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welkom
De maskers vallen af …

Terwijl ik het voorwoord aan het schrijven ben, leven we in woelige en
warrige tijden. Hoewel code geel vanaf heden van tel is en we terug
onbezonnen door het leven mogen gaan, houdt de situatie in Oekraïne
ons wakker. We ervaren het oorlogsgeweld niet aan den lijve maar de
neveneffecten zoals alle prijsstijgingen wel. Het zorgeloos leven
post-corona heeft een extra prijskaartje gekregen.
Op 4/3 kregen we de versoepelingen door. De mondmaskerplicht wordt
– behalve in de zorg en openbaar vervoer – afgeschaft, het CST vliegt in
de “paraplubak” volgens minister Vandenbroucke en in de prullenmand
volgens minister-president Jambon. Als alles goed gaat – en laat ons
hopen dat de 5de golf ook de laatste was – dan zijn we vanaf 7 maart
2022 in het nieuwe normaal gestapt. Code geel en groen wijzen op
zonnige dagen. Nu de mondmaskers niet meer nodig zijn, kunnen we
genieten van het volle gelaat van onze medemens. We zien na 2 jaar wel
wat veranderingen; bij de ene zijn er wat COVID-kilo’s bij, bij een andere
blijkt het scheerapparaat 2 jaar niet gewerkt te hebben. We horen veel
beter wat de andere zegt maar we kunnen ook terug de glimlach bij de
andere zien.
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En toch kunnen we niet ten volle of zorgeloos genieten. Even verderop de afstand Brussel-Kiev is slechts 2000 km – is de situatie nog hopelozer
dan tijdens de covid-periode. Ook daar vielen de (figuurlijke) maskers
af maar zagen we niet de glimlach maar wel de kwade bedoelingen
van wereldleiders. Hoewel we het oorlogsgeweld enkel via TV of
andere sociale media ervaren, voelen we wel de gevolgen ervan.
Het nieuwe normaal – wat dit ook moge betekenen – blijkt onzeker
en gevaarlijk te worden en is nu al veel duurder dan voor de COVIDperiode. Prijsstijgingen van gas en elektriciteit, duurdere brandstof en
graanproducten, … het wordt een lange lijst. En toch moeten we ons
gelukkig prijzen als je ziet in welke toestand de mensen daar zijn terecht
gekomen.
Maar tijdens al deze moeilijke en woelige tijden, waar ook ter wereld,
blijft één ding altijd aanwezig; er zijn altijd mensen die rechtstaan en zich
belangeloos en vol energie inzetten om de anderen te helpen. Op het
gezicht van een vrijwilliger (en de zorgverlener) staat altijd een glimlach,
het straalt kracht, energie en onverzettelijkheid uit. En vooral, het is geen
masker, het is echt !

Kristof Claeys
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kort nieuws
Aswoensdag
Aswoensdag is de dag na carnaval en de eerste dag van een
veertig dagen vastenperiode. Ter gelegenheid van Aswoensdag
kwam de priester een misviering voordragen waarbij de
gebruikers hun askruisje konden ontvangen. Voor de andere
gebruikers die op kamer bleven kwam de priester hen persoonlijk
bezoeken zodat zij ook hun askruisje konden ontvangen. Vele
gebruikers hebben hier aan deelgenomen want voor hen is dit
een gewoonte van vroeger.

Haal die dansschoenen maar boven en shake gezellig mee!
Deze gebruikers gaven het mooie voorbeeld en genoten volop van de feestelijke muziek! Het carnavalsbal was
voor hen en voor de andere gebruikers een geslaagde namiddag!

3 koningenfeest
Drie koningen, drie koningen,… een traditie die al
eeuwen bestaat!
Tijd voor een lied en een lekker stukje taart en
natuurlijk… wie zoekt die vindt! De gelukkigen die
de boon vonden, waren koning voor één dag! Wat
wil dit dan zeggen? Deze mensen mochten dan de
activiteit kiezen van de dag.
Het verhaal van Melchior, Balthasar en Caspar
mocht zeker niet ontbreken en werd daarom nog
eens voorgelezen. Maar… weet jij nog hoe het
verhaal precies ging?
4
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kort nieuws
Lichtmis
Maria-lichtmis werd gevierd op woensdag 2 februari 2022, 39 dagen na Kerstmis. Het is de herdenking waar
Jezus werd opgedragen aan God. Zoals elk jaar ging deze dag dan ook niet onopgemerkt voorbij. Het is namelijk
de traditie waarbij er pannenkoeken gebakken worden. En uiteraard kon elke gebruiker genieten van een
zelfgemaakte pannenkoek, de geur werd verspreid over heel de Korenbloem. Heerlijk!
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kort nieuws
Opbrensgst geldinzamelacties
Met de opbrengsten van de wijnverkoop, de kerstmarkt
en de kerststukjes kunnen we weer leven in de brouwerij
brengen. De gebruikers van de assistentiewoningen zullen
binnenkort een optreden mogen verwachten! Aan gebruikers
die genieten van rust en ontspanning hebben we ook gedacht.
Onze gebruikers van de Lauwer, het Portiek en de Pergola
kunnen weldra snoezelen op kamer of in een rustige ruimte
dankzij de aankoop van een mobiele snoezelkar. Zintuigen
kunnen gestimuleerd worden door een muzieksysteem,
vezelnevelstreng met interactieve lichtbron, bubbelunit
en space projector en kleine zintuigensets. De werkgroep
dementie zal deze kar op elke woning introduceren.

Duo - of rolwagenfiets
Ooit al eens een gehoord van een duo - of rolwagenfiets? Zoniet dan is dit de perfecte kans om je kennis even
te verruimen. Wij zijn 3 tweedejaars Vivesstudenten Toegepaste Psychologie en lopen hier projectstage tot 25
maart.
Door een geldinzamelactie konden in 2021 twee fietsen aangekocht worden. Een duofiets, waar je als bijzitter
kan plaatsnemen naast de bestuurder en een rolwagenfiets zodat de minder mobiele bewoner ook kan
genieten van een fietstochtje. Ieder van ons is aangesloten op een woning om de gebruikers te leren kennen.
Via deze weg proberen wij ook in contact te komen met de medewerkers, de mantelzorgers en de vrijwilligers
om het gebruik van deze fietsen te promoten. Het doel is dat wij op basis van deze informatie de mogelijkheden
leren kennen en welke plaatsen jullie interessant vinden om naar toe te gaan.
De komende weken zullen we jullie meenemen in ons project via foto’s en posts.
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als wij!
Met sportieve groeten,
Assunta Alleman, Kaydee Gilgemijn, Kaat Maselis
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Kurieuzeneuzen
rondneuzen op de andere afdelingen

“Zolang je nieuwsgierig
bent blijf je bijleren."
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Peter Benoit
residentieel verblijf de Lauwer

UITSTAP
We zijn in januari op uitstap geweest, gelukkig was het toen windstil. We gingen naar de Villa, naar ‘de tarteri ‘,
gewoon eens wandelen door Kortrijk. Allemaal dingen die we heel graag doen. Nu de corona maatregelen aan
het versoepelen zijn, hopen we dat we dit nog veel meer kunnen doen.

VERWENNAMIDDAG
Terwijl sommige gebruikers gingen
wandelen, konden anderen genieten
van een verwennamiddag. Er was voor
iedereen wat wils.
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CARNAVAL
Plots liep er een clown door de
gang op Peter Benoit, heel vlug
had ze alle gebruikers mee. Er
werd confetti gesmeten, gedanst,
gezongen en met de parachute
gespeeld. Het was een plezier
van jewelste.

VALENTIJN
Liefde is… altijd voor elkaar klaarstaan.
Voor Valentijn maakten onze gebruikers
voor hun man/vrouw een klein
cadeautje om hen te bedanken, dat
ze er altijd zijn. Alle partners waren
aangenaam verrast met de mooie fijne
attentie.
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't Mezennestje
residentieel verblijf de Lauwer

DRIEKONINGEN / MARIA LICHTMIS
De afgelopen maanden werd er in het 't Mezennestje vooral gegeten, gedronken, gegeten en nog eens gegeten!
Wat wil je ook met al die feestdagen ;-). Bij driekoningen hoort er een driekoningentaart en zo werden Monique
en André voor één namiddag koningin en koning van 't Mezennestje! Begin februari hebben we Maria Lichtmis,
daar horen natuurlijk pannenkoeken bij. In de voormiddag kwamen er reeds enkele vrijwilligers heerlijke
pannenkoeken bakken die we dan in de namiddag mochten opsmullen! En dat het gesmaakt heeft!

CARNAVAL
Maandag 28 februari werd er een carnavalbal
georganiseerd in de cafetaria. Onze gebruikers
waren ook van de partij, maar konden er niet
zomaar naar toegaan. Ze werden op gepaste
wijze aangekleed en zo konden ze gaan dansen,
zingen en genieten!
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KOKEN EN BAKKEN
We vermelden al eerder dat onze gebruikers vooral gegeten hebben de afgelopen maanden, dit kwam niet
alleen door speciale feestdagen, maar zo bakten onze gebruikers een namiddag wafels samen met onze
stagiaire om ze dan de volgende dag bij de koffie op te smullen. De donderdagavond krijgen we hulp van
Christine en dan wordt er al eens een specialleke gedaan. Onlangs waren dit croque monsieurs. Na het eerst
helpen klaar maken smaakten de croques dubbel zo goed!

WE SPELEN EEN
SPEL VANDAAG
Naast eten en drinken doen we natuurlijk ook wel
nog eens iets anders! Zo zijn in 't Mezennestje
de spelnamiddagen zeer gegeerd! Bingo, het
paardjesspel, memory, kaartspelen, woordspelen,
laat maar komen!

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN

11

't Schrijverke
residentieel verblijf de Lauwer

WANDELINGSKE IN DE BINNENTUIN
Het zonneke schijnt. Ook al is het koud buiten toch doet een wandeling door de binnentuin
enorm veel deugd als het zonnetje schijnt.

SPEL EN DANS
NAMIDDAG
Begin januari hebben we samen een
spel en dansnamiddag organiseerd. Er
werd gedanst en gezongen. Iedereen
heeft zich geamuseerd en genoot. Op
die manier blijven we in beweging maar
blijft het ook plezant.
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IRMA’S 100STE
VERJAARDAG
Hiep Hiep Hiep Hoera 15 Januari werd
Irma 100jaar. 18 januari hebben wij een
verjaarsfeest georganiseerd op onze
woning. Iedereen was welkom en heeft
genoten van de lekkere dessertjes.

PANNENKOEK NAMIDDAG

APERITIEF

In plaats van altijd een koekje bij de koffie
hebben wij samen met onze gebruikers
pannenkoeken gebakken. Het was heerlijk.

Ieder vrijdag eindigen wij onze week met een
aperitiefje, om het weekeind goed in te zetten.
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't Palet
residentieel verblijf de Lauwer

PIZZA
De gebruikers hadden nog eens zin in een lekkere pizza dus werd deze klaargemaakt. Iedereen hielp mee met
de voorbereidingen en alles verliep vlot. Je weet wat ze zeggen: vele handen maken licht werk

LOVE IS IN THE AIR
Op 't Palet verblijven er enkele
koppeltjes en zij werden op Valentijn
extra in de bloemetjes gezet. Ze genoten
van een privémaaltijd op hun kamer
die versierd was en hadden een eigen
privé-butler! Als verrassing was er een
boeket bloemen voor elke vrouw. Hoe
romantisch!
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FRIKANDELLEN
De gebruikers hadden nog eens zin
in frikandellen. Op een middag toen
er frietjes op het menu stonden
hebben we het vlees vervangen
door frikandellen. Bij vele gebruikers
smaakte dit enorm! Er werd dan ook
veel gepraat over wat zij zelf bestelden
als ze naar de frituur gingen.

APERITIEF

FEESTJES

Op zondag genieten wij van een
gezellig aperitief moment. Met een
glaasje en een hapje klinken we op
elkaars goede gezondheid!

Feesten kunnen wij als de beste! Met elke verjaardag wordt
de jarige in de kijker gezet met een leuk verjaardagsfeestje. De
ruimte wordt aangekleed en er wordt iets lekkers aangeboden.
Natuurlijk worden de jarigen ook verrast met een leuk
cadeautje.

CARNAVAL
Het is carnaval! Dus halen wij onze carnaval
kledij boven en genieten we van wat
ambiance muziek. Zot zijn doet geen zeer.
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't Penseel
residentieel verblijf de Lauwer

SOEP MAKEN MET ERIC
Wekelijks maken we tot 3 keer toe verse soep. Hierbij krijgen onze gebruikers vaak de hulp van Eric die in
de residentie woont. Blij dat hij er opnieuw bij mag zijn om ons van lekkere vitamientjes te voorzien.

WO ORDZOEKERS OP
DE BELEVENISTAFEL
Veel van onze gebruikers maken graag
woordzoekers en het is nog leuker
als je deze samen kunt maken. Met
de belevenistafel hebben we iets
gevonden waardoor dit op een leuke
manier ook lukt.
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LEKKER WAFELS
Eindelijk was het zover, onze lang verwachte wafelijzers
werden geleverd. Na al dat wachten hebben we ze onmiddellijk
gedoopt en werden lekkere wafels gebakken ter gelegenheid
van een verjaardag. Zeker voor herhaling vatbaar

TRAKTEREN
Het gebeurt wel eens dat iemand van
onze gebruikers zijn medegebruikers eens
trakteert. Als het dan een nog lekker is dan
is het helemaal in orde

NAAR DE HOLLYWOK
Eindelijk konden we nog eens buiten komen. Zo
gingen we met de gebruikers nog eens naar de
hollywok. Iedereen genoot met volle teugen, de
buiken werden goed gevuld en de sfeer zat er goed
in. Het begin van een gevuld jaar met alleen maar
leuke dingen.

BEWEGEN BEWEGEN BEWEGEN
Onder het moto ‘Bewegen is gezond’ blijven we actief op
het Penseel. We dragen mobiliteit hoog in het vaandel op
onze woning. Rust roest trouwens. Naast de kiné proberen
we zoveel als mogelijk onze gebruikers te stimuleren om
te bewegen en dit doen we door baloefeningen, zitdansen,
volkspelen, … We zijn trouwens bezig om een plaatsje op onze
woning in te richten waar je ook samen met je familielid wat
oefeningen kan doen. Meer info volgt nog.

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN

17

Woning een & twee
residentieel verblijf de Pergola

ZONNIGE DAG
Wat een heerlijke zonnige dagen hebben we gehad! Hier genieten we dan eens extra van! Eerst een lekkere
koffie en dan genieten van het eerste zonnetje op het balkon! De zonnebril en hoed op en lekker zonnen!

VERJAARDAGSFEEST
HOERA! Er was er weer een
gebruiker jarig en we hebben
dit uitgebreid gevierd! Een
stukje taart, een kopje koffie en
gezelschap meer moet dat niet
zijn! Uiteraard ook een cadeautje
van ons!
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FILMNAMIDDAG
Uit onze driemaandelijkse gebruikersraad
kwam naar voren dat onze gebruikers
graag nog eens een film wilden zien, net
als vroeger. Een filmnamiddag kon dus niet
ontbreken op onze activiteitenkalender.
In de voormiddag gingen we aan de slag
om zelf popcorn te maken zodat we in de
namiddag volop konden genieten van een
goede portie komedie!

APERITIEF
Op zondag voorzien we iets extra! We doen dan
ons uiterste best om speciale hapjes en drankjes
te voorzien! Het gezellig samenzijn en een
glaasje drinken doet wonderen!

DESSERTBUFFET
Wij leggen de gebruikers graag in de
watten en daarom organiseerden wij een
dessertbuffet ! En heel eerlijk wie eet
er nu niet graag verschillende desserts?
Onze gebruikers alleszins wel! Life is too
short to skip a dessert!

HUISHOUDELIJKE TAKEN
Enkele gebruikers helpen graag een handje mee! Bv
groenten snijden voor bij het middagmaal of voor
verse soep! Iedereen vindt het erg aangenaam dat
we hen hierbij betrekken! Tijdens deze activiteit
babbelen we dan over vroeger hoe dan alles verliep in
het huishouden.
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Woning drie & vier
residentieel verblijf de Pergola

VOLKSSPELEN
Op beide woningen wordt er graag gesjoelbakt. Onze gebruikers zijn zeer competitief en gaan ervoor!
Ook andere volksspelen zoals kegels omvergooien vallen hier goed in de smaak! Bij deze enkele sfeerbeelden.

SAMEN OP VERKENNING
MET DE BELEEFTV
De belevenistafel brengt heel wat nieuwsgierigheid
naar boven bij onze gebruikers. De belevenistafel
bevat heel wat activiteiten die de hersenen prikkels
geven en stimuleren. Dit keer wilden gebruikers van
Pergola woning 4 puzzels maken van allerlei dieren. In
het begin was het een beetje zoeken maar naarmate
de stukjes op de juiste plaats vielen werd het alsmaar
gemakkelijker! Het was een fijne namiddag voor
de gebruikers!
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VERJAARDAGEN VAN DE GEBRUIKERS
Op beide woningen wordt hier veel aandacht besteed aan de
verjaardagen van onze gebruikers. De woning en de kamerdeur
worden mooi versierd, in de namiddag krijgen alle gebruikers
van de woning een taartje van de bakker of we maken er een
aangename namiddag van door samen lekkere pannenkoeken te
bakken. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de
wensen van de gebruiker. We mochten de eerste 3 maanden van
het jaar de verjaardag vieren van:
Francine Walcarius(13/01) en Dirk Verhenne (18/01)
Elisabeth Buyse (06/02) en Cliff Van den Berghe (19/02)
Rosane De Smeyter (02/03)
Een dikke proficiat aan alle jarigen! Hier wat sfeerbeelden..

APERITIEVEN
De wekelijkse aperitief op zondag wordt dit jaar
natuurlijk ook verdergezet op beide woningen.
Onze gebruikers zijn echte Bourgondiërs en
genieten erg van een glaasje en een hapje. Ook
‘s avonds na het avondeten kunnen de gebruikers
hier ongelofelijk van genieten, natuurlijk vergezeld
met een babbeltje.. En gelijk hebben ze! ;-)

3 KONINGEN
Op 6 januari ’22 vierden we Driekoningen.
‘3 koningen, 3 koningen geef mij n’en nieuwen hoed….’ De rest van
het liedje werd met veel enthousiasme aangevuld en verder gezongen
door de gebruikers. Het verhaal van de 3 koningen werd op woning
3 voorgelezen. De gebruikers deelden hun verhaal en ervaringen hoe
driekoningen vroeger verliep. De namiddag werd afgesloten met een
stukje taart van de bekende ‘3-koningentaart’. De boodschap zegt’
wie de boon vindt in de taart mag voor 1 dag de koning zijn’.
In dit geval koningin, want Agnes van W3 vond namelijk de boon en
mocht de kroon voor een hele dag aanhouden!
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cdv de Pergola
centrum voor dagverzorging de Lauwer

SOEP MAKEN
Wekelijks maken we zelf onze soep. Om soep te maken kunnen we rekenen op vele helpende handen van
de gebruikers. Groenten snijden en soms stevige aardappelen die geschild moeten worden, ajuinen die voor
wateroverlast zorgen. Alles doen we samen… We voegen wat smaakmakers bij en genieten wekelijks van een
goeie kom vitamientjes….klaar voor de lente……..
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VALENTIJN
Valentijn……… het feest van de geliefden.
Tijd voor zeemzoete liedjes en veel lekkers!
Een tafel met passie, zoete desserts en de hartjes sloegen
hier op hol. We genoten van een bordje vol lekkers en zaten
in goed gezelschap. De gebruikers werden verwend met
huisgemaakte desserts, ook de keuken zorgde voor een
lekker stukje taart.

SPORTIEVE GEBRUIKERS
Bewegen…niet altijd simpel met een nieuwe heup of knie….
Ook de armen willen soms niet mee…maar we roeien met al wat we hebben.
Een namiddag met een aanbod van tafelvoetbal, biljart, vogelpik en meer….
We spelen een wedstrijdje en proberen elkaar te verslaan!
Een potje biljart lukt aardig , de ballen rollen vlotjes en de competitie is voelbaar!
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cdv het Landhuis
centrum voor dagverzorging de Lauwer

CREATIEF BUITEN BEZIG ZIJN!
Tijd om wat te knutselen! De zon schijnt door ons Landhuis. We hebben zin om de jas aan te doen , muts aan
en te genieten van onze prachtige tuin. Ondertussen kneden we het zanddeeg tot bloemen en allerlei figuren.
Dit laten we dan drogen en gaan we later schilderen met een kleurrijk palet. We genieten van een
huisgemaakte chocolademelk en wat koekjes. Heerlijk ……….

MAKEN VAN APPELCAKE
Een grijze dag smukken wij op met
huisgemaakte appelcake.
Beslag maken doen onze gebruikers
met veel plezier, appels snijden in mini
stukjes en verwerken tot een mooie
massa. Iedereen werkt mee met de
glimlach! Dat zal smullen worden.
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VALENTIJNTJE
Valentijn, een dag waar de liefde mag gevierd
worden! Een mooi boeketje fleurt het Landhuis op!
We dekken de tafel met hier en daar een rode toets
en genieten van een lekker gerechtje.
We dansen op romantische nummers en denken
verliefd terug aan de tijd van toen…In de namiddag
proeven we van zoete en hartige desserts, we
klinken op de vriendschap en de liefde!

MAKEN VAN SOEP
Tijd om wat extra vitamientjes binnen te krijgen.
We proberen wekelijks zelf soep te maken.
Groenten snijden in goed gezelschap en iedereen
helpt mee. Er wordt veel gelachen. De geur komt
ons al tegemoet …

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN
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de Residentie
assistentiewoningen de Lauwer

WAFELBAK VALENTIJN
Onze vrijwilligers Eddy en Muguette lieten na lange tijd nog eens hun bakkunsten zien. Ze zorgden voor
overheerlijke Brusselse wafels. Met het geheime recept van Alain kon dat niet verkeerd gaan. Er werd heerlijk
gesmuld tijdens deze Valentijn wafelbak.

LICHAAMSBEWEGING
Sinds kort is de lichaamsbeweging terug opgestart
voor de gebruikers van de assistentiewoningen. Elke
dinsdagvoormiddag strekken ze opnieuw de armen en de
benen. Onze nieuwe lesgeefster Monika zorgt wekelijks
voor een uur plezier. Monika is afkomstig uit Eupen
en werkte lange tijd als topgymnaste. Nu werkt ze als
leerkracht lichamelijke opvoeding op een middelbare
school. Ze ziet de lichaamsbeweging in de Korenbloem
als een nieuwe uitdaging. Het is haar eerste ervaring in
gymnastiek geven aan ouderen.
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JARIGEN APRIL - MEI - JUNI
Ginette Frère

01/04/1936

Simonne Soens

02/04/1932

Jacques Verplancken

15/04/1943

Suzanna Vincquier

09/05/1933

Agnes Deconinck

17/05/1929

Nadine Dumonceau

19/05/1940

Francine Lievrouw

23/05/1937

Helena Vancoetsem

29/05/1936

Cecile Debrabandere

24/06/1927

Marcella Seys

26/06/1933

Eric Vanhoegaerden

27/06/1940

Julien Vandendorpe

29/06/1929

WIST JE DAT?
De fitnesszaal en bibliotheek
in de assistentiewoningen een
make-over krijgt.
De werkzaamheden zijn volop
bezig. Binnenkort kan iedereen
er sporten en ontspannen in een
gezellige, vernieuwde ruimte.

FILMNAMIDDAG
Het nieuwe jaar zijn we goed gestart met een splinternieuwe activiteit. Voor het eerst
organiseerden we een filmnamiddag in de Roose. De gebruikers genoten van het
waargebeurde verhaal over de trouwe hond Hatchi. Enkelen onder hen konden het niet
drooghouden en moesten een traantje wegpikken bij dit ontroerende verhaal.
Zeg nu zelf, wie houdt nu niet van een gezellig filmnamiddag op een druiligere regendag?

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN
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woning één
residentieel verblijf het Portiek

VALENTIJNSDEUR EN HARTJESVERSIERING
Voor Valentijn hebben we onze woning tot een liefdevol nestje ingericht. We maakten daarbij gebruik van allerlei
versiering die de gebruikers eigenhandig gemaakt hebben, zoals slingers, hartjes,… Hiermee kreeg onze voordeur
een metamorfose. Onze voordeur werd omgetoverd in een kleurrijk kunstwerk, met daarop ieders handafdruk.

VERJAARDAGEN
In januari waren er twee jarigen in
woning 1. Onze Christian is 62 jaar
geworden en Franky werd 59 jaar. Dit
vierden we met z’n allen tijdens de
koffiepauze. De gebruikers genoten
van een lekker stuk taart.
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DIERENVRIEND BUDHA OP BEZOEK
We kregen bezoek van de lieve hond Budha. Bij ons op de woning zijn dieren altijd welkom. Ze worden
graag gezien door onze gebruikers. Zo’n bezoekje is voor hen beide ten volle genieten.

GEZELSCHAPSPELLETJES
In de namiddag spelen wij graag spelletjes met
de gebruikers. Spelletjes van vroeger vinden we
ook heel leuk om te doen, of een kaartje leggen,
of een memorie om ons geheugen wat te trainen.
Eens tekenen of wat knutselen doen we ook wel
eens. Dankzij onze vrijwilligers die vaak komen,
kunnen de gebruikers dagelijks genieten van een
portie spelletjes.

HUISHOUDEN
Niet alleen de vrouwen doen het huishouden
in onze woning, ook de mannen helpen altijd
mee. De was ophangen, vaatwasser ledigen,
vaat afdrogen,.. Mooi voorbeeld van ‘een
moderne man’ ;).

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN
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woning twee
residentieel verblijf het Portiek

WANDELING MET ASIELHONDEN
Op een winderige dag zijn we met een paar gebruikers naar het asiel De Knuffelpootjes in Lauwe geweest.
Daar kregen we een rondleiding en mochten we alle beestjes een bezoekje brengen. Na de rondleiding
mochten we nog een wandeling maken met een asielhond genaamd Baloe (9 jaar oud).
Wat een fijne namiddag!

COMPLIMENTENDAG
1 maart is Complimentdag. Op woning twee
zorgden we voor een complimentenmuur. Er
hangden enveloppes aan de muur met iedereen
zijn naam op (zowel bewoners als medewerkers).
In de voormiddag werd er een naampje getrokken
en een boodschap geschreven. Die boodschap
staken we dan in enveloppe voor wie we moesten
schrijven. Tijdens het koffiemoment werden dan
samen de complimentjes voorgelezen.
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KARAOKE
Op woning twee brengen we graag de sfeer erin. Er
werd veel gezongen, gelachen, gedanst... De ambiance
was zeker aanwezig!

WAFELBAK
‘s Avonds werden er eens wafels voorzien
als avondmaal. Er werd heel wat gebakken,
maar ook heel wat gegeten. Buikje vol,
iedereen content

ZORGZAAMHEID
We helpen elkaar graag. Bijvoorbeeld bij het
haar blazen of met een schort aan te doen.
Het zit in kleine dingen, maar wordt
erg geapprecieerd.
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woning drie
residentieel verblijf het Portiek

WANDELING TUIN MET STUDENTE MANA
Onze studentes Mana en Gwendoline namen enkele gebruikers van Het Portiek mee naar de tuin van De
Korenbloem voor een gezellige wandeling. Gelukkig scheen de zon en was de wind al gaan liggen van de
storm, de bomen in de tuin hadden een zwaar weekend achter de rug!

FILM OP VALENTIJN
Dat ze op onze woning verzot zijn op viervoeters
wisten we al, vandaar kozen we een romantische
Valentijnsfilm! Zo kon iedereen in de namiddag
genieten van het liefdesverhaal tussen twee
honden! De klassieker Lady en de Vagebond werd
gespeeld en er werd met volle aandacht gekeken!
Love is in the air!
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KAPSALON WONING 3
We hebben er een nieuwe collega bij!
Ze werkt ook nog als kapster maar onze
wooncoach Sofie en onze verpleegkundige
Hanne kunnen er ook wat van! Er werd de
tijd genomen om eens het haar te wassen
zoals in een echt kapsalon. Sommigen
kregen er ook nog een knipbeurt bovenop.
Maar wat met al dat haar?!

VERJAARDAGSTAART
Hiep hiep hoera! Wanneer een gebruiker
er een jaartje bij mag tellen, wordt er een
taart gebakken naar keuze van de jarige!
Deze keer was het aan abrikozentaart!
Kaarsjes uitblazen en smullen maar!

KNUTSELEN CARNAVAL
Het is feest! Onze gebruikers hielpen om de woning
te decoreren in het thema carnaval! Zo werden
er verschillende slingers gemaakt in een tal van
verschillende kleuren!

BANANENMILKSHAKE
MAKEN
We kregen een recept van onze studente
Gwendoline om bananenmilkshake te maken.
Enkele bananen snijden, nog enkele bollen vanilleijs en een portie melk er bij en shake it, shake
it! Dit alles werd nog afgewerkt met een vleugje
slagroom en een streepje chocoladesaus. Er werd
niet gedanst maar de bewoners genoten met volle
teugen van hun bananenmilkshake!
HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN
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woning vier
residentieel verblijf het Portiek

ITALIAANSE DAG
Ciao! Proef, ontdek en beleef Italië. De gebruikers konden genieten van een Italiaanse dag. ’s Namiddags
werd er heel wat afgelachen met het spel ‘Toren van Pisa’. Want wie durft er nog één mannetje op de toch al
wankele toren van Pisa te plaatsen? ’s Avonds konden de gebruikers aanschuiven aan een uitgebreid buffet:
Italiaanse ham, tomaat – mozzarella, Parmezaan, focaccia…

DANSNAMIDDAG
Vlaamse schlagers, een swing en tango… werden
gedraaid op onze dansnamiddag en zorgden meteen
voor de nodige ambiance. De polonaise weerklonk
door de gangen en samen met de gebruikers
dansten we de hele woning af. De dansnamiddag
werd afgesloten met een glaasje roze bubbels. Schol!

34

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN

VERJAARDAGSFEEST
Wanneer er bij ons een gebruiker jarig is, is
het uiteraard onze traditie om dit te vieren!
We gaan hiervoor steeds in overleg met de
gebruiker en de familie naar hun wensen.
Sommigen geven de voorkeur aan gebak
bij het koffiemoment, terwijl anderen
liefhebber zijn van aperitief met hapjes.
Zolang we maar met z’n allen gezellig
samenzijn!

KOKEN OP DONDERDAG
Het is wekelijks onze gewoonte om op donderdag
namiddag een bak-of kookactiviteit in te
plannen. Gebruikers vinden het aangenaam om
de donderdagavond eens iets anders te eten
dan boterhammen met beleg. Wat passeerde de
voorbije weken allemaal de revue? Een gezonde
quiche, wentelteefjes met bruine suiker, een
zomerse pastasalade… Om van te beginnen
watertanden hé, vind je niet?
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cdv het Portiek
centrum voor dagverzorging het Portiek

VALENTIJNSWANDELING
Op vrijdagnamiddag hadden we een wandeling ingepland. Niet zomaar een wandeling, maar eentje speciaal
voor Valentijn. De vorm van onze wandeling was een hartje. Het was een zeer zonnige dag. Ideaal weer dus
voor een mooie wandeling. Natuurlijk kon een groepsfoto niet ontbreken!

ITALIAANSE DAG
Vrijdag werd voor één dag een Italiaanse
dag. Zo hadden we typische Italiaanse
hapjes voorzien, maar ook heerlijke
zelfgemaakte pizza’s. En wat heeft dat
gesmaakt zeg!
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KATTENCAFE
Wat te doen op een doodgewone namiddag? Dan
gaan we gewoon naar het kattencafé. Iedereen
genoot van het leuke en harige gezelschap.

SPELEN IN DE LINK
Leuk om de oude spelen nog eens boven te
halen. Iedereen was verdeeld onder
allerlei spelletjes. Het was een
plezierige namiddag!

MARKT
Op maandagvoormiddag gaan we graag naar de markt in Kortrijk. Bij mooi weer doen we er
graag een terrasje bij.

HET KORENBLOEMPJE APR / MEI / JUN
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ldc de Villa
lokaal dienstencentrum

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het inluiden van het nieuwe jaar konden we in het LDC niet zomaar laten passeren. Via verschillende kanalen
werden alle mensen uit de buurt uitgenodigd voor een gezellige nieuwjaarsreceptie buiten aan het LDC. Met
een zonnetje op het gezicht genoten we van een hapje en een drankje en een leuke babbel

VALENTIJNSONTBIJT
EN OPTREDEN
Valentijn werd dit jaar uitgebreid gevierd in het
LDC. Ter voorbereiding op de echte ‘feestdag’
verwenden we vrijdag onze gebruikers met een
heerlijk, uitgebreid ontbijt. Op Valentijn zelf
mochten we genieten van het optreden van
dhr. Ludo Chielens met gekende nummers maar
ook nummers uit lang vervlogen tijden. Voor
de zoetekauwen onder ons werd een heerlijk
liefdesgebakje voorzien.
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INZAMELACTIE IN KADER
VAN DE SINT

CHRISTMASBELLS
AND SOCKS
Tijdens de maand december daagden we met
het LDC alle collega’s van de Korenbloem uit.
Onze uitdaging: draag de mooiste/ tofste/
gekste/ meest betoverende… kerstoorbellen
of kerstkousen tijdens de werkuren en
maak zo deze periode nog magischer voor
de gebruikers. Verschillende woningen
en diensten waren erg enthousiast en
haalden alles uit de kast! We zagen heel wat
originele kerstoorbellen, -kousen en andere
accessoires in de gangen van de Korenbloem.
Het was geen gemakkelijke opgave om een
winnaar te kiezen maar uiteindelijk gingen
de mannen van de technische dienst met de
eerste prijs aan de haal! Proficiat!
Dikke merci voor het enthousiasme
aan alle collega’s!

Een project voor voedselbank de Vaart
vzw, een samenwerking van LDC de Villa
buurtwerk V-Tex. Dankzij verschillende
donaties vanuit de buurt, van gebruikers
van de Korenbloem en hun familieleden
en onze collega’s werd het feest van de
Sint voor iedereen vorig jaar een magisch
jaar. De schenkingen van lekkers zorgden
ervoor dat we zo’n 350 snoepzakjes konden
verdelen. Daarnaast konden we ook een
gratis speelgoedbeurs organiseren voor
deze gezinnen dankzij het talrijke speelgoed
dat we mochten ontvangen. Ongeveer 71
gezinnen kwamen langs. Dit betekent dat
we ongeveer bij 165 kindergezichtjes de
grootste glimlach konden toveren. Langs
deze weg willen dan ook iedereen die iets
bracht hartelijk bedanken! Zonder jullie was
deze actie onmogelijk geweest!

VERJAARDAGSFEEST
Op 3 maart vierde het LDC feest. We bestaan
namelijk 3 jaar. Onder muzikale begeleiding
van accordeonist Stijn Oyaert werd hier en
daar een dansje geplaceerd (zeker zittend
werd er heel wat bewogen). Maar ook de
kleinsten onder ons waren we zeker niet
vergeten. Ze werden door ‘Schmink snoet by
Isabel’ verrast met prachtige kunstwerkjes
op hun gezicht!
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onze vrijwilligers
helden van de Korenbloem

VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER
In deze editie van het Korenbloempje willen we een viertal vrijwilligers in de kijker zetten. Dit zijn Martine,
Régine, Christine en Johan. Deze 4 komen wekelijks helpen op een woning van de Lauwer. Voor deze
gelegenheid stelden we hen een aantal vragen:
1. Hoe zijn jullie hier terecht gekomen en hoelang zijn jullie hier al vrijwilliger?
C: Ik ben sedert december 2021 vrijwilliger, ervoor werkte ik in het t'Mezennestje.
J: Mijn moeder woonde hier en na haar overlijden ben ik hier gestart als vrijwilliger, nu een 3 jaar al.
R & M: onze moeder woonde hier ook en zo zijn we toen gestart als barvrijwilligster, bij activiteiten en dan
ook met de maaltijden. We zijn hier ongeveer 5 jaar.
2. Waarom kozen jullie ervoor om vrijwilliger te worden?
C: Nu ik op pensioen ben wou ik toch het contact met de gebruikers behouden en zo ben ik terug gekomen
als vrijwilligster.
J: Als gepensioneerde zonder echte hobby’s leek me het een goed idee en ik zag ook dat we toch wel nodig
zijn in de dagdagelijkse werking.
M: Omdat ik dat met veel plezier wil doen en ik voel dat we nuttig zijn.
R: Omdat ik graag terug bij de mensen wou zijn en ook omdat ik het graag doe.
3. Op welke woning zijn jullie actief en wat zijn jullie taken hier precies?
C: Ik sta op 't Mezennestje en help vooral in de living, de logistieke taken, de maaltijdbegeleiding, …
J: Ik sta meestal op 't Palet voor de maaltijdbegeleiding in het weekend. In de Villa doe ik ook soms
bardienst, en als ze me elders nodig hebben sta ik altijd paraat!
M: Ik sta vooral op 't Penseel om daar zoveel mogelijk Debby bij te staan. Om de 14 dagen sta ik met mijn
zus de zondag in de bar.
R: Ik geef ontbijt in ’t Schrijverke, dit om de 14 dagen de zondag.
Dan sta ik ook samen met mijn zus in de bar.
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4.Waarom is het vrijwilligerswerk belangrijk voor jullie?
C: Ik heb altijd graag omgegaan met bejaarden, blijf graag in contact met hen en wil vooral iets goeds
kunnen doen waar ge voldoening van krijgt.
J: Ik zou het niet meer kunnen missen. De dankbaarheid die je van de mensen krijgt is onbetaalbaar.
M: Doordat wij er extra zijn kunnen we zo zorgen dat alle gebruikers voldoende aandacht krijgen
R: Ik help graag de mensen en dit is de ideale manier.
5.Hebben jullie nog verwachtingen in verband met het vrijwilligerswerk?
C, M & R: Hopelijk blijven we gezond en kunnen we dit nog zeer lang doen!
J: Ik heb geen verwachtingen, alles loopt goed zoals het is.
6.Hoe reageren andere mensen in jullie omgeving over het feit dat jullie vrijwilligerswerk doen?
C, M & R: Ik krijg alleen maar positieve reacties over het feit dat ik dit doe.
J: De meesten vinden het schoon dat ik dit doe.
7.Wat zijn jullie hobby’s buiten het vrijwilligerswerk?
C: Haken, oppassen op de kleinkinderen en samen met hen knutselen
J: Fietsen en reizen
M: Tv kijken
R: Haken, breien, sudoku en koken
Een dikke merci voor deze vrijwilligers, maar natuurlijk ook voor al onze andere vrijwilligers.
Léona en Hedwine zijn ook 2 vrijwilligers die regelmatig op de leefgroepen gaan helpen, maar deze komen
zeker nog in een andere editie van het Korenbloempje aan de beurt ;-)!

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Van 27 februari tot en met 6 maart was er de week van de vrijwilliger. Ook hier in de Korenbloem lieten we
dit niet zomaar passeren. Vrijdag 4 maart werden al onze vrijwilligers uitgenodigd voor een heerlijk, gezellig
ontbijtbuffet.
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spelletjes plezier

de Villa

openingsuren

praktische info
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Onthaal

Cafetaria de Lauwer

Kapsalon

Maandag t.e.m. vrijdag
van 08u00 tot 12u00
en van 13u00 tot 17u00

Maandag t.e.m. zondag
van 14u00 tot 18u00

Maandag t.e.m woensdag
van 09u00 tot 12u00
Donderdag en vrijdag
van 09u00 tot 12u00
& van 13u00 tot 16u00

056 26 01 01

Nieuwe openingsuren
cafetaria de Villa

Inschrijven voor activiteiten
in LDC de Villa

Maandag t.e.m. vrijdag & zondag
open van 13u30 tot 18u00
Zaterdag gesloten

Mail: devilla@dekorenbloem.net
Tel: 056 28 81 81
Of kom binnen in het LDC,
Sint-Jansplein 13 te Kortrijk
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activiteiten kalender
Elke woning, alle centra voor dagverzorging en de assistentiewoningen hebben een animatieaanbod
gericht op hun eigen bewoners en bezoekers. Elke bewoner kan individueel aangeven welke aanbod
hij zou willen zien, ook in de driemaandelijkse gebruikersraden is er tijd voor evaluatie en kunnen
vragen naar het animatieaanbod gesteld worden. Op de woningen kan je hier meer info over
bekomen bij het ZIDA (zinvolle dagbesting) lid of een andere medewerker.
Onderstaande activiteiten komen aan bod op alle woningen of worden overkoepelend
georganiseerd, meer info bij de ZIDA (zinvolle dagbesteding) leden en de affiches aan de inkom, op
de woningen of in de centra voor dagverzorging :
Bloemenkoor (in zaal de Lauwer) : 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 20 juni

APR

MEI

JUN

datum

activiteit

05/04 t.e.m. 06/04

Het oliebollenkraam komt langs

15/04 t.e.m. 01/05

Bezoek aan de paasfoor

25/04 t.e.m. 01/05

Week van de valpreventie

datum

activiteit

12/05

Dimoda kledijverkoop (zaal de Lauwer)

meimaand

Bedevaart naar Dadizele

datum

activiteit

03/06

Bezoek aan de Sinksen braderie

08/06

Oldtimermeeting in de tuin
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Een lokaal dienstencentrum
dat ondersteuning aanbiedt
en activiteiten organiseert
voor buurtbewoners.

Woon- en begeleidingsvormen
voor jonge personen met
dementie en/of zorg.

Woon- en begeleidingsvormen voor ouderen.
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