TV-kok Jeroen Depauw komt met veel enthousiasme langs bij onze bewoners tijdens Week van de
Senioren!
Tijdens de seniorenweek (3e week van november) worden in gans Vlaanderen de ouderen
verwend. In WZC Sint-Carolus in Kortrijk doen we hier heel graag aan mee. We slaagden erin om
wel een heel speciale activiteit te plannen. Op donderdag 21 november zullen onze bewoners
genieten van een kookdemo (uiteraard met proeverij) van TV-kok Jeroen Depauw. Het water komt
hen nu al in de mond!
Het is een grote uitdaging binnen de residentiële sector om, naast het leveren van goede zorg, ook
voldoende aandacht te hebben voor een zinvolle dagbesteding. Veel van onze bewoners zijn , door
hun hoge zorgbehoevendheid afhankelijk van anderen om hun tijd in te vullen. Gelukkig kunnen we
binnen onze organisatie reken op een gemotiveerd team van ergotherapeuten, animatoren en
leefgroepbegeleiders, die, samen met onze groep vrijwilligers dag na dag instaan voor het aanbieden
van een gevarieerd aanbod aan activiteiten, gaande van een crea-workshop, over het samen bekijken
van een film tot daguitstappen met het busje.
Tijdens de seniorenweek (week van 18 november) mag het nog iets meer zijn. Elk jaar wordt de
kalender van deze week met veel zorg ingevuld: voor elk wat wils, afwisseling, op maat van de
bewoners en met de inzet van veel medewerkers.
Dit jaar slaagde het animatieteam erin om Jeroen Depauw warm te maken voor de seniorenweek. Hij
is bekend door zijn stukje in ‘1000 zonnen en garnalen’, door het programma ‘Chef versus
Vlaanderen’, hij werkt en schreef met en voor kinderen,artiesten, …
Lekker koken met eenvoudige ingrediënten, dat is de uitdaging die Jeroen zich telkens weer stelt. Op
de vraag of hij bereid was om bij ons in het WZC te komen koken, antwoordde hij meteen ‘ja’,
geëngageerd, ‘mijn opa verblijft ook in een WZC’. Hij slaagt er opnieuw in om met gewone zaken
recepten op te stellen, voor onze bewoners.
Op donderdag 21 november gaat Jeroen rond 12.30u met een 8 tal medewerkers aan de slag.
Opdracht: 140 dessertbordjes maken.
Na de middag geeft hij dan 2 keer een kookdemo waarna elkeen kan proeven en genieten, zowel de
bewoners als de aanwezige medewerkers. (rond 15u)
Info + contact:
Lynn Cools (Directeur bewonerszorg, lynn.cools@st-carolus.be – 056 24 52 72 – 0478 87 28 50)
WZC Sint-Carolus
Groeningelaan 7
8500 Kortrijk

