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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
April, daar is de lente , daar is de zon. De eerste krachtige zonnestralen, de
vogels zingen hun lentelied en inmiddels piepen ook de vroege bolgewassen
massaal tevoorschijn. Ze bekleden niet alleen de kale grond, maar ze
veroveren ook ons hart met hun prachtige frisse kleuren!
De voorbije maand was het hier in huis een echte feestmaand !
Verjaardagsfeesten, de dag van de vrijwilliger en in het bijzonder de
dankviering voor de “Zusters van de Heilige Jozef” … alle gebeurtenissen
werden op een gepaste wijze gevierd. Meer hierover verder in deze
Zonnebloem.
De uitbreidingswerken zijn volop aan de gang zoals je kan zien op pg.27.
Ook binnenhuis worden er voorbereidingen genomen om de living van de
zusters en het bureau van Zr. Beatrijs te heroriënteren. Op pg. 18 meer info.
In het teken van welzijn van de bewoners wordt er in de week van 20 april een
week van de valpreventie georganiseerd. Meer hierover op pg. 19.
Het wellness team heeft voor de maand april een lente-wellness arrangement
uitgewerkt. Zie pg. 17.
In de bezinningsrubriek worden jullie geïnformeerd over alle activiteiten ter
voorbereiding van Pasen en de Paasviering zelf.
De zin om buiten te zijn neemt toe. Vandaar zijn in het activiteitenaanbod
voor de maand april de tuinactiviteiten terug opgenomen.
Hierover meer op pg. 20.
Mooie sfeerbeelden van de activiteiten van de voorbije maand vind je terug op
pg. 16.
Ik wens jullie alvast veel lees - en kijkplezier.
Vriendelijke groet

Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Dankviering zusters
Op 19 maart, het hoogfeest van de Heilige Jozef, namen we op gepaste wijze afscheid
van de zusters. Tijdens de eucharistieviering werden de zusters uitgebreid bedankt
voor hun jarenlange toewijding en inzet. Er was heel veel volk aanwezig. Allemaal
mensen die hen een warm hart toedragen. Achteraf was er een feestelijke receptie
met heel veel genodigden.
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Solidariteitsmaaltijd
Op 10 maart waren we met een 90-tal mensen om samen te tafelen ten voordele van
broederlijk delen. Kok Geert had een typische maaltijd uit Peru voor ons gekookt. Op
die manier kunnen wij ook als voorziening ons steentje bijdragen om de arme boeren
uit Peru te helpen. Hartelijk dank iedereen!

De goede week
De Goede Week is in het christendom de naam voor de week
vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven
dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot
en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen
herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met
name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

De goede week begint met palmzondag, met zijn intocht als Messias
in Jeruzalem. Het lijdensverhaal van Christus staat centraal deze
week, maar daarmee eindigt het niet. Jezus sterft vrijwillig op het
Kruis. Zo zal Hij de weg vrijmaken naar het eeuwig leven bij God voor
allen die in Hem geloven. Het Paastriduüm van het lijden, de dood
en de verrijzenis van de Heer begint met de mis van Witte
Donderdag. Dan vieren wij de instelling van de Heilige Eucharistie.
Op Goede Vrijdag gedenken wij het sterven van Onze Heer Jezus
Christus. Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag.
Paaszaterdag (Stille zaterdag) is de rustdag tussen dood en
opstanding; op deze dag blijft het 'stil' in de kerk; 's avonds is er dan
de Paaswake.

Ziekenzalving
Het sacrament van ziekenzalving wordt in de volksmond ook wel het laatste
sacrament genoemd. Dit is misschien een wat misleidende naam daar dit sacrament
niet alleen wordt toegediend bij stervenden.
Lijden en ziek zijn, is een belangrijke ervaring in ons leven. Maar zoals Christus ook
het lijden en de dood heeft doorstaan en opgestaan is ten eeuwig leven, zo mogen
wij er ook op vertrouwen dat hij ons zal bijstaan en ons ook zal geleiden tot dat
eeuwig leven.
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Het sacrament van de ziekenzalving bestaat hieruit
dat de ziekte wordt gezalfd met olie. Deze (bijbelse)
rituele handeling is een antwoord op het verzoek van
Jezus om aandacht aan zieken te schenken en hen te
zalven. Wie ernstig ziek is heeft op bijzondere wijze
Gods genade nodig. Want hoe moeilijk is het te
geloven in een liefdevolle God, wanneer lijden en pijn
je dagelijks leven beheersen. Daarom heeft Jezus
altijd de zieken bezocht om hen te troosten, om hen
kracht te geven door te gaan, te geloven in die
liefdevolle barmhartige Vader en om de hand van de
zieken in zijn hand te nemen en hen te doen opstaan.
En zo heeft Christus ons gevraagd onze zieken te
zalven.
Het sacrament van de ziekenzalving hoeft niet het
laatste sacrament te zijn, een eindstation, maar, het kan ook een nieuw begin zijn.
Een bemoediging, een handreiking om door te gaan en verder te groeien in geloof.
Op witte donderdag organiseren wij een gemeenschappelijke ziekenzalving om 15u in
de kapel. Familie en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om samen dit warme
moment mee te beleven…
Pastorale agenda
dinsdag 31 maart: koor van 15u30 tot 16u30 in de cafetaria
donderdag 2 april: witte donderdagviering met ziekenzalving om 15u
vrijdag 3 april: goede vrijdagdienst om 15u
zaterdag 4 april: paaswake om 15 u
dinsdag 28 april: koor om 15u30

3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Dobbelaere Andrea
Gruson Marie-Louise
Ricour Yvonne

06/04/1924
08/04/1921
11/04/1924
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91 jaar
94 jaar
91 jaar

K141
K102
K27

Verhuis
Walter Fieu verhuisde op 2 maart van kamer 25 (D1) naar
kamer 106 (D2) .
Yolande Verbeke (kamer 138 – D2) verhuisde op
woensdag 25 maart naar WZC Wieltjesgracht.
We wensen hen een vlotte aanpassing en een mooie tijd in hun nieuwe omgeving.

Nieuwe bewoners
Op maandag 2 maart namen Henri Bauden en
Madeleine Sels hun intrek in kamer 25 (D1). Ze
zijn afkomstig van Zonnebeke.
Madeleine Coussement woont sinds donderdag
5 maart in kamer 143 (D2). Zij verbleef al bij ons
in herstelverblijf en is afkomstig van Ieper.
Sinds maandag 9 maart woont Suzanne
Callewaert in kamer 19(D1).
Suzanne is afkomstig van Ieper en verbleef
vroeger al bij ons in kortverblijf.
Op dinsdag 17 maart nam Suzanne Dekindt haar intrek in kamer 14 (D1). Suzanne is
afkomstig van Ieper en verbleef al bij ons in herstelverblijf.
Henri De Plancke woont sinds woensdag 18 maart in kamer 118 (D3) van ons
woonzorgcentrum. Hij is afkomstig van Ieper .
Op vrijdag 20 maart kwam Marguerite Blomme in kamer 144 (D2) wonen.
Ze is afkomstig van Ieper en verbleef sinds kort bij ons in kortverblijf.
Agnes Herman nam op dinsdag 24 maart haar intrek in kamer 115 (D3).
Zij is afkomstig van Zandvoorde.
Op donderdag 26 maart kwam Angèle Derdaele, afkomstig van Geluveld, bij ons
wonen in kamer 138 (D2).
We wensen Henri & Madeleine, Suzanne, Madeleine, Suzanne, Henri, Marguerite,
Agnes en Angèle een mooie tijd in ons woonzorgcentrum.
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Overlijden
Agnes Fieu is op dinsdag 24 februari gestorven. Agnes
woonde samen met haar broer Walther in kamer 25
(D1) en werd 86 jaar.
Op woensdag 25 februari moesten we afscheid nemen
van Walter Coene. Hij woonde in kamer 106 (D2).
Walter was 84 jaar.
Julia Bekaert is op zondag 1 maart overleden. Ze werd 93 jaar en verbleef in kamer
143 (D2).
Op dinsdag 3 maart is Adriana Weterings overleden. Adi verbleef in kamer 19 (D1) en
telde 92 lentes.
Christiana Olivier is op 12 maart van ons heengegaan. Ze werd 69 jaar en verbleef in
kamer 14 (D1).
Op vrijdag 13 maart namen we afscheid van Nicole Verheyde. Nicole verbleef in
kamer 118 (D3)en werd 71 jaar.
Irène Moreau overleed op zaterdag 14 maart. Zij telde 96 lentes en verbleef in kamer
144 (D2).
Op woensdag 18 maart is Maria Ottevaere (Zr. Beata) gestorven. Zr. Beata werd 87
jaar en verbleef in kamer 115 (D3).
Antoinette Dumon is op zaterdag 21 maart overleden. Ze was de dag voordien 102
jaar geworden en verbleef in kamer 135 (D2)
Onze gedachten en oprecht medeleven gaan uit naar alle dierbaren van Agnes,
Walter, Julia, Adi, Christiana, Nicole, Irène, zuster Beata en Antoinette.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Hamers Cindy
Houthoofd Mieke
Taillieu M. Christine
Mahieu Charlotte
Da Silva Caetano Vaunice
Knockaert Sofie
Goderis Jolien
Deramoudt Marleen

10/04/1982
12/04/1965
14/04/1956
15/04/1985
18/04/1989
19/04/1981
23/04/1992
30/04/1958

8

Geboorte
Eugénie Ledoux werd op 2 maart mama van een tweede
dochtertje.
Na Lily verwelkomt ze nu Jade in haar gezin.
We wensen Eugénie en Mehdi veel geluk met hun 2 meisjes.

Afscheid oud-medewerker Michel Debleu
Wie vroeger soms naar Huize Sint-Jozef kwam kent zeker Michel. Hij was er dagelijks,
het was zijn tweede thuis.
Michel is als enige geboren op het eigendom van Huize Sint-Jozef. Hij woonde er
samen met zijn ouders op het boerderijtje waar nu de personeelsparking is. Later was
hij er onderhoudsman en tuinman.
Er was niemand die beter wist waar alle leidingen lopen in het rusthuis. Hij was ieder
moment van de dag beschikbaar, 24/24 uur,
7 dagen op 7.
De tuin was een echt kunstwerkje. Je kon er het hele jaar door bloemen bewonderen.
Tijdens de communiemaanden zag je regelmatig mensen foto’s nemen op idyllische
plaatsen.
Menige bruidjes zijn hier hun trouwalbum komen maken. Zo werd de tuin door vele
generaties gewaardeerd. Michel kon ook trots zijn als zijn oogst met veel liefde werd
bereid voor de zusters en de bewoners.
Op Michel kon je steeds rekenen. Hij vond het fijn om mensen te helpen. Zo werd hij
voorzitter van de vereniging van de weggevoerden. De jaarlijkse bijeenkomst, daar
zette hij graag zijn schouders onder. Hij kon er lang over praten, het hoorde bij zijn
leven. De pijn en het verdriet wou hij niet uit de weg gaan.
Michel had ook een hobby. Hij vond het fijn om puntjes uit de advertenties te sparen
en om mee te doen met kwissen. De prijzen die hij daarmee won, gaf hij graag weg
aan anderen. Het spelen gaf voor hem voldoening genoeg.
Michel was ook een familieman. Hij sprak met veel eerbied over zijn Thérèse en zijn
dochter Colette. De kleinkinderen waren zijn oogappels. Willy heeft jaren bij hen mee
gewoond en Marie-Louise vertoeft nog steeds bij hen thuis. Hun huis was een open
huis, en iedereen was er welkom.
Na zijn pensioen bleef Michel nog wat werken in de tuin. Iedereen was verbaasd hoe
lenig hij nog was. Hij kon makkelijk een halve dag gebogen in de tuin werken en dan
op zijn gemak naar huis gaan. Ook de school deed nog graag beroep op hem. Een
deur die niet goed openging, of een raam dat een likje verf nodig had. Daar was
Michel.
Zijn heengaan doet ons denken aan zijn boom. In de tuin van Sint- Jozef stond een
prachtige populier. Als kleine jongen had Michel die daar gepland. Hij noemde hem
‘mijn Keizer’. Hij kon hem zien vanuit hun huis aan de overkant van de straat.
Dat deed hij elke morgen. Op een dag werd ‘de keizer’ geveld door een storm. Michel
was er niet goed van. De sterke boom was geknakt…
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De laatste jaren deed Michel het wat rustiger aan. Maar het was pas de laatste tijd
dat het wat minder met hem ging. Net voor zijn laatste reis kwam hij naar Sint- Jozef
terug. Hij woonde even bij ons in kortverblijf.
Nu heeft Michel zijn laatste reis aangevat. We hopen dat het hem goed gaat aan de
overkant en we zijn dankbaar om al het goede wat hij voor ons huis en onze mensen
betekend heeft. We blijven aan hem denken…

Personeelswissels
Christine Taillieu (interieurmedewerker dienst 2) is momenteel in ziekteverlof.
Lore Versavel (interieurmedewerker dienst 1) nam vanaf 26 februari haar taken over
waardoor ze nu voltijds tewerkgesteld is.
Eind februari kwam er een einde aan de tewerkstelling van Alien Lermyte
(zorgkundige dienst 1). Zij wordt vervangen door Jolien Goderis (zorgkundige). Zij zal
het team verder ondersteunen tijdens de afwezigheid van Fabienne Vercaigne
(verpeegkundige dienst 1).
Op 23 maart startte Cathy Braeye als zorgkundige in de nachtdienst. Zij volgt Jens
Verschaeve op, die een tijdje de nachtploeg ondersteund heeft. Zij zal Carmen
Rassalle verder vervangen tijdens haar ziekteverlof.
Jan Claus (chef-kok) zal ook enige tijd afwezig zijn wegens ziekte. Het keukenteam zal
tijdelijk ondersteund worden door Greta Blieck (interieurmedewerker D2).
Wij willen via deze weg alle medewerkers die momenteel in ziekteverlof zijn, veel
sterkte toewensen.

5. Vrijwilligerswerking
Dessertbuffet 5 maart

Tijdens de week van de vrijwilliger organiseerden we op donderdag 5 maart een
dessertbuffet op de drie diensten. Samen met de bewoners en de medewerkers
konden de vrijwilligers genieten van tiramisu, chocomousse, speciale cake met
Pisang, frangipanetaart,… Kortom, iedereen kon zijn buikje rond eten met al dat
lekkers op tafel! Tot slot kreeg iedereen nog een klein zakje bloemenzaad als
symbolische attentie voor al het werk dat ze hier verzetten.
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Vergadering vrijwilligers 7 april
Op dinsdag 7 april zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarlijkse grote
vergadering, van 14u30 tot 16u in de grote vergaderzaal. Alle vrijwilligers zijn
welkom en inschrijven hiervoor is niet noodzakelijk.
Op de agenda staan volgende punten:
 Doelstellingen vrijwilligerswerking 2015
 Informatie vanuit het beleid
 Activiteiten op de dienst - maaltijdbegeleiding
 Wandelingen - uitstappen
 Cafetaria
 Vormingen
 Varia
Naast de grote vergadering vinden er ook afgelijnde overlegmomenten plaats over de
cafetaria (dinsdag 5 mei), de wandelingen en uitstappen (dinsdag 19 mei) en tot slot
ook de activiteiten op de diensten (dinsdag 9 juni). In deze vergaderingen worden
enkel praktische zaken afgesproken en afgetoetst. De vergadering start steeds om
14u30 en gaat door in de cafetaria.

Vormingen vrijwilligers
Op donderdag 23 april, donderdag 30 april en donderdag 7 mei gaat een driedaagse
vorming van start voor nieuwe vrijwilligers in Beernem.
Dit is telkens van 19u tot 22u. In die drie dagen krijg je als nieuwe vrijwilliger
informatie en tips over de begeleiding van kwetsbare ouderen,
communicatievaardigheden en theorie rond ziektebeelden. Mensen die hieraan
willen deelnemen geven dit best snel door aan Valérie (pattyn@huizesintjozef.be).
Op donderdag 19 mei vindt in Torhout (domein Groenhove) een vorming plaats rond
belevingsgerichte communicatie. Daar brengt Arthur Polspoel een lezing over
belevingsgerichte communicatie bij ouderen. De prijs bedraagt 10 euro per persoon
waarin de voorziening zal tussenkomen. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn: gelieve
Valérie te contacteren.
Op woensdag 27 mei vindt in Huize Sint-Jozef een filmvoorstelling plaats rond
dementie. Meer informatie vindt u verder op p. 17.

11

6. Terugblik
Dienst 1
Koffie op grootmoeders wijze!
Samen met de bewoners werd er koffie op
grootmoeders wijze klaargemaakt nl. met de
koffiemolen en de koffiezak. Elk om beurt mochten ze de
koffiebonen malen en dan werd er water gekookt en
opgegoten in de koffiezak. Het was toch eens wat
anders!

Volksspelen
De kinderen van het 6 de leerjaar van de St. Jozefsschool waren bij ons te
gast voor de volksspelen. Zij begeleidden de bewoners aan de
verschillende spelletjes. De bewoners genoten ervan .

Repetitie schoolfeest St. Jozef
Om de 3 jaar wordt er in de St. Jozefschool een groot schoolfeest gehouden met een
thema.
Dit jaar was het thema Kuifje!
Onze bewoners mochten op donderdag de generale repetitie meevolgen. Het werd
weer een leuke namiddag en ze genoten .
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Dienst 2
Verjaardagsfeest
Maart is op onze dienst gevuld met verjaardagen. We
vierden Victorine (90 jaar), Walter (80 jaar), Antoinette
(102 jaar) en Lucienne (86 jaar). Op zo’n gezegende
leeftijden mogen we al eens een glas heffen. En dat
hebben we natuurlijk gedaan! 

Dessertbuffet – week van de vrijwilliger
De eerste week van maart hebben we onze vrijwilligers
eens in de bloemetjes gezet. Met een uitgebreid
dessertbuffet wilden we hen bedanken voor al hun inzet
gedurende het hele jaar. Nogmaals een welgemeende
DANKJEWEL aan al onze vrijwilligers!!
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Dienst 3
Voetjes van de vloer! We genoten van een gezellige dansnamiddag…

Ook op onze dienst werden de vrijwilligers in de bloemetjes gezet als dank voor hun inzet.

De kleuters van Poelkapelle kwamen de bewoners van de 3 diensten verrassen met
een spetterende carnavalsshow! Frans Bentein (D2) mag terecht trots zijn op zijn
kinderen en schoonkinderen, die zorgden voor de show en de muziek! Onze
bewoners genoten ervan met volle teugen.
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7. Info

Prijsstijging middagmaal bezoekers
Vanaf april zal de prijs voor een middagmaal voor familie en bezoekers tijdens
feesten en op zaterdag en zondag 12,- euro bedragen.
Tijdens de weekdagen blijft de prijs 8,- euro.

Atelierwerking
Op maandag 20 april gaat het volgende naaiatelier door. Bewoners en vrijwilligers die
willen helpen met verstelwerken of het maken van schorten en kussens zijn welkom
vanaf 14u30 in de cafetaria.
15

Tuin op poten
Op 12 maart staken vrijwilligers Lionel, André en Jacques
samen met een aantal bewoners de handen uit de
mouwen op de tuin zaai- en plantklaar te maken voor het
komende seizoen.
Op dinsdag 21 april komen de kinderen van de SintJozefschool ons helpen in de tuin op poten. Op dat
moment zetten we onze tuinwerkzaamheden verder en zal
er vanalles geplant en gezaaid worden. Op alle andere
dinsdagen staan de woonbegeleiders paraat om met de
bewoners een bezoekje te brengen aan de tuin of er in te werken.

Passiflora
De lente is opnieuw gearriveerd. Tijd om van de zon te genieten,
nieuwe ideeën op te doen en onze huid klaar te maken voor de
zon.
Hierbij verwennen we jullie graag met een Lente- arrangement:
Keuze tussen een:
*Lavendel wellnesskuur: relaxerend
Start met een peeling met Dode zee scrubcrème, hierna een lavendellichaamspakking
en eindigen met een deugddoende massage met lavendelolie
*Cleopatra wellnesskuur: voedend
Start met een peeling met Dode zee scrubcrème, hierna een
cleopatralichaamspakking en eindigen met een aangename massage met
amandelolie.
Vrijwilligers kunnen ook van onze diensten gebruik maken!
Vanaf maart wordt ons Passiflora-team versterkt met Mieke Houthoofd, pedicure
van opleiding. Mieke zal, ook op dinsdagnamiddag, de meer mobiele bewoners
verzorgen in de Passiflora.
Ook personeelsleden kunnen hiervan gebruik maken.
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Mieke
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Heroriëntatie lokalen zusters
Eind januari verlieten de zusters van de Heilige Jozef onze voorziening. Daardoor
krijgt de leefruimte van de zusters een nieuwe bestemming. Deze zaal (naast de
keuken) zal voortaan gebruikt worden als polyvalente ruimte voor kinéactiviteiten,
activiteiten door de woonbegeleiding en als bibliotheek.
Ook het bureau van zuster Beatrijs krijgt een andere invulling. In deze kamer komt
een spreekruimte en tevens ook een winkel. In de winkel worden producten uit het
naaiatelier verkocht, maar ook andere zaken zoals chocolade, snoep, dagbladen,…
Mochten jullie nog ideeën hebben van zaken die interessant zouden zijn om te
verkopen in de winkel, gelieve dit door te geven aan Valérie Pattyn. De realisatie van
beide ruimtes wordt voorzien tegen eind mei.

Film Dementie
Wat?

Graag nodigen we u uit voor de voorstelling van de film ‘Feel my love’
van Griet Teck, een ontroerende documentarie over mensen met
dementie.

Wanneer herinneringen vervagen, blijft de muziek.
Een ontroerend portret van mensen, mensen die
leven met dementie. Doorheen de vier seizoenen
volgen we de bewoners van Huis Perrekes in hun
dagelijkse leven, gedragen door elkaar en hun
omgeving. Feel my love gaat over liefde en
loslaten. Het is een film die kijkt naar wat er nog is,
niet naar wat verloren ging. Op een lichte toon
wordt het alledaagse leven van mensen met
dementie in beeld gebracht, met muziek als rode
draad.
Voor wie?

Medewerkers, vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers,
geïnteresseerden,…

Wanneer?

Woensdag 27 mei
- 18u:
Ontmoetingsmoment met koffie en broodjes
- 18u45: Start film (duur ca. 1u18’)

Waar?

Huize Sint-Jozef, Grote vergaderzaal (2de verdieping)

Praktisch?

De voorstelling is gratis.
Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail (psycho@huizesintjozef.be),
telefonisch (057/22 69 78) of aan de receptie. De contactpersoon is
Helen Connerty, referente dementie.
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Week van de valpreventie
Zoals overal te lande gaat ook in ons woonzorgcentrum van 20 april tot 24 april de
Week van de Valpreventie door.
Op maandag 20 april komen 16 leerlingen van Immaculata ons helpen met een quiz
over vallen, euh… vooral wat te doen om niet te vallen.
Dinsdag wordt er een parcours opgebouwd om aan de lijve te ondervinden welke
risico’s er zijn en op wat men moet letten om niet te vallen.
Donderdag spelen we een bingo met leuke weetjes over valpreventie en vrijdag
sluiten we onze week af met een dansfeest met muziek van DJ Eddy.
Iedereen wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk deel te nemen aan onze activiteiten.

Tarificatie van medicatie per pil/per eenheid (TPE)
Vanaf 1 juni 2015 zijn apotheken verplicht vanuit de overheid hun afgeleverde
medicatie aan rusthuisbewoners aan te rekenen per pil of per eenheid. Dit enkel voor
vaste, orale en terugbetaalde medicatie. Dus niet alle medicatie zal op die manier
worden aangerekend (bijvoorbeeld siropen zullen niet op die manier worden
aangerekend). Deze manier van tarificatie en facturatie zorgt ervoor dat de
medicatiefactuur voor alle bewoners zal dalen. Daarnaast zullen op de
medicatiefactuur twee delen te zien zijn: een deel medicatie dat aangerekend zal zijn
per pil en een deel medicatie dat aangerekend blijft per doos. Voor meer info kunnen
jullie steeds terecht bij de diensthoofden of bij Valérie Pattyn.
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Modeweek
MODEWEEK in Huize Sint-Jozef
Waarom?
Kledij die aangepast is aan de noden en behoeften van ouderen is helaas moeilijk te
vinden in de winkels of boetieks van tegenwoordig. Wij willen aan deze vraag
tegemoet komen en organiseren daarom voor de ouderen uit het woonzorgcentrum en
mensen uit de buurt een modeweek waarbij comfortabele en modieuze kledij voor
ouderen wordt gepresenteerd en vrijblijvend kan gekocht worden.
Wanneer?
Modeweek van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni 2015 in WZC Huize
Sint-Jozef, Meenseweg 31, Ieper
Voor wie?
 Bewoners van het woonzorgcentrum, bewoners van de assistentiewoningen en
hun familieleden,
 Geïnteresseerde buurtbewoners,
 Medewerkers en vrijwilligers van Huize Sint-Jozef
Wat?
 Dinsdag 16 juni: verkoop Ligne Douce (comfortabele nachtkledij en
ondergoed)
 Donderdag 18 juni: verkoop Elysée Shoes (comfortabele schoenen voor
ouderen)
 Vrijdag 19 juni: verkoop Dimodaplus (winter- en zomercollectie voor ouderen)
Telkens vanaf 14u30 in de cafetaria en polyvalente ruimte op het gelijkvloers.
Deelname aan de verkopen is gratis en inschrijven is niet noodzakelijk.
Tijdens de verkopen heeft men de mogelijkheid om iets te drinken en een hapje te
eten.
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8. Woonbegeleiding
Activiteiten Dienst 1 (april)
Dag en datum
Woensdag 01/04

Activiteit
Kaarting + Individuele begeleiding

Donderdag 02/04 Witte Donderdag + ziekenzalving
Goede vrijdag
Vrijdag 03/04
Zaterdag 04/04

Paaswake

Maandag 06/04

Paasmaandag

Dinsdag 07/04
Woensdag 08/04

Plaats en tijdstip
Papaver 14u30
Kapel 15 uur
Kapel 15 uur
Kapel 15 uur

Tomatensoep
Gezelschapsspelen + reminiscentie
Kaarting + Individuele begeleiding

Donderdag 09/04 Dessertbuffet Pasen + mannenmoment
Belevingskoffer + Uno
Vrijdag 10/04

Papaver 14u30
Cafetaria 14 u
Papaver 14u30
Papaver 14u30

Zaterdag 11/04

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 13/04

Muzikale bingo

Papaver 14u30

Dinsdag 14/04

Preisoep+Cupcakes met vormelingen

Papaver 14u30

Woensdag 15/04

Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria 14uur

Donderdag 16/04 Lentequiz
Handmassage + Spel
Vrijdag 17/04

Papaver 14 uur
Papaver 14u30

Zaterdag 18/04

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 20/04

Naaiatelier + Quiz valpreventie

Cafetaria 14 uur

Bananenmilkshake + valpreventieparcours + tuin op poten met school
Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria + papaver
Tuin
Cafetaria 14 uur

Dinsdag 21/04
Woensdag 22/04

Donderdag 23/04 Valpreventie : valbingo
Valpreventie : dansnamiddag
Vrijdag 24/04

Feestzaal14 u 30
Feestzaal 14u30

Zaterdag 25/04

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 27/04

Muziek uit de oorlogsjaren

Papaver 14u30

Dinsdag 28/04

Appelcake + koor

Papaver 14u3O

Woensdag 29/04

Kaarting + individuele begeleiding

Cafetaria 14 uur

Donderdag 30/04 Lingerienamiddag + spel
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Wellness + Papaver

Activiteiten Dienst 2 (april)
Dag en datum
Woensdag 01/04

Activiteit
Afsluit fietsweek

Plaats en tijdstip
Polyvalente ruimte

Donderdag 02/04

Witte Donderdag + ziekenzalving

Kapel 15 uur

Vrijdag 03/04

Goede vrijdag

Kapel 15 uur

Zaterdag 04/04

Paaswake

Kapel 15 uur

Maandag 06/04

Paasmaandag

Dinsdag 07/04

Bingo
Lentequiz

De ark 14u00

Vrijdag 10/04

Paasdessert buffet/
mannenmoment
Handverzorging

De ark 14u00/
Cafetaria 14u30
De ark 14u00

Zaterdag 11/04

Koffietafel

Papaver 14u00

Maandag 13/04

Actualiteit

De ark 14u00

Dinsdag 14/04

Volkspelen

De ark 14u00

Woensdag 15/04

Appelcake bakken

De ark 14u00

Donderdag 16/04

De ark 14u00

Vrijdag 17/04

Kaarting
Gelaatsverzorging

Zaterdag 18/04

Koffietafel

Papaver 14u00

Naaiatelier + Quiz valpreventie

Woensdag 22/04

Valpreventieparcours/
Tuin op poten
Wafelbak

Polyvalente
ruimte/Feestzaal
Cafetaria/
Tuin 14u30
De ark 14u00

Donderdag 23/04

Valpreventie : valbingo

Feestzaal14 u 30

Vrijdag 24/04

Valpreventie : dansnamiddag

Feestzaal 14u30

Zaterdag 25/04

Koffietafel

Papaver 14u00

Maandag 27/04

Actualiteit

De ark 14u00

Dinsdag 28/04

Cafetaria 15u30

Woensdag 29/04

Koor
ijsfestijn met fruit

Donderdag 30/04

Lingerienamiddag

Passiflora

Woensdag 08/04
Donderdag 09/04

Maandag 20/04
Dinsdag 21/04

De ark 14u00
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De ark 1400

De ark 14u00

Activiteiten Dienst 3 (april)
Activiteit
Woensdag 01/04

Slotactiviteit Fietsweek

Donderdag 02/04

Viering Witte Donderdag + ziekenzalving

Vrijdag 03/04

Viering Goede Vrijdag

Maandag 06/04

Paasmaandag

Dinsdag 07/04

Muzieknamiddag

Woensdag 08/04

Volksspelen: sjoelbak

Donderdag 09/04

Dessertbuffet voor Pasen + Mannenmoment

Vrijdag 10/04

Voorlezen: lentepoëzie en verhaal

Maandag 13/04

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 14/04

Zintuigelijk beleven

Woensdag 15/04

Kranten lezen

Donderdag 16/04

Turnen met kleuters

Vrijdag 17/04

Aardbeiendessert met yoghurt en speculoos

Maandag 20/04

Naaiatelier + valpreventie + wellness

Dinsdag 21/04

Parcours Valpreventie + tuin op poten

Woensdag 22/04

Möllky

Donderdag 23/04

Bakken: crumble van appel en banaan

Vrijdag 24/04

Valpreventie: dansnamiddag

Maandag 27/04

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 28/04

Koor en voorleesmoment

Woensdag 29/04

Gezelschapsspel

Donderdag 30/04

Ontbijtbuffet + turnen met kleuters +
lingerienamiddag
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9. Residentie Louise
Verjaardagen
Vancayseele Jacqueline
Vanbeselaere Theophile

01/04/1933
09/04/1928

82 jaar
87 jaar

Flat 1F
Flat 1H

Bewonersnieuws
Op donderdag 20 maart verwelkomden we de zuster van Roesbrugge Dames in onze
assistentiewoningen.
Zr. Marie Victoor (Rachel Clarysse) en zr. Marie Marthe (Germana Tavernier) namen
hun intrek in flat 1 E, terwijl zr. Beatrijs (Joanna Decorte) en zr. Marie Roza (Maria
Lambrecht) naar flat 2G verhuisden.

Activiteiten
Turnen
Turnen op maandag 13 april om 14u30 met Femke (in de living)

Textielatelier
Op maandag 20 april gaat het volgende naaiatelier door vanaf 14u30 in de cafetaria.

Koor
dinsdag 31 maart en dinsdag 28 april: koor van 15u30 tot 16u30 in de cafetaria

Pastorale agenda
donderdag 2 april: witte donderdagviering met ziekenzalving om 15u
vrijdag 3 april: goede vrijdagdienst om 15u
zaterdag 4 april: paaswake om 15 u
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Animatie
Terugblik:
Op 9 maart ging onze eerste kaart- en spelletjesnamiddag door en met succes! De
aanwezigen konden genieten van een glaasje wijn vergezeld van een portie kaas &
salami, maar vooral van het gezellig samenzijn. De enen waagden zich aan
kaartspelletjes zoals manillen of pikkezot jagen, de anderen aan paardjesspel.
Hieronder enkele sfeerbeelden!

Vooruitblik:
Op woensdag 8 april zijn jullie allen van harte welkom op ons eetfestijn vanaf 11u.
Eerst en vooral kunnen jullie genieten van een aperitiefje, gevolgd door een
vispannetje of tomaat-garnaal met frietjes en tot slot een dessertje. Dit alles voor de
democratische prijs van 12 euro. Inschrijven kan via de lijst aan het onthaal in
residentie Louise, de betaling zal automatisch gebeuren via de verblijfsnota.
De week van 20 tot 24 april is nationaal weer uitverkoren tot de week van de
valpreventie! Voor jullie zouden we een gepaste activiteit voorzien op woensdag 22
april in de namiddag vanaf 14u.
Op woensdag 20 mei bezoeken we de paters in West-vleteren. Familie die wil
aansluiten is meer dan welkom en kan verwittigen aan Elsy, Sofie, Lisa of Femke.
Op woensdag 24 juni zouden we graag gaan uitwaaien aan zee. Opnieuw zoeken we
hiervoor familie die ons kan steunen! Meer uitleg bij de verblijfsnota van maart.
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10. Koken met André
LAMSFILET MET LENTEGROENTEN EN
GEBAKKEN KRIELTJES (4 PERS.)
Ingrediënten
-

600 g lamsfilet
300 g jonge wortelen met loof
200 g tuinbonen
400 ml kalfsfond
1 eetlepel graanmosterd
1 eetlepel gehakte peterselie
peper/zout/zeezout

-

800 g krieltjes
200 g peultjes
4 lente-uitjes
200 ml room
olijfolie
boter

Bereiding
- Maak de groentjes schoon. Schil de worteltjes, maar laat een stukje van het
loof zitten. Snij de lente-uitjes schuin in niet al te kleine stukjes. Laat de
peultjes heel.
- Blancheer de tuinbonen in kokend gezouten water. Giet af, laat lichtjes afkoelen en verwijder de vliesjes. Stoom de overige groenten of kook ze beetgaar
in gezouten water. Giet af, spoel meteen met ijskoud water en laat uitlekken.
- Schil de aardappeltjes en kook ze gaar in gezouten water. Giet af, laat uitdampen en lichtjes afkoelen.
- Kruid het lamsvlees met peper en zout. Bak het 3 tot 4 minuten per kant in een
beetje olijfolie, of naar smaak. Neem het vlees uit de pan en laat 5 minuten
rusten onder aluminiumfolie. Blus de pan met de kalfsfond en roer de
braadresten los. Laat inkoken tot de helft. Voeg de room en de mosterd toe en
laat verder inkoken tot sausdikte. Breng op smaak met peper en zout.
- Bak de aardappeltjes in een klontje boter. Bestrooi met fijngehakte peterselie
en grof zeezout.
- Stoof de groenten kort voor het serveren in boter. Kruid met peper en zout.
- Snij het vlees in plakken. Verdeel ze over warme borden en lepel er wat saus
bij. Serveer met de groenten en de gebakken krieltjes.

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

St. Germain: erwten
à l'Indienne: curry
à l'orange: sinaasappel
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11. Pret en verzet
Herinneringen van vroeger
Toen we deze maand op een namiddag ‘koffie uit grootmoeders tijd’ klaarmaakten
kwamen er verschillende herinneringen boven.
Ziehier enkele leuke verhalen van onze bewoners.
Rosette Petilljion:
Toen ik klein was mocht ik veel naar mijn grootmoeder en zij maakte altijd koffie met
de koffiezak.
De koffiemolen hing aan de muur in de keuken boven het aanrecht. Ik stond op een
stoeltje en dan mocht ik de koffie malen.
Grootmoeder vulde de koffiezak met de gemalen koffie en de cichorei mocht ik er
dan bij doen.
Dan zette ze de “more” op de “stove” (jachtfornuis) om het water op te warmen. Als
het water kookte dan goot ze dit in de koffiezak en liet dit intrekken.
Mijn grootmoeder maakte altijd ’s avonds de koffiezak klaar voor ’s anderendaags ’s
morgens.
De ‘prut’ (cichorei) werd dan gebruikt voor de planten.
Suzanne Ooghe:
Toen ik in 1945 trouwde kreeg ik een koffiemolen cadeau en dan nog van mijn
schoonmoeder.
Ik was blij, want dit had ik nog niet en we hadden dit nodig.
‘s Avonds maalde ik de koffie voor ’s morgens.
Ik zette water op het gasfornuis met de “more”.
Na enkele jaren kwam de filterzak in voege en kon ik dan koffie maken zoals velen nu
nog doen.
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12. Huize Sint-Jozef bouwt

Op 02 maart 2015 startte Gabecon met
het plaatsen van de werfomheining.

De eerste week van maart werd
volledig in beslag genomen door de
opruimingswerken.

Het terrein kreeg een volledig open
aanblik wanneer de “opkuis”gedaan
was.

Op maandag 09 maart 2015 startten de
graafwerken.

De plaats waar de vloerplaat van het
gebouw komt, wordt langzamerhand
zichtbaar.

De afgegraven aarde werd tijdelijk aan
de noordzijde van het Koerierpad
gestockeerd.
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Op het eind van de tweede week
werden de funderingen van de eerste
torenkraan gegoten.

Er werd dan ook begonnen aan het
uitgraven van het tweede deel van de
grondplaat van het gebouw.

Op de achtergrond werd de torenkraan
aangevoerd (begin van week 3).

Op 18 maart 2015 werd de eerste
torenkraan gemonteerd op het
gegoten platform.

Voor het opstellen van de torenkraan
werd zwaar materiaal gebruikt.

Tegen het eind van de middag was de
torenkraan operationeel.
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