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Klachtenformulier      Datum:………………… 

Klacht/tip of opmerking:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Vrijblijvend naam ifv antwoord:…………………………………………  
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INLEIDEND WOORDJE 

Dag allemaal, 

Welkom voor de 10e editie van 2020. 

Graag kijken we samen met jullie even terug op de voorbije 

maand die zowel de laatste hete zomerdagen als de eerste 

echte herfstdagen meebracht. We beleefden dit jaar op 

een unieke manier, weliswaar in beperkte vorm, Waregem 

Koerse. Gelukkig kon iedereen wel genieten van 

overheerlijke mosselen in een gezellig kader.  

Bij deze willen we jullie allen graag uitnodigen regelmatig 

gebruik te maken van de leefruimte op ieder verdiep voor 

een tasje soep, kopje koffie, of gewoon een gezellig 

samenzijn.  

De komende maand gaat alvast goed van start met op 1 

oktober de internationale dag van de ouderen. Hiervoor 

willen we jullie allen alvast feliciteren . 

Daarnaast willen we ook aandacht hebben voor iedereen die 

van dichtbij of veraf met kanker in aanraking komt door 

allen een hart onder de riem te steken en als blijk van onze 

steun, op 15 oktober, een geel lintje te dragen. 

Tot slot mogen we op het einde van de maand ook iedereen 

van de zorg eens in de bloemetjes zetten. 

      Voor nu alvast veel leesplezier! 
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LEUKE KALENDERWEETJES 

Oktober = Wijnmaand 

Wijn is een alcoholische drank die ontstaat door het 

vergisten van het sap van druiven. Het volledige proces 

van wijnbereidingen noemt men vinificatie. Er zijn 

verschillende soorten wijn: rode wijn, witte wijn, rosé en 

mousserende wijn zoals champagne, prosecco en cava. 

Er zijn ook met wijnalcohol versterkte wijnen, 

zoals madeira, port, marsala en sherry. Soms worden er 

ook kruiden aan toegevoegd zoals bij vermout. 

Volgens een Frans decreet uit 1907 moet wijn uit het 

sap van verse of gedroogde druiven bereid worden. 

Wanneer men het sap van andere vruchten dan druiven 

laat vergisten, heet het product vruchtenwijn. 
(bron: Wikipedia) 

 

Oktober = rozenkransmaand 

De Rozenkrans is een geheel van gebeden geschonken 

aan de Heilige Maagd als een krans van rozen. 

De maand oktober is toegewijd aan de Rozenkrans. 

Het Rozenkransgebed bestaat uit 153 “Weesgegroeten”. 

Men kan het gebed alleen, in familie of in groep bidden. 

De Rozenkrans bestaat uit de vreugdevolle, de droevige 

en de glorierijke mysteries. Paus Johannes Paulus II 

voegde er de mysteries van het Licht aan toe ter 

gelegenheid van het Jubileumjaar 2000. Elk tientje stelt 

een meditatie van het geloof voor.  
(bron: rozenkrans aan de grenzen.be) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Versterkte_wijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madeira_(wijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_(wijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marsala_(wijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sherry
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtenwijn
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WINTERTIJD 

In de nacht van zaterdag  

24 oktober op zondag 25 oktober 

schakelen we over naar het 

winteruur! 

We moeten onze klok één uur terugdraaien: 

3uur wordt 2uur in de nacht! 

Dit wil zeggen dat iedereen een uurtje langer 

kan slapen. 
 
 

ENKELE WEERSPREUKEN 
 

Wie veel noten kan klippelen,  

zal nog van de kou gaan trippelen. 

 

Tot het vallen van het blad,  

geuren doet het duizendblad. 

 

Worden de bladeren geel en krom,  

kijk dan maar naar de kachel om. 

 

Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. 

Maar in oktober nat en koel, is een zachte winter een 

voorgevoel. 

 
(bron: Vlaamse vereniging voor weerkunde) 
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OVERLEDEN RESIDENTEN 

 

Op vrijdag 28 augustus is mevr. Rosa Schamelhout van 

ons heengegaan. 

Rosa verbleef op K 206 op het tweede verdiep. 

 
Op woensdag 02 september is mevr. Verplancke Maria 

van ons heengegaan. 

Maria verbleef op K 203 op het tweede verdiep. 

 
Op donderdag 10 september is  

Mevr. Denise Van Luchene van ons heengegaan. 

Denise verbleef op K 403 op het vierde verdiep. 

 
 

 

Onze oprechte deelneming aan de dierbare familie, 

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze droevige 

periode!  
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JARIGEN OKTOBER  
 

JARIGE RESIDENTEN OKTOBER: 

Carine Vanderbeken (K 116) 

wordt op 4 oktober 61 jaar 

 

Jacqueline Nys (K302) 

wordt op 7 oktober 83 jaar 

 

Simonne Pannecoucke (K 401) 

wordt op 8 oktober 96 jaar! 
 

Marcella Snauwaert (K 305) 

wordt op 10 oktober 81 jaar! 

 

Denise Smets (K 303) 

wordt op 10 oktober 91 jaar! 

 

Adolf Van Hoecke (K 205) 

wordt op 16 oktober 81 jaar! 
 

Lea De Bel (K 209) 

wordt op 28 oktober 93 jaar! 
 

 

 

 

 

 

Van harte gefeliciteerd aan de jarigen!!! 
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JARIGE PERSONEELSLEDEN OKTOBER: 
 

Melissa Lepere (Nachtverpleegkundige) 

wordt op 3 oktober 35 jaar! 
 

Kim Moerman (zorgkundige) 

wordt op 7 oktober 34 jaar! 

 

Parmentier Kimberly (zorgkundige) 

wordt op 17 oktober 25 jaar! 

 

Kapster Sofie wordt op 20 oktober 

48 jaar! 
 

Decorte Febe (zorgkundige) 

wordt op 22 oktober 23 jaar! 
 

Patricia De Groote (interieurverzorgster) 

wordt op 23 oktober 53 jaar! 

 

 

 

 

 
 

We wensen hen alvast een  
heel gelukkige verjaardag toe!!!  
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 EEN TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER 

 
 

  

 

 

De laatste zomerwandeling… 
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Lekker genieten van mosselen met frietjes … 
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Fietsen op een heerlijke  

zomerdag… 
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ACTIVITEITEN IN CORONATIJD: 

OKTOBER 
 

De activiteiten worden nog steeds per week 

gepresenteerd op de afdeling. 

We passen deze aan naargelang de noodzaak en 

naargelang gewijzigde coronamaatregelen. 
 

Wel kunnen we al verklappen dat we terug de 

seniorenweek gaan vieren met leuke activiteiten op de 

afdelingen en dat we daarmee jullie extra in de 

bloemetjes zullen zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU OKTOBER 
 

Datum  soep hoofdgerecht dessert 

Donderdag 1 Courgette/ 

komkommersoep 

Kippengyros met frietjes Fruit 

Vrijdag 2 Preisoep Zalm met groentenpuree Ijs 

Zaterdag 3 Brocollisoep Varkenswangetjes, rauw 

witloof, aardappelen 

Fruit 

Zondag 4 Tomatensoep met 

balletjes 

Konijn met pruimen en 

kroketten 

Gebak 
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Maandag 5 Ajuinsoep Kippenboomstammetjes, 

princesseboontjes en 

aardappelen 

Choco-

mousse 

Dinsdag 6 Groentencreme- 

soep 

Zomerhutsepot met 

kalfsworst 

AVOND: macaroni met 

ham en kaas 

Banaan 

Woensdag 7 Tomatensoep Kalkoen pavee, fruit en 

gratin aardappelen 

Huis- 

dessert 

Donderdag 8 Aspergesoep Brochette, koude 

groenten en frietjes 

Flan 

Vrijdag 9 Preisoep Kabeljauw, spinazie, puree Ijs 

Zaterdag 10 Paprika-bloemkool 

soep 

Kippenfilet, warme 

tomaat, gebakken 

aardappelen 

Fruit 

Zondag 11 Tomatensoep met 

balletjes 

Varkenshaasje, 

brocollimix en kroketten 

Gebak 

 

Maandag 12 Kervelsoep Kalfsbroodje, rode kool 

en aardappelen 

Rijstpap 

Dinsdag 13 Preisoep Rundstong in madeira, 

champignons en puree 

AVOND; bloedworst met 

appelmoes 

Huis- 

Dessert 

Woensdag 14 Tomatensoep Witloof in hesp met puree Banaan 

Donderdag 15 Brocollisoep Vol au vent met frietjes Creme 

dessert 

praliné 

Vrijdag 16 kippensoep Scharfilet op wijze van de 

chef met groentenpuree 

ijs 

Zaterdag 17 Knolseldersoep Gebraad, erwten en 

wortelen met aardappelen 

Fruit 

Zondag 18 Tomatensoep met 

balletjes 

Rosbief, gestoofd witloof 

en kroketten 

Gebak 
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Maandag 19 Erwtensoep Zwitserse schijven, 

appelmoes en aardappelen 

Flan 

caramel 

Dinsdag 20 Wortelsoep Kalfsblanket met puree 

AVOND: stampies 

Banaan 

Woensdag 21 Tomatensoep Hutsepot met worst of 

kotelet 

Huis-

dessert 

Donderdag 22 Bloemkoolsoep Kippengyros met frietjes Choco- 

mousse 

Vrijdag 23 Courgettesoep Gegratineerde vispan met 

puree 

Ijs 

Zaterdag 24 Pompoensoep Ovenschotel  Fruit 

Zondag 25 Tomatensoep met 

balletjes 

Kalkoenpavee, fruit en 

kroketten 

Gebak 

 

Maandag 26 Ajuinsoep Witloof in hesp met puree Platte 

kaas 

Dinsdag 27 Minestrone Ardeense burger met 

spruiten en aardappelen 

AVOND: omelet 

Banaan 

Woensdag 28 Tomatensoep Kippenbillen, ratatouille 

en gebakken aardappelen 

Huis- 

dessert 

Donderdag 29 Aspergesoep Varkenswangetjes, salade 

en frietjes 

Crème 

dessert 

koffie 

Vrijdag 30 Wortel-paprika-

soep 

Gepaneerde vis, boontjes 

in tomatensaus, puree 

Ijs 

zaterdag 31 Groentencreme- 

soep 

Worst, wittekool in 

bechamel en aardappelen 

fruit 

zondag 01 Tomatensoep met 

balletjes 

Konijn, appelmoes en 

kroketten 

Gebak  

Smakelijk!  
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EXTRA LEESPLEZIER 
 

(Cursiefje van Louis Verbeeck, bron: goedgezind.be) 

Te 

Mensen durven tegenwoordig nogal eens van mening 

verschillen, maar in mijn omgeving zijn ze het over 

één ding doorgaans roerend eens: het gaat TE vlug. 

De tijd vliegt TE snel en als waar TE voorstaat, is niet 

goed. Te vroeg, te laat, is niet goed. Te vroeg, te laat, te 

veel, te weinig, te jong, te oud … Ga zo maar door. En ik 

dacht daar ook zo over. 

Zit ik me toch gisteren in een boek van Herman de 

Coninck Te lezen. Het is een man die mij zeer lief is en 

die ook te vroeg vertrokken is naar een onbekende 

bestemming. Ergens in dat boek citeert Herman zijn 

vader. Ik doe dat schaamteloos nog eens over, primo 

omdat ik het zo mooi vind, en ook, secundo, omdat ik 

vrees dat dit boekje van Herman gauw zal vergeten zijn, 

net zoals zoveel andere mooie boekjes. 

En als ik die vader hier niet citeer, dan zouden een hoop 

lezers het citaat van die vader nooit kennen. Die vader 

van Herman placht ook altijd te zeggen dat alles met te 

niet goed was, “behalve Tevreden en …Te Lourdes op de 

bergen.” Mooi toch. 
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Ik vertelde het gisterenavond in bijzijn van een meisje 

van een jaar of twaalf, maar zij kon er niet om lachen. 

Zij wist gewoon niet waarom al die grote mensen lachten 

en wat er nu zo geestig was te Lourdes op die bergen. 

Want van Bernadette Soubirous had ze nog nooit 

gehoord, en dat Onze-Lieve-Vrouw daar verschenen was 

in de grot, daar had ze ook nog nooit over gehoord. 

Wij hadden thuis vroeger zo’n nagemaakte grot van 

Lourdes in de tuin staan en mijn zusjes speelden in de 

meimaand Bernadette met een witte zakdoek op hun 

hoofd en veldbloemen in hun handjes. Mei was de maand 

van Maria en alle vogels werden verondersteld een ei te 

leggen. Allemaal voorbij. Er zijn TE weinig eieren van de 

bedreigde vogelsoorten. 

Het is allemaal snel gegaan, TE snel: je kunt de 

paaseieren tegenwoordig al in de kerstboom hangen. Zo 

snel gaat het. Al moet je natuurlijk goed op de 

houdbaarheidsdatum letten. 

Wij hebben er al een hoop prehistorie op zitten: de 

Paternoster, het rozenhoedje, ons missaal, de klokken 

van Rome, Waar men gaat langs Vlaamse wegen, Charles 

Janssens, Co Flower, de Woodpeckers, Theo Vandenbos, 

Helma en Salma, Godfried Bosmans, Simon Carmiggelt, 

Sonneveld , straks ook Toon Hermans. 

Die worden alleen af en toe nog eens opgerakeld in de 

prehistorie. Straks staat Herman de Coninck ook alleen 
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nog in de schoolboekjes. En al wat in de schoolboekjes 

staat is om even te onthouden tot op het examen en dan 

zo vlug mogelijk te vergeten, want er moet weer ruimte 

komen op de harde schijf van onze computer. 

Wie zal morgen mijn stukje nog lezen, denk ik soms 

zonder me daar illusies bij te maken. Tussen de 

favoriete vakantieboeken van de politici kwam ik 

alleszins niet voor. Herman de Coninck trouwens ook niet. 

Zelfs niet bij Bert Anciaux. Die nam wel het boekje KUT 

mee naar een onbewoond eiland. Het is een boekje van 

Juan Manuel de Prade. Beschrijving van tien exemplaren. 

Naar het schijnt héél geestig en volstrekt niet vulgair. 

Zal wel zo zijn. Het zou maar erg zijn als een Minister 

van Cultuur een boek mee op vakantie neemt, waarin 

oeverloos geluld wordt. 

– Louis Verbeeck 
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SLOTGEDICHT 
 

Het slotgedicht is eigenlijk geen gedicht maar een 

liedjestekst van Rob de Nijs: Zo mooi zijn oude mensen: 

 

Wat een stille oude dag 

Je ogen staan zo ver 

Zien de wereld nog, zoals ie vroeger was 

 

En de weemoed, als je lacht 

Daarin spreken jaren mee 

De oorlog als een wond die nooit genas 

 

En mijn zoon rent als de wind voorbij 

Hij kent alleen vandaag 

Maakt een cirkel om je heen 

En komt 's avonds met z'n vraag: 

 

Wat zijn oude mensen 

Zachte witte mensen 

Als bomen in het park zo hoog 

Ze kijken even ver 

 

Wat zijn oude mensen 

Nevelige mensen 

Als bomen in het park zo oud 

Zo mooi zijn oude mensen 

 

Een leven lang op reis 

Wie kent nog jouw verhaal 
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Wie neemt de tijd om langzaam terug te gaan 

Zelfs de mannen zijn nu grijs 

Als lavendel in je tas 

Maar je liefde raakt ze onveranderd aan 

 

Wat zijn oude mensen 

Nevelige mensen 

Als bomen in het park zo hoog 

Ze kijken eindeloos ver 

 

Jouw stem in het avondlicht 

Vergeet alle tijd 

Weer jong sta jij opeens voor mij 

 

Wat zijn oude mensen 

Stilgeleefde mensen 

Als bomen in het park zo oud 

Zo mooi zijn oude mensen... 

 
Read more: https://muzikum.eu/nl/123-168-97544/rob-de-nijs/oude-mensen-

songtekst.html#ixzz6Xd5FdS12 
 

 

SPELWINNAAR 
 

Er zijn veel formulieren binnengekomen deze maand! 

Dank je wel allemaal om mee te spelen! 

De winnaar van de prijsvraag van augustus is:  

Dhr. Secember Claude!  
Van harte PROFICIAT!  

Uw prijs komt u weldra tegemoet! 
  

https://muzikum.eu/nl/123-168-97544/rob-de-nijs/oude-mensen-songtekst.html#ixzz6Xd5FdS12
https://muzikum.eu/nl/123-168-97544/rob-de-nijs/oude-mensen-songtekst.html#ixzz6Xd5FdS12
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  SPEL VAN DE MAAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing gevonden? Geef dit antwoordenbriefje aan iemand 

van de medewerkers en wie weet sta jij er volgende maand 

in als winnaar! 

Naam: ………………………………………………………………………K ……… 

Veel SUCCES !!! 


