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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
De voorbije tijd was een bar koude veertiendaagse ons deel! Naast de
verkeersellende dat dit met zich meebracht konden we allen genieten van de
prachtige winterse beelden …
Januari was, traditiegetrouw de maand van de vele nieuwjaarsrecepties! Elke
week was er in ons huis wel een receptie: de bewoners, de bewoners van de
assistentiewoningen, vrijwilligers & medewerkers, allen kwamen aan de beurt
met een toast op een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
Ondertussen zijn we gestart met de concrete voorbereidingen van de
uitbreiding van het woonzorgcentrum.
Concreet betekend dit dat we gestart zijn met de heraanleg van het koerierpad.
Volgende maand meer hierover.
In de loop van de voorbije maand verlieten de Zusters in alle stilte ons huis.
Als dank voor alles wat ze hier in ons huis hebben gedaan wordt er op 19 maart
voor hen een dankviering georganiseerd. Meer informatie hierover zal later
meegedeeld worden.
Het vertrek van de zusters brengt ook met zich mee dat er een wijziging komt
in het aanbod van eucharistievieringen. In de pastorale rubriek, op pg. 4 meer
hierover.
De koude winterdagen proberen we hier in huis op te vangen door gezellige
activiteiten. Een overzicht van het activiteitenaanbod is terug te vinden op pg.
8.
Ten slotte vinden jullie in de rubriek terugblik tal van mooie sfeerbeelden van
de voorbije maand met o.a. leuke sfeerbeelden van de vele
nieuwjaarsrecepties...,
Vriendelijke groet

Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Vertrek van de zusters
Na een leven van inzet en gedrevenheid hier in Huize Sint Jozef verhuizen de
zusters naar Brugge. Dat ons woonzorgcentrum doorheen de jaren een thuis
werd voor zovelen, kwam door de inzet en de menslievende zorg van vele
zusters. We hopen dat we allen een voorbeeld kunnen nemen aan hun
onvoorwaardelijke inzet en dat het afscheid van hen een uitnodiging mag zijn
om ons verder te blijven inzetten voor onze medemensen.
Eind januari zijn de laatste zusters vertrokken naar Brugge. Op 19 maart, het
feest van Sint Jozef, zullen wij op gepaste wijze afscheid van hen nemen. Er zal
een eucharistieviering zijn waarin we de zusters zullen danken voor hun
jarenlange toewijding en inzet voor de voorziening, de bewoners en de
medewerkers. Nadien gaan we samen het glas heffen!
Hou alvast jullie agenda vrij!
In de zonnebloem van maart zullen we nog uitgebreid schrijven over het leven
en werken van de zusters hier…

Nieuwe regeling eucharistievieringen
Vanaf februari is de nieuwe regeling als volgt:
Elke woensdag om 9.30 uur is er eucharistie met priester Marcel.
Elke vrijdag om 9.30 uur is er eucharistie met priester Devos.
Ook alle bijzondere liturgische vieringen doorheen het kerkelijk jaar blijven
bestaan.
De data voor 2015 zijn:
Woe 18/02 aswoensdag 15 u
Do 19/03 feest sint Jozef 14.30 u
+ receptie
Di 10/03
sober maal tussen
11 en 13 u
Di 03/03
kruisweg 15 u
Do 02/04 witte donderdag +
ziekenzalving 15 u
Vrij 03/04 goede vrijdag 15 u
Za 04/04 paaswake 15 u

Do 07/05
Vrij 12/06
Di 08/10
Di 03/11
Di 17/11
Do 03/12
Do 24/12
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kapelletjestocht
hoogfeest Heilig Hart
15 u
rozenkrans 15 u
herdenkingsviering
14.30 u
seniorenmis 15 u
adventswake 15 u
kerstviering 15 u

Maria lichtmis
“Op die dag vieren wij in de liturgie één
van de oudste christelijke feesten : Maria
Lichtmis, of ook genoemd : de Opdracht
van Jezus in de tempel. Juist 40 dagen na
zijn geboorte trokken Maria en Jozef naar
de tempel om hun kind Jezus aan God op
te dragen. Opdragen wil zeggen : van
harte weggeven, toevertrouwen,
toewijden,…
Zo tonen zijn ouders dat Jezus helemaal aan God toebehoort. Jezus is het Licht
van God dat voor alle mensen straalt. Daarom heten we de dag van vandaag
moeders en vaders welkom die hun kinderen opdragen en toevertrouwen aan
God, zoals eertijds Maria en Jozef dat deden.
Kinderen zijn het schoonste wat we hebben, daarom willen wij hen ook
zegenen, zoals Jezus dat vaak deed. Jezus hield ontzettend veel van kinderen…”
Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie
gehouden; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het
feest rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelsmässodagen, Frans:
Chandeleur). De processie staat symbool voor de intrede
van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat
voor alle volkeren straalt”.
Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis
pannenkoeken gegeten worden. De ronde vorm van de
pannenkoeken zou verband houden met de ronde vorm van
de zon, die vanaf nu duidelijk krachtiger wordt. De traditie
zegt dat wie pannenkoeken met Lichtmis eet, een
voorspoedig jaar zal hebben.

Aswoensdag, start van de vasten…
Aswoensdag, 17 februari is de eerste dag van de
veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met
as een kruisje op het voorhoofd, om hen aan te
sporen tot bezinning, boete en bekering.
Aswoensdag is het begin van de vasten.
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding
op Pasen te Vasten.
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Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan
Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde
van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een
doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie van de veertig dagen die
Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht.
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige
afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Deze
tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de zondeval over de
mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt de priester een andere
formule: 'Bekeer u en leef volgens het Evangelie'. Deze formule is minder
gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.
Het huidige Aswoensdag-gebruik is een verkorte versie van de asbestrooiing
die in de vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten deel viel. Zondaars die
volgens kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een openbare boetedoening was
opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid
met gewijde as bestrooid. Daarna werden zij door de priester naar de deur
geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege zijn zonde uit
het paradijs werden verdreven. Tot Witte Donderdag werd de boetelingen de
toegang tot de kerk en deelname aan de eucharistie ontzegd. In de 11e eeuw
raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan werden op
Aswoensdag alle gelovigen met as bekruist, vanuit de gedachte dat alle mensen
zondigen ten opzichte van God en hun naasten.
Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As
herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as ook
door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze Zonden die
Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd.
De op Aswoensdag gebruikte as wordt voorafgaand aan de mis gewijd. De
gebruikte as wordt bovendien gewonnen door de palmtakken van de
Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het
teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en
rouw.

Koor
Volgende bijeenkomst koor: dinsdag 17 februari om 15.30 uur in de cafetaria

Pastorale agenda
Aswoensdag: 18 februari om 15 uur in de kapel
Donderdag 19 maart: afscheids- en dankviering van de zusters en feest van de
Heilige Jozef
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Vandevelde Martha

04/02/1923

92 jaar

K24

Vandenbroucke Marie-Louise 06/02/1923

92 jaar

K148

Bordau Madeleine

12/02/1924

91 jaar

K5

Denys Maria

25/02/1913

102 jaar

K13

Heroes Marie-Thérèse

26/02/1930

85 jaar

K21

Clauw Freddy

28/02/1954

61 jaar

K4

Herman Maria

29/02/1940

74 jaar

K111

Nieuwe bewoners
Op 16 januari nam Maurits Doolaeghe zijn intrek in kamer
146 (D2) van ons woonzorgcentrum. Hij is afkomstig uit
Vlamertinge maar woonde al een aantal jaar in Residentie
Louise.
Mevrouw Yolande Verbeke woont sinds 23 januari in
kamer 138 (D2). Yolande is van Ieper, maar verbleef ook al
een tijdje in Residentie Louise.
We wensen Maurits en Yolande een vlotte aanpassing en nog een mooie tijd in
ons midden.

Verhuis
Vrijdag 23 januari verhuisde Fabienne Quaeybeur van kamer
138 (D2) naar kamer 17 (D1).
We wensen haar een mooie tijd op dienst 1.
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Overlijden
Jacques Barbez is op zondag 11 januari overleden. Jacques
verbleef in kamer 146 (D2). Hij werd net geen 86 jaar.
Op maandag 19 januari is Simonne Imbrechts gestorven. Ze
werd 89 jaar.
Simonne woonde in kamer 17 (D1).
Onze gedachten en oprecht medeleven gaan uit naar de familie en vrienden
van Jacques en Simonne.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Verhaeghe Dirk
Deleye Justien
Bonte Olivier
Mortier Delfien
Ververken Carine
Cousin Marleen
Allewaert Ann
Deleu Femke

01/02/1966
03/02/1990
06/02/1972
09/02/1995
14/02/1960
18/02/1967
23/02/1960
23/02/1988

Overlijden
Zaterdag 20 december ll. overleed de heer Oscar
Coulembier, grootvader van Jan Claus (kok). Hij
werd net geen 109 jaar.
Mevrouw Maria Boddez, schoonmoeder van Carine
Berquin (verpleegkundige in de nachtdienst), is op
26 december op 83-jarige leeftijd gestorven.
Op dinsdag 30 december is mevrouw Andrea
Lemahieu, mama van Myriam Bucquoye (interieurverzorgster D1) overleden.
Andrea werd 87 jaar.
Op 31 december is de heer Daniel Gouwy, grootvader van Delfien Mortier
(zorgkundige D1), van ons heengegaan. Daniel werd 81 jaar.
Hierbij willen wij ons oprecht medeleven betuigen aan onze collega’s en hun
familie. We wensen hen veel sterkte in deze droevige tijden.
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Geboorte
Woensdag 7 januari werd Carmen Rassalle (zorgkundige
nachtdienst) opnieuw oma. Haar dochter en schoonzoon schonken
haar, na 3 kleindochters, een flinke kleinzoon Mathis!
Van harte proficiat!!

Personeelswissels
Op 1 februari gaat Wendy Herman uit dienst. Zij stond in voor de vervanging
van Eugenie Ledoux, die momenteel in zwangerschapsverlof is. Delfien Mortier
(zorgkundige) zal deze vervanging op dienst 2 verder op zich nemen. Zij werkte
reeds eerder op dienst 1 en dienst 3. We bedanken Wendy voor haar inzet en
wensen Delfien het allerbeste toe op de nieuwe dienst.
Op 14 januari startte Stefanie Bonte (verpleegkundige) op dienst 1 om het
team te versterken tijdens de afwezigheid van Fabienne Vercaigne, die
momenteel in ziekteverlof is. We heten Stefanie van harte welkom en wensen
Fabienne veel sterkte toe.
Vanaf 1 februari wordt An-Sofie Clarysse aangesteld als nieuw diensthoofd op
dienst 3. Zij werkte voorheen als verpleegkundige op dienst 2. Carla Bruneel
(verpleegkundige) zal vanaf dan het team op dienst 2 vervoegen. We wensen
beiden het beste toe in hun nieuwe uitdagingen.
Op 2 februari startte Jens Verschaeve als zorgkundige in de nachtdienst. Hij
vervangt Carmen Rasalle tijdens haar ziekteverlof. We heten Jens welkom en
wensen Carmen veel beterschap toe.

5. Vrijwilligerswerking
Nieuwe vrijwilliger
Eind december startte An Gheldof als vrijwilliger in Huize Sint-Jozef. An is
geboren en getogen in Ieper. An koos voor Huize Sint-Jozef om haar sociale
omgeving uit te breiden en haar talenten (muziek spelen, naaien en breien) in
te zetten voor kwetsbare ouderen.

Overlijden
Op 11 januari moest Christine Barbez, vrijwilligster op dienst 2, afscheid nemen
van haar vader Jacques. Jacques verbleef in kamer 146. We wensen Christine
en haar familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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Noteer dit zeker in jullie agenda:
- Week van 2 tot 6 maart: week van de vrijwilliger
- Donderdag 7 mei: kapelletjestocht in Ieper
- Donderdag 21 mei: start wandelingen

Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 15 januari klonken een 30-tal
vrijwilligers samen met ons op het nieuwe jaar.
Na de speech van Hilde en de nieuwjaarsbrief
van Valérie kon de receptie van start gaan. De
witte wijn en de vele (speciale) maar lekkere
hapjes werden gesmaakt, bij sommigen iets
teveel . Laten we zeggen dat het een gezellige
namiddag was, waarbij iedereen kon
terugblikken op een sfeervol 2014 en kon
uitkijken naar een boeiend 2015!

6. Terugblik
Week van de soep
Van 12 tot 16 januari waagden Jan, Geert en Lies
van de keuken zich aan het bereiden van soepen
met een speciale toets. Op maandag was het
soep met een scheutje Leffe, op dinsdag was het
geheime ingrediënt dragon,… Kortom, deze
week van de soep bracht zowel medewerkers
als bewoners samen om het mysterieuze
ingrediënt te achterhalen. Een leuk initiatief dat
voor herhaling vatbaar is!
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Dienst 1
Kerstmis ligt al een tijdje achter ons maar toch willen
we nog enkele sfeerfoto’s tonen van die mooie
sfeervolle tijd.
Met een aantal bewoners, begeleid door onze
vrijwilligers, zijn we op donderdag 18 december naar
de kerstmarkt in Ieper geweest. Het weer viel mee
en we maakten een mooie wandeling tussen de
verschillende kraampjes en tussenin verwarmden
we ons met een warme chocomelk en
pannenkoeken in de chalet met ijspiste. Iedereen
genoot ervan.

Op ons kerstfeest kwam uiteraard de Kerstman langs
met een geschenkje en de bewoners konden genieten
van een stukje warme appeltaart met ijs.
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Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar hebben we ingezet met een nieuwjaarsreceptie voor de
bewoners. Met een glaasje wijn en hapjes kwamen de tongen al gauw los. Een
passende nieuwjaarsbrief werd voorgelezen en we klonken op het nieuwe jaar.

Dienst 2
Op 23 december keek iedereen uit naar de
komst van de kerstman en zijn rendieren,
euh, helpende kinderhanden. Hij werd bij
iedereen goed ontvangen en van deze
bezoekjes werden leuke kiekjes genomen.
Ook de medewerkers brachten de gezellige
kerstsfeer in huis.
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Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe jaar werd op dienst 2 ingezet met een sfeervol gedekte tafel, een
gezellige sfeer en vele zelfgemaakte hapjes. De ‘amuses’ werden gesmaakt
door de bewoners en daarna werd het glas geheven op het nieuwe jaar!

Er was ook tijd voor een selfie!

Activiteiten op dienst 3
Nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar goed in te zetten, mochten we op 8
januari allemaal aan tafel schuiven voor een hapje en een
glaasje. Op elke dienst werden de tafels mooi aangekleed en
mochten de bewoners genieten van heel wat lekkers zoals
een garnaalcocktail, een toastje met zelfgemaakte humus,
een lekker tomaten-roomsoepje, een bladerdeeghapje met
gerookte zalm,..
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Voor onze bewoners met dementie proberen
we gepaste activiteiten aan te bieden, die hen
stimuleren om actief te blijven, die hen een
goed gevoel of rust kunnen bieden.
Bij het Möllky spel bijvoorbeeld worden we
gestimuleerd om te bewegen, maar ook
moeten we nog goed kunnen hoofdrekenen
om te weten wie de winnaar wordt… Bij dit
spel was het trouwens Albert die met deze
mooie titel ging lopen!
Ook muziek kan heel waardevol zijn voor personen met dementie. In het jaar
2015 willen we dit nog meer proberen uit te werken. Een eerste aanzet werd
alvast gegeven met een klein kerstconcertje met zang en viool. Toegegeven, er
is nog werk aan de winkel om de viool zuiver te laten klinken, maar we doen
ons best 

Voor een aantal bewoners zijn
wellness-activiteiten de ideale
manier om hen wat rust en
individuele aandacht te bieden. De
zachte muziek en de geuren van
etherische oliën zorgen voor een
aangename, rustige sfeer. Omdat
de verplaatsing naar de
wellnessruimte niet altijd evident
is voor onze bewoners, toveren
we onze leefruimte elke maandag
om in onze eigen kleine spa.
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7. Info
Gezocht
Voor het aanvullen van onze bibliotheek zijn wij op zoek naar
romans. Wie heeft thuis nog boeken liggen en wil ze graag
een nieuwe bestemming geven? Wij geven ze graag een
plekje in onze huisbib. Boeken kunnen afgegeven worden aan
Petra.

Passiflora-Wellness

Gebruik essentiële oliën ter verzorging van de huid in de winter.
Het gebruik van essentiële oliën heeft zijn nut al bewezen. Hieronder een paar
olieën die helend zijn.
Amandelolie is ideaal om de huid te reinigen evenals olijf- en avocado olie.
Breng de olie aan op de huid en spoel het af met lauwwarm water en dep het
droog met een zachte doek. Ook een paar druppels in het bad zijn een weldaad
voor de droge huid.
Kamille behandelt de droge huid , eczeem en uitslag.
Sandalhout olie heeft een ontstekingremmende en genezende eigenschap en
wordt vooral gebruikt bij droge huid, acne en eczeem.
Jojoba olie verzacht de ontstoken of geïrriteerde huid. Deze olie bevat veel
vitamine A en kan helpen bij behandeling van zwangerschapsstriemen.
Perzikpitolie is te gebruiken voor de droge en door de zon verouderde huid.
En natuurlijk zich regelmatig laten masseren,behandelen en verwennen in de
Passiflora!
Geniet nog van onze arrangementen tot eind januari.
Het Passiflora-team,
Nathalie,Sandra en Myriam
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Atelierwerking
Op maandag 16 februari gaat het volgende textielatelier
door. Indien u als bewoner, vrijwilliger of als familielid
geïnteresseerd bent om hier aan deel nemen dan bent u
welkom om 14u30 in de cafetaria. Indien u kussens of
keukenschorten wilt kopen uit het atelier dan kan u hiervoor
terecht bij Hilde Claeys of Valérie Pattyn. Weldra komt ook
een uitstalkastje aan de receptie!
In het kookatelier worden in februari wafels gebakken samen met de
bewoners. Dit op dinsdag 17 februari, op vette dinsdag. Indien u als familielid,
vrijwilliger of medewerker wafels wenst te kopen, gelieve zich te wenden tot
Lisa Cailliau of Valérie Pattyn. Voor een pakje van 5 wafels betaalt u 2 euro.

Tuin op poten
Op donderdag 19 februari komen we om 14u30 samen in de cafetaria voor de
tuin op poten. Samen met vrijwilliger André en Valérie wordt besproken hoe de
tuin wordt verdeeld en opgevolgd.

8. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Dag en datum

Wat

Wanneer

Waar

Wie

Maandag

Turnen

10u -10u30

Cafetaria

Hilde

Dinsdag

Soep

9u - 10u30

Papaver

Hilde

Woensdag

Bib

9u30 - 10u30

Bib

Petra

Donderdag

Turnen

10u - 10u30

Cafetaria

Els

Relaxatie

10u - 10u30

Bib

Olivier

Volleybal

10u – 10u30

Feestzaal

Femke

Vrijdag
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Activiteiten Dienst 1 (februari)
Dag en datum
Maandag 02/02

Activiteit
Pannenkoeken

Plaats en tijdstip
Papaver 14 u30

Dinsdag 03/02

Tomatensoep + Fruitshake

Papaver 14u30

Woensdag 04/02

Kaarting

Cafetaria 14 uur

Donderdag 05/02

Turnen met 1ste leerjaar

Feestzaal 14u30

Vrijdag 06/02

Reminiscentiekoffer

Papaver 14u30

Zaterdag 07/02

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 09/02

Muziekbingo

Papaver 14u30

Dinsdag 10/02

Preisoep + Valentijnsgebak

Papaver 14 u30

Woensdag 11/02

Kaarting + individueel

Papaver 14u30

Donderdag 12/02

Optreden voor Valentijn: Stille
Willy / Mannenmoment

Papaver 14u30
Cafetaria 14u30

Vrijdag 13/02

Voelkoffer

Papaver

Zaterdag 14/02

Koffietafel

Papaver 14u30

Franse chanson
Textielatelier
Wortelsoep + Wafelbak(vette
dinsdag) + koor

Papaver 14u30
Cafetaria 14u30
Papaver 14u30
Cafetaria 15u30

Kaarting + aswoensdagviering

Maandag 16/02
Dinsdag 17/02

Donderdag 19/02

Molkyspel

Cafetaria 14u30
kapel 15 u
Papaver 14u30

Vrijdag 20/02

Bingo

Papaver 14u30

Zaterdag 21/02

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 23/02

Quiz

Papaver 14u30

Dinsdag 24/02

Erwtensoep + Zandkoekjes

Papaver 14u30

Woensdag 25/02

Kaarting

Cafetaria 14 uur

Donderdag 26/02

Volksspelen

Papaver 14 uur

Vrijdag 27/02

Schrijf- en tekennamiddag

Papaver 14u30

Zaterdag 28/02

Koffietafel

Papaver 14u3à

Woensdag 18/02
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Activiteiten Dienst 2 (februari)
Dag en datum
Maandag 02/02

Activiteit
Pannenkoeken Maria Lichtmis

Plaats en tijdstip
De ark 14u00

Dinsdag 03/02

Bingo

De ark 14u00

Woensdag 04/02

De ark 14u00

Donderdag 05/02

Vetbolletjes maken
Turnen met 1ste leerjaar

Vrijdag 06/02

Handverzorging

De ark 14u00

Zaterdag 07/02

Papaver 14u00

Maandag 09/02

Koffietafel
Actualiteit

Dinsdag 10/02

Molkyspel

De ark 14u00

Woensdag 11/02

kaarting

Donderdag 12/02

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Vrijdag 13/02

Valentijnsquiz + gebak

De ark 14u00

Zaterdag 14/02

Papaver 14u00

Woensdag 18/02

Koffietafel
Valentijn- optreden
Textielatelier
Oliebollen vette dinsdag/
koor
aswoensdagviering

Donderdag 19/02

Uno

de ark 14u00

Vrijdag 20/02

Voetbadjes

De ark 14u00

Zaterdag 21/02

Papaver 14u00

Maandag 23/02

Koffietafel
Actualiteit

Dinsdag 24/02

Wie ben ik?

De ark 14u00

Woensdag 25/02

De ark 14u00

Donderdag 26/02

Appelcrumble met speculoos
Carnavalsfeest met kleuters
Poelkapelle

Vrijdag 27/02

Gelaatsverzorging

De ark 14u00

Zaterdag 28/02

Koffietafel

Papaver 14u00

Maandag 16/02
Dinsdag 17/02

Feestzaal 14u30

De ark 14u00

De ark 14u00
Cafetaria 14u30
De ark 14u00/
Cafetaria 15u30
Kapel 15 u

De ark 14u00
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Feestzaal 14u30

Activiteiten Dienst 3 (februari)
Activiteit
Maandag 02/02

Maria Lichtmis: Pannenkoekenbak

Dinsdag 03/02

Wellness in de leefruimte

Woensdag 04/02

Belevingskoffer: zintuiglijk beleven

Donderdag 05/02

Turnen met eerste leerjaar

Vrijdag 06/02

Sjoelbak

Maandag 09/02

Wellness in leefruimte

Dinsdag 10/02

Valentijngebak

Woensdag 11/02

Actualiteit

Donderdag 12/02

Turnen met derde kleuterklas
Mannenmoment (cafetaria)

Vrijdag 13/02

Reminiscentie

Maandag 16/02

Etentje voor Valentijn met Nelly en André:
biefstuk friet
Textielatelier

Dinsdag 17/02

Koor in de cafetaria 15.30uur
Vette dinsdag: wafelbak

Woensdag 18/02

Aswoensdagviering om 15 uur in de kapel

Donderdag 19/02

Wellness in leefruimte

Vrijdag 20/02

Muziek en zangnamiddag

Maandag 23/02

Wellness in leefruimte

Dinsdag 24/02

Voorlezen: geschiedenis van carnaval

Woensdag 25/02

Volksspelen

Donderdag 26/02

Carnaval met kinderen Poelkapelle

Vrijdag 27/02

Bakken: kleine appelgebakjes met vanillesaus
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9. Residentie Louise
Verjaardagen
Neysens Alice

04/02/1925

90 jaar

Flat 3D

Depover Magdalena

16/02/1939

76 jaar

Flat GLVC

Vandevoorde Maurice

18/02/1935

80 jaar

Flat GLVV

Janssen Lydia

19/02/1932

83 jaar

Flat 2E

Verhuis
De heer Maurice Doolaeghe (3A) nam op vrijdag 16 januari zijn
intrek in kamer 146 in het woonzorgcentrum.
Op 23 januari mochten we mevrouw Yolande Verbeke (2G)
verwelkomen in kamer 138 in het woonzorgcentrum.
We wensen hen een vlotte aanpassing!

Activiteiten
Turnen
Maandag 9 februari turnen in de living om 14u30.
Textielatelier
Het volgende textielatelier gaat door op maandag 16 februari om 14u30 in de
cafetaria. Momenteel worden keukenschorten, kussens en zakjes vervaardigd.
Koor
Volgende bijeenkomst koor: dinsdag 17 februari om 15.30 uur in de cafetaria.
Pastorale agenda
Aswoensdag: 18 februari om 15 uur in de kapel
Donderdag 19 maart: afscheids- en dankviering van de zusters en feest van de
Heilige Jozef.
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Gebruikersraad
Op vrijdag 6 februari is er om 15u gebruikersraad in de living
van de assistentiewoningen.
Jullie worden om 15u verwacht voor de uitleg omtrent de
brandinstructies, vanaf 15u30 gebruikersraad.
Animatie
Noteer volgende data alvast in uw agenda!





Dinsdag 3 februari:
Maandag 9 maart:
Woensdag 8 april:
Woensdag 20 mei:

algemene quiz in de living
kaart- en spelletjesnamiddag in de living
mosselfestijn in de living
bezoek aan de Paters in West-Vleteren

Terugblik
Op donderdag 22 januari hebben we samen geklonken op het nieuwe jaar.
Enkele sfeerbeelden:
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10. Koken met André
OVENSCHOTEL MET AARDAPPEL, WITTE KOOL
EN KALFSGEHAKT (4 PERS).
Ingrediënten
-

500 gr bloemige aardappelen
¼ witte kool
80 gr gemalen kaas
3 eetlepels broodkruim
peper en zout

-

600 gr kalfsgehakt
4,5 dl melk
80 gr boter
nootmuskaat

Bereiding
-

Kook de geschilde aardappelen gaar in licht gezouten water, giet af en pureer.
Maak aan met 40 gr boter, 1,5 dl melk en breng op smaak met peper, zout en
nootmuskaat.
Bak ondertussen het gehakt kruimelig en laat uitlekken in een zeef.
Snijd de witte kool in hele fijne reepjes, kook ze in licht gezouten water en
spoel onder koud water.
Smelt 20 gr boter in een pannetje en voeg de bloem toe. Laat kort drogen op
een matigwarm vuur.
Voeg 60 gr kaas toe en breng op smaak met peper en zout.
Doe het gehakt in een ovenschotel, lepel er de kool over en daarna de puree.
Overgiet de kaassaus en strooi er de resterende kaas en het broodkruim over.
Zet de ovenschotel 20 à 30 min. in een voorverwarmde oven van 180°C.

S M A K E L I J K !!!
Keukentermen
Verschillende garnituren:
-

Mikado: chocoladesaus
Niçoise: tomaat, olijven en ansjovis
Nemours: wortel, rijstparels en truffels
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11. Pret en verzet
Spel

Koude winterse weetjes
Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Vostok is een Russisch weerstation op de Zuidpool. Het ligt 3488 meter (bijna
3,5 kilometer) boven zeeniveau. Tijdens de lange winters is de temperatuur
gemiddeld -65 °C, terwijl in de korte zomers deze gemiddelde -30 °C is.
De laagste temperatuur die ooit op aarde is waargenomen werd hier gemeten
op 21 Juli 1983 en was -89,2 °C (-128,6 °F).
Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
Behalve dat het heel romantisch is om te zeggen dat je het koud hebt, zodat je
vriend even z'n arm om je heen kan leggen, is het ook wetenschappelijk
bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Omdat het vet bij
vrouwen beter verdeeld is over het lichaam dan bij mannen, zijn vrouwen beter
in staat om het bloed naar de belangrijkste organen te laten stromen. Handig
zou je denken, maar daardoor stroomt er bij vrouwen ook wel minder bloed
naar de handen en voeten. En zo krijgen vrouwen het koud.
Overigens heeft ook onze slaap een invloed op onze temperatuur. ’s Nachts
daalt onze lichaamstemperatuur, zowel van mannen als van vrouwen. Bij
vrouwen gebeurt dat sneller en nadrukkelijker.
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Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water?
Een hoge school student genaamd Mpemba in Tanzania, Afrika ontdekte in
1969 dat heet water sneller bevriest dan koud water toen hij ijs aan het maken
was.
Zijn leraren geloofden in het begin niet dat dit mogelijk was en het duurde een
paar jaar voordat professors van de universiteit uiteindelijk zijn ontdekking
erkenden. Er worden verschillende oorzaken genoemd ter verklaring van dit
effect. Zo verdampt een deel van het water wat het overige water al afkoelt en
er uiteraard voor zorgt dat er minder water overblijft om te bevriezen. Verder
speelt er nog het volgende: Zolang er geen onzuiverheid en geen beweging is,
kan water een paar graden onder nul nog vloeibaar blijven. Water dat warm is
geweest, ondergaat deze superkoeling gemakkelijker. Door de verwarming zijn
veel opgeloste gassen uit het water verdwenen. Het is daardoor zuiverder
geworden. Warm water koelt daarom gewoon door, en is in één keer bevroren
als je de koelkastdeur open doet. Koud water krijgt eerder een vliesje ijs, en dat
belemmert verdere afkoeling.

De tip van Albert de timmerman:
Hoe zorg je ervoor dat je zaag vlotjes door
de plank hout glijdt?
Je wrijft hem in met een beetje parafine!
Zelfs een simpel theelichtje kan je werk
zoveel gemakkelijker maken! Wij namen
de proef op de som en inderdaad: het
werkt!

Oplossing
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