MAGAZINE
We blikken in deze editie graag met een grote
glimlach terug op een aantal hoogtepunten in De
Lork de afgelopen maanden en delen alvast een
aantal nieuwtjes. Zo heeft De Lork niet alleen een
vernieuwde huisstijl en website, maar ook in en rond
onze gebouwen zullen in 2022 heel wat
veranderingen plaatsvinden.
Iedereen kreeg de derde boosterprik tegen COVID19, dus we zijn hoopvol dat 2022 terug een jaar mag
worden waarin we samen veilig kunnen vieren,
lachen en plezieren. Onder voorbehoud van de
maatregelen opgelegd door de overheid staan de
eerste maanden van het nieuwe jaar onder andere
een quiz, film, zitdansen en bingo op het
programma.
We spraken met bewoner Joanna over haar passie
voor dansen en schilderkunst. Wij blijven dankbaar
om zoveel fijne mensen tot onze bewoners te
mogen rekenen.
Tot slot wensen wij onze medewerkers en het verplegend personeel uitdrukkelijk te danken
voor de goede zorgen in 2021, we kijken uit naar de samenwerking in 2022.
Blijf je verwonderen
Laat je overdonderen
En bewonder
Het alledaagse
Bijzondere
Wij wensen u en uw dierbaren een gezellig eindejaar
en een hartverwarmende start van 2022!

De directie van De Lork

TERUGBLIK OP ENKELE HOOGTEPUNTEN
SAMEN GENIETEN VAN DE ZON
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SAMEN ZINGEN

BINGO!

L’AMOUR TOUJOURS: HERFSTZON OP HET BALKON
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GROENE VINGERS: OOK IN DE HERFST!

KERSTKAARTEN MAKEN
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SAMEN IN DE KERSTSFEER KOMEN
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INTERVIEW MET BEWONER JOANNA DIERICKX (91)

Beste Joanna, hoe lang woont u reeds in De Lork en
woont u hier graag?
Ik ben hier zes jaar geleden komen wonen. Vooral de
ligging vond ik zeer goed. Ik ben moeilijker te been maar
je zit in het centrum van Gavere dus alles is dichtbij. Het
open zicht vanuit mijn flat sprak me meteen aan, dat
geeft veel lichtinval. Ik had eigenlijk direct een
thuisgevoel in De Lork, mede dankzij het vriendelijke
personeel.
We vinden in De Lork veel van uw kunstwerken
terug, ze fleuren letterlijk de hal op. Heeft kunst altijd
deel uitgemaakt van uw leven?
Kunst heeft me op zich altijd geïnteresseerd. Ik ging
graag naar tentoonstellingen, maar had nooit gedacht
uiteindelijk ook zélf te zullen schilderen. Mijn twee grootste hobby’s waren immers talen en
dansen. Naast Nederlands, Frans, Engels en Duits heb ik ook Spaans en Italiaans geleerd. Ik
reisde graag en frequent, dus dat kwam van pas. Ik bleef doorheen het jaar boeken lezen in
andere talen om te blijven oefenen. Daarnaast deed ik salondansen met mijn man, dat was
onze ultieme ontspanning na lange werkdagen. De rumba was mijn favoriete dans, al is het
niet de gemakkelijkste. Dat dansen en die vriendenkring zijn eigenlijk echt van heel groot
belang geweest in mijn leven.
Hoe of door wie bent u dan geïnspireerd om zelf te beginnen schilderen?
Ik ben eigenlijk pas op mijn 50ste geheel per toeval gestart met schilderen. In de Latemse
Teken- en Schilderschool werd er op zaterdagochtend een cursus aquarel georganiseerd, en
hoewel ik geen ervaring had en ik me vragen stelde bij mijn tekentalent, schreef ik me in. Ik
verwonderde mij erover dat ik het enorm graag deed, en ik ben het blijven doen. De meer
ervaren cursisten en de gepassioneerde docent inspireerden mij zeker. Uiteindelijk volgden
na vijf jaar aquarel ook nog vijf jaar olieverf-technieken. Ik had er dus onverwachts plezier in,
het van niets ‘iets’ creëren.
Wat fijn, zo’n per toeval ontdekt talent! Ook in De Lork hangen
zowel aquarels als olieverfschilderijen. Wat verkiest u zelf?
Dat is moeilijk te zeggen, het is met vlagen. Men denkt vaak dat
aquarel gemakkelijker is dan werken met olieverf, maar voor mij
persoonlijk is het omgekeerd. Met aquarel moet je herbeginnen als
je een foutje maakt, je kan er niets aan corrigeren zoals dat wel lukt
met olieverf. Je moet voor aquarel geen schildersezel en dergelijke
bovenhalen, dus puur praktisch is het wel eenvoudiger of sneller om
aan een aquarel te beginnen.
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Wat betekent het kunnen schilderen voor u?
Net zoals de dansschoenen dat waren, is ook die verf heel belangrijk voor mij. Ik heb mijn man
veel te vroeg verloren, maar het zodanig verdiept zijn in het schilderen heeft me toen echt
geholpen met dat grote verdriet tijdens mijn rouwproces.

Natuur en bloemen in prachtige kleuren en composities maken vaak deel uit van uw
werk, vanwaar die rode draad?
Van kleinsaf aan ging ik samen met mama naar de winkel om bloemen, dat herinner ik me nog
goed. De speciale aandacht die zij voor bloemen had, heb ik ook. De aanblik van een mooie
bloem geeft een gelukkig gevoel. Ik moet dus opletten of mijn hele flat staat hier vol bloemen.
En in de cursus aquarel waren bloemen toevallig het eerste wat we dienden te leren schilderen!
Als we met de groep naar buiten gingen, zaten we steevast in de natuur. Met olieverf modellen
schilderen vond ik zeer moeilijk, dat is exact en statisch. Met natuurlijke elementen ben je
vrijer, daar zit meer speelsheid en gevoel in, je kan veel met kleur werken. Ik hou zelf niet van
zware donkere werken, maar dat is misschien voor iedereen anders.
Ze zeggen inderdaad “Des goûts et des couleurs, on ne discute pas”, maar wij fleuren
toch ook op van uw kleurrijke werk! Op welke andere verwezenlijking bent u het meeste
trots?
Als vrouw was het destijds niet vanzelfsprekend om te gaan werken vanonder de Vlaamse
kerktoren. Ik deed mijn werk in de administratie heel graag, maar was nog gelukkiger toen ik
geslaagd was voor de examens. Ik haalde altijd mijn voldoening uit het mij blijven ontplooien
en de wereld te verkennen. Ik ben altijd nieuwe dingen blijven leren en exploreren, ook al was
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dat toen misschien niet de standaard als vrouw zijnde, maar ik deed altijd mijn ding en daar
ben ik trots op.
Welke levensles zou u de huidige generatie jongeren graag
willen geven vanuit uw levenservaring?
Blijf optimistisch ondanks mogelijke tegenslagen, want die horen
nu eenmaal bij het leven. Blijf dan niet bij de pakken zitten, ga
vooruit en streef een doel na. Dat moet trouwens niets
hooggegrepen zijn, zolang je een specifieke interesse hebt. Je
daarvoor inzetten maakt je gelukkiger. Daarnaast is ook
ontspanning belangrijk, een goed evenwicht tussen denken en
doen. En mijn tip voor de koppels: blijf samen dingen
ondernemen zoals mijn man en ik dansten. Ik kan het alleen maar
aanraden.
Wij geven het graag door aan onze wederhelft!
Wat zou u zelf graag willen ervaren in het komende jaar en waarom?
Ik zou vooral graag hebben dat alles goed gaat met mijn kinderen en kleinkinderen. Met corona
is het moeilijk om in te schatten wat wel en niet kan doorgaan, het heeft een domper gezet op
alles. Ik zou graag nog eens naar een voorstelling, concert of ballet gaan, bijvoorbeeld naar
de Bozart in Brussel of de Bijloke in Gent. Maar ik plan op mijn leeftijd minder omdat ik niet
weet hoe het komende jaar zal verlopen en hoe mijn gezondheid evolueert. Ik pak het leven
nu zoals het komt, dag per dag.
Wat wenst u iedereen in De Lork toe voor het nieuwe jaar?
Een goede gezondheid. Het is misschien wat cliché, maar oh zo belangrijk!
Wij wensen u ook het allerbeste toe in 2022, Joanna.
Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
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DE LORK MAKE-OVER
Het afgelopen jaar werd De Lork verder opgefrist. Vrijgekomen flats werden steeds
gerenoveerd alvorens opnieuw verhuurd te worden, onze inkomhal en bureau kregen ook een
totale make-over. Begin 2022 nemen we onder andere de polyvalente zaal en de
gemeenschappelijke gangen verder onder handen. We lichten echter graag al een tipje van
de sluier op: er komt meer kleur en meer groen in De Lork!
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We vinden het belangrijk dat het niet alleen in De Lork maar ook rondom het gebouw fijn
vertoeven is. Bewoners kunnen genieten van de zon op het grote terras op het middenplein,
maar ook ’s avonds op het bankje aan onze ingang de laatste zonnestralen meepikken. Tegen
volgende zomer kan men ook weer achteraan aan de Nieuwstraat verkoeling zoeken op hete
dagen, op ons afgeschermd groen terras. Onze nieuwe tuinman, Piet, zorgt ervoor dat de
tuindelen tiptop blijven en dat er steeds nieuw groen aangeplant wordt in de bloembakken en
bloemperken. Er worden camera’s geïnstalleerd opdat De Lork ook een veilige thuis kan zijn.

Al enige tijd buigen we ons hoofd over het veranderen van de verwarmingsinstallatie. Grote
aanpassingen doen (bv. overschakelen naar aardgas) is niet evident aangezien de flats
bewoond zijn. Wij willen graag de hinder voor onze bewoners zoveel mogelijk beperken terwijl
we overschakelen naar een duurzaam alternatief. Aangezien er bovendien recent heel wat
veranderd is op de energiemarkt (bv. stijgende prijzen gas, heisa rond zonnepanelen), blijven
wij zoeken naar de beste oplossing. We laten ons hiervoor adviseren door energiespecialisten
ter zake die ook het totaalbeeld van de uitgebreide renovatieplannen in de toekomst van De
Lork in acht nemen. Maar weet: we zijn ermee bezig.

Het poortje aan de Nieuwstraat was enige tijd
defect door het afbrokkelen van een bestaande
muur. Wij dienden voor de herstelling daarvan een
vergunning aan te vragen. Helaas heeft dit langer
geduurd dan gehoopt. Eenmaal alles in orde was,
zijn de werken uitgevoerd. Het volledige hekken
zal op termijn opnieuw groen kleuren door de klimplantjes, en zo de nodige privacy bieden
voor het terras achteraan.
Er hangen ook bordjes “privé” en “gelieve te sluiten” opdat duidelijk wordt dat deze
toegangspoort enkel bedoeld is voor bewoners en bezoekers van De Lork. Mogen wij u via
deze weg nogmaals vragen om het poortje stééds op slot te doen? Zo zorgt ieder mee voor
elkaar én voor de veiligheid in De Lork. Bedankt!
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Naast de veranderingen in en rondom de gebouwen van De Lork, hebben we ook online een
aantal zaken veranderd. Zo kreeg De Lork dit jaar een volledig nieuwe website met bijhorend
nieuw logo en nieuwe huisstijl.
Omdat de initiële keuze in 1993 voor “De Lork” als naam van de
assistentiewoningen verwijst naar de dennenboom met diezelfde
naam, baseerden we ons ook voor het nieuwe logo op de
naaldenboom. “De lork is een bladverliezende conifeer met een
kegelvormige top die naarmate de boom ouder wordt breed
piramidaal uitgroeit. Bij het uitlopen in de vroege lente zijn de naalden
lichtgroen, in de zomer verkleuren ze donkergroen en in de herfst
worden ze prachtig goudgeel.” Onze nieuwe huisstijl omvat dus nog
steeds deze kenmerken, hetzij in een hedendaags jasje.
Neem gerust een kijkje op onze nieuwe website: www.delorkgavere.be.
U vindt er alle informatie terug over het wonen in De Lork, de diensten die wij aanbieden,
waarom we voor de inclusie van iedereen met een zorgnood gegaan zijn enzovoort. Bij “over
ons” vindt u het team van De Lork terug en ook de “kalender” en “covid-updates” mogen niet
ontbreken. Foto’s van activiteiten zullen in de toekomst eveneens op de website terechtkomen.

11

ONZE NIEUWE WEBSITE

Onderaan de voorpagina kan u zich bovendien gemakkelijk abonneren op de nieuwsbrief
door eenvoudigweg uw e-mailadres in te tikken en op “inschrijven” te klikken. Vanaf 2022 komt
er dan elke maand vanzelf een nieuwsbrief in uw inbox terecht.

Weetje: Begin 2022 wordt er ook een nieuw Wi-Fi netwerk geïnstalleerd
voor heel onze zorgsite. Dit is een technologie die het mogelijk maakt om
apparaten met elkaar te verbinden via een draadloos netwerk in plaats
van met een kabel. Daarmee kan u dus gemakkelijk en snel op het
internet surfen. Iedereen die hier gebruik van wenst te maken, kan dit
aangeven en zal daarin persoonlijk begeleid worden door ons.
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FEESTMENU ‘DE LORK’ OM ZELF UIT TE PROBEREN
(Recepten: www.spar.be)

Gemarineerde zalm met avocadospread
Ingrediënten
200 gram zalm, 1 pot zalm (eitjes), ½ sjalot,
1 stengel koriander, handvol tuinkruiden,
2 avocado's, 5 radijsjes, 1 theelepel chilipeper,
1 eetlepel sesamzaad, 50 gram roomkaas, peper,
zout
Voor de dressing: 30 gram sojasaus, 10
gram zonnebloemolie, 20 gram limoensap
Bereidingswijze
Maak eerst de dressing door de sojasaus, het limoensap en de zonnebloemolie te mengen.
Rooster ondertussen de sesamzaadjes en voeg deze bij de dressing.
Snij de zalm in blokjes en marineer gedurende een vijftal minuten in de dressing. Breng daarna
wat zalmeitjes aan op elk stukje zalm.
Schil de avocado en verwijder de pit. Plet met een vork en voeg de roomkaas toe. Breng op smaak
met peper en zout, limoensap, fijngesnipperde sjalot en de chilisaus. Werk af met koriander.
Snij de radijsjes in fijne plakjes en leg ze even op ijswater. Vermeng ze met de verse groene
tuinkruiden voor een fris slaatje.

Rosbief in notenkorst met mosterdsaus, aardappelwafeltjes en boschampignons
Ingrediënten
800 gram rosbief, 50 gram pistachenoten,
2 eetlepels citroensap, 1 theelepel mosterd,
50 gram walnoten, 1 eiwit (losgeklopt),
2 eetlepels peterselie (fijngehakt), 500 gram
boschampignons, rozemarijn, 2 lookteentjes,
boter, peper, zout
Voor de aardappelen: 500 gram aardappelen
(bloemige), bieslook, snuifje nootmuskaat,
40 gram bloem, boter, 1 ei
Voor de saus: 120 milliliter runderbouillon, 2
theelepels mosterd, 60 milliliter witte wijn,
1 sjalot (gesnipperd), 120 milliliter room, 1 eetlepel boter, 2 lookteentjes
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Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 190°C. Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten
water. Giet de aardappelen af en laat goed uitdampen. Pureer met de pureestamper en kruid
met nootmuskaat, peper en zout. Voeg de bieslook, het ei en de bloem toe en roer goed.
Kruid de rosbief met peper en zout en schroei het langs alle kanten dicht in hete boter. Laat
even afkoelen. Maal de pistachenoten, walnoten, 1 teentje gepelde knoflook, mosterd en de
rozemarijnnaaldjes fijn in een blender. Schep het mengsel in een ruime ovenschaal. Bestrijk
de rosbief met het eiwit en rol het vlees vervolgens door het notenmengsel. Zet het vlees nog
25 minuten in de oven.
Bak de boschampignons - samen met de resterende geperste look - in boter goudbruin. Giet
er het citroensap bij, kruid met peper en zout en schep er de peterselie onder. Haal het vlees
uit de oven, dek af met aluminiumfolie en laat nog 10 tot 15 minuten rusten.
Bak voor de saus het sjalotje met de geperste knoflook in boter glazig. Voeg de wijn toe en
laat even inkoken. Giet er de bouillon bij en roer er de mosterd onder. Breng op smaak met
peper en eventueel nog wat zout. Laat vijf minuten op een zacht vuur pruttelen. Giet er de
room bij en laat de saus een paar minuten indikken.
Bak in een heet, ingevet wafelijzer wafeltjes van de puree. Snij de rosbief in fijne sneetjes en
serveer met de saus, wafeltjes en boschampignons.
Ferrero trifle met slagroom en chocoladepudding
Ingrediënten
285 gram brownies (vers of kant-en-klaar, verkruimeld),
500 gram chocoladepudding, 2 eetlepels bresilienne
nootjes, 36 Ferrero rochers (+ 4 extra), 4 eetlepels
poedersuiker, 4 eetlepels koffielikeur, 750 ml slagroom,
15 frambozen

Bereidingswijze
Klop de slagroom stijf met de bloemsuiker en zet aan de kant. Houd 1 el verkruimelde brownie
opzij, en besprenkel de rest met koffielikeur. Verdeel over de bodem van de glazen trifle
schaal. Bedek de brownie met een laag chocoladepudding.
Snijd de helft van de Ferrero’s doormidden en hak de andere helft fijn. Zet de gehalveerde
Ferrero’s met het snijvlak tegen de wand en verdeel de gehakte Ferrero’s over de pudding.
Eindig met een laag geslagen slagroom. Werk de trifle af met de overige Ferrero’s, bresilienne
nootjes, verkruimelde brownie en frambozen.
Feest smakelijk!
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WOORDZOEKER

MANDALA OM IN TE KLEUREN
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