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1. Inleiding 

 
 
Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

 
 

Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2015!!! 
 
 

 
 
 
Hilde Hemelsoen 
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2. Zingeving 

 

Beste wensen 
 

Ik drink op de mensen 
die bergen verzetten 
die door blijven gaan met hun kop in de wind. 
Ik drink op de mensen 
die risico’s nemen 
die blijven geloven 
met het geloof van een kind 
Ik drink op de mensen 
die dingen beginnen 
waar niemand van weet 
wat de afloop zal zijn. 
Ik drink op de mensen 
van wagen en winnen 
die niet willen weten 
van teveel water in de wijn. 
Ik drink op de mensen 
die blijven vertrouwen 
die van tevoren niet vragen 
‘voor hoeveel?’ en ‘waarom?’. 
Ik drink op de mensen 
die door blijven duwen 
van doe het maar wel 
en kijk niet om. 
Ik drink op het beste 
van vandaag en morgen. 
Ik drink op het mooiste waar ik van hou. 
Ik drink op het maximum 
wat er nog in zit 
in vandaag en in morgen 
in mij en in jou! 
 

Vrij naar Paul Van Vliet 
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Even bezinnen… 
 

Zegenen wij elkaar in 2015 
met aandacht en attenties 
in het dagelijkse werk, 
met licht in deze donkere dagen. 
 
Zegenen wij elkaar in het nieuwe jaar 
met aansporing tot blijvend geloof 
in sociale gerechtigheid en vrede, 
met bemoediging en waardering van elkaars inzet, 
met lente na wintertijd. 
 
Zegenen wij elkaar in 2015 
met oproep om afstand en tijd te nemen 
om het geheel te zien, 
met zorg voor open en vlotte communicatie, 
met het vermogen tot samenwerking en samenhorigheid 
over verschillen en weerstanden heen, 
met vrede tegen geweld. 
 
Zegenen wij in het nieuwe jaar vooral hen 
die onze nabijheid hard nodig hebben. 
Dat wij elkaar oprichten 
met woorden en gebaren van die buitengewone liefde 
die mensen draagt en verdraagt 
doorheen alles, 
met hoop en liefde, krachtig een heel nieuw jaar lang. 
 

Koor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=820703731320018&set=a.180879621969102.47797.100001411951879&type=1
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Met enige trots kunnen we terugblikken op een geslaagd optreden tijdens de 
‘kerstverwennerij’ met ons koor! Onze 19 zangers hebben prachtig gezongen. 
Hun mooie optreden werd beloond met een daverend applaus van het 
aanwezige publiek… 
 

3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners 
 

Agnes Knockaert  04/01/1939  76 jaar K119 

Elisabeth Soenen  09/01/1923  92 jaar K137 

Lucien Dekindt  10/01/1931  84 jaar K23 

Nicole Verheyde  14/01/1944  71 jaar K10 

Aline Deman  21/01/1919  96 jaar K107 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.redbubble.com/people/angel1/works/7124056-happy-hippie-birthday&ei=mfOOVNaPA4KrUb_vgeAM&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNFyq5GdBDG_oRB2SZ8uOuwBtjL_kg&ust=1418740863480680
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Nieuwe bewoners 
 

Op dinsdag 9 december nam Maurice Develtere zijn intrek 
in kamer 9 van ons woonzorgcentrum. Hij is afkomstig uit 
Ieper.  
 

Rosette Petillion, uit Wervik, verblijft sinds 18 december 
definitief in ons WZC. Samen met Blanche Desmyter, uit 
Ieper, die op 19 december definitief werd opgenomen in ons WZC woont ze in 
kamer 7. 
. 

Ze verbleven hier allemaal eerst in kortverblijf. 
 

We wensen hen een aangename tijd in ons midden. 
 

Verhuis  
 

Marie-Louise Vandenbroucke verhuisde op 9 december 
van kamer 135 naar kamer 148 (D2). 

Rachella Dejonghe nam op 10 december haar intrek in 
kamer 135 (D2). Hiervoor verbleef ze in kamer 12b (D1). 

Op 21 december is Nicole Verheyde verhuisd van kamer 10 
(D1) naar kamer 118 (D3). 

Oscar Vermeulen verhuisde op 22 december van kamer 
12a (D1) naar kamer 10 (D1). 

We wensen hen een vlotte aanpassing. 
 

Overlijden 
 

Donderdag 4 december is Julien Ketels (K148-D2) overleden. Julien werd 93 
jaar.  
 

Maria Stragier is op woensdag 17 december op 96-jarige leeftijd ingeslapen. Ze 
verbleef in kamer 118 (D3). 
 

Donderdag 18 december is Maurice Bekaert (K131-D2) overleden. Hij was 91 
jaar. 
 

Zuster Aline Deman (Zr. Donata)(K107-D3) is zaterdagmorgen, 20 december, 
van ons heengegaan. Ze werd 96 jaar. 
 

Jeanette Rondelez (K117-D3) overleed op maandag 22 december op 86-jarige 
leeftijd.  
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie, vrienden en 
medezusters van Julien, Maria, Maurice, Zr. Donata en Jeanette. 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.bongersdranken.nl/uploads/pics/Overlijden_01.jpg&imgrefurl=http://www.bongersdranken.nl/nieuws/nieuwsarchief/1e25f811c01e3cda3e1c1c6e7ee5fcaa/?tx_ttnews[tt_news]=90&h=250&w=250&tbnid=q24fYoyyHAUluM:&zoom=1&docid=gTdolZrRGClqWM&ei=pniJVPTOBoX0UtbOg7AN&tbm=isch&ved=0CFcQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=282&page=1&start=0&ndsp=29
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kvlvlinkhout.iseral.be/lidmaatschap&ei=a_SOVLf5MoSAU9OFgdgE&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNEjcR9QkxgM7KIAPIITpX8f67QPBA&ust=1418741201559478
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4. Personeelsweetjes 

Verjaardagen  
 

Sandra Devaere  12/01/1971 
Melissa Mahieu  17/01/1988  
Lisa Cailliau   22/01/1989 
Katrien Devaere   31/01/1964 

 
Overlijden 
 

Op zondag 14 december is de heer Rik Deleye, 
papa van Justien (zorgkundige D3) onverwacht 
overleden.  
Rik werd 56 jaar. 
 
Hierbij willen wij ons oprecht medeleven 
betuigen aan Justien en haar familie. We wensen 
hen veel sterkte in deze droevige tijden. 

Personeelswissels:  

Vanaf januari neemt Evelyn Caignie (nacht) loopbaanonderbreking. Voor de 
maand januari zal zij vervangen worden door Katrien Deroo (D3), die nog een 
tijdje de nachtploeg vergezelt.  
 

Carla Bruneel (D3) zal vanaf 1 januari 2015 tewerkgesteld worden als 
verpleegkundige op Dienst 3 en niet meer als diensthoofd. Er wordt zo snel 
mogelijk een nieuw diensthoofd aangesteld, waarvan u ook tijdig op de hoogte 
wordt gebracht. We bedanken Carla voor haar jarenlange inzet als diensthoofd 
en we zijn er van overtuigd dat ze zal schitteren in haar rol als verpleegkundige. 
 

Er zijn ook nog een aantal medewerkers in ziekteverlof die we via deze weg 
veel beterschap willen toewensen! 
 

Kerstmanrun 
 

Op vrijdag 19 december namen enkele collega’s 
deel aan de 2de editie van de Santa Clause Run of 
kerstmanrun in Ieper. Samen liepen ze 5,8 km 
door het centrum van Ieper verkleed als 
kerstman. Proficiat! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.limburg-expres.nl/Gastenboek/2010/juli.htm&ei=EPSOVJOOCIvkUp-ZgdgP&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNFyq5GdBDG_oRB2SZ8uOuwBtjL_kg&ust=1418740863480680
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?t=151804&start=15&sid=98f00a96f810ab8e3fa60b48ffce24a6&ei=ZdaSVPG_NIOUaqeagbgJ&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNFHdUe7fptjg28B2n7htSd5nw2ZqA&ust=1418995650678194
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5. Vrijwilligerswerking 

Overlijden 
 

In november overleed de broer van Willy Tournicourt. Willy is vrijwilliger op 
woensdag en in de weekends in de cafetaria. We willen Willy veel steun 
toewensen bij het verlies van zijn broer. 
Op 23 november overleed Maria Notredame, zij is de moeder van Mireille 
Ghyselen. Mireille is vrijwilligster tijdens de wandelingen en is de echtgenote 
van vrijwilliger Eric Bentein. Wij willen Mireille, Eric hun familie veel sterkte 
toewensen bij dit verlies. 
 

Mannenmoment 
 

Op donderdag 11 december ging het eerste mannenmoment door in de 
cafetaria. Vele mannen zakten af naar de cafetaria waar André en Nelly alles 
hadden klaargezet en voorbereid. De mannen werden verwend met een  
St-Omer en kregen foto’s en knipsels te zien over de eerste wereldoorlog. Het 
was een plezante namiddag.  
Het volgende mannenmoment gaat door op donderdag 12 februari in de 
cafetaria. 
 

Nieuwe vrijwilliger 
 

Rudy Verfaillie is sinds half november gestart als vrijwilliger in Huize Sint-Jozef. 
Rudy komt elke woensdagnamiddag Lisa ondersteunen op dienst 2. Rudy is 
afkomstig uit Zonnebeke. 
 

We wensen Rudy veel succes toe in zijn nieuwe uitdaging! 
 

Vrijwilligersbeleid in 2015 
 

Een nieuw jaar betekent niet alleen recepties houden maar ook een nieuw 
beleidsplan opmaken. De staf en directie stelden verschillende doelstellingen 
op voor 2015 zoals het versterken van de huiselijkheid op de diensten, het 
verder integreren van het concept van zelfsturende teams binnen de 
organisatie, …  
Ook voor de vrijwilligers stellen we twee belangrijke doelstellingen voorop: 

- Het verder inzetten van vrijwilligers op een ondersteunende manier naar 

de organisatie toe; 

- Het aanbieden van informatie en vorming rond het gebruik van digitale 

middelen (zoals de tablet en computer) ter ondersteuning van de 

vrijwilliger 
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
15 januari 2015 
 

Op donderdag 15 januari zijn alle vrijwilligers 
welkom op de nieuwjaarsreceptie die doorgaat in 
de cafetaria vanaf 14u30. Trek jullie mooiste tenu 
of ‘robe’ aan en wij verwennen jullie met een 
glaasje bubbels en veel ander lekkers. 
 

Alvast nu al fijne feestdagen gewenst! 

6. Terugblik 

Kerstverwennerij 
 

Op zondag 14 december vond de kerstverwennerij plaats. Bewoners en hun 
familie en vrienden waren welkom op deze gezellige namiddag die onder 
andere opgefleurd werd door ons koor. De kerstverwennerij biedt de bewoners 
de mogelijkheid om samen met hun familie en andere liefhebbenden de 
kerstperiode sfeervol in te zetten. Ze kunnen genieten van een lekkere 
verwenkoffie, pannenkoeken, jenever, glühwein en zoveel meer! Sommigen 
hielden ook even halt bij onze kerstmarkt. Daar kon men zelfgemaakte 
confituur, choco, picon en limoncello kopen. 
 

 
 

Bedankt aan alle helpende handen! 
 

Dienst 3: Vispannetje 
 

Op vrijdag 19 december maakten we samen een 
lekker vispannetje klaar. De tafels werden feestelijk 
gezet, en we schoven allemaal met veel plezier aan 
om gezellig samen te lunchen. Met dank aan Nelly en 
André voor hun hulp bij het koken 
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Nieuwjaarbrieven lezen 
 

Op 19 december kwam het eerste leerjaar langs bij onze bewoners om hun 
nieuwjaarsbrief voor te lezen. Ieder bewoner kreeg persoonlijk een brief van de 
kinderen. 
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7. Info 

Passiflora-Wellness  

Zet  2015 alvast goed in en laat je verwennen met ook in januari een glaasje 
cava bij elke behandeling . 

Cadeautip: wellnessbon te verkrijgen aan de receptie! 

Het Passiflorateam wenst iedereen een ontspannend en deugdoend eindejaar! 
Nathalie,Myriam en Sandra 

 

 

Atelierwerking 

Eind november ging de atelierwerking binnen Huize Sint-Jozef van start. Uit het 
textielatelier kwamen mooie resultaten zoals onze retro-schorten, tijdloze 
kussens, … In het kookatelier bakten we madeleintjes voor een schappelijke 
prijs. Mochten er nog mensen geïnteresseerd zijn, jullie kunnen terecht bij Lisa, 
Hilde of Valérie.  

Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 

- Textielatelier op maandag 19 januari 

- Kookatelier op dinsdag 20 januari 

 
 

 
Week van de soep 
 

Tijdens de derde week van januari zorgt ons keukenteam elke dag voor een 
speciale soep. In het kader van ‘de week van de soep’ zullen onze bewoners zo 
elke dag op zoek kunnen gaan naar het geheime ingrediënt… 
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Music for life: Bedankt! 
 

Bedankt aan allen die onze actie gesteund hebben. Samen hebben we een 
mooie som kunnen inzamelen voor ons goede doel, het Expertisecentrum 
Dementie Vlaanderen! Ook bedankt aan alle medewerkers die zich voor deze 
actie hebben ingezet. 

 
 

8. Woonbegeleiding 

Ochtendactiviteiten 

Dag en datum Wat Wanneer Waar Wie 

Maandag Turnen 10u-10u30 Cafetaria Hilde 

Dinsdag Soep 9u-10u30 Papaver Hilde/Frieda 

    

Woensdag     

bib 9u30-10u30 bib Petra 

Donderdag Relaxatie  10u-10u30 bib Olivier 

Turnen 10u-10u30 Cafetaria Els 

Vrijdag Volleybal  10u-10u30 Feestzaal Femke 
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Activiteiten Dienst 1 (januari) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/01 Nieuwjaar  

Vrijdag 02/01 Spel  Papaver 14 uur 

Zaterdag 03/01  Koffietafel Papaver 14 uur 

Maandag 05/01 Borrelnamiddag Papaver 

Dinsdag 06/01 Preisoep+Wafelbak Papaver 14uur 

Woensdag 07/01 Kaarting + Wellness Cafetaria  

Donderdag 08/01 Nieuwjaarsreceptie Papaver 14u3O 

Vrijdag 09/01 Mens erger je niet+Wellness ind. Papaver 14u30 

Zaterdag 10/01 Koffietafel Papaver 14u3O 

Maandag 12/01 
Week van de soep 
Koffie op grootmoeders wijze 

Papaver 14u3O 

Dinsdag 13/01 Week van de soep + Cupcakes Papaver 14u3O 

Woensdag 14/01 
Week van de soep 
Kaarting + Wellness ind. 

Papaver 14u3O 

Donderdag 15/014 
Week van de soep 
Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers 

Feestzaal 14u30 

Vrijdag 16/01 Week van de soep  handmassage Papaver 14u3O 

Zaterdag 17/01 Koffietafel Papaver 14u3O 

Maandag 19/01 Naaiatelier Cafetaria 14 uur 

Dinsdag 20/01 Wortelsoep +Oliebollen Papaver 14u3O 

Woensdag 21/01 Kaarting + Wellness ind. Papaver 14u3O 

Donderdag 22/01 Ouderwets kegelspel Papaver 14u3O 

Vrijdag 23/01 Muziekquiz Papaver 14u3O 

Zaterdag 24/01 Koffietafel Papaver 14u3O 

Maandag 26/01 Nooit meer oorlog deel 2 Papaver 14u3O 

Dinsdag 27/01 Erwtensoep+Wentelteefjes Papaver 14u3O 

Woensdag 28/01 Kaarting + Wellness ind. Papaver 14u3O 

Donderdag 29/01 Muziekquiz Papaver 14u3O 

Vrijdag 30/01 Handmassage Papaver 14u3O 

Zaterdag 31/01 Koffietafel Papaver 14u3O 
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Activiteiten Dienst 2 (januari) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/01 Nieuwjaar  

Vrijdag 02/01 Nieuwjaarsdrink De ark 14u00 

Zaterdag 03/01  Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 05/01 Actualiteit De ark 14u00 

Dinsdag 06/01 Quiz De ark 14u00 

Woensdag 07/01 Volksspelen De ark 14u00 

Donderdag 08/01 Nieuwjaarsreceptie De Ark14u30 

Vrijdag 09/01 Handverzorging De ark 14u00 

Zaterdag 10/01 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 12/01 Week van de soep +Actualiteit De ark 14u00 

Dinsdag 13/01 Week van de soep + Reminiscentie De ark 14u00 

Woensdag 14/01 Week van de soep +Wafels bakken De ark 14u00 

Donderdag 15/014 
Week van de soep 
Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers  

Feestzaal 14u30 

Vrijdag 16/01 
Week van de soep  
Mens erger je niet 

De ark 14u00 

Zaterdag 17/01 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 19/01 
Actualiteit/ 
Naaiatelier 

De ark 14u00/  
Cafetaria 14u00 

Dinsdag 20/01 Kookatelier? De ark 14u00 

Woensdag 21/01 Zandkoekjes De ark 14u00 

Donderdag 22/01 Gelaatsverzorging De ark 14u00 

Vrijdag 23/01 UNO De ark 14u00 

Zaterdag 24/01 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 26/01 Actualiteit De ark 14u00 

Dinsdag 27/01 Cupcakes bakken De ark 14u00 

Woensdag 28/01 Kaarting De ark 14u00 

Donderdag 29/01 Yoga De ark 14u00 

Vrijdag 30/01 Voetbadjes De ark 14u00 

Zaterdag 31/01 Koffietafel Papaver 14u00 
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Activiteiten Dienst 3 (januari) 

 Activiteit 

Donderdag 01/01 Nieuwjaar 

Vrijdag 02/01 Verzoekprogramma 

Maandag 05/01 Kleuterturnen 

Dinsdag 06/01 Verhalen vertellen: 3- koningen 

Woensdag 07/01 Quiz - reminiscentie 

Donderdag 08/01 Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 09/01 Wellness 

Maandag 12/01 Week van de soep +zangnamiddag 

Dinsdag 13/01 Week van de soep + wellness 

Woensdag 14/01 Week van de soep + Gezelschapsspel 

Donderdag 15/014 Week van de soep + bewegingsactiviteit 

Vrijdag 16/01 Week van de soep: Appeltaart met speculoos 

Maandag 19/01 Wellness + naaiatelier 

Dinsdag 20/01 Belevingskoffer + kookatelier? 

Woensdag 21/01 Acutaliteit 

Donderdag 22/01 Kleuterturnen  

Vrijdag 23/01 Bakken: cupcakes 

Maandag 26/01 Wellness 

Dinsdag 27/01 Muziek: franse Chansons 

Woensdag 28/01 Handverzorging 

Donderdag 29/01 Reminiscentie 

Vrijdag 30/01 Wafelbak 
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9. Residentie Louise 

Verjaardagen 

Albert Devos 16/01/1927  88  jaar Flat 2H 

Marcel Six  19/01/1928  87 jaar Flat GLVE 

Roger Verfaillie 28/01/1926  89 jaar Flat GLVA  

Activiteiten 

Turnen op 12 januari om 14u30 in de Living 

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op donderdag 22 januari in de living van de 
assistentiewoningen. Misschien komt de Kerstman wel opnieuw langs? 
 

Terugblik kerstfeestje 
 

Op 5 december lanceerden we voor de eerste keer een 
kerstfeestje in de living van de assistentiewoningen. Het 
was meteen een geslaagde editie!!! De sfeervolle 
inrichting werd geprezen en er werd smakelijk gegeten en 
gedronken. Als verrassing kwam de Kerstman langs met 

een groot pak. Er moesten echter enkele opdrachtjes 
volbracht worden vooraleer we de inhoud van het pak te 
zien kregen. Alle bewoners kregen een mooie kerstkaart 
met een deugddoende kerstwens en een lekker 
chocolaatje. Verder was de ambiance top en werd er veel 
gelachen en gezongen. Dat belooft voor de 
nieuwjaarsreceptie! Kortom het was voor herhaling 
vatbaar, tot volgend jaar! 
 

 

Overlijden 
 

Woensdag 10 december is mevrouw  Margaretha 
Bartholomeus op 84-jarige leeftijd overleden. Zij 
woonde samen met haar man Maurits Doolaeghe in 
flat 3A.  
We wensen Maurits en al hun dierbaren veel sterkte 
in deze moeilijke tijd van afscheid. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?t=115018&ei=d_KOVLX2E4u0UZTMgYAB&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNHdn071AbzyZMHYghF0W3uSNheFuA&ust=1418740715449100
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/falize/felicitatiekaarten/&ei=C_OOVLydKIr8UOmmg-gD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNFyq5GdBDG_oRB2SZ8uOuwBtjL_kg&ust=1418740863480680
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10. Koken met André 

 
PUREE VAN KNOLSELDER EN AARDAPPEL,  

GEBAKKEN PARELHOEN EN VEENBESSEN (4 PERS.) 
 

 

Ingrediënten 
 

- ½ kg bloemige aardappelen 
- ¼ knolselder 
- 2dl gevogeltebouillon 
- 1dl melk 
- 1 eetlepel boter 

- 4 filets van parelhoen 
- 150g bereide veenbessen 
- 1dl room 
- 1 eetlepel olijfolie 
- peper en zout 

 

Bereiding 
 

- Schil de aardappelen en de knolselder. 
- Kook ze afzonderlijk gaar in ruim gezouten water. 
- Haal ze door een roerzeef. 
- Verwarm de room en de melk en roer het mengsel onder de puree. 
- Bak intussen de parelhoenfilets in de boter en olie, en kruid met pezo. 
- Haal de filets uit de pan en laat op een warme plaats rusten.   
- Giet het bakvet uit de pan. 
- Blus met de bouillon en laat kort inkoken. Breng op smaak met pezo. 
- Verwarm de bereide veenbessen. 
- Schik de parelhoenfilets op warme borden, en lepel er de jus, puree 

en bessen langs. 

 
S M A K E L I J K !!! 

 
Keukentermen 
 

Verschillende garnituren: 
 

- Dubarry: bloemkool 
- Florentine: spinazie 
- Marnay: kaas 
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11. Pret en verzet 

 

Sudoku 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag van de maand: Kerstmis 
 
Nu we volop genieten van de knusse kerstsfeer en uitkijken naar een nieuw jaar 
vol vreugde en geluk, zijn we benieuwd naar jullie verhalen: hoe werd vroeger 
kerst gevierd, waren er ook cadeautjes, werden er nieuwjaarsbrieven 
voorgelezen?  
We vroegen het eens rond op dienst 1: 
 

Maria Denys: 
We zetten altijd een hele grote kerstboom, de lichtjes mochten natuurlijk niet 
ontbreken. We zetten ook de kribbe onder de boom en de 3-koningen. 
Samen met mijn ouders ging ik naar de middernachtmis. Er werd heel mooi 
gezongen door het zangkoor en de kerk zat bomvol. De priesters gingen tussen 
de mensen om hun een zalige kerst te wensen. Thuis was er nog een 
kerstdiner: heel veel eten, een glas wijn en veel cadeautjes. 
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Adoline Vierstraete: 
Wij vierden kerstdag met een kerstdiner met het hele gezin. Er waren niet veel 
cadeautjes, maar wel genoeg voor iedereen. We zongen kerstliedjes en we 
zetten ook altijd een kerstboom met lichtjes. Ook gingen we naar de nachtmis. 
 

 
Rosette Petillion: 
We vierden het kerstdiner met de familie en we maakten dan ook altijd muziek: 
we zetten platen op en zongen mee en dansten. 
Er waren veel cadeautjes om open te maken en we hadden veel plezier. 
’s Avonds gingen we naar de mis. ’t Was altijd een schone feestdag. 

 
Oplossingen 
 

 

 

 

 

 

 

 


