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1. Inleiding 

 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Maart, de lente komt eraan? De eerste warme zonnestralen doen ons allen 
deugd. In de natuur merken we dat de eerste sneeuwklokjes reeds in bloei 
staan en de paasbloemen komen voorzichtig met hun kopje boven de grond.  
Werken aan de kwaliteit van de dienstverlening van de bewoners blijft voor 
ons prioritair! Enkele belangrijke projecten die we dit jaar gaan uitwerken zijn;  
 

 Het verder bevorderen van de huiselijkheid hier in ons huis 

 Het uitdiepen en verbeteren van de werking naar ouderen met 
dementie toe 

 Het optimaliseren van de personeelsbezetting op de verschillende 
diensten en het versterken van onze “zelfsturende teams” 

Begin maart is het zover, dan starten we met de uitbreidingswerken. De 
evolutie hiervan zult u kunnen volgen in onze volgende edities van de 
Zonnebloem. 
Op pagina 24 vindt u wat foto’s van de heraanleg van het koerierpad. 
 
In de bezinningsrubriek, op pagina 4, leest u meer over de uitwerking van de 
solidariteitsmaaltijd, het afscheid van de Zusters, de pastorale 
activiteitenkalender, enz. 

 
De woonbegeleiders stemmen hun activiteitenaanbod af op de komende 
lente. Meer hierover op pg. 16. 
 
In de rubriek terugblik  kan  u nagenieten van tal van mooie sfeerbeelden van 
de voorbije maand. 
 
Vriendelijke groet 
 
 
 
 Hilde Hemelsoen 
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2. Zingeving 

Afscheid van de zusters 
 

Meer dan 200 jaar is er in Ieper reeds sprake van de Sint- Jozefsschool.  
In het begin van de 19de eeuw zorgden juffrouw Van den Peereboom en 
juffrouw Iwens voor 33 weesmeisjes in een tehuis in de Bollingstraat. In 
diezelfde periode richtte juffrouw Provoost een school op voor arme kinderen 
op diezelfde Sint Jacobsparochie. In 1824 kwam er een kerkelijke goedkeuring 
van de religieuze gemeenschap. Ze vestigden zich in de Bollingstraat. In 1847 
kwam er een splitsing. Een groep zusters ging zieken verzorgen aan huis. 
Tijdens WO I vluchtten de zusters met al hun beschermelingen naar Frankrijk. 
Ze gaven er onderwijs aan Vlaamse vluchtelingen in schoolkolonieën. In juni 
1919 kwamen ze samen met weeskinderen terug en belanden ze in Poperinge.  
In 1922 werd het klooster heropgericht op de vroegere hofstede van de Zusters 
van de H. Jozef, in de Meenseweg. Oorspronkelijk was er bij het klooster plaats 
voor 40 dames op kamer. De wijkscholen op de Potyse en de Kalfvaart worden 
heropgestart en in 1939 werd gevraagd om de school van Sint- Jan over te 
nemen. 
In 1955 vroeg de congregatie aansluiting bij de zusters van de Heilige Jozef in 
Brugge. Het klooster, bejaardentehuis, school en weeshuis waren 
oorspronkelijk één V.Z.W.  In 1956 kwam Zuster Gabriël als eerste piepjonge 
kracht de groep versterken. In 1973 werd het beheer opgesplitst volgens de 
aard van de verschillende doelstellingen. Zo werd Huize Sint- Jozef een 
afzonderlijke V.Z.W. Er werden regelmatig ruimtes ingenomen voor de 
uitbreiding van het bejaardentehuis zoals een leeszaal en een bibliotheek, 
alsook een vleugel van het klooster. In 1982 werd het gebouw brandveilig 
gemaakt en in 1987 hadden de eerste herconditioneringswerken plaats.  Alle 
kamers werden voorzien van warm water. De congregatie gaf het gebouw een 
erfpacht in 1992.  
In 1997 werd een nieuwe vleugel met 16 kamers bijgebouwd. Het gebouw 
werd verder aangepast met een sanitaire ruimte in alle kamers, zithoeken, 
leefruimten, restaurant, polyvalente zaal, aangepaste badkamers, kapsalon, 
dienstkeuken en verpleeglokalen. Aanpalend aan het woonzorgcentrum werd 
in 2005 het serviceflatgebouw ‘Residentie Louise’ opgebouwd.  In 2008 werden 
de 31 assistentiewoningen in gebruik genomen. 
Het is pas sinds 1 januari 2007 dat Huize Sint- Jozef niet langer een religieuze 
als algemeen directeur heeft. Op dat ogenblik nam onze huidige directrice 
Hilde Hemelsoen namelijk de fakkel over van zuster Beatrijs. Zij was toen al 14 
jaar in dienst als directrice nadat ze er al een rijke carrière had opzitten in Sint- 
Lucas in Brugge. Vanaf 2007 droeg zij nog verder de verantwoordelijkheid als 
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overste van de lokale kloostergemeenschap. Zij bleef lid van de raad van 
bestuur en vervulde nog vele taken achter de schermen.  
Zuster Hubertine kwam naar hier na een leven van 39 jaar in Zaïre. Dat was in 
het jaar 1988. Zuster Roos kwam kort daarna na een periode van 35 jaar in 
Zaïre. Zuster Roos en zuster Hubertine waren samen op missie in Congo.  
Zuster Hubertine kwam in Hove wonen vanaf 1992. Zij is daar een 
gemeenschap gestart met Zr. Denise Boterman als verantwoordelijke; met Zr. 
Roos Soete en met Zr. Rosette Mourisse. Zuster Roos en zuster Hubertine 
bleven in Hove, het huis tussen het woonzorgcentrum en Residentie Louise, 
wonen tot halfweg 2014. Nadat zuster Roos een tijd als verpleegkundige 
werkte zette ze haar taken meer achter de schermen verder. Zo stond ze onder 
meer in voor de was en de liturgie. Maar ze was ook aanwezig bij palliatieve 
bewoners en hun familie. Zo bleef ze een belangrijke schakel in de zorg om 
onze bewoners.  
Zuster Hubertine had een voorliefde voor planten en verzorgde ze tot het niet 
meer ging.  Zuster Hadewych vervoegde ons in 2003. Ook zij was 20 jaar op 
missie in Congo. Zij zette zich vanaf de eerste dag in op dienst 3 waar ze 
meehielp met de begeleiding van het middagmaal. 
 

Zuster Beatrijs, zuster Gabriël en zuster Hadewijch 
verhuisden in januari naar  
“ Vogelzang”. Ze wonen er samen met andere 
zusters van de congregatie die op rust zijn. Zuster 
Roos nam haar intrek in “de Zilverstraat”. 
Momenteel bemant ze er twee voormiddagen in de 
week de receptie. 
 

 

We hopen dat de medewerkers hun inzet mogen ervaren hebben als leven 
gevend naar morgen toe. 
We zijn dankbaar stil om zoveel dat vanuit de christelijke inspiratie 
gegroeid is. 
 

Palmwijding 
 

Op vrijdag 27 maart zal E.H. Devos palm wijden tijdens de 
eucharistieviering. Er worden opnieuw kaartjes met palm voorzien. 
Wie wil kan na de eucharistie palm meenemen. Op maandag 30 
maart worden de kaartjes opgehangen in de kamers van de 
bewoners van het woonzorgcentrum. 
 
Palm gezocht 
 

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar gewijde palm, zijn we 
nog op zoek naar palmtakjes. Wie palm kan missen kan zich wenden 
tot Petra. We verzamelen de palm tegen maandag 23 maart. 
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Solidariteitsmaaltijd 

 
Steun de strijd van de armsten in Peru 

 

Solidariteitsmaaltijd 
Sinds 2008 stopten we het sober maal in een nieuw kleedje. In plaats van 
sober, koken we solidair. Dit jaar bereiden we enkele typische gerechten uit 
Peru. De opbrengst is voor Broederlijk Delen. 
Maar een solidaire maaltijd is meer dan dat. Door samen te tafelen tonen we 
onze verontwaardiging over de honger in de wereld en zeggen we dat 
voedsel moet gedeeld worden.  We nodigen bewoners, medewerkers, 
familie en vrijwilligers uit om samen te tafelen. Op het menu staat:  
 

soep-hoofdschotel-dessertje 
 

Deze heerlijke maaltijd is te krijgen voor slechts 8 euro! 
 

Op dinsdag 10 maart  in de cafetaria. 
Om 11 uur voor de bewoners 

Om 12 uur voor medewerkers, vrijwilligers, familie, 
sympathisanten…  

Inschrijven en betalen via de receptie tegen 4 maart ! 
 

van harte welkom!!! 
 
Koor 
 

De volgende bijeenkomsten zijn op: 
 

di 31 maart 
di 28 april 
di 26 mei 
 

telkens van 15u30 tot 16u30 in de cafetaria! 
 
Pastorale agenda 
 

dinsdag 03 maart: kruisweg om 15 uur in de kapel 
dinsdag 10 maart: sober maal om11 uur in de cafetaria (12 uur voor niet-bewoners!) 

donderdag 19 maart: dankviering en afscheid van de zusters 
dinsdag 31 maart: koor om 15u30 in de cafetaria  
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners 
 
Bustraen Maria   06/03/1926  89 jaar K6 
Vande Velde Victorine  12/03/1925  90 jaar K102 
Geldhof Laura   13/03/1929  86 jaar K125 
Fieu Walther   15/03/1935  80 jaar K25 
Dumon Antoinette  20/03/1913  102 jaar K133  
Heughebaert Suzanne  23/03/1933  82 jaar K126 
Duriez Lucienne   31/03/1929  86 jaar K145 
 

Nieuwe bewoners 
 

Op dinsdag 10 februari is Maurice Desodt bij ons komen 
wonen. Maurice is afkomstig van Ieper en verblijft in 
kamer 111 (D3). 
 

André Titeca nam op dinsdag 24 februari zijn intrek in 
kamer 123 (D3). Hij verbleef al bij ons in herstelverblijf 
en is afkomstig van Ieper. 
 

Sinds dinsdag 24 februari woont Louis Sintubin in kamer 134 (D2). 
Louis woonde hiervoor in Residentie Louise. 
 

We wensen Maurice, André en Louis een mooie tijd in ons woonzorgcentrum. 

 

Overlijden 
 

Maria Herman is op donderdag 5 februari gestorven. 
Maria woonde in kamer 111 (D3) en werd 74 jaar.  
 

Op woensdag 18 februari moesten we afscheid nemen 
van Lena Vanhee. Ze woonde in kamer 123(D3). Lena 
was 89 jaar. 
 

Emiel Leterme is op donderdag 19 februari in het ziekenhuis overleden. Hij 
werd 89 jaar en verbleef in kamer 15 (D1). 
 

Op zaterdag 21 februari is Michel Debleu overleden in het ziekenhuis. Michel 
was jarenlang medewerker van ons woonzorgcentrum en verbleef sinds kort bij 
ons in kortverblijf. Hij werd 90 jaar. 
 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar alle dierbaren van Maria, Lena, 
Emiel en Michel. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hobbytempelwinkel.nl/&ei=td7RVLPPL8i4UZqBg6gL&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNELmpRGP-B-6y7EQhUitwT4MM-xhw&ust=1423126545700615
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://veiligenwarm.skynetblogs.be/archive/2011/04/23/gelukkige-verjaardag-prinsesje-lief.html&ei=r6PlVJbQF8GsUrSQgcgE&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNHb-ZpbSEthRWaIyDoft6RM9eGdWQ&ust=1424422051112764
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.de-collega.nl/gedicht-overlijden-collega/&ei=L-jqVKLJC4mxafLFgpgE&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNH7vcVhvsyjNT17LVn5JqPyyMpB1Q&ust=1424766958632485
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Verhuis  
 

Mariette Crève verhuisde op dinsdag 24 februari van kamer 
134 (D2) naar kamer 15 (D1) . 
 

We wensen haar een vlotte aanpassing. 
 
 
 

4. Personeelsweetjes 

Verjaardagen  

Caigny Evelyn   13/03/1975  
Clarysse An Sofie   14/03/1983  
Demolder Evelien   28/03/1986 
Devos Geert    13/03/1970 
 
 

Personeelswissels 
 

Eind februari gaat Cindy Hamers (zorgkundige Dienst 2) met zwangerschaps-
verlof. We wensen Cindy het allerbeste toe en kijken samen met haar uit naar 
de kleine spruit! Zij zal vervangen  worden door Iryna Corneille. Zij liep hier 
reeds stage tijdens haar opleiding tot zorgkundige. Welkom! 
 
 

An-Sofie Clarysse besliste halfweg de maand februari om afstand te doen van 
haar functie als diensthoofd Dienst 3. Ze werkt opnieuw als verpleegkundige op 
Dienst 2. Kelly Rollé neemt het over als verantwoordelijke van Dienst 3. 
Hieronder stelt Kelly zich kort even voor: 
 
Hallo, 
Ik ben Kelly Rollé, ik heb reeds 2 jaar gewerkt op dienst 2 als 
verpleegkundige. Nu start ik op dienst 3 als verantwoordelijke. 
Ik ben afkomstig van Woumen , maar sinds kort wonen we  in 
Merkem. Op 25 april treed ik in het huwelijksbootje met mijn 
vriend Ben Desender. 

  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://blogimages.bloggen.be/bengeltweede/2028191-8f894cd0541b6be55d6c1cc233a54bf9.jpg&imgrefurl=http://www.bloggen.be/bengeltweede&h=550&w=550&tbnid=08d0yceGnKP9KM:&zoom=1&docid=w7BSHEnuAyXaZM&ei=5t3RVO-yFIa6UbqOhOAN&tbm=isch&ved=0CB8QMygXMBc4rAI
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kaartje2go.nl/weblog/index.php/verhuiskaarten/spellingstips-van-kaartje2go/&ei=bw7nVNzEMIzyUJWkgPgO&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNFtYUIyKMgjHfn6YeuimUe0vLyMuA&ust=1424514959400816
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5. Vrijwilligerswerking 
 

Week van de vrijwilliger 
 

Van maandag 2 tot vrijdag 6 maart is het 
week van de vrijwilliger. En dit laat Huize 
Sint-Jozef niet onopgemerkt voorbij gaan! 
Graag nodigen we jullie uit op het dessertbuffet op donderdag 5 maart. Elke 
vrijwilliger kan aansluiten op het dessertbuffet op de dienst waar hij / zij 
activiteiten ondersteunt. Vrijwilligers die dienstoverschrijdende activiteiten 
uitvoeren (cafetaria, wandelingen in de zomer, de tuin op poten,…) geven door 
aan Valérie op welke dienst ze willen aansluiten. Dit gebeurt best tegen eind 
februari en kan op het nummer 057/22.69.70 of via pattyn@huizesintjozef.be. 
Naast het lekkere dessertbuffet voorzien we een kleine en symbolische attentie 
ter waardering van jullie inzet en respect voor onze bewoners. 

Nieuwe vrijwilliger 
 

Half januari startte Rita Mulier als vrijwilligster in Huize Sint-Jozef. Rita is 63 
jaar, woont in Zillebeke en werkte voorheen als begeleidster in de naschoolse 
opvang te Langemark. Zij is ook vrijwilligster in het Jan Ypermanziekenhuis, op 
de dienst pediatrie, waar ze de kinderen een aangename tijd bezorgt! Rita zal 
voornamelijk helpen in de cafetaria en ondersteunen in de maaltijdbegeleiding 
op dienst 1 (in het weekend). We wensen Rita veel succes en een boeiende tijd 
in Sint-Jozef toe! 
 

Vergaderingen – overlegmomenten 
 

 Algemeen overleg vrijwilligers: dinsdag 7 april om 14u30 in grote 
vergaderzaal 

 Overleg wandelingen: dinsdag 5 mei om 14u30 in de cafetaria 

 Overleg cafetaria: dinsdag 19 mei om 14u30 in de cafetaria 

 Overleg activiteiten op de diensten: dinsdag 9 juni om 14u30 in de 
cafetaria 

 

Overlijden 
Vrijdagavond 20 februari overleed vrijwilligster Lieve Maerten na een korte 
strijd tegen kanker. Ze overleed op de palliatieve eenheid in het JYZ. De laatste 
dagen werd ze sterk omringd door vrienden en dierbaren. 
Lieve was hier sinds 1989 vrijwilligster en droeg een ontzettend warm hart  
toe aan alle bewoners en medewerkers binnen Huize Sint-Jozef.  
We zullen haar inzet, rust en geduld missen… Het ga je goed Lieve. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.schenking-info.nl/Schenking_vlak_voor_overlijden.html&ei=TefqVNX2EM7laLKUgtAN&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNH7vcVhvsyjNT17LVn5JqPyyMpB1Q&ust=1424766958632485
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6. Terugblik 

Algemeen 
 

Turnen  
Onlangs kwamen de leerlingen van het Eerste leerjaar van de St. Jozefsschool 
turnen met onze bewoners. Ziehier enkele sfeerbeelden. 

 

Dienst 1 
 

Wentelteefjes  
Op aanvraag van de bewoners hebben we  wentelteefjes gebakken. En of ze 
smaakten! 
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Hondje Lexi op bezoek! 
Het hondje (dwergpincher) van 
medewerkster Evelien Demolder kwam 
op vrijdag 6 februari bij ons op bezoek. 
Hij mocht op schoot bij onze bewoners. 
En of ze het graag hadden! Sommigen 
gingen er zelfs voor zorgen…  
 

 
Optreden ‘Stille Willy’ 
Voor Valentijn bracht “Stille Willy’ voor ons een 
aangename namiddag vol muziek en dans.  
Iedereen zong uit volle borst mee. 
Het carnaval kwam ook aan bod. Sommige 
bewoners hadden plots een enorme haargroei!!!! 
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Valentijnviering 
Ter gelegenheid van Valentijn kregen de bewoners een traktaat met een 
aangepast valentijntaartje en koffie. Daarna werd een quiz gespeeld. 
 

Dienst 2 
 

Op maandag 16 februari kwamen Stille Willy en André onze namiddag vullen 
met muziek. We zongen allemaal met volle overgave mee met de liedjes van 
weleer. 
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Dienst 3 
 

Op maandag 16 februari organiseerden we een etentje ter gelegenheid van 
Valentijn. 
Nelly en André kwamen een handje toesteken en zo rook het al snel heerlijk op 
onze dienst. 
De tafels werden mooi aangekleed, en iedereen genoot van de lekkere biefstuk 
met frietjes en een lekkere champignon-roomsaus. 
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7. Info 
 

Fietsweek 
Van zodra de bloemen beginnen te bloeien en 
de bomen botten krijgen, begint het in WZC 
Huize Sint-Jozef te kriebelen. Kriebelen om te 
sporten !! Daarom gaan we weer fietsen ! 
 

Van woensdag 25 tot vrijdag 28 maart kunnen 
de bewoners van Dienst 1 hun “furten” 
uitwerken op een hometrainer of op de 
motomed. Van maandag 30 maart tot 
woensdag 1 april worden de fietsen 
voorbehouden voor de bewoners van Dienst 2 en Dienst 3. 
De fietsdagen gaan door in de vroegere refter van de zusters en worden in een 
nieuw kleedje gestoken door onze stagiair Dennis die Sporthumaniora volgt. 
 

Gebruikersraad:  

Op dinsdag 10 maart vindt de eerste gebruikersraad van dit jaar plaats. Familie 
en bewoners zijn welkom om hun opmerkingen en voorstellen te formuleren 
ten aanzien van de werking en de dienstverlening. De gebruikersraad gaat door 
in de cafetaria van 15u30 tot 16u30. 

Atelierwerking 
Na de schorten en kussens maken we op maandag 16 maart paasdecoratie. Alle 
geïnteresseerde bewoners, familieleden en vrijwilligers zijn welkom vanaf 
14u30 in de cafetaria. 

Tuin op poten 
Op donderdag 19 februari kwamen een aantal 
bewoners, vrijwilliger André en Valérie samen om 
de tuinwerking in 2015 te bespreken.  

Bij de start van het overleg werd een minuut stilte 
gehouden voor onze overleden tuinman Cyrille 
Vangheluwe, hij overleed in september 2014. 

Samen met de kinderen van de Sint-Jozefsschool 
wordt de werking van de tuin opgevolgd doorheen het ganse jaar. We komen 
een eerste keer samen met de kinderen op dinsdag 24 maart om 14u30. 
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Modeweek (15 t.e.m. 19 juni 2015) 
Half juni stellen we het thema van mode centraal voor de bewoners, hun 
familieleden, vrijwilligers en buurtbewoners. Tijdens deze week komen een 
aantal verkopers langs met hun kledij, schoenen,… Daarnaast proberen we ook 
ruimte te voorzien voor een verzorgingsnamiddag waarbij de vrouwen kunnen 
worden geschminkt en verzorgd met tal van cosmeticaproductjes. 

Met deze week willen we het welbevinden van de bewoner versterken.  

Volgende activiteiten staan al vast: 

o Donderdag 18 juni: schoenenverkoop 
van Elysée Shoes 
 

o Vrijdag 19 juni: modeshow van 
Dimodaplus (zomerkledij) 

Momenteel werken we de week verder uit binnen de 
organisatie. Maar noteer deze week alvast in jullie 
agenda’s! Verdere info en reclamefolders volgen…  

Praatcafé Dementie: 

Praatcafé Dementie Ieper: “Hoe verloopt een opname in een 
woonzorgcentrum en wat te doen in afwachting van een opname?” 

Op deze interessante informatiebijeenkomst geeft Leen Verlet praktische 
informatie over het opnamebeleid en de wijze waarop een opname verloopt in 
een woonzorgcentrum. Tegelijk bespreekt ze de mogelijke alternatieven als een 
opname in een woonzorgcentrum niet direct mogelijk is. Nadien kan u vragen 
stellen en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten.  

Dinsdag 3 maart 2015 

Om 14u in WESTLANDIA, A. Dehemlaan 8 te Ieper (achter de Thuiszorgwinkel) 

Gratis toegang – u hoeft niet in te schrijven. 

Meer info: Thuiszorgcentrum Ieper 056 52 63 39 

 

Praatcafé Dementie Poperinge: Maaltijdgebeuren voor mensen met dementie 

in zaal de Gilde, Rekhofstraat 11a in POPERINGE 

op donderdag 5 maart om 14u  
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In de uiteenzetting staat het maaltijd-gebeuren centraal bij personen met 
dementie. Er  wordt een duidelijk beeld geschetst van de problematiek en we 
bespreken o.a. voedingsproblemen en slikstoornissen.  Er worden concrete 
handvatten en tips gegeven voor situaties waarin het maaltijdgebeuren niet 
meer loopt zoals tevoren. Er wordt niet alleen ingezoemd op de persoon met 
dementie en zijn ziekteproces, maar ook de omgevingsinvloeden, de rol van de 
zorgverleners, de voedingsaanpassingen, mogelijke hulpmiddelen, … worden 
bekeken. 

Te nemen maatregelen bij de griep 
Indien de seizoensgriep uitbreekt in Huize Sint-Jozef worden volgende 
maatregelen genomen: 

 Hand- en hoesthygiëne. Er wordt extra aandacht besteed aan het 
naleven van de normale hygiënerichtlijnen:  

o papieren wegwerpzakdoeken gebruiken bij hoesten 

en/of niezen 

o neus en/of mond  bedekken met wegwerpzakdoek 

o afstand houden van anderen tijdens het hoesten 

en/of niezen 

o de zakdoek direct weggooien in een vuilnisbak 

o steeds de handen wassen met water en zeep of 

ontsmetten met handalcohol na het hoesten en/of 

niezen 

 In geval van (verdenking op) seizoensgriep is isolatie nodig om 
verspreiding via de lucht tegen te gaan (bewoner blijft op kamer, 
personeel draagt masker als hij/zij kamer binnengaat). 

 Het personeel werkt tijdens een uitbraak best steeds op dezelfde 
afdeling om zo weinig mogelijk overdracht van het virus van één afdeling 
naar een andere te veroorzaken. 

 Personeel dat ziek is, blijft thuis; zieke personeelsleden kunnen best geen 
contact hebben met bewoners. 

 Bezoek door zieke familieleden wordt ontraden. 

Indien de seizoensgriep binnen Huize Sint-Jozef circuleert wordt dit nauwgezet 
opgevolgd door de coördinerend raadgevend arts en de directie. 

 
 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gezondmooigelukkig.nl/index/nieuws/detail/bond-tegen-griep&ei=9uTmVMzKKIrmaufHgSA&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNH2hEfxhGB9ac3AFnz3UoNTSMKE0w&ust=1424504330176945
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8. Woonbegeleiding 

Activiteiten Dienst 1 (maart) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Maandag 02/03 Volksspelen 6de leerjaar St. Jozef Feestzaal 14u30 

Dinsdag 03/03 Tomatensoep +Kruisweg Kapel 15 uur 

Woensdag 04/03 Kaarting + individueel Cafetaria 14 uur 

Donderdag 05/03 Koffietafel met gebak: week van de vrijw. Papaver 14u30 

Vrijdag 06/03 Muziekbingo Papaver 14u30 

Zaterdag 07/03 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 09/03 Koffie op grootmoeders wijze Papaver 14u30 

Dinsdag 10/03 Sober maal + Appelcake Cafetaria 11 uur 

Woensdag 11/03 Kaarting + individueel Cafetaria 14 uur 

Donderdag 12/03 
Ouderwets kegelspel 
Mannenmoment 

Papaver 14u30 
Cafetaria 14u30 

Vrijdag 13/03 Gezelschapsspel Papaver 14u30 

Zaterdag 14/03 Koffietafel Papaver 14 u30 

Maandag 16/03 
Muziekquiz 
Naaiatelier 

Papaver 14u30 
Cafetaria 14u30 

Dinsdag 17/03 Broccolisoep + pannenkoeken Papaver 14u30 

Woensdag 18/03 Kaarting + individueel Cafetaria 14 uur 

Donderdag 19/03 Feest St. Jozef + receptie Kapel 14u30 

Vrijdag 20/03 Reminiscentiespel Papaver 14u30 

Zaterdag 21/03 Koffietafel  Papaver 14 uur 

Maandag 23/03  Cafetaria 14 u30 

Dinsdag 24/03 
Wortelsoep + Fruitshake 
Tuin op poten voor liefhebbers 

Papaver 14u30 
Tuin 14u30 

Woensdag 25/03 Fietsweek Zaal 

Donderdag 26/03 Fietsweek Zaal 

Vrijdag 27/03 Fietsweek Zaal 

Zaterdag 28/03 Koffietafel  Papaver 14u30 

Maandag 30/03 Zangnamiddag 3de leerjaar Papaver 14u30 

Dinsdag 31/03  Madeleintjes bakken / Koor Papaver 14u30 
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Activiteiten Dienst 2 (maart) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Maandag 02/03 Volkspelen 6e leerjaar St. Jozef Feestzaal 14u30 

Dinsdag 03/03 Kruisweg Kapel 15u00 

Woensdag 04/02 UNO De ark 14u00 

Donderdag 05/03 
Koffietafel met gebak: week van de 
vrijwilliger 

Papaver 14u30 

Vrijdag 06/03 Cupcakes met Eugenie De ark 14u00 

Zaterdag 07/03 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 09/03 Actualiteit De ark 14u00 

Dinsdag 10/03 
Sober maal/ 
Activiteit Met Sander 

Feestzaal/cafetaria 
De ark 14u00 

Woensdag 11/03 Activiteit met rarara… De ark 14u00 

Donderdag 12/03 
Koffietafel  
Mannenmoment 

De Ark 14u30 
Cafetaria 14u30 

Vrijdag 13/03 Voetbadjes De ark 14u00 

Zaterdag 14/03 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 16/03 
Actualiteit 
Naaiatelier 

De ark 14u00 
Cafetaria 14u30 

Dinsdag 17/03 Bingo De ark 14u00 

Woensdag 18/03 Kaarting De ark 14u00 

Donderdag 19/03 Feest van St. Jozef Kapel 14u30 

Vrijdag 20/03 Gelaatsverzorging De ark 14u00 

Zaterdag 21/03 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 23/03 Actualiteit De ark 14u00 

Dinsdag 24/03 
Sjoelbak 
Tuin op poten met liefhebbers 

De ark 14u00 
Tuin 14u30 

Woensdag 25/03 Mens erger je niet De ark 14u00 

Donderdag 26/03 Pannenkoekenbak De ark 14u00 

Vrijdag 27/03 Yoga De ark 14u00 

Zaterdag 28/03 Koffietafel Papaver 14u00 

Maandag 30/03 Fietsweek Zaal 

Dinsdag 31/03 Fietsweek/ koor Zaal - Cafetaria 
15u30 
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Activiteiten Dienst 3 (maart) 

 Activiteit 

Maandag 02/03 Volksspelen met lln 6de leerjaar + wellness 

Dinsdag 03/03 Kruisweg 15 uur 

Woensdag 04/03 Möllky 

Donderdag 05/03 Dessertbuffet met onze vrijwilligers 

Vrijdag 06/03 Muzieknamiddag 

Maandag 09/03 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 10/03 Solidariteitsmaaltijd + vertelnamiddag  

Woensdag 11/03 Sjoelbak 

Donderdag 12/03 
Turnen met 3de kleuterklas 

Mannenmoment (14u30 cafetaria) 

Vrijdag 13/03 Bakken: chocoladegebak 

Maandag 16/03 
Wellness in de leefruimte 
Naaiatelier (14u30 cafetaria) 

Dinsdag 17/03 Reminiscentie/voorlezen over thema Lente 

Woensdag 18/03 Gezelschapsspel 

Donderdag 19/03 Feest H. Sint Jozef: mis+ receptie 

Vrijdag 20/03 Bakken: pannenkoek met banaan en chocolade 

Maandag 23/03 Turnen met 3de kleuterklas 

Dinsdag 24/03 
Wellness in de leefruimte 
Tuin Op Poten voor de liefhebbers 

Woensdag 25/03 Gezelschapsspel 

Donderdag 26/03 Zang met viool 

Vrijdag 27/03 Bakken: crumble van rode vruchten 

Maandag 30/03 Fietsweek  

Dinsdag 31/03 Fietsweek + Wellness in de leefruimte + koor 
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9. Residentie Louise 

Verjaardagen 

Pype Paula   02/03/1934  81 jaar Flat 2C  

Baillievier Claudina 12/03/1923  92 jaar Flat GLVA 

Baillievier Daniel  20/03/1930  85 jaar Flat 1F 

Notebaert Anna  27/03/1920  95 jaar Flat 2A  

Bewonersnieuws 
Op maandag 16 februari mochten we Rose Marie Vanleene verwelkomen in 
flat 3A, ze is afkomstig van Mesen! 

Louis Sintubin (flat 1 E) verblijft sinds 24 februari in kamer 134 (D2) van ons 
woonzorgcentrum. 

We wensen hen een vlotte aanpassing en een mooie tijd in hun nieuwe 
omgeving! 

Activiteiten 
Turnen  
Op maandag 2 maart om 14u30 in de living (opgelet: dit is een week vroeger 
dan gewoonlijk) 
 

Textielatelier 
Na de schorten en kussens maken we op maandag 16 maart paasdecoratie. 
Alle geïnteresseerde bewoners, familieleden en vrijwilligers zijn welkom vanaf 
14u30 in de cafetaria. 
 

Koor 
De volgende bijeenkomsten zijn op: 
di 31 maart / di 28 april / di 26 mei 
telkens van 15u30 tot 16u30 in de cafetaria! 
 

Pastorale agenda 
dinsdag 03 maart: kruisweg om 15 uur in de kapel 
dinsdag 10 maart: sober maal om11 uur in de cafetaria (12 uur voor niet-bewoners!) 

donderdag 19 maart: dankviering en afscheid van de zusters 
dinsdag 31 maart: koor om 15u30 in de cafetaria 
 

Animatie 
Maandag 9 maart: Kaart- en spelletjesnamiddag in de Living vanaf 14u. 
Inschrijven aan het onthaalbord! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-vector-balloons-decoration-ready-birthday-image11189086&ei=UN3RVNyHLcf-Uq68g-gK&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNFZnbly1sbJW469c8M26rcE_phF6w&ust=1423126201644614
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10. Koken met André 

 
VARKENSHAASJE IN MADEIRASAUS (4 PERS.) 

 
Ingrediënten 
 

- 600 gr varkenshaas 
- 250 gr champignons 
- 2 dl room 
- 1 eetlepel solo 
- peper en zout 

- 300 gr gehakt 
- 1 dl madeira 
- 2 eetlepels tomatenpuree 
- 2 eetlepels gehakte peterselie 

 
Bereiding 
 

- Borstel de champignons schoon en snijd ze in kwartjes. 
- Rol kleine balletjes van het gehakt. 
- Smelt de solo in een hete koekenpan tot ze lichtbruin is.   
- Bak hierin de varkenshaasjes rondom aan gedurende 8 minuten. 
- Haal het vlees uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie.   
- Bak de champignons in dezelfde pan even aan.   
- Schenk de madeira erbij, roer om en laat 5 minuten pruttelen met het deksel 

op de pan. 
- Voeg dan de tomatenpuree en 2 dl water toe en breng op smaak met 

peper en zout.  Voeg de balletjes toe en laat 5 minuten zachtjes mee- 
koken.   

- Voeg als laatste de room toe en laat de saus nog even prutte- 
len.   

- Proef de saus en kruid eventueel nog bij met peper en zout. 
- Snijd het vlees in plakjes, serveer met de saus en strooi er nog wat gehakte 

peterselie over. 

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

Keukentermen 
 

Verschillende garnituren: 
 

- Georgette: ananas 
- Portugaise: rijst, tomaat 
- Provençale: tomaat, champignons, knoflook   
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11. Pret en verzet 

Rebus 

De herinnering van…  
 
Albert Louwyck D3 
 

Albert genoot op een mooie maandag van een voetbadje. Bij het afdrogen van 
zijn voeten, kwam deze mooie herinnering naar boven: 
 

Ik moest vroeger altijd mijn vader zijn voeten wassen, al van toen ik een jaar of 
8 oud was. Moeder mocht dat niet doen, ze was veel te geweldig voor mijn 
vader. Hij had namelijk veel kietels. 
Vader kon dat niet zelf doen, zijn voeten wassen, omdat hij oorlogsinvalide was. 
Hij was geschoten in zijn heup, en doordat de pees door was, kon hij niet meer 
plooien of bukken.  
Hij is dikwijls gevallen, ‘k heb hem dikwijls moeten recht helpen. 
Hij had een fiets laten maken waar hij zelf mee kon rijden: een fiets met één 
losse pedaal om te trappen, en één pedaal die vaststond. 
‘k Heb zelf ook dikwijls met die fiets gereden, maar vader mocht dat niet weten 
hoor! Hij zat over de middag altijd in bed, en dan waren mijn maat en ik rap 
eens weg met z’n vélo… Maar als vader dat te weten kwam, ging het slecht… 



23 

 

Maria Lenoir, D3 
 

Tijdens de afwas dacht Maria terug aan de tijd dat ze met haar vader vis ging 
verkopen. 
 

We woonden toen nog in Antwerpen. Ik was een jaar of 8 oud en ik hielp met 
mijn papa om vis te verkopen. Ik moest eerst rondgaan bij de huizen in de buurt 
om te gaan vragen hoeveel ze moesten hebben. Ook op ’t school moest ik dat 
vragen. We hadden veel vaste klanten. Geld mocht ik nooit aanvaarden, maar 
soms kreeg ik wel eens een snoep. Papa ging naar de andere straten die verder 
uit de buurt waren. 
Als de vissersboot toekwam, ging papa de vis ophalen aan de kaai. Hij bestelde 
een kilo of 40, 50 per week. Wie het meest bestelde, mocht eerst gaan naar de 
boot. 
Die vis deed papa dan mee in een lange kar: een steekkar met een riem over de 
schouder. We gingen dan eerst met die kar naar huis, en dan mocht ik helpen 
ronddragen bij de mensen. ’t Was levende verse vis, want ze werd 
meegetrokken in een net achter de boot. We moesten ze niet kuisen, dat was 
voor de mensen zelf, maar wel in pakjes doen. 
 
 

 
 

 
Oplossing 
 

Met de deur in huis vallen. 
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12. Huize Sint-Jozef bouwt 

Openstelling van het Koerierpad 
 

 
 

Op woensdag 18 februari 2015 werd het nieuwe Koerierpad plechtig 
ingewandeld. Ondanks enkele dagen weerverlet was de aannemer twee weken 
eerder dan voorzien klaar met het verleggen van het pad. 
 

 
 

De nieuwe doorsteek van de Meenseweg naar de achterliggende wijken werd 
aangelegd in dolomiet. Hiermee werd gekozen voor een duurzame en 
milieuvriendelijke aanleg die past in het concept van de Vloei, de plaats waar 
dit pad uiteindelijk naartoe zal leiden.   
 

  
 

De ingezaaide betontegels naast het pad moeten een eventuele interventie 
met zware brandweerwagens mogelijk maken. 
We kijken uit naar de start van de ruwbouwwerken. Die is voorzien op 02 
maart 2015. 


