
Het leven zoals het is...  
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Feestweekend 10 jaar warmhof 

In november vieren we het 10 jarige bestaan 
van onze campus.  

Op vrijdag 24 november vieren we dit samen 
enkel met alle bewoners.  

Zondag 26 november worden de familieleden 
uitgenodigd om dit samen te vieren.  
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Allerheiligen en Allerzielen 

 

 

1 november : Allerheiligen  

Met "alle heiligen" worden al die overledenen bedoeld die op 

aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de 

vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de 

hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die 

door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun 

heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. 

2 november: Allerzielen  

Met "alle zielen" worden die overledenen bedoeld die niet 

rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase 

die daaraan voorafgaat: het vagevuur. 

 

 

 

 

 

 

Zij die ons zijn voorgegaan, worden herdacht 



15 november : Dag van de koning 

Quiz: benoem de volgende leden van het Belgische Koningshuis  

 

 

1. -------------------------------- 

 

 

 

2.-------------------------------------- 



 

 

 

3.------------------------------------------ 

 

 

 

4.------------------------------------------------- 
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5-------------------------------------------------------- 

 

 

 

6--------------------------------------------------------- 
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Antwoorden quiz het koningshuis: 

1. Koning Philip  2. Koningin Mathilde  

3. Koning Boudewijn  4. Prinses Elisabeth   

5. Koningin Fabiola  6. Koning Albert 2 

 

Briljanten jubileum Petrus Vermeire en Iréne Boerjan  
 
Op 18 oktober 2017 was 
het feest in Het Warmhof. 
Petrus Vermeire en Iréne 
Boerjan vierden hun 
Briljanten jubileum.  
Ze gaven 65 jaar geleden 
hun ja-woord. 65 jaar 
deelden ze lief en leed. 65 
jaar met vele mooie 
momenten.  
 
Laat ons enkele bijzondere momenten ophalen. 
Irene werd op 15 November 1928 geboren thuis langs de Damse vaart. 
Ze maakte deel uit van een kroostrijk gezin met 10 kinderen. Zijzelf 
maakte deel uit van nummer 4 en 5 want ze was de helft van een 
tweeling. Ze groeide op en ging naar school in Oostkerke. 
Petrus zag het levenslicht op 1 Februari 1928, thuis, net over de grens 
in Aardenburg. Hij was de derde in de rij van vijf kinderen. Op 22-jarige 
leeftijd leerde hij de vrouw van zen leven kennen, Iréne. 
Ze waren allebei aanwezig op de kermis van Westkapelle. Op de 
dansvloer liepen ze elkaar tegen het lijf en het was liefde op het eerste 
gezicht. Petrus heeft Iréne op de dansvloer in zijn armen genomen en 
heeft haar nooit meer losgelaten. 
Na twee jaar verkering zijn ze getrouwd in het gemeentehuis van 
Oostkerke. Het was een dag met heel mooi weer. Na de plechtigheid 



op het gemeentehuis werd er gefeest thuis bij Iréne. Haar tweelingzus 
trouwde immers op dezelfde dag, dus het was dubbel feest. Er werd 
een lekkere trouwmaaltijd klaargemaakt door de kokkin. 
Na hun huwelijk gingen ze wonen in Eede. Dit huwelijk werd gezegend 
met 7 kinderen. 2 zonen en 5 dochters. Na al die jaren is de familie al 
flink uitgebreid en zijn er nu al 9 kleinkinderen en 9 
achterkleinkinderen.  
Het zijn één voor één hun oogappels. 
Iréne is altijd huisvrouw geweest ze zorgde voor lekker eten op tafel, 
voor de was en de plas en voor de opvoeding van de kinderen – kortom 
het trekpaard van het gezin zoals ze zelf zegt. 
Petrus is altijd bouwvakker geweest, het was hard werk maar hij deed 
het met hart en ziel.  
Nu genieten ze al vele jaren samen van hun oude dag. 
Samen verblijven ze nu reeds twee jaar in Het Warmhof. Het is hier 
goed, we worden omringd met de beste zorgen zeggen ze. Ze genieten 
van de rust, de warmte, het lekker eten, hun krant, tijdschriften en tv 
kijken.  
  

 



Gebruikersraad 25 september  2017 leefgroep paars 
 

• Aanwezige bewoners :  Maria Vaneenoo, Jeanne Vandemoere,  Roger Van 
Kerschaever, Lea De Freest, Roger Naert, Madeleine Borlé, Suzanne 
Henneman, Marcella Sabbe, Dora De Buck, Edgard De Coninck, Brigitte Van 
Vooren, Mariette Vantyghem, Denise Bonte, Angela Maebe  

 
Verslag : Sarah Govaert  

 

• Verwelkoming :  Iedereen welkom op de gebruikersraad van september. We 
nemen afscheid van Marie Josée De Lille en Cecilia Van Parys. We wensen 
de familie veel sterkte toe.  
We verwelkomen Madeleine Blomme. We hopen dat zij zich hier snel thuis 
voelt. 
 

• Meldingen- en suggestieboek :  
Er zijn geen meldingen of suggesties in het boek 

 

• Opvolging vorig verslag : 
Niets speciaals 
 

• Voorbije activiteiten :  
✓ 06/07 : Zangnamiddag en oliebollen 
✓ 20/07 : Sneukeltoer heel leuk, eens iets anders. Ondanks het weer heel 

geslaagd 
✓ 27/07 : Abden’s dansshow iedereen heel enthousiast, het was heel goed 

voor ons maar waarschijnlijk lastig voor de dansers. Voor herhaling vatbaar 
✓ 03/08 : BBQ steeds lekker en gezellig 
✓ 08/08 : La douce france : verrassing aangename middag 
✓ Maldegemse bingo heel leuk en nieuw 
✓ Dialectenmiddag leerrijke namiddag   
✓ Turnamiddagen met Abden zijn een schot in de roos. Steeds heel grote 

opkomst 
✓ Tovertafel is een toffe afwisseling en vernieuwend.  
✓ Mosselfestijn ze waren terug lekker dit jaar en meer dan voldoende 
✓ Seniorenmiddag Maldegem kermis mooi stuk taart, goeie ontvangst en 

leuke optredens 
✓ Vuurwerk prachtige avond, heel vlot verlopen. Iedereen heeft ervan genoten 

zowel bewoners als het personeel dat vrijwillig mee was. Met dank aan het 
comité voor de voorbehouden plaatsen 



 
 

• Komende activiteiten :  
✓ Op woensdag steeds kinétoer bij Pedro 
✓ 9/10 traktatie vriendenkring 
✓ 10/10 modeshow Decostyle 
✓ 18/10 bezoek expo Patrick De Spiegelaere 
✓ 26/10 Oktoberfest 
✓ 24-26/11 feestweekend : 10jaar Warmhof 
✓ 5/12 avondbuffet sinterklaas 

 

• Opmerkingen keuken :  
✓ In het algemeen graag op regelmatige basis iets warms ’s 

avonds. Er is al een quiche geweest, pizza, …valt heel erg in de 
smaak. Is eens iets anders dan altijd boterhammen 

✓ Frietjes op regelmatige basis 
✓ De herfst en de winter komen eraan dus ook de vraag naar 

meer winterse gerechten zoals bloedworst, witloof in hesp, …   
( in tussentijd al op menu gestaan ) 

✓ Enkele bewoners willen graag eens koantjessaus met ei 
✓ Een garnaal of kaaskroket zou ook smaken 
✓ Nog eens croque monsieurs ’s avonds 
✓ Allemaal wensen maar iedereen wel tevreden over eten en er 

wordt met smaak gegeten. 
  

• Algemene opmerkingen en vragen: 
✓ Iedereen heel tevreden !!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gebruikersraad 2 oktober 2017 leefgroep Geel 
 

• Aanwezige bewoners :  
Bert Martha, Blomme Pieter, Cherlet Jacqueline, De Lille Annie, De Loof 
Paula, De Meyer Aline, De Roo Jeaninne, De Smidt Yvonna, Duerloo Hilda, 
Goosens Jeannine, Landuyt Paula, Maenhoudt Emelie, Maes Angela, 
Mestdagh Lydia, Timmerman Yvonna, Van De Kerckhove Christianne, 
Verhaege Yvonna, Verstrynge Orpha, Gust Raeman   

 
Verslag : Yana Willems  
Begeleiding vergadering: De Cock Myriam 

 

• Verwelkoming :  
Iedereen van de afdeling is welkom op de gebruikersraad.  
 
We namen afscheid van Margriet Lanneau, Maria Cromheecke, Hedwige De 
Coninck, Godelieve Van Vooren, Lisette Van Damme  
 
Wij verwelkomen De Lille Annie, Maenhout Michelle, De Boever Georgette,  
Van Landegem Jacqueline, Duerloo Hilda  

 

• Meldingen- en suggestieboek :  
Het zwarte boek met opschrift meldingen en suggesties bevindt zich op de 
salontafel in de buurt van de TV. 
Officiële klachten dienen echter te gebeuren via een klachtenformulier. 
 
Er zijn geen meldingen of suggesties. 

 

• Opvolging vorig verslag : 
➢ Ondertussen is er al eens een koude schotel geweest.  

 

• Voorbije activiteiten :  
➢ 27/07 : Optreden Abden’s dansshow: was goed   
➢ 31/07: uitstap de kinderboerderij : was goed, mooi weer , veel leuke 

dieren gezien, lekkere pannenkoek , voor herhaling vatbaar !  
➢ 03/08: Barbecue : was lekker  
➢ 21/08: Koud buffet: het heeft gesmaakt, mag zeker nog eens  
➢ 22/08: optreden Luc Around: kan goed zingen  
➢ 24/08: Bezoek Huyze Den Hoorn: hele leuke middag, mooi weer, lekkere 

cocktail gedronken, de dansers waren leuk, mensen teruggezien   



➢ 31/08: ijskar : was lekker, mag zeker terugkomen volgend jaar  
➢ 11/09: uit eten naar De Tol: het eten heeft gesmaakt, het was gezellig en 

mag zeker nog eens   
➢ 18/09: Seniorenfeest De Hoge Pad: was goed, lekkere taart en goede 

optredens   
➢ 20/09: Bezoek aan de kermis + olliebollen: was een leuke middag, we zijn 

getrakteerd geweest op een drankje in café “ ‘twit peird”, we hebben 
lekkere olliebollen gegeten en naar de koers gekeken   

➢ 21/09: mosselen: de mosselen waren niet groot maar goed van smaak, 
de groentjes waren wel niet genoeg gaargekookt   

➢ 26/09: ontbijtbuffet: valt nog altijd goed in de smaak   
 

• Komende activiteiten :  
➢ 10/10: Modeshow Decostyle  
➢ 26/10: Oktoberfest 
➢ 30/10: herdenkingsdienst overleden bewoners  
➢ 31/10: optreden muzikale herinneringen  
➢ 7/11: frietjes met frikandellen  
➢ 24-26/11: 10 jaar Warmhof  
➢ 06-12: Bezoek sinterklaas + avondbuffet  
➢ 11/12: uitstap kerstmarkt Bomberna’s  

 

• Opmerkingen keuken :  

• Enkele bewoners gaven aan dat ze graag eens vers gemaakte rijstpap tijdens 
het avondmaal zouden krijgen.  

 

• Algemene opmerkingen en vragen: 

• Een aantal bewoners hadden geen opmerkingen en zeggen dat het hier 
goed is.  

• Een bewoonster wilde nog aangeven dat het respecteren van de middagrust 
veel verbeterd is.  

 
 
 

 

 

 

 

 



Bewonersnieuws 

 
We namen afscheid van Lisette Lippens, Ivette Houssin, Marie-Louise Vervaet 

en Mariette Bracke. We wensen hun familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

We mochten ook enkele nieuwe bewoners verwelkomen: Valeer Van 

Hauwenhuyze, Marcel Van Poucke, Edwige Van Den Abeele, Huguette 

Verstringe en Hilda Coopman. Van harte welkom en we hopen dat jullie je hier 

snel thuis voelen. 

 

 

Verjaardagen    
 

Afdeling Geel 
 
17/11  Annie De Lille 

28/11  Michaël Maenhout 
 

Afdeling Paars 
 
7/11  Madeleine Borlé 

9/11  Jeanne Vandemoere 

 

Afdeling Rood 
 

8/11  Marie Louise Van Gassen 

15/11  Irène Boerjan 

15/11  Cecile Soenen 

18/11  Maria Magdalena Timmerman 

20/11  Ivonne Dauwens 

 

Afdeling Groen 
 

28/11  Rosa Leys 

 

 

 



Agenda afdeling geel 
 

 

 

Woe 1 nov      ALLERHEILIGEN 

Don 2 nov     ALLERZIELEN 

   14u30   Dialectenspel 

Vrij 3 nov  14u30   Krantje lezen en gezellig samenzijn 

 

Maa 6 nov   14u30   Voorbereiden Frietjes 

Din 7 nov   11u30   Frietjes met frikadellen 

   14u30   Bingonamiddag  

Woe 8 nov   14u30   Uitstap kerkhof en verwenmoment 

Don 9 nov   14u30   Beroepen van toen 

Zat 11 nov      WAPENSTILSTAND 

 

Maa 13 nov   14u30   Bewegingsnamiddag 

Din 14 nov   08u30   Ontbijtbuffet 

   14u30   EnveloppenQuiz 

Woe 15 nov     DAG VAN DE DYNASTIE 

   14u30   Fruitsalade maken 

Don 16 nov   14u30   Zingen op het rode tapijt 

 

Maa 20 nov   14u30   Hoger lager 

Din 21 nov   11u00   Feestmaaltijd 

   14u30   Dessertbuffet 

Woe 22 nov  14u30   Herfst memory 

Don 23 nov   14u00   Traktatie Linda Van Severen (pensioen) 

Vrij 24 nov      10 jaar Warmhof (bewonersfeest) 

Zon 26 nov      10 jaar Warmhof (Feest voor familie) 

Maa 27 nov   14u30   Fotoquiz 

Din 28 nov   14u30   Teerlingen in de cafetaria 

Woe 29 nov  14u30   Vertelnamiddag (van TD tot café) 

 

 

 

 

 



Agenda afdeling paars 
 

 

 

Woe 1 nov      ALLERHEILIGEN 

Don 2 nov     ALLERZIELEN 

Vrij 3nov   14u30   Turnen met Abden 

 

Din 7 nov   14u30   Bingonamiddag 

Don 9 nov   14u30   Verjaardagsfeest 

Zat 11 nov      WAPENSTILSTAND 

 

Din 14 nov   08u30   Ontbijtbuffet 

   14u30   12 in 1940 

Woe 15 nov     DAG VAN DE DYNASTIE 

Don 16 nov   14u30   Zingen op het rode tapijt 

Vrij 17 nov   14u30   Turnen met Abden 

 

Maa 20 nov   14u30   Kaartbingo 

Din 21 nov   11u00   Feestmaaltijd 

   14u30   Dessertbuffet 

Vrij 24 nov      10 jaar warmhof (bewonersfeest) 

Zon 26 nov      10 jaar Warmhof (Feest voor familie) 

 

Din 28 nov   14u30   Teerlingen 

Don 30 nov   13u00   Kerstmarkt Bomberna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda afdeling rood 
 

 

 

Woe 1 nov      ALLERHEILIGEN 

Don 2 nov     ALLERZIELEN 

 

Maa 6 nov      Themanamiddag (sfeer in de leefzaal) 

Din 7 nov   14u30   Bingonamiddag 

Woe 8 nov   15u00   Bewegingsnamiddag 

Don 9 nov   14u00   Wafelbak 

Zat 11 nov      WAPENSTILSTAND 

 

Maa 13 nov   15u00   Creanamiddag: Sinterklaas 

Din 14 nov   15u30   Aperitiefnamiddag 

Woe 15 nov     DAG VAN DE DYNASTIE  

   15u00   Vertelnamiddag: Het Koningshuis 

Don 16 nov   14u30   Zingen op het rode tapijt 

 

Maa 20 nov   14u30   Geheugenkoor 

      Week van de smaak: spelnamiddag 

Din 21 nov   11u00   Feestmaaltijd 

   14u00   Dessertbuffet     

14u30   Kooknamiddag: pompoensoep 

Woe 22 nov     Saromapap maken 

      Creanamiddag: advent 

Vrij 24 nov      10 jaar Warmhof (bewonersfeest) 

Zon 26 nov      10 jaar Warmhof (feest voor familie) 

 

Din 28 nov   14u30   Teerlingen 

Woe 29 nov  15u00   Bewegingsnamiddag 

Don 30 nov  15u00   Marsepein maken 

 

 

 

 

 

 



Agenda afdeling groen  
 
 

 

Woe 1 nov      ALLERHEILIGEN 

Don 2 nov     ALLERZIELEN 

Vrij 3 nov      Vogelvoer maken 

 

Maa 6 nov   14u30   Spelnamiddag 

Din 7 nov   14u30   Bingonamiddag 

Don 9 nov   14u30   Bloemschikken 

Vrij 10 nov   14u30   Verjaardagsfeest 

Zat 11 nov      WAPENSTILSTAND 

 

Maa 13 nov   15u00   Aperitiefnamiddag 

Din 14 nov      Reminiscentie 

Woe 15 nov     DAG VAN DE DYNASTIE 

Don 16 nov   14u30   Zingen op het rode tapijt 

      Creanamiddag: Advent 

Vrij 17 nov   15u00   Vertelnamiddag: Het Koningshuis 

 

Maa 20 nov   14u30   Geheugenkoor 

Din 21 nov  11u00   Feestmaaltijd 

   14u00   Dessertbuffet     

14u30   Reminiscentie: de keuken van toen 

Woe 22 nov     Vla maken 

Vrij 24 nov      10 jaar Warmhof (bewonersfeest) 

Zon 26 nov      10 jaar Warmhof (feest voor familie) 

 

Din 28 nov   14u30   Teerlingen in de cafetaria 

Don 30 nov      Marsepein maken 

 

 


