Blyhoveke
WZC St-Amand
38ste jaargang
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Zitmomenten
Blijhove 1
Blijhove 2
De Courbe

: 2/11, 16/11, 23/11 en 30/11
: 4/11, 18/11,25/11
: 5/11 en 19/11

Optredens in WZC: jullie mogen aansluiten!
17/11 om 14u15: Show The Showqueens in de feestzaal
25/11 en 29/11 om 14u30 Muziekshow Andre Rieu op groot
scherm in de feestzaal

Herdenkingsviering voor alle overleden bewoners WZC en assistentiewoningen:
18/11 om 18u in de feestzaal.
Graag op voorhand inschrijven bij de woonassistente voor 9/11
Dementievriendelijke gemeente:
Evaluatie huidig actieplan en opmaak nieuw plan:
19/11 om 14 in gemeentepunt—verder meer info

Hou nu reeds vrij:
Gebruikersraden in december
De Courbe
Blijhove 1
Blijhove 2

: vrijdag 3/12/21
: dinsdag 7/12/21
: donderdag 9/12/21

Meer info in volgend krantje

Werken Blyhove 1 !
De werken starten in de week van 22 november
Eerst zullen de plafonds en de verlichting vernieuwd worden. Daarna komen de schilderwerken.
Men rekent één week werk per gang voor de plafonds en men
begint op de bovenste verdieping.
Als laatste werk wordt de inkomhal aangepakt (nieuwe bellen,
nieuwe brievenbussen).

Denkmoment Actieplan
Vrijdag 19 november om 14u
Gemeentepunt Zwevegem
In 2018 werd er een actieplan opgemaakt voor de periode 2018—2020.
In 2018 werd er een actieplan opgemaakt voor de periode 2018—2020.
Graag willen we samen met jullie dit plan evalueren en nieuwe acties opmaken voor
Graag willen we samen met jullie dit plan evalueren en nieuwe acties opmaken
de komende periode.
voor de komende periode.
Iedereen is welkom: mantelzorger, vrijwilliger, beroepskracht, geinteresseerde, ...
Iedereen is welkom: mantelzorger, vrijwilliger, beroepskracht, geinteresseerde,
13u45:
Onthaal
...
14u:
Verwelkoming
door Schepen Claeys
13u45:
Onthaal

14u10:
Stand van zaken
acties
14u: Verwelkoming
doorvorige
Schepen
Claeys
14u20:
huidige
nieuwe acties per discpiline
14u10: Denkmoment
Stand van zaken
vorigeen
acties
15u:
Pauze
14u20:
Denkmoment huidige en nieuwe acties per discpiline
15u15:
Terugkoppeling werkgroep
15u: Pauze
15u15: Terugkoppeling werkgroep
Inschrijven voor 15 november : dementie@zwevegem.be

15u30: Einde

Vragen of bijkomende info bij dienst ELZ ( 056 76 52 41)

Modeshow

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 !

Maak kennis met onze nieuwe visie
Dit jaar werkten we allen samen aan de nieuwe visie van ons
woonzorgcentrum. Zowel jullie als bewoners en betrokken families,
als onze medewerkers gaven de nodige input over waar we naartoe willen
als woonzorgcentrum.

Uit alle informatie die we sprokkelden tijdens groepsgesprekken en
vragenlijsten, kwamen we met een kleine goestinggroep tot de slagzin
“Gewoon mens zijn”. Daaraan hebben we de waarden en normen
gehangen die we willen hanteren.

“Gewoon mens zijn” is de rode draad die we door alles wat we doen
hanteren. Het is hetgeen waar we voor willen staan en waar we in geloven.
Het is ons ambitieus beeld van de toekomst.

Op 7 oktober hadden we een groot startmoment voor alle medewerkers maar
daar stopt het niet. De komende maanden gaan we verder aan de slag om
onze visie verder om te zetten in acties zodat we deze ook waarmaken.

Op de volgende pagina’s geven we
dan ook graag onze visie mee aan
jullie.

Er was eens…
Een bijzondere boom aan de ingang van
het WZC Sint-Amand in ZWEVEGEM
Meneer Eik en Mevrouw Linde waren buren als kind,
mekaar terug ONTMOETEN was voor beiden een
aangename verrassing. Terug TOOPE na vele jaren
deed hun deugd. Ze waren dan ook heel ENTHOUSIAST dat er hier TIJD werd gemaakt om oude herinneringen op te frissen en om er nieuwe te maken.
Een nieuwe THUIS, een plek waar het goed is om te
WONEN én de ZORGEN te krijgen die ze zelf willen.
Omringd door familie, vrienden en een team van
medewerkers dat met veel GOESTE komt werken,
worden ze hier met RESPECT benaderd en worden
hun TALENTEN OPRECHT gewaardeerd. Ze zijn
PREUS op dit plekje, in de schaduw van de boom,
waar iedereen zich mag JEUNEN.
En ze leefden nog lang en gelukkig en bleven doen
waar ze goed in zijn… GEWOON MENS ZIJN!

Onze medewerkers komen elke dag met veel GOESTE werken, ze JEUNEN zich
in wat ze doen. Samen vormen ze een ENTHOUSIAST team waar elk zijn eigen
TALENTEN kan ontplooien. Ze luisteren naar elkaar, tonen begrip voor de
mening van een ander, kortom ze hebben RESPECT voor iedereen.
Iedere dag opnieuw staan ze alle bewoners bij in het huis waar zij WONEN.
Ze bieden de ZORGEN aan die de bewoner zelf wenst en nodig heeft. Maar dat
doen ze niet alleen, TOOPE met hun collega’s, familie en vrienden, vrijwilligers,
de buurt en de bewoners creëren ze een THUIS in het hartje van ZWEVEGEM.
Een plek waar mensen elkaar spontaan kunnen ONTMOETEN, maar ook een
plek waar het moeten niet altijd meer hoeft (ont-moeten).
ZE zijn OPRECHT in wat ze doen, ze doen wat ze zeggen en menen wat ze
zeggen. Ze maken TIJD voor wat onze bewoner echt belangrijk vindt. En op ‘t
einde van de dag zijn ze PREUS want ze hebben gedaan waar ze goed in zijn...

Gewoon mens zijn is de rode draad
doorheen onze visie.
We willen dat iedereen gewoon zichzelf kan zijn: een gewoon mens met zijn
eigen gewoonten, gebruiken… we streven dit maximaal na door iedere vraag,
gewoonte of gebruik van bewoners, familie en vrijwilligers en medewerkers
individueel te bekijken en te zien hoe we elkaar hierin tegemoet kunnen komen. Gewoon mens zijn is dan ook de kern van waaruit we vertrekken, dit is
onze bedoeling van waaruit alles start. Het is de toetssteen voor alles wat we
doen. Daarom ook dat alle andere woorden verbonden zijn met deze rode
draad.
Goeste

We willen medewerkers met goeste omdat we geloven dat
zij het best onze missie kunnen uitdragen.

Respect

Respect, een eerste kernwaarde die iedereen naar elkaar
moet hebben, zowel bewoners, familie, vrijwilligers als
medewerkers. We luisteren naar elkaar en tonen begrip
voor elkaars mening.

Wonen

In de eerste plaats wonen onze bewoners hier, de zorg die
zij nodig hebben en wensen hoort daarbij.

Oprecht

Een tweede kernwaarde die we bij iedereen willen
terugvinden is oprecht zijn. Toon wie je echt bent,
wees eerlijk tegen elkaar, doe én meen wat je zegt.

Toope

We werken met alle medewerkers toope aan dezelfde
bedoeling. Iedereen is even noodzakelijk om te zorgen dat
we een huis zijn waar het goed wonen is en iedereen
gewoon mens kan zijn. We doen het samen met bewoners,
familie, bezoekers, vrijwilligers, de buurt, al onze
medewerkers, het bestuur. Ieder heeft zijn inbreng
en wordt gehoord.

Zorgen

Naast het wonen is “het zorgen voor” wat ons typeert.
Daarbij zorgen we niet alleen voor onze bewoners, maar
voor iedereen (familie, collega’s, vrijwilligers….

Ont-moeten We zorgen voor spontane ontmoeting tussen mensen maar
willen ook dat bewoners hier niets moeten (ont-moeten)

Preus

Als individu, afdeling, team, het hele huis zijn we
preus op alles wat we doen, we geloven erin dat we
goed bezig zijn en tonen dit ook.

Enthousiast

We willen het enthousiasme om te ondernemen
stimuleren bij zowel bewoners, families, vrijwilligers
als medewerkers.

Thuis

We beseffen dat we een nieuwe thuis vormen voor
onze bewoners. We willen dan ook een huis zijn
waar bewoners kunnen thuis komen.

Zwevegem

We zijn trots op onze gemeente en op zijn eigenheid.
We bieden vooral een thuis aan inwoners van
Groot-Zwevegem.

Tijd

We maken tijd voor wat echt belangrijk is voor
onze bewoners en hun familie.

Jeunen

Het alles omvattende woord voor bewoners en
medewerkers om te zeggen hoe goed het hier is,
we jeunen ons hier.

Talenten

We hebben aandacht voor en benutten de talenten
van bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

GEWOON
MENS
ZIJN

We herdenken

We herdenken
Cecile Yserbyt
Margareta Mervylde
Maurice Vandenbroucke
Herman Vermaut

Mariette Vannieuwenborgh
Jerome Plets
Esther Desmeytere
Marie Madeleine Bouchery
Julienne Deroose
Willy Denduyver
Noël Baert
Roger Delandsheere
Eugene Thienpont
Colette Decock
Henriette Devolder
Richard Vanoverbeke

Ivonne Janssens

Robert Landsheere
Jacques Rombaut
Irène Synhaeve
Jeanne Rogiers
Georgetta Dobbels
Hans Veys

Beatrice Beunens
Eliane Desmet
Astrid Viaene
Francina Vuylsteke

Roger Callens
Roger Deconinck

Elisabeth Vanassche
Gilbert Sandra
Antoine Hocedez
José Malysse
Jaak Quartier
Régis Martens

Romain Maes
Gabrielle Van Hamme
Gilbert De Baets
Georgette Decraene
Germaine Vercaemst

Agnes Vanmarcke
Margaretha Vandenberghe
Rosette Vandendorpe
Georges Vandemeulebroeke
Livinus Libbrecht
Nicole De Brauwer
Denisa Van Dooren
Georgette Demoor
Hendrik Deltour
Georges Degreaeve

Frans Vangheluwe
Ivonne Bossuyt
Ceulenaere Julien
Deldaele Frans
Deprez Monique

Mag ik nog wenen…
Van vreugde of droefheid,
Om het ja-woord van twee jonge mensen
Die met elkaar een lang leven zien zitten?
Om die jonge vrouwen die beloven
dat ze het geluk willen zoeken
in een krottenwijk van een grootstad
En dit willen volhouden?
Om de goede mensen die mij liefhadden
En die ik voortaan zal moeten missen?
Om het afscheid van een goede vriend

Die ik niet meer begrijp?
Om de werkmakkers die ik moet verlaten?
Moet ik verbergen voor de buitenwereld
Wat mij ineens te sterk wordt?
Mag ik wel de zwakheid,

Van de kleine mens die ik ben, onthullen?
Misschien moeten wij eens samen wenen
Om elkaar sterkte te geven
En ons in goede en kwade dagen
verbonden te weten.

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.

Wachtpost Huisarts: nieuw!
Vanaf 1 november 2021 start voor de regio van de Eerstelijnszone Waregem een huisartsenwachtpost op de
site van het ziekenhuis in Waregem. Wie in het weekend en op feestdagen nood heeft aan een huisarts van wacht, moet zich wenden tot de wachtpost.
Deze kan je bereiken via het algemeen wachtnummer
1733, en het is ook effectief de bedoeling dat je vooraf
belt.
De Wachtpost Regio Waregem is open van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u - de avond voor een
feestdag van 19u tot de ochtend na de feestdag 8u.

De blik van buitenaf: Week van de oudere
Een gesprek met Isabel Vromant, directrice WZC en Marc Douterluigne, burgemeester over Week van de Oudere in het WZC.
Interview gebeurde door vrijwilliger WZC
Wanneer ik de burgemeester ontmoet in het WZC, val ik meteen met de
deur in huis en vraag hem wanneer hij hier voor het laatst geweest was.
“Veel te lang geleden”, was het antwoord. We wandelen verder in het WZC
om ons gesprek verder te zetten. Op dat moment zijn de bewoners klaar met
het avondeten, en zitten ze nog rustig na te praten in de living. Dhr. Marc
neemt uitvoerig de tijd om alle bewoners aan het woord te laten. Ze zijn heel
vereerd met dit onaangekondigd bezoek, maar de eer lag volledig aan zijn
kant. Hij was er op mijn vraag dus iedereen kon ongezouten zijn mening
kwijt.
Wanneer ik peil naar de persoonlijke visie op ouderenzorg van onze
burgemeester, geeft hij aan dat het voor hem belangrijk is om eerst de nodige faciliteiten te bezorgen om oudere mensen zo lang mogelijk in hun huis te
laten blijven. Dit alles mogelijk maken via buurtwerkers en via de nodige logistieke en menselijke ondersteuning. Het is geen onbekend terrein waarover
onze burgemeester spreekt: zijn vader had dementie aan de leeftijd van 70
jaar, en zijn moeder was blind.
De burgemeester volgt het reilen en zeilen van het woonzorgcentrum via
schepen Dhr. Marc Claeys, die dat voltreffelijk doet zoals de burgemeester
aangeeft. Verder geeft Dhr. Marc Doutreluigne aan dat volgens zijn mening
alles naar wens verloopt. “Niets dan lof over de frisse aanpak van Mevr. Isabel Vromant. Ze is heel goed bezig”, zegt hij. De burgemeester en zijn team
hebben duidelijk alle vertrouwen in haar.
Moest de burgemeester over extra budget beschikken, dan zou hij zeker de
animatie opdrijven: “Er zouden dan geregeld Vlaamse zangers op bezoek komen of misschien wel knappe Duitse schlagerzangers in de feestzaal aan het
werk te zien zijn. Een team voor mensen zonder bezoek zou geen overbodige luxe zijn. Eigenlijk kan dit misschien wel in orde komen via een warme
oproep via de gemeente. Een paar extra vriendelijke vrijwilligers die eens
een babbeltje komen doen met eenzame bewoners zou top zijn.”

Op mijn vraag of de werking mag geprivatiseerd
worden, krijg ik volgend
antwoord: “Ja, maar zonder afbreuk te doen aan
de goede zorg-kwaliteit
die hier nu geleverd
wordt. De gemeente stelt
de gebouwen ter beschikking en het dagelijks bestuur is in handen van een
publieke-private samenwerking. Let wel, daar is
op heden nog zeker geen
sprake van. De kosten kunnen niet lager, een grotere tussenkomst van de
overheid zou welkom zijn.”
Wanneer we samen even luidop dromen, stellen we een ideaal seniorenhotel
voor: zorg op maat waar de mensen nog meer hun eigen ding kunnen doen,
bv. met aangepaste uurroosters om te eten. We stellen vast dat ze in het
WZC nu reeds heel meegaand zijn i.v.m. de vrijheid van de bewoners. Dank
je wel hiervoor!
Tijdens ons gesprek komen nog verschillende zaken aan bod omtrent de visie
van Dhr. Doutreluigne. Zo vindt hij dat dieren niet makkelijk te verenigen zijn
met WZC, aangezien dit een goede organisatie vraagt om dit alles goed te
laten verlopen. Verder geeft hij aan dat de ligging van het WZC niet slecht is.
“Voor mensen met een beperkte mobiliteit kan iets gedaan worden als de Bekaertstraat zal worden aangepakt, suggesties zal je kunnen meedelen in het
gemeentehuis. De tuinaanleg is volop bezig en de assistentiewoningen Blijhove krijgen een opknapbeurt. Ook bij een noodsituatie is alles onder controle
via een nood – en interventieplan.”
Nadat ik mijn gast uitvoerig heb bedankt, heeft de burgemeester mijn
uitdaging aangenomen om eens een paar uur mee te draaien in het woonzorgcentrum, samen met Dhr. Claeys. Dit om te zien hoe het er in het gewone dagelijkse leven aan toe gaat. Deze vraag kwam aan bod tijdens mijn
gesprekken met de teamcoördinatoren van de verschillende afdelingen. Ik
volg dit persoonlijk op en hou jullie zeker op de hoogte in mijn volgende rubriek.

Hierbij nog een leuk wist-je-datje: was Dhr. Marc geen burgemeester geworden, dan liefst profwielrenner of sportjournalist.

De blik van buitenaf: Week van de oudere
Na mijn gesprek met de burgemeester, klop ik ook aan bij Mevr. Isabel
Vromant, directeur van het WZC sinds
1 februari 2020. Wanneer ik bij haar
pols naar haar visie op ouderenzorg in
haar functie, vertelt ze me het volgende: “ Je moet in een woonzorgcentrum
je vorig leven min of meer
gewoon kunnen verder zetten. Het
mag nog plezierig zijn, dit mag niet
gezien worden als enkel de laatste fase van je leven.”
Mevr. Vromant vertelt me wat over haar takenpakket: “Iedere week is er
een vergadering. Zo kan besproken worden met de medewerkers of alle
vorige vooropgestelde werkpuntjes in orde kwamen. Één van de plannen
op korte termijn was de aanpak van de voortuin, waar men volop aan
bezig is.”
De kosten in een woonzorgcentrum lopen heel hoog op, zelfs veel meer
dan dat de bewoners moeten betalen. Wanneer ik pols wat Mevr. Vromant zou doen indien er extra budget zou zijn, geeft ze aan wat speciale, toffe materialen aankopen zoals een Silverfit of een Tovertafel.
“Dure, maar zinvolle materialen voor het woonleefgebeuren van onze
bewoners.”
Net zoals bij mijn gesprek met de burgemeester, komt er tijdens ons gesprek verschillende zaken aan bod omtrent haar mening over het woonzorgcentrum. “Dieren zouden kunnen gehouden worden in het WZC,
maar dan in overleg met familie. Er zou dan wel nood zijn aan voldoende vrijwilligers om ze goed te verzorgen, en blijven verzorgen natuurlijk.
Vrijwilligers zouden natuurlijk ook met hun huisdier op bezoek kunnen
komen.”

Verder vertelt Isabel: “Iedereen heeft hier een stem, dit door structureel
overleg, met bewoners of hun familie. Door de jaren heen is alles
moderner geworden en is er veel meer vrijheid om op de kamers er een
eigen plekje van de maken: de spulletjes van thuis krijgen zeker een
plaats!” Wanneer ik pols naar de invloed van het politiek gebeuren,
geeft Isabel aan dat een gemeentelijke bestuurswissel geen al te grote
veranderingen met zich meebrengen die nadelig kunnen zijn voor de
interne werking van het woonzorgcentrum. Het WZC is volgens de
directeur goed gelegen: “Het is leuk met o.a. het park in de buurt.
En wanneer zich een crisissituaties voordoet, is het vooral de kunst om
rustig te blijven en de stappen te volgen die vooropgesteld werden in
het noodplan.”
“De visie waar we naartoe willen is het goede wonen en leven, zoals
vroeger in de thuissituatie, maar dan met aangepaste zorg.”
Moest er hier een naaste familielid verblijven, dan zou Mevr. Vromant
willen dat ze een goede verzorging krijgen, ze veilig zijn en niet aan hun
lot overgelaten worden. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat men lekker eten krijgt, dat er voldoende activiteiten zijn en dat het WZC een
plaats is vol van gezelligheid en ambiance.
Natuurlijk pols ik nog even naar de corona-situatie. “Door corona was er
toch wel angst. Dat deze ziekte zoveel negatieve impact zou hebben
was niet te voorzien, men was goed voorbereid maar toch bleef het
aantal besmettingen oplopen, met die vreselijke lockdown en sterfgevallen tot gevolg. Er was een groot gevoel van machteloosheid tegenover
deze nieuwe ziekte. Gelukkig is de situatie onder controle nu.”
Wanneer ons gesprek op zijn einde loopt, pols ik nog een laatste keer
bij Mevr. Vromant naar wat ze graag nog zou wensen indien ze alles
mocht vragen aan de burgemeester. Hierop antwoordt ze: “De volledige
omgevingsruimte gezellig inrichten met heel veel groen.”
Bedankt voor het gesprek!

Ook hier nog een wist-je-datje: indien Isabel geen directeur
was, dan was ze graag dierenarts geworden.

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!
Draag zoveel mogelijk je mondmasker!

Ouderenweek
Kopzorgen verdienen zorg
Van 15 tot en met 21 november is
het Ouderenweek. Dit jaar staat de
geestelijke gezondheid van ouderen
centraal tijdens de Ouderenweek.
De campagne ‘Kopzorgen Verdienen
Zorg’ streeft enkele beleidsvoorstellen na
en wil meer aandacht voor het psychisch
welzijn van ouderen.

Reeds in oktober 2020 lanceerde de
Vlaamse Ouderenraad de campagne
‘Kopzorgen Verdienen Zorg’. Daarmee

vragen ze aandacht voor het psychisch welzijn van ouderen. Op latere
leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen namelijk toe, maar daarover wordt vaak licht heen gegaan. Het is hoog tijd
om psychische problemen bij ouderen bespreekbaar te maken. Na talloze gesprekken met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties en experten werkt de Vlaamse Ouderenraad nu druk aan beleidsvoorstellen.
Het doel? Een mooie bundeling aanbevelingen hebben om het
psychisch welzijn aan te pakken en het taboe te doorbreken.

Nieuwe bewoners
We mogen verschillende nieuwe bewoners verwelkomen:
Nieuwe bewoners Blijhove 1 :
Flat 105 : Andre Verschuere- Vanroye Jeanine
Flat 107 : Albert Lahaye
Flat 114 : Jacqueline Toulouse
Flat 201 : Maria Thybaut
Flat 204 : Jacques Corneille
Flat 210 : Roger Vandenbroucke
Flat 211 : Omer Vercoutere
Nieuwe bewoners Blijhove 2 :
Flat 102 : Martine Beernaert
Flat 103 : Jeanine Naert
Flat 202 : Camiel Coussement – De Badts Maria
Flat 203 : Jan Declercq
Nieuwe bewoners De Courbe
Flat 101 : Martin Vandorpe – Bernadette Despriet

Alle flats zijn nu verhuurd!

Mopjes
Het ene blondje zegt tegen de andere: ‘Als jij raadt
hoeveel snoepjes er in deze snoeppot zitten, krijg je ze
alle vijf…?” Waarop het andere blondje antwoordt:
“Drie?”
Een man heeft net een vinger laten amputeren. Hij vraagt
aan de dokter: “Kan ik nu piano spelen dokter?’ De dokter
antwoord: “Natuurlijk, geen probleem!’ Waarop de man
blij zegt: “Wow, dat is geweldig! Dat kon ik voor de operatie niet!”
Twee verliefde tieners zitten op een bankje. Het meisje vraagt aan de jongen: “Wil je zien waar ik aan mijn
blindedarm ben geopereerd?” “Ja, graag!”, antwoordt
de jongen enthousiast. “Daar, in dat grote gebouw
met al die ramen…”

Jarige
bewoners
Verjaardagen
Naam

Voornaam

Datum

Leeftijd

De Meerseman

Pierre

Blyhove 2 01/11/1944

77

De Meerseman

Jeannine

De Courbe 08/11/1939

82

Orroi

Christine

De Courbe 13/11/1946

75

Himpe

Jacqueline De Courbe 19/11/1932

89

Tack

Cecile

Blyhove 2 19/11/1938

83

Depaemelaere

Erik

De Courbe 20/11/1932

89

Voet

Maurits

Blyhove 1 26/11/1927

94

Veys

Jacqueline

Blyhove 1 26/11/1938

83

Bekende jarige in de kijker
Jacky Lafon werd op 21 november 1946 geboren te
Dendermonde. In november komt ze dus 75. Jacky is
een Belgische actrice, presentatrice en zangeres.

In 1991 werd Jacky Lafon gevraagd voor de rol
van Rita Van den Bossche in de nieuwe soap Familie.
Vanaf in het begin werd duidelijk dat Rita het zwarte
schaap in de familie zou zijn wegens haar drankverslaving. Het personage 'Zatte Rita' is geboren en
maakte van Jacky Lafon een begrip in de televisiewereld. Ze speelde deze rol tot in 2015.

Op achtjarige leeftijd stond ze als Doornroosje voor het eerst op de
planken in het schooltheater. Nadien was ze drie jaar actief in het
amateurtoneel bij de Bacchanten uit Oostende.
Lafon volgde ook dictie en voordracht in Oostende. Op haar negentiende
vertrok ze op tournee in het buitenland met het orkest “Roland
Keereman” uit Brugge. Yvonne Verbeeck en Gaston Berghmans boden haar
een platform in variététheater Ancienne Belgique Antwerpen waarna ze door
de toenmalige artistiek directeur een contract aangeboden kreeg.
In de winter stond ze aldaar op de planken, tijdens de zomermaanden in de
“Eden”, “Het Witte Paard” en in de casino’s van Blankenberge en Middelkerke. Via tv-producer Yvonne Verhelst kreeg Lafon een rol in de musical “Mijn
Geweten En Ik”, samen met Chris Lomme en Rik Andries onder de regie van
Jef Cassiers. Ze heeft nadien nog rollen gespeeld in andere musicals namelijk “Wonderdoktoor” en “Veel Geluk Professor”.Ze werkte ook samen met
Jan Van Dyke.
Wij wensen Jacky alvast een gelukkige verjaardag toe!

Roddeluurtje
Actrice Sien Diels overleden
De Vlaamse actrice Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden. De actrice
is vooral bekend als Sien uit ‘Sesamstraat’. Diels speelde 36 jaar lang één
van de vaste rollen in het Nederlandse kinderprogramma.
Diels komt uit de theaterwereld, maar maakte midden jaren 70 de overstap naar de televisie. Zo kwam ze ook terecht bij ‘Sesamstraat’. Vanaf
1976 tot 2012 was Sien, die voluit eigenlijk Francine heet, te zien als de
moederfiguur van bekende poppen als Ieniemienie, Pino en Tommie. Ook
had ze haar eigen winkel waarin de bewoners van Sesamstraat hun boodschappen deden.
Diels vertolkte ook enkele gastrollen in andere televisieprogramma's, zoals ‘Thuis’, ‘Witse’, ‘Heterdaad’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Sedes & Belli’ en
‘Flikken’. In 2010 ging ze met pensioen. Tot dan bleef ze lesgeven aan
het conservatorium in Mechelen. De actrice woonde in regio Leuven,
maar werd geboren in Turnhout. In 1969 studeerde Diels af in de richting
Toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna ging ze aan
de slag bij onder meer Miniatuur Theater en Theater Malpertuis.

Willy Sommers had het moeilijk tijdens Corona.

Willy Sommers staat al vijftig jaar op de planken. Dat betekent dat de man al
meer dan vijftig jaar de mensen en vooral zijn fans blij maakt met de mooiste,
maar ook vrolijkste nummers. En de ambitie om zijn carrière nog verder uit te
bouwen is er ook nog steeds. “Met corona hebben we een verschrikkelijke periode achter de rug. Ineens zat ik thuis op zaterdagavond in de zetel naar een
film te kijken. Ik werd daar ambetant van,
iedere keer als het weekend eraan kwam. Dan keek ik in mijn agenda en zag
daar al die geannuleerde optredens
staan. Dan dacht ik vaak: ‘Normaal
zou ik vanavond daar staan en
morgen daar en daar’. Dat was
echt
confronterend en ik had het daar
heel moeilijk mee.
Ondanks dat het voor Willy moeilijke maanden waren, bleef de man
goedgezind.
“Ik ben nooit slechtgezind. Ik sta ’s
morgens altijd blij op. Dan ga ik de
dieren vers
water geven en een dikke knuffel. Zomer en winter, welk weer het ook is.”
Prinses Elisabeth gestart aan opleiding “Geschiedenis en Politiek”
aan Engelse topschool
Halverwege oktober startte voor
onze prinses Elisabeth een nieuw
hoofdstuk. Eerder dit jaar maakte
het paleis bekend dat kroonprinses Elisabeth (19) haar hogere
studies zou gaan volgen aan het

Lincoln College, dat deel uitmaakt
van de prestigieuze Universiteit van Oxford. Voorbije maand ging haar eerste
schooldag van start, waar ze er de richting Geschiedenis en Politiek volgt. Na
een jaar aan de Koninklijke Militaire School en een tweejarige opleiding aan
het UWC Atlantic College in Wales is de keuze dus opnieuw gevallen op het
Verenigd Koninkrijk.
Helemaal alleen zal ze weliswaar nooit zijn: “Elisabeth zal twee kamers hebben: een voor haarzelf en voor haar bodyguard”, zeggen journalisten.

Denksport

Denksport

Maaltijden

Beste bewoners
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

01/11—07/11

08/11—14/11

Broccoliroomsoep
Konijn
Op Vlaamse wijze
Appelmoes

Pastinaaksoep
Kasselrib
Vleessaus
Vergeten groenten

Kroketjes

Aardappel

Groentesoep
Gehaktballetjes
In tomaat
Champignons
Pureeaardappelen
Kervelsoep
Kalkoenlapje
Vleessaus
Bloemkool
Aardappelen
Tomatensoep
Gevogeltereepjes
Provencaalse saus
Seizoenslaatje
Frietjes
Bloemkoolsoep
Mediterrraanse visfilet
Dugléresaus
Andijvie in room
Pureeaardappelen
Waterkerssoep
Kalfsburger
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Gemarineerde kipfilet
Roomsaus
Perzik op siroop
Rozemarijnaardappelen

Preisoep
Hutsepot
Mosterdsaus
Worst
En spek
Pompoensoep
Hamrolletjes
Met witloof
Kaassaus
Pureeaardappelen
Kippenroomsoep
Ossetong
In Madeirasaus
Champignons
Kroketjes
Brunoisesoep
Gestoomde visfilet
Witte wijnsaus
Knolselder in room
Pureeaardappelen
Ajuinsoep
Blinde vink
Ajuinsaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Duivelsgebraad
Bordelaisesaus
Boontjes in spek
Duchesse aardappelen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

15/11—21/11

22/11—28/11

Groentesoep
Kalfsburger
Braadsaus
Romanesco

Seldersoep
Cordon Blue
Spaanse saus
Schorseneren

Aardappelen

Aardappelen

Knolseldersoep
Kalkoenlapje
Gevogeltesaus
Savooikool
Aardappelen
Wortelsoep
Gehaktbroodje
Mosterdsaus
Spruitjes
Aardappelpuree
Tomatensoep
Vol-au-vent
met
Seizoenslaatje
Frietjes
Kerriesoep
Ovenschotel
Met vis
Prei en
Aardappelpuree
kippensoep
Rundssoepvlees
( bouillie)
wortelen
aardappelen
Tomatenroomsoep
Varkenshaasje
Roomsaus
Peren in siroop
Aardappelnootjes

Waterkerssoep
Boomstammetje
Vleessaus
Rode kool
Aardappelen
Kervelsoep
Kalkoenblanket
Roomsaus
Gebakken bloemkool
Pureeaardappelen
Tomatensoep
Goulash
Met
Rauwkost
Frietjes
Groentebouillon
Gepocheerde visfilet
Witte wijnsaus
Pompoenpuree
Preisoep
Braadworst
Vleessaus
Appelmoes
Aardappelen
Tomatenroomsoep
Kippenoester
Boursinsaus
Erwtjes en wortelen
Gebakken aardappelen

29/11—05/12

maandag

Pompoensoep
Hamburger
Vleessaus
Boontjes
Aardappelen

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Knolseldersoep
Kalkoensnitsel
Dragonsaus
Bloemkool
Pureeaardappelen
Preisoep
Hutsepot
Met spek
En worst
Mosterdsaus
Tomatensoep
Stoofvlees
Van kalkoen
Seizoenslaatje
Frietjes
Courgettesoep
Fish stick
Tartaarsaus
Witloofsalade
Aardappelpuree
Broccolisoep
Kasselrib
Portugese saus
Wortelen
aardappelen
Tomatenroomsoep
Kalkoenmedaillon
Roomsaus van de chef
Perzik op siroop
Kroketjes

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 !!!

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.

