
Beste bezoekers en familie.  
De maand oktober is voorbij 
gevlogen. Ondanks dat de 
temperaturen het nog niet 
altijd aangeven zijn we in de 
herfst beland.  
 
Woensdag 31 oktober hebben 
we Halloweenmummies 
gemaakt. Het waren worstjes in 
een lekker bladerdeegkorstje! 

 
Deze engerds hebben ons goed 
gesmaakt! 

We hebben nog meer 
gesmikkeld. Tijdens onze 
“brasserie Romantiek” hebben 
Stephanie, Ann en Margo ons 
getrakteerd op een warme 
appel met kaneel en een 
bolletje vanille ijs.  

 
Begin oktober kwamen 
studenten ergotherapie langs 
om samen met ons een 
aangepaste versie van het spel 
Trivial Pursuit te spelen. Ze 
werkten rond verschillende 
aspecten van culturen. Op deze 
manier proberen ze het 
onderwerp migratie 

bespreekbaar te maken bij 
ouderen.  

 
We kregen ook bezoek van het 
hondje Kamiel. Dit is het 
hondje van Ann. Zij nam hem al 
2 keer mee naar ons 
dagverzorgingscentrum. Dit tot 
groot jolijt van onze bezoekers. 

 
 
 



Pompoensoep 

 
Ingrediënten voor 4 personen 

 stuk pompoen van ong 1.5 kg (na 
verwijderen van schil en pitten ong 750 
gr vruchtvlees) 

 1 blik gehakt tomatenvlees (400 gr) 
 2 wortels, in fijne schijfjes 
 1 preiwit, in ringen 
 0.5 l melk 
 0.5 l water 
 2 groentebouillonblokjes 
 50 gr boter 
 peper 
Prijscategorie : 2 à 3 euro 

Bereiding 

Verwijder de schil en de pitten van de 
pompoen en snij het vruchtvlees in blokjes. 

Smelt de boter en fruit de pompoenblokjes, 
wortels en preiwit een 3-tal minuten. 

Voeg de tomaten bij, verkruimel de 
bouillonblokjes en overgiet met melk en 
water. 

Laat de pompoensoep 40 minuten koken 
met een deksel op de pan (in de 
snelkookpan 10min). 

Mix de soep met een staafmixer. 

Breng de pompoensoep op smaak met 
peper. 

Serveer met brood. 

---------------------------------------------------------- 

Opgelet: maandag 12 
november is het DVC 
gesloten! 
 

Graag nodigen wij U uit voor 
onze familieraad op 
woensdag 19 december.  
Wij trakteren U dan op een 
kerstconcert verzorgd door 
Margo Marcus en Rieke 
Cooiman. Nadien kan U nog 
nagenieten van appelstrudel 
en ijs. De uitnodiging zal bij 
de facturatie van oktober 
worden bijgestoken. Gelieve 
te bevestigen via dat 
invulstrookje! 
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