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De chrysant, een plant met 
betekenis 

Omdat veel mensen chrysanten gebruiken om grafstenen op te 
fleuren, wordt de plant vandaag vaak met kerkhoven en sterven 
geassocieerd. Maar eigenlijk staat de chrysant voor iets minder 
luguber, want deze eetbare plant komt oorspronkelijk uit China 
en Japan en is het symbool voor intens geluk en lang leven. 
Hoewel weinigen dat tegenwoordig weten, wensen we met 
chrysanten onze dierbaren dus eigenlijk een 
zekere onsterfelijkheid toe. Maar natuurlijk kopen wij de plant 
voornamelijk om praktische redenen, want het bloeit perfect in 
koude temperaturen en kan een winter lang overleven. 
Bovendien zijn chrysanten ook heel kleurrijk, waardoor je de 
bloemen gerust aan je voordeur kunt zetten. 

Zou je toch liever geen chrysanten gebruiken? Dan is gaultheria 
procumbens of bergthee een goed alternatief. Deze plant met 
rode besjes is net als de chrysant een winterbloeier en kan in 
combinatie met klimop voor een mooie afwisseling zorgen. 



 

 

Zweedse puzzel 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag10 december 

Gezellige kerstmarkt    

met voor elk 

            wat wils !!  



 

Gebruikersraad 04 oktober 2016 leefgroep Geel 
 

 Aanwezige bewoners :  
Traweels Mariette, De Roo Jeannine, Blomme Pieter, Landuyt Paula, 
Vandekerckhove Christiane, Bert Martha, Van Vooren Godelieve, De 
Smidt Yvonne, Mestdagh Lydia, Braet Rachelle, De Meyer Alina, 
Verstrynge Orpha, Maes Angela, De Loof Paula, Jaqueline Cherlet, 
Rachelle Braet 
 

Verslag : Yana Willems  
Begeleiding vergadering: De Cock Myriam 

 
 

 Verwelkoming :  
Iedereen van de afdeling is welkom op de gebruikersraad. We namen 
afscheid van De Bruycker Georges en Berten Maria.   

 
Wij verwelkomen De Noël Antoinette en Bracke Mariette.  

 
 

 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 : 
Van het mosselfestijn konden de bewoners ondertussen genieten, met 
opgevulde tomaten met garnaal als alternatief. De bloedworst is er nog niet 
van gekomen, aangezien dit niet echt gepast is voor de zomermaanden.  

 
 

 Voorbije activiteiten :  

 21/06: Uitstap met treintje: goed, dit mag nog gedaan worden 

 05/07: Ontbijtbuffet: Altijd dik in orde, het was beter om het eten op de 
tafels te presenteren dan een groot buffet  

 12/07: Vlaamse dag met oliebollenkraampje: Goed 



 18/07 en 13/09: Komen eten – buffet vis: goed, was lekker  

 16/08: Optreden Wij zingen voor U: sommigen vonden dit goed, anderen 
vonden dat er teveel gepraat werd  

 22/08: Zomerse namiddag met mojitobar in het atrium: was goed, maar wel 
maar eentje van drinken of het kruipt in  je hoofd  

 23/08: Het bezoek van de ijskar: was goed, een goede dag ook want het was 
warm  

 24/08: De jaarlijkse barbecue: goed en lekker  

 08/09: Uitstap naar de Tol: erg goed, duim omhoog, en lekker om te eten  

 19/19: Seniorenfeest Maldegem Kermis: Goed, jammer dat er een van de 
bewoners vroeger weg moest  

 20/09: Draaiorgel Concertina + verbroedering met Huyze Den Hoorn: 
sommigen vonden het goed, anderen vonden het vals gezongen 

 22/09: Het jaarlijks Mosselfestijn: was lekker, maar zou nog beter zijn met 
verse frietjes  

 22/09: Uitstap in beperkte groep ( wandelen door Maldegem), met traktatie 
oliebollen van de kermis: goed maar wel kleine olliebollen  

 27/09: Ontbijtbuffet (2 maandelijks): idem  
 
 

 Komende activiteiten :  

 13/10: Oktoberfest: 

 18/10: Modeshow Dimoda 

 07/11 en 28/11: School de Papaver op bezoek 

 17/11: Feestmaaltijd ter gelegenheid van de maand van de derde leeftijd. 

 25/11: Optreden in de cafetaria: De Klaproos 

 06/12: Avondbuffet Sinterklaas 

 09/12: Optreden Roland v/d Velde 

 22/12: Kerstviering cafetaria 
 
 

 Opmerkingen keuken :  
 
Er is één bewoner die graag elke dag goede ouderwetse boerenboter zou willen 
bij de boterham.  
De bewoners willen graag koffie drinken uit grote witte bekers. Die zouden 
moeten meekomen uit de keuken.  
 
 
 



 

 Algemene opmerkingen en vragen: 
 
Veel mensen zijn hier tevreden en hebben geen verdere opmerkingen of 
wensen.  
Er vroeg een bewoner om tijdens de middagrust stil te zijn, zodat ze wat kan 
slapen.  
 

 Mededeling:  
 

De bewoners hebben te horen gekregen dat kinesist Tim niet meer terug zal 
komen naar het woonzorgcentrum.  
 
   
De vergadering wordt afgesloten met een aperitief.            
Volgende bewonersraad, zie krantje. 
 
  



Gebruikersraad 07 oktober 2016 leefgroep paars 
 

 Aanwezige bewoners :  
Cyriel Dhondt, Diane Gussé, Dora De Buck, Monica Sys, Maria Vaneeno, 
Angela Maebe, Denise Bonte, Laura De Witte, Roger Naert, Edgard Van 
Waeyenberghe, Brigitte Van Vooren, Edgard De Coninck, Suzanne 
Henneman, Lea De Freest, Maria De Pape, Simone Coene, Robert 
Stevens, Marcella Sabbe 
 

Verslag : Sarah Govaert  
 
 

 Verwelkoming :  
 
Iedereen van de afdeling is welkom op de gebruikersraad. We namen 
afscheid van Cecile Longueville enElisa De Bree. We wensen de familie veel 
sterkte toe.  
Graag verwelkomen we Suzanne Henneman en Roger Van Kerschaever.. 
Hopelijk zijn jullie het ondertussen al wat gewoon. 
 
Ook verwelkomen we opnieuw Lieve Coens, ze kon ons niet missen, 
Kimberly als nieuwe zorgkundige en Tamara Mortier als assistent teamcoach 
bij Carine. 

 
 

 Meldingen- en suggestieboek :  
 
Er zijn geen meldingen of suggesties. 

 
 

 Opvolging vorig verslag : 
 
Vorige vergadering werd gevraagd om de tuintjes op te ruimen , dat is 
uiteraard al gebeurd. Deze zomer hebben we er verschillende keren kunnen 
genieten van een kopje koffie.  
 
 
 
 
 



 Voorbije activiteiten :  
 

12/07: Vlaamse dag met oliebollenkraampje heel goed hé 
18/07 en 13/09: Komen eten – buffet vis het heeft gesmaakt, eens iets anders 
16/08: Optreden Wij zingen voor U  
22/08: Zomerse namiddag met mojitobar in het atrium gezellig 
23/08: Het bezoek van de ijskar mooie warme dag met aangename verfrissing 
24/08: De jaarlijkse barbecue verzorgd en gevarieerd 
19/19: Seniorenfeest Maldegem Kermis  goeie ontvangst, mooi programma en 
lekkere taart 
20/09: Draaiorgel Concertina orgel op zich mooi maar zang niet zo mooi 
22/09: Het jaarlijks Mosselfestijn heerlijk ook het alternatief viel in de smaak 
22/09: oliebollentraktatie Maldegem kermis leuke verrassing 
27/09: Ontbijtbuffet  
 Kookactiviteiten door personeel zijn heel lekker en een welkome  
 afwisseling bv hamburgers, hotdogs 
 
 

 Komende activiteiten :  
 

13/10: Oktoberfest: 
18/10: Modeshow Dimoda 
07/11 en 28/11: School de Papaver op bezoek 
17/11: Feestmaaltijd ter gelegenheid van de maand van de derde leeftijd. 
25/11: Optreden in de cafetaria: De Klaproos 
06/12: Avondbuffet Sinterklaas 
09/12: Optreden Roland v/d Velde 
22/12: Kerstviering cafetaria 
 
 

 Opmerkingen keuken :  
 Quiche ’s avonds is enorm goed in de smaak gevallen.  
 Op het verlanglijstje staan volgende gerechten : fricandon met 

kriekjes ( maag ook ’s avonds ), bloedworst, hutsepot, zurkelpatatjes 
 Af en toe eens roerei ’s morgens ipv enkel tweemaandelijks bij het 

buffet 
 Tijdens het wildseizoen eens wild 
 Over het algemeen vinden de bewoners de menu heel afwisselend en 

het eten verzorgd 
 De keuken is goed zoals hij is 



 Doch graag meer frietjes, de kleine aardappelblokjes vallen minder in 
de smaak, het zijn prutskes. 

 Een bewoner vindt dat de keuken toch wel een pluim verdient 
 
 

 Algemene opmerkingen en vragen: 
 Een bewoner laat weten dat hij tevreden is over iedereen 
 Het personeel wordt als heel vriendelijk ervaren 
 Een bewoner wil absoluut gene slecht woord over het warmhof 
 Iemand laat weten dat zij de wekelijkse douche ideaal vindt. 

 
 

 Mededeling:  
In de leefruimte ligt een fotoboek aan de TV “ onze afdeling in beeld “. 
Regelmatig wordt dit aangevuld met nieuwe foto’s van activiteiten en 
gebeurtenissen. Iedereen kan dit inkijken zolang het maar terug komt naar 
de leefruimte. Veel kijkplezier. 
 

 
             
Volgende bewonersraad, zie krantje. 
 

 
  



Gebruikersraad 14 september 2016 leefgroep rood-groen 
 

 Aanwezig :  
 

Leefgroep rood: Edith  De Smet, Rosa Grijp, Madeleine Van Haecke, Jenny 
Standaert, Yvette Devos, Mariëtte Buysse, Godelieve Raeman, Julia Bekaert, 
Agnes Van Haecke, Angèle Verstraeten, Ivette Houssin, Roger Lazoen, 
Lutgarde Missiaen, Willy Rotsaert, Paula Van Landschoot, André Haeck, 
Denise Depré, Julia Huyghe, Maria Timmerman, Noël De Keyser.              
 
Leefgroep groen:  

 

 Verslag :  Myriam Veirman  
 

Iedereen welkom op de vergadering. We hebben jammer genoeg afscheid 
moeten nemen van Sonja De Clerck, Valeer Braet en Noëllie De Meyere op 
de rode leefgroep.   
We verwelkomen dan ook Paula Van Landschoot, André Haeck en William 
Wieme. Wij wensen hen veel mooie dagen toe.  
 
 

 Meldingen- en suggestieboek :  
Er staan geen meldingen of suggesties in de boeken genoteerd 

 
 

 Opvolging vorig verslag : 
Geen bijzondere opvolgingen.  

 

 Voorbije activiteiten : 
  

o Optredens:  
 Geeno: altijd goed 
 De Kluivers: iets nieuws maar verrassend goed. Mogen 

terugkomen.   
 Playbackshow van het personeel op de leefgroep: zou er iedere 

maand mogen zijn. Heel leuk, heel goed gedaan !!! 
o Eten en drinken:  

 Dessertbord moederdag: heel lekker en lekker veel  
 Avondbuffet vaderdag: dik in orde 
 2-maandelijkse ontbijtbuffetten: zullen we niet aan verzaken 
 Barbecue: heel lekker. Goeie formule.  
 IJskar: leuke en welgekomen traktatie. IJs was heel lekker.  
 Coupe aardbeien: aardbeien waren een beetje zuur, maar toch 

lekker met de ijs.  



 Confituur maken: geslaagd en lekker 
o Uitstappen: 

 Naar de markt, het centrum of in de omgeving: mag nog veel 
meer gebeuren 

 Uitstap met Treintje naar Sint-Rita en Moerkerke. Veel geluk 
gehad dat we geen regen hadden, al bij al geslaagd.  

 Etentje in de Tol (groene leefgroep) de Koetshoeve (rode 
leefgroep): dik in orde. Bewoners hebben zich goed 
geamuseerd maar waren wel heel moe. (maar hebben er dat 
voor over)  

o Andere:  
 Activiteiten met vormelingen: heel wat bewoners zijn geen 

vragende partij meer.  
 Hondenshow en paardjes op bezoek. Dieren zijn héél 

aantrekkelijk en vragen weinig terug. Zeker opnieuw doen.  
 Bewegingsactiviteiten, samen zingen en geheugenkoor, 

spelactiviteiten en vertelnamiddagen mogen steeds op de 
agenda staan.  
 

 Komende activiteiten : 
In het krantje staat de volledige activiteitenkalender van de desbetreffende 
leefgroepen. Toch nog enkele aandachtspunten:  
 

 Maandag 19 september: Seniorenfeest in CC Den Hoogen Pad, 
ter gelegenheid van Maldegem Kermis (hopelijk volgend jaar 
terug in Maldegem) 

 Dinsdag 20 september: optreden met draaiorgel Concertina 
 Donderdag 22 september: mosselfestijn 
 Dinsdag 18 oktober: modeshow van Dimoda+ 
 Dinsdag 6 december: bezoek van Sinterklaas 
 Maandag 19 december: optreden van Roland Van De Velde 
 Donderdag 22 december: kerstviering in de cafetaria 

opgeluisterd door Jan’s koor Canticorum 
 

 Bespreking, vragen of suggesties:  
 De bewoners voelen zich tevreden met wat er rondom hen en 

voor hen gebeurd. Doe zo verder.  
 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. 
 

Volgende gebruikersraad, zie krantje. 



Bewonersnieuws 
 
 

We namen afscheid van Elza Janssens en Marcella Rotsaert. We wensen hun 
familie en vrienden veel sterkte toe.  
Ondertussen mochten we ook nieuwe bewoners verwelkomen. Gerard 
Vandevoorde en Albert De Pauw. We heten hen van harte welkom en hopen 
dat ze zich hier snel thuis zullen voelen. 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 

 
 

Paars: 
07/11  Marie José De Lille 
 

Rood: 
15/11  Irène Boerjan 
15/11  Cecile Soenen 
18/11  Maria Timmerman 
20/11  Ivonne Dauwens 
 

Groen: 
28/11  Rosa Leys 
 

 
 
 
 



 
 

Woe 2 nov  14u30  Koken Halloween 
Don 3 nov  14u30  Opening seniorenmaand met Jos Mommen 
 
Maa 7 nov   13u30  School De Papaver op bezoek 
Din 8 nov   14u30  Bingo in de cafetaria 
Woe 9 nov   14u30  Kaart bingo 
 
Maa 14 nov  14u30  Wafelbak 
Woe 16 nov  14u30  Vogelvoer maken 
Don 17 nov  11u15  Feestmaaltijd 
   14u30  Reminiscentie: van TD tot café 
Vrij 18 nov   14u30  Verwennamiddag 
 
Maa 21 nov  14u30  Terugblik op de oorlog 
Din 22 nov    8u30   Ontbijtbuffet  
   14u30  Teerlingen 
Don 24 nov  14u30  Fotoquiz 
Vrij 25 nov   14u30  Optreden: de klaproos 
 
Maa 28 nov  13u30  School De Papaver op bezoek 
Woe 30 nov  14u30  Verjaardagsfeest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Don 3 nov   14u30  Opening seniorenmaand met Jos Mommen 
 
Maa 7 nov  13u30  School De Papaver op bezoek 
Din 8 nov  14u30  Bingo in de cafetaria 
Don 10 nov  14u30  Verjaardagsfeest 
 
Maa 14 nov  14u30  Kaartbingo 
Don 17 nov  11u15  Feestmaaltijd 
Vrij 18 nov  14u30  Aperitiefnamiddag 
  
Maa 21 nov  14u30  Praatcafé: de keuken van toen 
Din 22 nov    8u30   Ontbijtbuffet 
   14u30  Teerlingen 
Vrij 25 nov   14u30  Optreden: De Klaproos 
 
Maa 28 nov  13u30  School De Papaver op bezoek 
Din 29 nov  13u30  Bezoek Bomberna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Don 3 nov   14u30  Opening seniorenmaand met Jos Mommen 
 
Din 8 nov   14u30  Bingo in de cafetaria 
   17u00  Balletjes met kriekjes 
Woe 9 nov   15u00  Bewegingsnamiddag 
Don 10 nov     Start ‘Week van de smaak’ 
 
Maa 14 nov  15u00  Vertelnamiddag: De keuken van vroeger 
Din 15 nov  11u00  Komen eten: De smaak van toen 
Woe 16 nov  15u00  Beleving: De keuken van vroeger 
Don 17 nov  11u15  Feestmaaltijd 
 
Maa 21 nov  14u30  Geheugenkoor 

15u00  Creanamiddag: Sinterklaas 
Din 22 nov   15u00  Aankleden leefruimte: Sinterklaas 
Woe 23 nov  15u00  Voorleesnamiddag Stille Ruimte 
Don 24 nov  15u00  Creanamiddag: advent 
Vrij 25 nov  14u30  Optreden: De Klaproos 
 
Din 29 nov   14u00  Creanamiddag: Kerstmarkt 
Woe 30 nov  14u30  Cinema: Sinterklaasfilm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Don 3 nov   14u30  Opening seniorenmaand met Jos Mommen 
 
Din 8 nov   10u00  Komen eten 
   14u30  Bingo in de cafetaria 
   17u00  Balletjes met kriekjes 
Woe 9 nov   15u00  Hand- en voetverzorging 
Don 10 nov   15u00  Verjaardagfeest 
 
Maa 14 nov  14u00  Uitstap Euroshop 
Din 15 nov  14u45  Multidisciplinair overleg 
Woe 16 nov  15u00  Belevingsnamiddag 
Don 17 nov  11u15  Feestmaaltijd 
Vrij 18 nov   15u00  Vertelnamiddag: De Keuken van Vroeger 
 
Maa 21 nov  14u30  Geheugenkoor 
Din 22 nov  10u00  Komen eten 
   15u00  Uitstap: Bibliotheek 
Woe 23 nov   15u00  Voorleesnamiddag met aperitief 
 
Don 24 nov  15u00  Creanamiddag: Advent 
Vrij 25 nov   14u30  Optreden: De Klaproos 
 
Maa 28 nov  15u00  Creanamiddag: Sinterklaas 
Din 29 nov  08u30  Pannenkoekenontbijt 
Woe 30 nov   15u00  Aankleden leefruimte: Sinterklaas 
 


