan de informatie in het ringboekje aan. Steek het ringboekje in de pochette.
• Vermissingsfiche: vul standaard de witte kaders in met een
balpen. Je vult de rode kaders enkel in bij vermissing. Plooi na
het invullen het blad in 4 en steek het blad in de pochette.
Pochette: de pochette bevat het ringboekje en de vermissingsfiche. Je kan ook andere documenten toevoegen (bijv. samenvatting medisch dossier, kopie van wilsbeschikking).
•

Voor wie is de Gele Doos?
Ann, de woonassistente komt in de komende maanden bij je
langs om je deze doos te bezorgen. Ze zal samen met jou alle
documenten invullen.

Roddeluurtje
Franse filmlegende Jean-Paul Belmondo overleden
Belmondo was een van de grootste Franse filmsterren van de jaren 60, 70
en 80. Aan de zijde van Jean Seberg maakte hij furore met de
nouvelle-vaguefilm "À bout de souffle" van Jean-Luc Godard in 1960.
Hij werd 88 jaar oud.
Belmondo kwam uit een artistieke familie, zijn vader was beeldhouwer en
zijn moeder kunstschilder. Na een kortstondige carrière als amateur-bokser,
studeerde Belmondo aan het Conservatoire national supérieur
d'art dramatique in Parijs. Aanvankelijk speelde hij kleinere rollen als
verongelijkte rebel of kleine crimineel. Zijn grote doorbraak was een rol als
autodief in "À bout de souffle", een film van Jean-Luc Godard, een grote
naam in de filmwereld. Deze film wordt ook gezien als het startpunt van de
nouvelle vague, een stroming die de filmregels die door Hollywood werden
opgelegd aan haar laars lapt.
In 2001 kreeg Belmondo een beroerte en stopte hij met acteren.
Hij keerde in 2008 terug naar het witte doek met "Un homme et son chien".
In 2017 nam hij nog een César d'honneur in ontvangst.

Roddeluurtje
Na 40 jaar komt ABBA met nieuwe muziek!
De zweedse popgroep ABBA is wereldwijd enorm gekend. Het succes begon
toen ABBA in 1974 het Eurovisiesongfestival won met het nummer Waterloo.
Fans wachten er al jaren op en
eindelijk was het in september zover:
de leden ABBA deden hun grote project ‘ABBA Voyage’ uit de doeken. Dat
bleek niet alleen de
aankondiging van een aantal nieuwe
nummers en een tournee, maar ook
van een volledig nieuwe plaat. “Eerst
waren het maar een paar nummers,
maar toen dachten we: waarom doen
we niet ineens een heel album?”
ABBA brengt niet alleen twee nieuwe nummers uit - ‘I Still Have Faith In You’
en ‘Don’t Shut Me Down’ - maar heeft een volledig nieuw album klaar.
‘Voyage’ zal op vijf november uitkomen. Opvallend, want het is maar liefst
veertig jaar geleden dat het laatste album ‘The Visitors’ verscheen.
Babynieuws bij de BV’s
Begin september werd het zoontje van Natalie
Meskens geboren. Het jongentje kreeg de naam
Loé. Het is het tweede kindje van
Meskens, die eerder een dochtertje Lima kreeg.
Ook de Vlaasme acteur Louis Talpe en zijn vrouw
én presentatrice Ann Lemmens en haar man kondigden in september aan
opnieuw een kindje te verwachten.
Roel Vanderstukken weet wat zijn werkpuntje is
Net als zijn personage Benny in Familie gaat Roel met
een flinke dosis
humor door het leven. Toch kan hij ook een regelrechte
luierik zijn, zegt hij zelf. “In alles wat ik doe, geef ik mij
voor de volle honderd procent.
Mijn werk doe ik bijvoorbeeld met
volle overgave. Maar ik kan tien keer voorbij het onkruid
tussen de bloemen lopen en hoewel het mij keihard stoort, kom ik er niet toe
het uit te trekken. Ik word er ook niet gelukkiger van als ik het wél doe.”

Belgische medailles…
Van 24 augustus tot en met 5 september ging de 16de editie van de
Paralympische spelen door in Tokio. Met maar liefst 15 medailles
was de editie in Tokio een absolute voltreffer voor de Belgische atleten.
We zetten deze knalprestaties graag nog eens op een rijtje.
Laurens Devos, amper 21 jaar, maakte zijn status als topper in het tafeltennis helemaal waar!
Na zijn Olympische titel in Rio, is hij erin geslaagd om zijn Paralympische titel te verlengen.
Hij raasde door de voorrondes heen, tot hij in
de halve finale tot het uiterste werd getest door
een Russische atleet. Met veel moeite slaagde
hij erin om de finale te bereiken. In de finale
zelf ontpopte Laurens zich opnieuw tot de grote
favoriet. Hij won de finale met 3-1 tegen zijn Australische opponent.
Ook ruitster Michèle George ging verder op
haar elan! Na goud en zilver in Londen
(2012) en een dubbele gouden medaille in
Ria (2016) slaagde ze opnieuw in het
behalen van 2 gouden medailles op de
Spelen. De ene veroverde ze in de vrije
kür dressuur, de andere in de individuele
test dressuur.
Rolstoelsprinter Peter Genyn behaalde een fenomenale overwinning op de
100 meter. Een uur voor de start van zijn atletiek-wedstrijd ontdekte hij dat
zijn rolstoel gesaboteerd werd. Zijn team zette alles op alles om deelname
mogelijk te maken: ze gebruikten zelfs
plakband om de rolstoel
bijeen te houden. Met pure vechtlust en
weerbaarheid vatte hij de wedstrijd aan
en slaagde erin deze op fenomenale wijze te winnen! Enkele dagen eerder slaagde Peter
Genyn er al in om op de 200 meter een
zilveren medaille te behalen!

… op de Paralympische Spelen
Wielrenner Ewoud Vromant was dan weer
enkel met gouden ambities naar Tokio afgereisd. Hij was de topfavoriet op de 3.000m
achtervolging op de piste en leek die rol ook
waar te maken. Maar er volgde een discutabele diskwalificatie. 5 dagen later nam hij revanche in de wegtijdrit door zilver te pakken.

Als wereldkampioen had ook wielrenner Tim
Celen zijn zinnen gezet op een
gouden medaille in de wegrit. Maar na een
spannende wedstrijd was hij tevreden met
zijn met zilver. "Ik ben heel trots op mijn
medaille en in 2024 ga ik voor goud."
Ook in de tijdrit zette Tim zijn stempel als
topper neer, want hij behaalde er een bronzen medaille.

Naast de bronzen medaille van Tim werden nog 7 bronzen medailles veroverd! Hierbij een overzicht van de atleten en hun discipline waarin ze een
brons veroverden.
Roger Habsch:
atletiek 100m
& 200m

Florian Van Acker: tafeltennis

Manon Claeys: paardensport (2x)

Griet Hoet & Ann
Monsieur:
baanwielrennen tijdrit
1000m tandem

Maxime Hordies:
wielrennen—tijdrit

Corona-nieuws
Hoewel er reeds enkele versoepelingen zijn doorgevoerd
nu we terug wat meer bezoek mogen ontvangen en ook
de cafetaria is geopend, moeten we nog steeds alert zijn
voor het coronavirus! Opletten is dus de boodschap!

Corona-nieuws
Oproep voor je derde vaccin ontvangen?
Bezorg deze brief aan de woonassistente Ann of aan het
onthaal van het WZC!
De vaccinatie wordt georganiseerd binnen het WZC.
We houden jullie op de hoogte!

Nieuwe bewoners
We mogen verschillende nieuwe bewoners verwelkomen:
Blyhove 1:
Flat 007: Laheye Albert
Flat 108: Libbrecht Herman
Flat 201: Thybaut Maria
Blyhove 2:
Flat 102: Beernaert Martine
Flat 203: Declercq Jan

De Courbe:
Flat 110: Vancauwenberghe Jean-Claude en Clairhout
Martine
Flat 310: Dewaegeneire Didier
Flat 214: Demeyere José

Er zijn nog enkele flats vrij.
Vertel dit gerust verder!

Herfstweetjes
Oktober valt midden in de herfst.
Wisten jullie volgende dingen al over de herfst…?

Langere levensverwachting
Ben je in de herfst geboren? Dan heb je een grotere kans om
100 te worden. Een Amerikaanse studie toonde namelijk aan dat
30% van de 100-jarigen in de Verenigde Staten geboren waren
in de herfst.

Oogst
Vroeger heette de herfst simpelweg ‘oogst’. De volle maan die
het dichtst bij de herfst-equinox (het tijdstip van het jaar waarop
de zon zich loodrecht boven de evenaar bevindt) staat, heet de
oogst maan. Voordat we elektriciteit hadden en steden ’s nachts
verlicht werden, was de heldere nacht van de oogstmaan heel
belangrijk voor de boeren. Door dit licht hadden ze langer de tijd
op een dag om hun gewassen te oogsten, vandaar de benaming
oogst maan.

Winteruur
De nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober schakelen
we over naar het winteruur.
Vergeet dus niet om de
wekker een uur terug te
draaien:
3 uur wordt 2uur!

Gebruikersraad blyove 1
VERSLAG VERGADERING BLYHOVE I
DATUM:
AANWEZIG:

dinsdag 7 september 2021
Lucienne Ottevaere, Roger Vandercruyssen, Callewier Marie Madeleine, Antoinette Robensyn, Soens
Alice, T’ Joens Elisabeth, Sabbe Robert, Baert Magdalena, Vanmarcke Jacqueline, Devolder Urbain,
Braeckeveld Monica, Voet Maurits, Piccavet Willy,
Veys Jacqueline, Vandevelde Odette, Vuylsteke André, Bradt Huguette, Vanaerde Marcella, Naessens
Rogette, Devos Ludwig, Verleyen Rosa, Demets
Agnes, Soens André, Verhaeghe Jeanne, Vandercruysse Roger, Ottevaere Lucienne
Josefien Willem- woonassistente

Vorig verslag
Schilderwerken in de leegstaande flats zijn reeds afgelopen.
Andere werken aan de gang zullen dit najaar opstarten, dit betreft schilderen, automatisering van lichten en plaatsen van nieuw meubilair.
De witte stoelen op het terras worden niet veel gebruikt. De bewoners hebben extra stoelen van de cafetaria gekregen. De witte stoelen blijven staan
zodat indien het druk is in de cafetaria, deze kunnen gebruikt worden door
de bewoners.
Er is nog geen vaste poetsdame aangesteld. Ik vraag na aan Ivan of de gordijnen kunnen gewassen worden. Dit zal stelselmatig gebeuren.
Artikel over welk afval in PMD zak mag, stond in Blijhoveke.
Notie van nieuwe bewoners komt vanaf oktober in het Blijhoveke er wordt
ook een nieuwe kolom gemaakt bij de jarigen om te weten van welke residentie men is. De jarigen zullen terug volgens datum gerangschikt worden.
Er is een firma bezig in De Courbe met het plaatsen van zonnewering. Indien
deze samenwerking vlot verloopt zal de directie beroep doen op hen om ook
de zonnewering aan de Bekaertstraat te plaatsen.

Gebruikersraad blyove 1
Praktische punten
De werken aan de voortuin zullen opstarten rond 15 september. Eerst
zullen de grote werken plaatsvinden zoals het platmaken van het terrein
en de paadjes aanmaken. Dit kan wat hinder met zich meebrengen.
Sommige bewoners vreesden dat er met het vertrek van Josefien geen
activiteiten meer zullen georganiseerd worden. Dit zal zeker niet zo zijn.
Er komen 2 woonassistenten in de plaats. Samen zullen zij activiteiten
organiseren.I
s het mogelijk om de verjaardagen terug volgens datum te rangschikken
in het Blijhoveke? -> Josefien geeft dit door.
In flatje 14 is de gordijn losgekomen. Josefien gaat eens langs om dit te
bekijken en bespreekt later met technische dienst.
De trappen worden niet goed gepoetst in Blijhove I. Josefien geeft dit
door aan Ivan.
De lampen in de gang van de cafetaria gaan niet meer uit, ze blijven
branden, ook ’s nachts. -> Josefien vraagt nazicht aan technische
dienst. De schakelaar van de lichten werkt niet meer aan de deur richting de kelder. -> Josefien geeft dit door aan technische dienst.
Hoe moeten de bewoner van het tweede verdiep evacueren als het
brand? Er is een brandweg op het tweede verdiep naast flat 212 die
naar het dak van het woonzorgcentrum gaat.
Animatie
Verjaardagsfeest: leuk dat het terug verjaardagsfeest was. De muziek
stond te stil.
Kookactiviteit: zeer leuk, mag nog plaatsvinden.
Volkspelen: was leuk maar door locatie in Blij II waren er niet veel bewoners die konden gaan.
Bingo: niet iedereen vind dit leuk. De bewoners die kwamen vonden dit
een leuke namiddag met toffe prijzen.
Kunnen activiteiten twee dagen op voorhand op het bord geplaatst worden?

Gebruikersraad blyhove 2
VERSLAG VERGADERING BLIJHOVE II
DATUM:
donderdag 9 september 2021
AANWEZIG: Raphaël Vandeburie, Maria Laridon, Rita Servayge,
Pierre De Meersseman, Bernadette Coussement,
Frans Dessein, Frans Vyncke, Delombaere Mariette,
Elisabeth Vanhessche, Simona Vercaemst, Tack Cecile, Laurent Herman, Droogenbroodt Monique,
Dessein Frans
Josefien Willem- woonassistente

Vorig verslag
De opfrissingswerken in Blijhove II aan de twee flats die leegstonden
zijn reeds afgerond. De bewoners hebben hier niet veel last van gehad.
Deze flats zijn reeds in optie genomen.
Wanneer worden de gordijnen nog eens gewassen? De glasgordijnen
zijn al een lange tijd niet meer gewassen. Dit werd besproken met
Ivan. De poetsdame zal dit inplannen.
Er is een tekort aan fietsenstalling. Er is een fietsenberging voorzien in
Blijhove II, deze staat echter overvol. Doordat er nu meer bewoners
een elektrische fiets hebben, is er plaats te kort. Er staan flats leeg op
dit moment waardoor er in de toekomst nog fietsen kunnen bijkomen.
Josefien bespreekt met directie en technische dienst wat de mogelijkheden zijn. -> wegens geurhinder en de noodzaak om te container te
kunnen afsluiten, is het niet toegelaten om de vuilbak buiten te plaatsen. Er wordt een fietsrek voorzien onder het afdak. Bewoners die willen mogen hun fiets ook in de fietsenstalling van het woonzorgcentrum
plaatsen. In de toekomst wordt gekeken voor extra fietsenstalling voor
het wzc, de vraag voor extra fietsenstalling voor de flats zal ook dan
meegenomen worden.

Gebruikersraad blyhove 2
Praktische punten
De bewoners zijn niet tevreden over de vervangende poetsdame. De
gangen zijn niet proper gepoetst. Er wordt te veel nadruk gelegd op
het onderhouden van de buitenkant van het gebouw. Josefien geeft dit
door.
Wanneer wordt de beplanting rond Blijhove II nog eens gesnoeid? De
haag bij de parking steekt ver uit. De bewoners op het gelijkvloers
kunnen niet meer boven de haag kijken. De achterkant van het gebouw is gesnoeid maar de rest van de site werd nog niet onder handen genomen.
Kan er zonnewering voorzien worden bij de bewoner van flat 302? Het
is er erg warm doordat de zon het merendeel van de dag binnen in de
flat schijnt. -> Josefien vraagt na aan directrice Isabel.
Is het mogelijk om een stift te krijgen om op het bord te kunnen
schrijven aan de ingang van Blijhove II? Zo kunnen de bewoners naar
elkaar communiceren voor eventuele toekomstige activiteiten.
Eind september wordt de analoge televisie afgesloten. Er zijn enkele
bewoners die nog geen digitale televisie hebben of digibox. Deze bewoners of hun familie zullen contact moeten opnemen met Telenet
voor een digitale aansluiting. De bewoners die reeds een digibox hebben zullen geen veranderingen waarnemen en moeten dan ook niets
doen.
Animatie
Verjaardagsfeest: het was gezellig. De muziek stond niet te luid maar
dit was goed. Zo kon men mekaar nog verstaan. Het was in orde. De
ijstaart die gegeven werden aan de bewoners omdat er niet genoeg
taart was, was zeer lekker. Kan er eens ijstaart gegeven worden voor
iedereen op een verjaardagsfeest?
Kookactiviteit: dit was dik in orde. De receptjes waren lekker. Ze stonden in het Blijhoveke deze zomer, we zullen ze nog maken.
Bingo: dit was leuk. Er was niet veel volk omdat dit niet iedereen aanspreekt. Het waren leuke prijzen.
Volksspelennamiddag: zeer leuk om eens te doen, met lekkere dreupel.

Gebruikersraad De Courbe
VERSLAG VERGADERING COURBE
DATUM:
AANWEZIG:

maandag 13 september 2021
Josepha Tarras, Annie De Clercq, Alex Hocedez,
Thérèse Vantomme, Myriam Getti, Uyttenhove Annie, , Masschelein Jacqueline, Dina Vercaigne, Vandemeulebroucke Gisele, Planckaert Hilda, Decandt
Simonne, Marishal Noël, Vael Roger, De Smet Irma, Himpe Jacqueline, Baert Daniël, tarras Josepha, Coucke Anke, Heessels Dunia, Backelion Leona, Lampole Urbain, Vanhoutte Simonne, De Rore
André, Vanneste Annie, Masschelein Jacqueline, De
Clercq Anny, Orroi Christine, Hocedez Alex, Vantomme Marie – Thérèse
Josefien Willem- woonassistente

Vorig verslag
Door de plaatsing van de zonnewering moeten sommige bewoners die
zelf een vliegenraam plaatsten, deze verwijderen. Er wordt een volledige terugbetaling van dit vliegenraam voorzien. Er komt een ander model in de plaats. -> deze betaling is nog niet in orde. Josefien heeft dit
reeds doorgegeven aan Isabel.
Kan er terug bij de jarigen in het Blijhoveke staan van welk gebouw
men is? -> Vanaf oktober.
Kan het eens bekeken worden of er medicatie kan gebracht worden als
er een bewoner ’s nachts medicatie nodig heeft? Dit is bij de apotheek
van wacht, vaak is dit niet de apotheek in het centrum van Zwevegem
waardoor het niet mogelijk is voor bewoners om er om te gaan. -> Josefien bespreekt dit met Isabel. > directie keurde dit niet goed. Er zijn
’s nachts slechts 3 verpleegkundigen aanwezig in het gebouw. Deze
kunnen het gebouw enkel verlaten voor noodgevallen onder de vorm
van een noodoproep.
Bedankt aan iedereen die er op let om de achterdeur te sluiten nadat
men naar buiten gaat.

Gebruikersraad De Courbe
Praktische punten
Wat is de stand van zaken van de zonnewering? Josefien bevraagt en
brengt de bewoners op de hoogte.
Er zijn terug losse terrastegels in flat: 206 en flat 114.
De balustrade staat erg los, de bewoners zijn bang om nog dichtbij te
komen. Dit in flat 114 en 307. Kan dit niet aanspannen worden?
Is het mogelijk om een fietsenstalling te maken in het afvallokaal van
de Courbe? De bewoners hebben het erg moeilijk om de fiets langs de
trappen naar de ondergrondse fietsenstalling te brengen.
Kan er een metalen plaats geplaatst worden onder de gevelsteentjes
van De Courbe? Men is volgens de bewoners niet alle steentjes komen
controleren. De bewoners zijn erg bang dat er nog steentjes zullen vallen met alle gevolgen van dien.
Kunnen er andere tafels voorzien worden? Kleinere en meer stoelen? Er
is te weinig plaats om te zitten voor de bewoners die willen deelnemen
aan activiteiten.
Er staan nog steeds zorgkundigen (of ander personeel) op de parking
voor De Courbe. Kan hier iets aan gedaan worden?
Het dessert van de maaltijden aan huis is al enkele malen verdwenen.
Bewoners spreken af met buren om de maaltijden bij hun te leveren indien ze niet thuis zijn om het moment van de levering.
Animatie
Verjaardagsfeest: goede muziek met DJ Ancke. Het zou beter zijn om
na de dreupel aan te kondigen dat de muziek een beetje luider gezet
zal worden en enkele klassiekers gedraaid worden waarop mensen kunnen dansen. De mensen waren nu rap weg.
Volksspelennamiddag: Goed, was dik in orde.
Bingo: aangenaam, leuk cadeau.
Kookactiviteit: goed, het was aangenaam om samen te zijn en samen
iets te kunnen doen. Het was lekker.
Suggestie: kan er eens een travestietshow georganiseerd worden?

Denksport

Denksport
Los de vragen van de herfstquiz op!
Hoe noemt deze paddenstoel?
Vliegenzwam
Berkenzwam
Bovist
Welk van volgende feestdagen valt niet in de
herfst?

Sinterklaas
Allerheiligen
Pinkstermaandag
Waarom trekken vogels in de herfst naar warme landen?
Omdat het te koud is
Omdat er in de winter te weinig voedsel is
Om hun eieren uit te broeden
Wat is de vertaling van herfst in het frans?

Printemps
Hiver
Automne
Welke bloemen zijn typisch voor de herfst?
Zonnebloem
Chrysant
Tulp
Op welke datum begint het herfstseizoen?
21 oktober
1 september
21 september
Welk van volgende dieren houdt
een winterslaap?
Vleermuis
Hond
Hert

Jarige
bewoners
Verjaardagen
Naam

Voornaam

Alleman

Jean—
Marie
MarieMadeleine

Blyhove 1 01/10/1931

90

Blyhove 1 05/10/1939

82

De Clercq

Annie

De Courbe 06/10/1944

77

Marysse

Beatrice

De Courbe 08/10/1938

83

Uyttenhove

Annie

De Courbe 09/10/1941

80

Chantrie

Mariette

De Courbe 10/10/1935

86

Tarras

Josepha

De Courbe 17/10/1930

91

Vandesteene

Pascal

De Courbe 25/10/1960

61

Vandebuerie

Raphael

Blyhove 2 28/10/1935

86

Derho

Eddy

De Courbe 29/10/1950

71

Callewier

Datum

Leeftijd

Bekende jarige in de kijker
Dikke proficiat voor André Rieu!
Op 1 oktober wordt André Rieu 42 jaar. De Nederlandse
violist en orkesleider werd in 1949 geboren in Maastricht. Hij
groeide op in een muzikale familie: zijn vader was dirigent van het
Limburgs Symfonie Orkest in Maastricht, en liet André Rieu al vanaf zijn 5de viool spelen. Zelf bespeelt hij een Stradivarius uit 1732.

Rieu volgde les aan het Luikse conservatorium en rondde zijn studies af aan de muziekaccademie in Brussel. Het was dan ook daar
dat hij zijn voorliefde voor salonmuziek, en vooral de Wals, ontwikkelde.

In 1978 richtte Rieu zijn eigen orkestgroep op: het Maastrichts Salonorkest. In een mum van tijd groeide zijn succes en in 1987
breidde hij zijn ensemble uit tot het Johann Strauß Orchestra.
Reeds meer dan 30 jaar is André
Rieu met zijn ensemble enorm
populair bij een breed publiek over
de hele wereld. Met zijn orkest van
80 tot 150 muzikanten speelt Rieu
over de hele wereld: Europa,
Noord- en Zuid-Amerika,
Australie… Telkens zijn zijn shows
ook een waar spektakel om naar te
kijken!

Uitstap
Enkele flatbewoners gingen met de bewoners
van het WZC naar het Schlagerfestival in Plopsaland De Panne.
Enkele Sfeerbeelden!

Maaltijden
Beste bewoners
Vanaf 09/06 kan u terug maaltijden komen eten in het dienstencentrum. De maaltijden aan huis kunnen ook nog steeds besteld
worden.
Indien u wenst maaltijden te reserveren, dient u hiervoor bij
Emily Verfaillie te zijn. U kunt haar bereiken op het nummer:
056 76 52 45
Alvast hartelijk bedankt!

maandag

Dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Van 27/9 tem 3/10

Van 04/10 t.e.m. 10/10

Groentesoep
Kalkoenlapje
Portugese saus
Erwten en wortelen

Aardappelsoep
Gevogelteballetjes
Zoetzure saus
Wortelen

Aardappelen

Rijst

Kerriesoep
Kaasburger
Vleessaus
Prei
Aardappelen
Wortelsoep
Hamrolletjes
Met witloof
Kaassaus
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Stoofvlees
Op Vlaamse wijze
seizoenslaatje
Frietjes
Seldersoep
Gestoomde visfilet
Hollandse saus
Broccolie
Pureeaardappelen
Preisoep
Kippenworst
vleessaus
Rode kool
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Ardeens gebraad
Strofanoffsaus
Boontjes in spek
Gratinaardappelen

Pompoensoep
Cordon bleu
Vleessaus
Spinazie in room
Aardappelen
Bloemkoolsoep
Kalfsblanket
Mosterdsaus
Erwtjes
Aardappelpuree
Tomatensoep
Varkenswangetjes
Met
Appelmoes
Frietjes
Preisoep
Vispannetje
Met
Fijne groenten
Pureeaardappelen
Ajuinsoep
Chipolataworst
Vleessaus
Spruitjes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kalkoengebraad
Jagersaus
Perzik op siroop
Aardappelnootjes

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Van 11/10 t.e.m. 17/10

Van 18/10 t.e.m. 24/10

Broccolisoep
Gegrilde beenham
Blackwellsaus
Groentenmix

Knolseldersoep
Zigeunerburger
Vleessaus
Savooikool

Aardappelen

Aardappelen

Wortelsoep
Gebakken kipfilet
Currysaus
Ananas
Rijst
Witloofsoep
Balletjes
In tomaat
Champignons
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Kalkoenpavé
dragonroomsaus
Rauwkost
Frietjes
Aspergesoep
Gestoomde visfilet
Witte wijnsaus
Andijvie in room
Pureeaardappelen
Preisoep
Kasselrib
Spaanse saus
Wortelen
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Varkenshaasje
Bordelaisesaus
Tomaat in de oven
Gebakken aardappelen

Pompoensoep
Kalkoensnitsel
Sjalotsaus
Schorseneren
Aardappelen
Kervelsoep
Hutsepot
Met spek
En worst
Mosterdsaus
Tomatensoep
Koninginnenhapje
Slaatje
En
Frietjes
Champignonsoep
Fich stick
Tartaarsaus
Witloofsla
Pureeaardappelen
Seldersoep
Braadworst
Vleessaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kippenoester
Champignonsaus
Peren op siroop
Kroketten

Van 25/10 t.e.m. 31/10

maandag

Paprikasoep
Kipfilet ham-kaas
Vleessaus
Wortelen
Aardappelen

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Preisoep
Varkensreepjes
Portugese saus
Boontjes
Aardappelen
Groentesoep
Hamrolletjes
Met
Witloof
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Kipmedaillon
Stoganoffsaus
Seizoenslaatje
Frietjes
Kippensoep
Gebakken visfilet
Bieslooksaus
Prei in room
Aardappelpuree
Pompoensoep
Zwitserse schijf
Dragonsaus
Broccoli
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Orloffgebraad
Roomsaus
Erwtjes
Gebakken aardappelen

Mopjes
De juf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen van het
jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje”
“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt de juf.
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Waarom doet een dom blondje in de zomer nooit de deur open?
Uit schrik dat de herfst voor de deur staat…

Het is herfst. Twee koeien staan in de wei. Dan komt er ineens een
paard voorbij vliegen. “Kijk eens, zegt de ene koe tegen de andere,
“daar vliegt een paard.” “Daar vliegt nog een paard”, zegt de ander. “En
daar zie ik er nog meer. Er moet hier vast een nest in de buurt zijn!”
“Nee sufferd”, zegt de eerste koe, “het zijn trekpaarden!”

AANDACHT !
Hebben jullie zin om mee te werken aan ons huiskrantje?
Wie van u heeft mooie verhalen, foto’s of interessante
weetjes die u met ons zou willen delen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen of spreek de
woon assistent aan!
Dit kan via:

•

het onthaal van het woonzorgcentrum 056/ 28 53 00

•

jullie woon assistent Ann Almey 056/ 28 53 76

Hopelijk tot binnenkort !!!

