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welkom
Een rijke zomer

In het Korenbloempje dat in juli uitkomt, wordt er steevast iets over het
verlof geschreven. En ook nu wil en zal ik deze traditie niet doorbreken.
Dus ook ik zal het hebben over de hoop op veel zon, de nood om er eens
tussenuit te kunnen en de tijd om uitgestelde klusjes toch te (moeten) doen.
Het wordt een drukke zomer want iedereen wil de verloren tijd door
COVID inhalen. Er werd heel veel verboden of uitgesteld en het besef
dat het allemaal (of één of andere variant) weer kan terugkeren, maakt
dat we nu volop willen genieten van de uitgestelde zomers. De volle zon
op ons niet-half-bedekte gezicht doet alvast wonderen. We voelen de
warmte en deze geeft ons weer “goesting” om te genieten van wat er op
ons pad voorbijkomt (en nu we veel in te halen hebben, komt er wel heel
veel voorbij). Een city-trip of een bergwandeling staan waarschijnlijk
op het programma, de voorraad barbecue-kolen wordt aangelegd, de
uitnodigingen naar de vrienden gaan de deur uit. Het wordt een sociale
zomer, een zomer om te genieten.
Ik hoop dat er tussen al het genieten door toch aandacht blijft voor andere
zaken die ook uitgesteld werden, of dat er toch bewuster vakantieplannen
gesmeed worden. Tijdens de COVID-crisis was er misschien minder
gelegenheid om een bezoek te brengen aan naaste familieleden of vrienden
die het wat moeilijk hebben. Door COVID of door de stijgende prijzen
als gevolg van de oorlog in Oekraine, zijn er ook mensen die het lastiger
hebben om de verloren tijd in te halen, of die nu aan de lijve ondervinden
hoe gevaarlijk uitgestelde zorg kan zijn!
We hebben de voorbije jaren 2020-2021 heel wat te verduren gehad, heel
specifiek in de zorg hebben we het zwaar gehad. We zijn met zijn allen
toch wel vermoeid uit de crisis gekomen en hebben echt wel nood aan de
komende vakantie en de zon.
De remmen mogen los maar laat ons toch de vingers aan die zelfde remmen
houden. Het mondmasker is niet meer verplicht maar er bestaan wel
interne procedures indien er een opflakkering zou zijn. We moeten ook
beseffen dat niet iedereen in de gelegenheid is om volop te genieten van
het “nieuwe normaal”. Laat ons dan maar vooral genieten van wat ons rijk
maakt; een goede gezondheid, familie en vrienden om ons heen, en een
team van prachtige, enthousiaste collega’s, medewerkers, vrijwilligers en
mantelzorgers !
Ik wens iedereen een ontspannende zomer toe !

Kristof Claeys
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kort nieuws
Back to the past, oldtimermeeting
Vorig jaar stelde De Korenbloem een aantal oldtimers
tentoon. Het was een last minute idee maar het sloeg
aan. Dit jaar wilden we naar aanleiding van vaderdag
een echt evenement organiseren. Via sociale media
en een oproep naar familieleden probeerden we
liefhebbers van oldtimers te bereiken die hun auto
wilden tonen aan onze gebruikers. We hoopten een
vijftal auto’s bijeen te krijgen, maar het werden er
uiteindelijk vijftien. Een onverhoopt succes.
De oudste wagen was een Cadillac uit 1947. Die sloot
de rij. Debby Verhelst en Nikka Mae Maac leidden alles
in goede banen. De trip moest en zou doorgaan. Toen
we vertrokken scheen de zon. Onze gebruikers konden
genieten van een ritje in één van deze mooie auto’s.
We deden wat sightseeing in het centrum van Kortrijk.
Om het geheel nog wat meer aan te kleden namen we
contact op met Suzanne, een fervente verzamelaar van
kleding en accessoires uit de vorige eeuw. Zo was de
ervaring back to the past compleet.”

OLIEBOLLEN
Wanneer je denkt aan de paasvakantie, denk je
misschien naast de heilige week en het paasweekend
ook aan de paasfoor. De paasfoor die we al enkele
jaren hebben moeten missen door de coronapandemie is een vaste traditie voor velen. De
attracties, de lichten, de sfeer, alles erop en eraan.
Maar wanneer we denken aan de paasfoor, denken
we zeker ook aan oliebollen. En laten we nu eens
geluk hebben dat er een oliebollenkraam langskwam
in de Korenbloem. Met hun kraam stonden ze in de
tuin en konden de bewoners van de woningen en
de gebruikers van de dagcentra genieten van verse
oliebollen.
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kort nieuws
KLEDIJVERKO OP DIMODA
We werden dit jaar al vroeg verwend met de eerste zonnestraaltjes,
waardoor we wel een nieuw setje of kleedje mochten aankopen met de
zomer in het vooruitzicht. Dimoda kwam begin mei hun nieuwe lente- en
zomercollectie showen. Eerst was er een modeshow, met modellen uit eigen
huis. Gebruikers van het Portiek en de Pergola stonden graag eens in de
spotlights en genoten ervan om de kledij te showen op de catwalk.
Nadien konden alle gebruikers nog eens rondneuzen tussen de rekken en
eventueel nieuw kledij aankopen. Het belooft een mooie zomer te worden,
met frisse kleurtjes in de Korenbloem.

STEUNPILAAR KAREL DEBAILLE
Misschien merkte je het al op ? Aan het onthaal, thv het kapsalon
staat een nieuw kunstwerk “steunpilaar” van Mie Bogaert.
In 1978 waren er 16 mensen met roots in de liberale politieke
kringen, die vanuit hun overtuiging en innovatief denken, het
ziekenhuis “dr Lauwers” overnamen. Dr Murk Lauwers, de 3de
generatie Lauwers, ging op pensioen en verkocht het ziekenhuis.
Het ziekenhuis werd omgebouwd tot een WZC voor valide ouderen,
dit was het prille begin van de Korenbloem. Vanuit hun sociaal
denken wilden de stichters van de Korenbloem steun bieden aan
ouderen.
Eén van de stichtende leden is Karel Debaillie. De Heer Debaillie
is sinds 1978 lid van de algemene vergadering en was bestuurder
van 1978 tot december 2019. Hij was (en is) nog steeds een
gepassioneerde zaakvoerder van verschillende bedrijven. Karel
Debaillie kocht het kunstwerk zelf aan en heeft dit onlangs aan
de Korenbloem geschonken. Ook vandaag zet de Korenbloem zich
verder op een innovatieve wijze in om voor jonge personen én
ouderen een steun te zijn of steun te bieden. De leden van de AV,
het bestuur en de Korenbloem danken Karel voor het mooie en
betekenisvolle kunstwerk.
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kort nieuws
PROJECT "ZORG IN TRANSITIE VERBONDENHEID IN DE WO ONZORGCENTRA"
Een initiatief van Vives – Expertisecentra Sociale Innovatie en Zorginnovatie. Met de Korenbloem werken
we mee aan het project en werd onlangs voorgesteld aan de medewerkers (infomoment 9 mei) en op de
familieraden (19 en 24 mei).
In 2019 werd het project gestart met enkele interviews met gebruikers en medewerkers in verschillende
woonzorgcentra in West-Vlaanderen. Na verwerking van alle informatie werd een feedbackrapport opgemaakt
voor elk woonzorgcentrum afzonderlijk.
Er werd ook een inspiratiegids opgemaakt met 6 aanbevelingen rond het thema verbondenheid.
Door de Covid-pandemie werd het project on hold gezet tot september 2021. We zijn met 4 woonzorgcentra
in West-Vlaanderen die verder meewerken aan het project. Er werd een professioneel lerend netwerk (PLN)
opgericht met medewerkers van de 4 woonzorgcentra en het Expertisecentrum om het project verder vorm te
geven. In elk woonzorgcentrum werd een werkgroep gestart bestaande uit medewerkers, gebruikers, familie/
mantelzorgers eveneens onder begeleiding van het Expertisecentrum. Het PLN heeft bepaald welke aanbeveling
verder zal worden uitgewerkt. De aanbeveling die werd weerhouden is :
Doe zoveel mogelijk dingen samen met de gebruikers en beperk je daarbij niet enkel tot de zorgtaken.
Stimuleer hen om hun mening te delen en geef hen inspraak in verschillende aspecten van het wonen en
leven (vb. inrichting eigen kamer,inrichting gemeenschappelijke leefruimte, samen koken, samen uitstap
organiseren...). Want verbinding is een wederkerig proces. Leer dus ook zien op welke manier niet alleen
medewerkers, maar ook bewoners investeren in dit proces.
Binnen de Korenbloem gaan we hiermee aan de slag en zal de werkgroep een actie uitwerken.
Voor ons is het heel belangrijk dat we de familie en mantelzorgers ook betrekken bij het project en de actie die
we willen uitwerken. Zij vormen naast de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers een belangrijke partner
binnen de verbondenheid die we willen realiseren. Verbondenheid vergroten zal de kwaliteit doen verbeteren
en zou moeten leiden tot:
- Betere zorg voor de gebruikers, tevreden gebruikers
- Tevreden familie en mantelzorgers die kunnen deelnemen en taken opnemen in de Korenbloem
- Tevreden en gemotiveerde medewerkers die graag komen werken en gewaardeerd worden voor
hetgeen ze doen
De concrete actie wordt binnenkort binnen de werkgroep bepaald. We houden jullie alvast verder op de
hoogte. Wie meer wil weten of wenst deel te nemen aan de werkgroep mag contact opnemen met Geert
Coppens, kwaliteitscoördinator.
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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

DE ZO O
Met een hele groep vertrokken we naar de zoo. Het was een hele belevenis, we vertrokken om 8u te voet naar
het station, om dan de trein te nemen richting Antwerpen. De treinbegeleiders waren heel behulpzaam.
De zoo zelf was heel mooi, we genoten er met volle teugen van. Kregen mooie dieren te zien en genoten
van een heerlijke maaltijd. Met dank aan de medewerkers en de vrijwilligers om ons een fantastische dag te
bezorgen!
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DE PAASFO OR
We gingen naar de paasfoor! We genoten van de sfeer, oliebollen en een drankje.

FIETSEN
Samen fietsen…genieten van de frisse lucht!
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9

't mezennestje
residentieel verblijf de Lauwer

HUISDIER OP BEZOEK
Onze gebruikers houden van huisdieren. Jammer genoeg kunnen ze er hier zelf geen meer houden. Gelukkig
hebben we een paar collega’s die nu en dan hun hond eens meebrengen naar het werk en daar genieten de
meesten heel erg van!

INDIVIDUELE ACTIVITEITEN
In maart hadden we regelmatig extra hulp van
een stagiaire. Zo konden er meerdere kleinere,
individuelere activiteiten plaats vinden. Een
manicure, de belevenistafel uittesten, een
babbeltje op de kamers, een voetbadje, ...
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HUISHOUDELIJKE
KLUSJES
Nu en dan staan er ook eens wat huishoudelijke
klusjes op het programma. Dan is het zoeken om
een paar gebruikers te vinden die een handje willen
helpen. Gelukkig zijn er toch steeds een paar die
toezeggen. Zo worden de koude groentjes (tomaten
en salade) die we ‘s middags serveren op de afdeling
gesneden. Wanneer we ons ‘mooiste’ servies boven
halen, bij verjaardagen en feestdagen, moet dit ook
terug afgewassen worden en dit doen we ook zelf!
We vinden dit veel te frivool om in de afwasmachine
te steken.

VERJAARDAG LELIANA
Dinsdag 17 mei werd ons Leliana 85 jaar.
Dit wou ze niet zomaar laten passeren en dus
trakteerde ze met heerlijke fruittaartjes. Iedereen
genoot van dit lekkers en we maakten er dan ook
een gezellige koffietafel van! Nog eens een dikke
proficiat aan Leliana en merci!

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN
Naast de individuele activiteiten hebben onze gebruikers
toch nog altijd veel liever een gezamenlijke activiteit.
Liefst een spel, volksspelen, bingo, een woordspel,
een kaartspel, rummikub, ...Het willen winnen zit nog
duidelijk in, laat de competitie maar beginnen!
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't schrijverke
residentieel verblijf de Lauwer

WE GAAN ZO GRAAG OP STAP
Nu het eindelijk weer kan en mag trekken we er met ‘t Schrijverke regelmatig op uit. Op het gebruikersoverleg
begin maart bekeken we samen met de gebruikers waar ze graag nog eens naartoe wilden. Dit bracht ons
reeds naar de Hollywok en het Shoppingcenter in Kuurne. Ook de Paasfoor werd onveilig gemaakt. Enkelen
trokken zelfs hun stoute schoenen aan en genoten van een ritje op een attractie. Ten slotte mocht ook een
bezoek aan de plaatselijke markt niet ontbreken.In de komende maanden staan ook nog heel wat uitstappen
gepland (bezoek aan de frituur, wandeling in Kortrijk, bezoekje aan de Gavers en de Leiemeersen…).
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SAMEN FIETSEN
Het betere weer komt stilaan onze
richting uit. Het moment om onze
prachtige fietsen van onder het stof te
halen en deze samen uit te testen.
De duofiets werd alvast goedgekeurd.
Met de zon op onze snoet genoten we
van een rustgevende rit langs de Leie.

ACTIEF OP DE WONING

EENS IETS ANDERS
DAN BOTERHAMMEN

Ook wanneer we thuis blijven, zitten we niet
stil. Naast de huishoudelijke taken die we
samen doen (afwassen, was plooien…) is er
ook tijd voor ontspanning. Wekelijks houden
we een turnsessie, maar we houden ook van
van het spelen van gezelschapsspelletjes,
volksspelen, een quiz, samen bakken…

Het spreekwoord zegt ‘de liefde van
de man gaat door de maag’. Op onze
woning kunnen we het spreekwoord
echter veralgemenen. Naast het geliefde
aperitiefmoment op vrijdagvoormiddag,
houden we ervan om ’s avonds eens iets
anders te eten dan boterhammen. De
voorbije maanden passeerden hotdogs,
een breughelbordje, maar ook pizza van
de pizzeria de revue. We genoten met
volle teugen. Op naar meer!
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't palet
residentieel verblijf de Lauwer

DE MARKT
Hier in ’t palet gaan wij graag naar de markt. Zodra wij de kans krijgen zijn we weg. De gebruikers kopen dan
graag eens wat snoepjes of wat fruit. Sommigen gaan graag mee omdat eens rondwandelen op
de markt gezellig is.

MOEDERDAG
In de maand mei werden onze
mama’s in de bloemetjes gezet.
De tafels werden mooi versierd en
er stonden bloemen en kaartjes.
Deze dag denken we eens extra
aan alle mama’s.
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BEDEVAART
Samen met enkele gebruikers zijn
we naar de Basiliek geweest van
Dadizele. Ze waren onder de indruk
van hoe mooi dit was. Ze kregen ook
de mogelijkheid om daar een kaarsje
aan te steken. Daarna genoten ze
van een mooie lunch en dan naar het
Rosarium te gaan. Daar werden er
liedjes gezongen bij de verschillende
kapelletjes.

GEZELLIG KNUFFELEN

PAASFO OR

Enkele hondjes kwamen op bezoek bij
de gebruikers en dat vonden ze leuk.
De gebruikers gaven de hondjes heel
veel liefde en die kregen ze ook terug.
Wat een klein diertje toch niet teweeg
kan brengen van gevoelens bij onze
gebruikers.

Een bezoek aan de paasfoor in Kortrijk kan niet
ontbreken. De gebruikers keken vol verbazing naar de
verschillende attracties. Nadien konden ze genieten
van heerlijke oliebollen met een drankje.

CREA
We zitten nog met een paar creatievelingen in ’t Palet.
Sommige kleuren graag andere knutselen liever iets.
Het doet hen een plezier om tot een mooi
resultaat te komen.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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't penseel
residentieel verblijf de Lauwer

BEDEVAART IN MEIMAAND
Naar jaarlijkse traditie maar ondertussen 2 jaar geleden zijn we opnieuw richting Dadizele vertrokken voor
onze bedevaart. De gebruikers kregen de gelegenheid om in de baseliek een kaarsje aan te steken voor
hun geliefden waarna we samen konden genieten van een heerlijk middagmaal in ‘ De Klokke’.
In de namiddag trokken we richting Rosarium waar we uit volle teugen de Maria-liedjes meezongen.

ROLSTOELCARWASH
Wij hebben graag dat onze gebruikers
in propere vervoermiddelen zitten
daarom organiseren we een paar keer
op het jaar een heuse rolstoelcarwash
zodat hun bolides opnieuw blinken.
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GENIETEN VAN DE ZON
Na een lange winter binnen zitten, genieten we graag van de eerste voorjaarszon. Als we de zon zien en
het is enigszins mogelijk doen we een heuse volksverhuis. Koffie of middagmaal wordt dan genuttigd in
onze mooie tuin.

BLOEMSCHIK KEN
Iedereen geniet van verse en mooie bloemen daarom dachten
we eraan om eens naar de maandagmarkt te gaan om bloemen
en hier mooie stukjes voor op de tafel mee te maken. Met
dank aan vrijwilligster Cathy met haar groene vingers mochten
de gebruikers genieten van deze stukjes op de tafels in de
living.
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Woning een & twee
residentieel verblijf de Pergola

BEWEGINGSSPEL
Om onze gebruikers actief te houden bedacht onze student op een originele manier een leuk spel.De
gebruikers vonden dit zeer aangenaam. We schaafden hun techniek nog wat bij.

BOODSCHAPPEN
MUZIKAAL PAK
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Op de gebruikersraad kunnen de gebruikers
kiezen wat ze op vrijdagavond eten. Voor
deze maaltijd gaan we met enkelen naar de
winkel. Dit vinden de gebruikers leuk want
iedereen heeft zijn of haar eigen inbreng.

VERWENNAMIDDAG
Welkom in onze Spa. Om de zoveel tijd houden we eens een verwennamiddag. Alle dames en heren kunnen
hier op aansluiten. We leggen de gebruikers graag in de watten en doen allerlei verschillende verwennerij.
Voetmassage, handmassage of een gezichtsmasker en zoveel meer. Voor ieder wat wils.

MUZIKAAL PAK
We organiseerden een muzikale
namiddag. Waar we op het
ritme van de muziek een
verrassingscadeau doorgaven.
Voor iedereen zat er wel iets
leuks tussen.Zo hebben ze een
verrassing en was het een leuke
namiddag.

IJSJES
Op de zomerse dagen koelen
we af met een ijsje. Mmmmm.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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Woning drie & vier
residentieel verblijf de Pergola

BELEVENISTAFEL
Op woning 3 hebben we eens de belevenistafel uitgetest. Samen zijn we slimmer geworden met verschillende
quizvragen. Na de inspanning kwam natuurlijk de ontspanning: bingo! De variatie van activiteiten met
daarnaast de kennismaking met het digitale viel wel in de smaak!

FIETSEN
Op woning 4 zijn de gebruikers graag
actief bezig! Zo denken ze ook aan hun
lichaamsbeweging en springen ze graag
eens op de pedalo of op de hometrainer.
Samen fietsen en ondertussen nog een
babbeltje slaan is nog zoveel leuker.
Fietsen maar!
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PAASFOOR
Eind april gingen we op verschillende dagen met enkele bewoners van w3 en w4 naar de Paasfoor in
Kortrijk! Eerst maakten we een toertje op de verschillende pleinen waar de kermis stond en tussendoor
aten we lekkere, versgebakken oliebollen. De gebruikers wisten niet waar eerst te kijken, zoveel
attracties! Eindigen deden we met een heerlijk ijsje en daarbij kon een toffe groepsfoto zeker niet
ontbreken! De gebruikers van woning 3 gingen gezellig op café en dronken daar een drankje!

CREATIEF BEZIG ZIJN
Onze creatievelingen sloegen de handen
uit de mouwen! De gebruikers maakten
een prachtige bloem om op te hangen.
Hoe ze dit deden? Ze scheurden stukjes
crêpepapier af en maakten er bolletjes
van. Ondertussen werd er een gezellige
babbel gehouden aan de tafel over
vroeger. Niet alleen de vingermotoriek
werd getraind maar ook werd er wat aan
reminiscentie gedaan door de verhalen
van vroeger terug op te frissen.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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cdv de Pergola
centrum voor dagverzorging de Lauwer

SCHIMMENSPEL
We spelen een leuk spelletje….van wie is de schaduw? De collega’s hadden een doek gespannen en de
gebruikers moesten raden wie er achter zat… Er werden dansmove’s uitgehaald en de armen gingen alle
kanten uit!De gebruikers vonden het super en ze gokten er op los. Dit was een geslaagde eerste editie.

ONTBIJT KORTVERBLIJF
De gebruikers die bij ons in het kortverblijf
verblijven worden in de watten gelegd en
kunnen geregeld genieten van een luxe
ontbijtje. Verse ontbijtkoeken, vers geperst
fruitsap , vers fruit en een eitje naar keuze. De
gebruikers genieten ten volle. Een praatje slaan
en hun dag kan gezond starten!
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PAASBRUNCH
Tijd om eens uitgebreid te genieten van
wat lekkers! Gerookte zalm, heilbot,
garnaaltjes, paté en meloen met
parmaham. Iedereen genoot mee van
de versierde tafel en startten met een
glaasje bubbels. Onze gebruikers konden
aanschuiven aan een buffet waar ze
mochten proeven naar hartenlust!
En dat deden ze met veel plezier.
Onze vrijwilligster Lou zorgde voor een
heerlijke pasta met scampi’s…..onze
gebruikers waren heeeeel enthousiast!
Dit smaakt naar meer,
op naar volgend jaar…..

HOLLANDSE DAG
Koningsdag…. Nederlandse feestdag! Onze
collega Ann is van Nederland afkomstig, en
dat horen we nog dagelijks aan de tongval! Ze
wou graag voor Koningsdag iets speciaals doen,
in Nederland wordt dit heel groots gevierd!
Bitterballen, de beste kaas en de beschuitjes
met hagelslag werden hier gesmaakt! We
zongen de Nederlandse toppers bij elkaar en
genoten ten volle.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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NAAR DE GAVERS
Na lange tijd geen uitstapjes kunnen maken, mogen we weer onze jas aantrekken en er op uit trekken voor
een dagje plezier! We kozen voor de Gavers als bestemming. Niet zo ver , de benen strekken en genieten in
alle rust en stilte…..Voor velen een zalig gevoel. Tijd voor een goede babbel én knabbel! We genieten van het
gezellig samenzijn.

MILKSHAKE MAKEN
We maken een frisse aardbeienmilkshake.
We gaan samen aan de slag, ijs en suiker
mixen we, melk erbij, ons fruit en even
laten relaxen in de koelkast!!!MMMMM….
héérlijk !
Dit met een hartig koekje en
we zijn content!
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BEWEGEN EN MEER
We blijven onszelf verbazen! We proberen iedere
dag wat beweging te voorzien, een partijtje
bowling buiten, zelfs gebruikers die in de rolstoel
zitten doen vlot mee. Zelfs aan tafel kunnen
we wat oefeningen voorzien die voor iedereen
toegankelijk zijn. De fijne motoriek wat triggeren.
Iedereen draagt zijn steentje bij.Knippen en kleine
kunstwerkjes zijn hier geen probleem.
En daar zijn we best trots op……

GENIETEN IN EIGEN HUIS
Al gaan we er graag op uit, we genieten dubbel
zo hard van “thuis” te zijn. We maken het gezellig
samen, bakken koekjes, spelen spelletjes, maken
plezier en halen het maximum uit onze dag. Dit
geeft onze gebruikers rust….Op ieders tempo en
eigen kunnen.Niks moet, al staan we soms versteld
wat onze gebruikers kunnen. Aan creativiteit en
inzet geen probleem.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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de Residentie
assistentiewoningen de Lauwer

DAGUITSTAP ETROPAL LAUWE
New Etropal is een feestzaal die sinds jaar en dag gekend is in Lauwe en omstreken. Sinds kort konden ze
hun deuren weer open stellen. De ideale gelegenheid om eens langs te gaan. Ze startten met een klein
ontbijt daarna kregen ze de gelegenheid om te shoppen in de aangepaste kledingzaak. Een lekker aperitief
en middagmaal werd daarna aangeboden. De namiddag werd feestelijk ingezet met een live optreden door
verschillende artiesten. De gebruikers genoten van de uitgelaten, muzikale sfeer en beleefden een prachtdag.

NIEUWE FITNESSZAAL EN BIBLIOTHEEK
De fitnesszaal en de bibliotheek op de eerste verdieping van de assistentiewoningen zijn geïntegreerd en
vormen nu samen één gezellige ontspanningsruimte. Alle gebruikers en medewerkers zijn welkom om hiervan
gebruik te maken. Allen daarheen!
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JARIGEN JUN - JUL - AUG
Jeanne Raveyts		

04/07/1937

Laurette Verfaillie

13/07/1925

Jenny D’Haene

15/07/1928

Lothaire Desouter		

05/09/1935

Paula Plets		

07/09/1933

Lianne Eggermont

21/09/1935

THÉ DANSANT
De maand juni werd goed ingezet met een
spetterende Thé Dansant. Alex en Rudi waren
te gast in de Roose en gaven er een prachtige
liveperformance. De gebruikers werden
meegenomen op een muzikale reis door de tijd.
Ze zongen mee uit volle borst en sommigen trokken
ook hun dansschoenen aan. Dit smaakt naar meer!

KLEURWEDSTRIJD PASEN
De kinderen en kleinkinderen van de
gebruikers van de assistentiewoningen
werden uitgedaagd om deel te nemen
aan de allereerste Paaskleurwedstrijd. We
konden heel wat prachtige tekeningen in
ontvangst nemen. De winnares was Ella,
kleindochter van Willy en Paulette. Ze mocht
een mooi geschenkje in ontvangst nemen.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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woning één
residentieel verblijf het Portiek

MARKTBEZOEK
Op maandagochtend gaan wij naar de markt. Goed om de week in te zetten en iedereen kijkt er altijd naar
uit. Wij kijken dan ook altijd om een dessert te kopen zoals eierkoeken of andere lekkernijen. Natuurlijk is
er tijd voor een tussenstop om wat te rusten of iets te drinken.

IN DE TUIN
Op een mooie warme dag genieten we samen
van de prachtige grote tuin. Het gebeurt
ook dat we bij mooi weer onze koffietafel er
houden op het grote terras aan de vijver. We
komen daar tot rust en genieten tevens van de
geluiden, de geuren, … van de natuur.
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WINKELEN
Op donderdag doen wij boodschappen
voor onze kookactiviteiten op vrijdag. De
gebruikers kiezen zelf de menu van de
vrijdagavond. Op voorhand maken we samen
een boodschappenlijstje op met wat we
nodig hebben van de winkel en daarna samen
winkelen natuurlijk .

SPELLETJESNAMIDDAG
Op woning 1 worden er elke dag activiteiten
gegeven dit gaat van kleine activiteiten tot
grote activiteiten. Iedereen doet mee ze
mogen dan zelf ook kiezen wat ze willen
doen. Dit kan van kaarten leggen tot dansen
tot bowlen,…

KOOKACTIVITEIT
Op onze woning proberen wij
zoveel mogelijk zelf te koken
samen met onze gebruikers
van ontbijt tot dessert.
Ze vinden dit heel fijn en
rustgevend dat ze zelf hun
maaltijd kunnen voorbereiden
en maken. We leren veel
dingen bij van elkaar.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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woning twee
residentieel verblijf het Portiek

WANDELEN MET ASIELHONDEN
Maandelijks gaan we met de hondjes van het asielcentrum in Lauwe gaan wandelen.
Iedereen kijkt er telkens erg naar uit.

EUROSONGFESTIVAL
Op zondagmiddag hebben we uitgesteld
gekeken naar het Eurosongfestival om te
supporteren voor België. We hadden op
voorhand vlaggetjes gemaakt om het nog
echter te maken. Na het optreden van België
luidde er een groot applaus bij de bewoners.
Beste optreden van heel de avond! Helaas was
ons eindresultaat iets minder…
Op naar volgend jaar!
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PAASFO OR
Op vrijdag rond 16u vertrokken we te voet richting de paasfoor. We deden onze toer en keken vol
bewondering naar de zotte attracties. Enkele gebruikers gooiden met een balletje alle blikken omver.
Michaela won zelf een knuffel en de rest kregen badeendjes cadeau! Het zonnige weer zorgde ervoor
dat we konden genieten op een terrasje. Na ons drankje zijn we verder op pad gegaan richting de Leie
om daar lekkere frietjes te eten. De wind kwam opzetten waardoor we dan huiswaarts zijn gegaan.
Het was een geslaagde namiddag/avond.

ZO O VAN RIJSEL
We wilden al een tijdje graag naar
de zoo. Dus zo gezegd zo gedaan.
We planden een uitstap naar de
zoo van Rijsel. We hadden heel
veel geluk met het prachtige weer!
We deden een toer van de zoo en
daarna konden we nog genieten
van een drankje en een ijsje.
Geslaagd!

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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woning drie
residentieel verblijf het Portiek

FRUITSALADE MAKEN
Samen met de gebruikers maakte onze studente een heerlijke fruitsalade. Deze werd verorberd op ons terras
in het bijzijn van de zon. Een appel, een mandarijn, een banaan of een peer, op ons terras in de zon
smaakt het nog meer!

SPAGHETTI AVOND
Op vrijdagavond maken we telkens een maaltijd klaar
die de gebruikers zelf hebben uitgekozen. Bij het
maken van het gerecht krijgen we dan ook hulp.
Wat eten we vandaag?
Spaghetti, spaghetti, spaghetti!
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CHINEES - EN
FRIETJESAVOND
Op vrijdagavond werd de groep in twee
gesplitst. De ene groep ging proeven van
de Chinese keuken terwijl de andere groep
trouw bleef aan de typische Belgische
lekkernijen. Zo gingen enkele gebruikers
naar het Chinees restaurant terwijl de
andere bewoners genoten van de frituur
‘woning 3’.

RONDE VAN
VLAANDEREN
Ook onze gebruikers deden mee aan de
Ronde van Vlaanderen. Net zoals de echte
wielrenners deden we dit in één team! Het
was zwoegen en zweten maar de euforie
was aanwezig wanneer we de eindmeet
bereikt hadden en de winst konden vieren.

VERJAARDAG GINA
Er is er één jarig hoera hoera! De dochter
van één van ons bewoonsters was jarig en
dat moest gevierd worden. Samen met de
jarige genoten onze gebruikers van een
aperitiefje en een hapje. Lang zal ze leven!

BEZOEK VAN
SARAH EN BABY LIV
Onze collega Sarah kwam op bezoek
met haar baby Liv. De gezichten van de
gebruikers waren goud waard. Ze waren
natuurlijk blij om Sarah terug te zien maar
er werd ook veel aandacht geschonken aan
baby Liv. Baby Liv genoot met volle teugen
van de aandacht.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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woning vier
residentieel verblijf het Portiek

MOEDERDAG
Op zondag 8 mei was het zover: Moederdag. Een dag die centraal staat van gezellig samen zijn, aangename
sfeer en verwennerij. ’s Morgens genoten de gebruikers van een verrassingsontbijt met versgebakken eitjes,
ontbijtkoeken, pistolets van bakkerij Geers… ’ s Namiddags tijdens de koffietafel konden de gebruikers
genieten van zelfgemaakte meringue en advocaat. Kortom: een geslaagde dag!

VERJAARDAGSKALENDER
In samenspraak met de gebruikers maakten we
een mooie verjaardagskalender. Aan de hand van
verfspatten kleurden we de witte schilderdoeken.
We voegden foto’s toe van de gebruikers en onszelf.
Vanaf nu hebben we onze eigen persoonlijke en
unieke verjaardagskalender.
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BEZOEK STUDENTEN
Er kwamen enkele studenten langs om kennis te maken met de
gebruikers en het activiteitenaanbod. Op basis van de kennismaking
bereidden de studenten een eigen activiteit voor. Enkele weken later
waren de studenten aan de beurt. Ze organiseerden een spelnamiddag
waarbij er werd gewerkt met een puntensysteem. De gebruikers
werden opgedeeld in verschillende groepen met elk hun eigen spel, bv.
memory, ezeltje strekje… Op het einde werden de gebruikers met de
meeste punten gekroond tot winnaars met een persoonlijk diploma.

ZOMERTERRAS
De temperaturen liepen begin mei op tot 27
graden. Dit zorgde bij iedereen voor een vroeg
zomergevoel. De zomerse temperaturen zorgden
ervoor dat de gebruikers hun maaltijden en
aperitief op terras konden nuttigen. Iedereen
genoot van het de aangename temperaturen
en het lekkere eten.

POFFERTJESNAMIDDAG
We eten ze vrijwel nooit, maar iedereen is er gek op:
poffertjes! Collega Sofie bracht haar eigen gietijzeren
poffertjespan en bakte poffertjes à volonté. De
poffertjes werden afgewerkt met poedersuiker,
aardbeien en een bol vanilleijs. Smullen maar!

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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BEWEGING
Beweging is belangrijk! Daarom zorgen we ervoor dat er telkens voldoende activiteiten zijn waarbij de
gebruikers in beweging zijn. Het is eens een spelletje bowling, petanque, badminton of we gebruiken de
fitnesstoestellen in het park dichtbij. Ook de duofiets of rolwagenfiets kunnen we binnen de Korenbloem
reserveren. Geregeld doen we dan ook een toertje met de duofiets binnen stad van Kortrijk.

EIGEN MIDDAGMAAL
KOKEN
Één keer op een maand maken we ons
eigen middagmaal klaar. Deze keer
hebben we een ovenschotel gemaakt
bestaande uit: gehakt, appelmoes
en puree. Iedereen hielp graag een
handje mee en het eindresultaat was
om van te smullen!
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VIERUURTJE IN HET PARK

WANDELING

Met het mooie weer gaan we graag op stap.
Dit keer hebben we het niet ver gezocht.
In het park hebben we ons vieruurtje
opgegeten. We waren voorzien van allerlei
zaken: picknickdekentje, drank, koekjes…
en vooral van heel veel sfeer!

Elke woensdagvoormiddag komt onze vrijwilligster Doris
om met enkele gebruikers een wandeling te maken.

ZOO VAN RIJSEL
Op een zonnige vrijdag zijn we naar
de Zoo van Rijsel geweest. In de
voormiddag maakten we onze eigen
picknick klaar om dan s’middags op
te eten in de zoo zelf. Bij aankomst
genoten we dus eerst van onze
picknick in het zonnetje. Daarna
hebben we onze toer gedaan met
als afsluit een ijsje of een drankje.
Moe maar voldaan terug in het busje
gestapt richting huiswaarts.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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ldc de Villa
lokaal dienstencentrum

ACTIVITEITEN IN HET LDC
Naast de grotere evenementen die we organiseerden, kende het LDC de afgelopen periode een gevuld
programma. Iedere dag viel er wel iets te beleven. De ene dag stond een workshop gepland rond het werken
met de smartphone, de andere dag gingen we dan weer creatief aan de slag tijdens het bloemschikken of de
creatieve hobbyclub. Ook ontspannende activiteiten als yoga, bridge of gewoon samen iets gezellig drinken
met een taartje mocht zeker niet ontbreken op ons programma. Wil je graag op de hoogte zijn van ons
programma? Bezorg ons dan snel de nodige gegevens (jouw adres of e-mailadres) en wij doen de rest!

WIJ ZOEKEN JOU!
Heb jij leuke ideeën voor nieuwe activiteiten in het LDC?
Geef je graag voordrachten? Ben je eerder een krak in
het uitstippelen van fietsroutes? Of kan je goed potten
bakken of schilderen?... en wil je graag helpen aan de
verdere uitbouw van het lokaal dienstencentrum? Aarzel
dan niet om ons te contacteren. Dit kan zowel telefonisch
(056/28 81 81) of via mail
(devilla@dekorenbloem.net).
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ROMMELMARKT OP SINT-JAN
De leukste rommelmarkt van Sint-Jan kon eindelijk terug plaats vinden. Ook wij openden die dag met
veel plezier onze deuren. Het prachtige weer en de vele standhouders brachten heel wat volk op de
been. Jong en oud sprong binnen in het LDC voor een hapje of een drankje. Naast oude gekenden,
was dit ook voor velen een eerste kennismaking met LDC de Villa. We kunnen spreken van een
meer dan geslaagde dag!

FOTOTENTOONSTELLING 'AFSCHEID'
In samenwerking met Avansa en de Korenbloem vzw werd in het LDC een fototentoonstelling
georganiseerd met als thema ‘Afscheid’. De foto’s werden, onder leiding van fotograaf Tom Linster,
genomen door een groep amateurfotografen die zich bogen over dit soms moeilijk bespreekbaar
thema. Het bezoeken van de tentoonstelling was een wandeling door afscheid, rouwen, loslaten
en opnieuw beginnen. De expositie bracht heel wat mensen op de been van zowel binnen als
buiten de Korenbloem. De reacties waren unaniem lovend.

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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onze vrijwilligers
helden van de Korenbloem
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VERRASSINGSUITSTAP
We zijn enorm dankbaar voor wie onze vrijwilligers zijn en wat ze voor ons betekenen. Zonder hen zouden we
met de Korenbloem niet zijn wie we zijn op heden. Hen op regelmatige basis in de bloemetjes zetten staat
dan ook als prioriteit op onze agenda. 2022 wordt het jaar waarin we onze jaarlijkse “bedankingsroutine”
doorbreken. We willen onze vrijwilligers op andere manieren en op verschillende momenten onze appreciatie
tonen. Zo werden alle vrijwilligers in het begin van het jaar uitgenodigd voor een luxe verwenontbijt en kreeg
nu iedereen een uitnodiging in de bus voor een verrassingsuitstap.
Donderdag 9 juni was het zo ver. We verzamelden eerst in het lokaal dienstencentrum waar we genoten van
taart en koffie en een spelletje kubb. Nadien maakten we de Leie onveilig met een boottocht en sloten we de
dag af in Kaffee Damast waar we verwend werden met een heerlijk diner.

Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilliger blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is heel hard nodig
Een hele, hele dikke merci aan al onze vrijwilligers!

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP
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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. Iedereen 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 de medewerkers van de werkgroep zinvolle dagbesteding (ZIDA) of een andere
medewerker.
Onderstaande activiteiten komen aan bod op alle woningen of worden overkoepelend
georganiseerd, meer info bij de ZIDA leden en de affiches aan de inkom, op de woningen of in de
centra voor dagverzorging :
Breiclub (in zaal de Lauwer) : 29/07, 26/08, 30/09
Bloemenkoor (in zaal de Lauwer) : neemt een pauze tijdens de zomer en komt voor het eerst weer
samen op 12/9 en 26/9

JUL

AUG

SEP

datum

dag

activiteit

14/07

donderdag

Zomerquiz in de zaal de Lauwer

29/07

vrijdag

Ijskar in de tuin

datum

dag

activiteit

17/08

woensdag

Zomermarkt in de tuin

31/08

woensdag

Woodstockfestival, de jaren 60' in de tuin

datum

dag

activiteit

23/09

vrijdag

Optreden van goochelaar
Cupcake actie stichting Alzheimer
onderzoek (WG dementie)

HET KORENBLOEMPJE JUL/AUG/SEP

43

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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Pieter de Conincklaan 12, 8500 Kortrijk I 056 26 01 01
info@dekorenbloem.net I www.dekorenbloem.net
I
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