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1. Inleiding 
 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Mei,  volop lente !! De natuur staat in bloei en groei. Het zonnetje lokt 
iedereen naar buiten… Laten we met ons allen genieten van de mooie 
lentedagen! 
De voorbije maand werd er in onze “tuin op poten” al heel wat geplant en 
gezaaid en dit gebeurde door onze bewoners samen met de leerlingen van de 
lagere school en de hulp van een paar vrijwilligers.  
Teneinde de dienstverlening aan de bewoners te verbeteren voeren we 
binnenkort op organisatorisch vlak een aantal kleine wijzigingen door.  
Een infoavond voor de familieleden hierover gaat door op 11 mei. Meer info 
vindt u op pg. 15. 
 
Het mooie weer van de voorbije  dagen was eveneens ideaal voor onze  
uitbreidingswerken. Meer hierover op pg. 24. 
 
De bezinningsrubriek, op pg.4,  staat in het teken van “de Mariamaand”.  
 
Nieuwe activiteiten vanuit de woonbegeleiding ; de wekelijkse wandelingen 
(bij mooi weer), petanque, tuinieren in de tuin op poten, gewoon genieten van 
de lentezon in de binnentuin….. meer hierover in de activiteitenkalender op 
pg.18 
 
In de rubriek terugblik, op pg. 10, ziet u enkele mooie sfeerbeelden van de 
voorbije maand. 
 
Veel lees- en kijkplezier toegewenst. 
 
Lieve groet 
 
 
 
Hilde Hemelsoen 
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2. Zingeving 
 

Terugblik… 
 

De voorbije maand was het heel druk wat betreft liturgie. Ik hou er aan om 
iedereen nog eens uitdrukkelijk te bedanken die zijn steentje bijgedragen heeft 
in deze Paastijd. 
Hartelijk dank aan iedereen die palm bezorgde. Ondanks het feit dat we zelf 
geen palm meer hebben hadden we er dit jaar meer dan ooit! Nelly en Marie-
Thérèse hebben de palm gesneden en op de kaartjes bevestigd, en Nelly en 
Irène hebben ervoor gezorgd dat alle kamers en alle ruimtes in huis voorzien 
werden van verse, nieuw gewijde palm. Dat verdient een dikke pluim! 
Ook tijdens de goede week maakten vele handen licht werk. De bewoners 
werden met velen naar de kapel gebracht en de woonbegeleiders hielpen mee 
tijdens de vieringen. Met de Paaswake als hoogtepunt  laten we deze intense 
periode nu achter ons. 
 
Meimaand Mariamaand 
 

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Naast tientallen feestdagen 
waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt 
gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods 
toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober 
is de maand van de Rozenkrans. 
 
De periode waarin de huidige bewoners van woonzorgcentra opgroeiden, 
wordt het rijke Roomse leven genoemd. Één vrouw was voor hen belangrijk, 
namelijk Maria. Ze was voor velen - op Jezus na – de belangrijkste en zeker ook 
de meest toegankelijke van alle bewoners van het hemelrijk. 

Maria werd vereerd als Moeder Gods, maar ook 
voor haar persoonlijke kwaliteiten. Ze werd 
aangeroepen om alle mogelijke onheil te behoeden 
of de gevolgen van reeds bestaand leed te helpen 
dragen. In elk katholiek huis stonden Mariabeelden 
en hingen schilderijtjes met haar beeltenis, 
waaronder kaarsjes werden gebrand om 
smeekbeden kracht bij te zetten. 
Afbeeldingen van Maria en andere heiligen zijn 
talrijk aanwezig in het katholieke erfgoed. De 
meimaand was de maand bij uitstek waarin 
processies werden georganiseerd ter ere van Maria 
of waarin men rozenkransen organiseerde aan 
plaatselijke kapelletjes. 

http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/r/rozenkrans
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De Mariaverering in de meimaand heeft ook andere wortels: 
De Romeinen vernoemden de meimaand naar de moedergodin ‘Maia’. Deze in 
oorsprong Griekse godin werd vereerd omdat zij de natuur zou laten groeien 
en bloeien. 
In de middeleeuwen werden deze volkse lofbetuigingen aan moeder- of 
vruchtbaarheidsgodinnen geprojecteerd op Maria, die als sinds het begin van 
de vijfde eeuw officieel als Moeder van God werd vereerd. 
In de dertiende eeuw ontstond in Italië dan de idee om de meimaand volledig 
in het teken van de Mariaverering te stellen. 
In de negentiende eeuw kreeg deze idee een geweldige impuls door de 
aandacht van de pausen voor de meimaand als Mariamaand. 
Pius XII gaf daar in zijn encycliek Mediator Dei (1947) nog eens een extra 
bevestiging aan: ‘Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen 
niet tot de Heilige Liturgie behoren, maar niettemin van bijzondere importantie 
en waarde zijn. Ze kunnen beschouwd worden als een aanvulling op de officiële 
eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de 
Apostolische Stoel en door de Bisschoppen.’ (Mediator Dei, nr. 182) 
Paulus VI schreef zelfs een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio 
(1965). Hij zag het vieren van de Mariamaand als een krachtig middel om vrede 
en gerechtigheid te verkrijgen.  
Na het tweede Vaticaans Concilie gebeurde het volgende: 
Johannes Paulus II had een diep Mariageloof. Toen hij in 1981 bij een 
moordaanslag op het Sint-Pietersplein te Rome op een wonderbaarlijke wijze 
aan de dood ontsnapte, droeg hij zijn redding op aan Maria van Fatima. De 
paus geloofde heilig dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te danken was 
dat de kogel in zijn buik, en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd 
de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria 
van Fatima. In datzelfde jaar wijdde hij de wereld toe aan het aan het 
Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria. 
Johannes Paulus II wijdde ook een encycliek aan Maria. In 1987 schreef hij de 
encycliek Redemptoris Mater. Dit schrijven handelt over de speciale plaats van 
Maria in de heilsgeschiedenis en haar rol in het Christusmysterie. Maria wordt 
de moeder van de Kerk genoemd en ze wordt gezien als middelares tussen 
haar zoon en de gelovigen. 
 
Maria in de volksdevotie: 
In de religieuze beleving van heel wat ouderen leeft deze Mariadevotie nog 
sterk door. De Mariaverering behoort tot de volksdevotie, de ervaringsgerichte 
component van het geloof. In de uitingen hiervan ervaart het volk Gods 
aanwezigheid en hierin beleeft het zijn geloof in gebaren en symbolen. 
Maria speelt een zeer belangrijke rol in deze devotie. Maria wordt gezien als 
iemand van ons, die tot de wereld van God behoort. Ze heeft een goddelijke 
dimensie, omdat ze zonder erfzonde geboren is, maar anderzijds behoort ze 

http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=419
http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=187
http://www.rkdocumenten.nl/index.php?docid=187
http://rkdocumenten.nl/index.php?docid=713
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ook tot de wereld van de mensen. Maria wordt gezien als een mens, die 
uitzonderlijk begenadigd werd door God. 
Maria wordt vereerd als Moeder Gods, maar ook voor haar persoonlijke 
kwaliteiten, waaronder die van luisterend oor. Omwille van haar leven, wordt 
zij als iemand gezien waarbij men terecht kan voor hulp. 
Maria komt doorheen de evangelies naar voor als iemand die een gelovig 
vertrouwen in God en haar zoon Jezus had. Maria is dus een voorbeeld bij 
uitstek van geloof en gehoorzaamheid. 
Maria’s gelovig bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent. Het gaat niet 
om het aannemen van een reeks onbegrijpelijke waarheden, maar om een 
leven in verbondenheid met God en met mensen. Geloven is leven vanuit een 
diepte die wortelt in God en naar de toekomst die God voor ons openhoudt in 
zijn belofte en de Zoon van zijn belofte. 
Christenen drukken het vertrouwen in haar uit op verschillende manieren, 
zoals in het Wees Gegroet. 
 
Koor 
 

volgende bijeenkomst:  
 

dinsdag 26 mei om 15u 30 in de cafetaria 
 
Pastorale agenda 
 

vrijdag 12 juni: hoogfeest van het Heilig Hart om 15 uur 

 

3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners 
 

Simoens Julienne   04/05/1921  94 jaar K12 
Swyngedauw Madeleine   14/05/1920  95 jaar K129 
Odent Cyrille   14/05/1927  88 jaar K18 
Huys Hubert   17/05/1926  89 jaar K116 
Cruydt Simonne   21/05/1931  84 jaar K136 
Coene Robert   29/05/1924  91 jaar  K6 
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Nieuwe bewoners 
 

André Verschoore verblijft sinds maandag 27 maart in 
kamer 133 (D2). 
Hij is afkomstig van Zonnebeke. 
 

Michel Demolder nam op donderdag 16 april zijn intrek 
in kamer 135 (D2). Hij verbleef al bij ons in kortverblijf en 
is afkomstig van Ieper. 
 
We wensen André en Michel een hele mooie tijd in ons 
woonzorgcentrum. 
 

 

Verhuis 
 

Op 16 april verhuisde Rachella Dejonghe van kamer 133 
naar kamer 148 (D2). 
We wensen haar een vlotte aanpassing. 

 
Overlijden 
 

Zaterdag 11 april is Marie-Louise Vandenbroucke uit 
kamer 148 (D2) gestorven. Ze werd 92 jaar. 

Hierbij betuigen wij ons oprecht medeleven aan alle 
dierbaren van Marie-Louise. 

 
 

4. Personeelsweetjes 
 

Verjaardagen  
 

Vercaigne Fabienne   05/05/1976 
Devos Ine     07/05/1991  

Desodt Lies     13/05/1991 
Mylleville Marjorie   14/05/1991  
Dehouck Nancy    16/05/1967 
Noyelle Rita     21/05/1963 
Claerebout Nathalie   25/05/1980 
 

 

André & Michel 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/alkusters/verjaardag/&ei=C8gjVf-LCo_maKPEgKgN&bvm=bv.89947451,d.d2s&psig=AFQjCNHEidNkF3syov_e4t7IYBliCycP3w&ust=1428494585580210
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ikstop.nl/onze-jan-25-01-03-niet-meer&ei=-8sjVYGTL8XkaNa8gvgG&psig=AFQjCNFoCp5G1njO81cm-1URZuacHA1SWA&ust=1428495683855773
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Geboorte 
 

Ooraïa werd op 29 maart geboren, als eerste 
kleindochter van Cindy Odent 
(interieurmedewerkster D2). 
 

Op zaterdag 4 april werd Hilde Claeys 
(woonbegeleidster D1)  voor de 2de maal 
grootmoeder. 
Nadat ze eerder een kleinzoon mocht 
verwelkomen, kon ze nu een meisje Féline in  
haar armen sluiten.  
 

We wensen de trotse ouders en grootouders 
heel veel geluk met hun nieuwe prinsesjes. 

 

Overlijden  
 

Op dinsdag 24 maart is de heer Rudi Robijns, 
schoonbroer van Christine Taillieu 
(interieurmedewerkster D2) overleden. Hij werd 
57 jaar. 
 

We wensen Christine en haar familie veel sterkte 
in deze moeilijke tijden. 

 
Personeelswissels 
 

Christine Taillieu (interieurmedewerker D2) keerde op 13 april terug uit 
ziekteverlof. Lore Versavel (interieurmedewerker D1) nam tijdelijk haar taken 
over. Lore zal nu de interieurtaken van Greta Blieck (interieurmedewerker 
dienst 2) overnemen, die momenteel ondersteuning geeft aan het keukenteam 
tijdens de afwezigheid van Jan Claus. Lore blijft hierdoor voltijds tewerkgesteld. 
 

Op 23 april liep de tewerkstelling van Vaunice Da Silva Caetano 
(interieurmedewerker wep plus) ten einde. Wij bedanken Vaunice voor het 
afgelopen jaar en wensen haar veel geluk toe in de toekomst! Vanaf 27 april 
komt Sara Landuyt het interieurteam versterken. Welkom! 
 

Eind mei stopt Christine Staelens als diensthoofd dienst 1. Ze gaat een nieuwe 
uitdaging aan en we wensen haar het allerbeste toe! Vanaf 1 juni zal Cindy 
Lermytte starten als diensthoofd in opleiding. Cindy woont in Gijverinkhove. 
Ook haar wensen we het allerbeste toe. Jullie kunnen een uitgebreidere 
voorstelling van Cindy verwachten in de volgende editie van de Zonnebloem.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wenskaartenbazaar.nl/hallmark_kaarten_overlijden_566.html&ei=Wc8jVeLEK8HSaMfJgYgB&psig=AFQjCNH9iavVkcHADT7W8T8CpeljSl_eWw&ust=1428496598529631
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.kaartje2go.nl/felicitatiekaarten/kleindochter-roze-hc&ei=Jc4jVbjUKZeLaOCjgqAD&psig=AFQjCNEHGvs9uZ1egjYA9vJ62MYuLcQkJQ&ust=1428496168393768
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5. Vrijwilligerswerking 
 

 

Vergadering vrijwilligers 
Op dinsdag 7 april vond de jaarlijkse grote vrijwilligersvergadering plaats.  Daar 
werd het beleid van de voorziening geduid  en stil gestaan bij de activiteiten die 
de vrijwilligers ondersteunen. Vrijwilligers die niet konden aanwezig zijn, 
vinden het verslag terug in hun mailbox of aan het bord op dienst 1. Bij verdere 
vragen of opmerkingen kunnen jullie steeds bij Valérie terecht. 
 

Volgende overlegmomenten 
Komende maanden vinden volgende overlegmomenten plaats: 

 Dinsdag 5 mei: overleg wandelingen 

 Dinsdag 19 mei: overleg cafetaria 

 Dinsdag 23 juni: overleg activiteiten – maaltijdbegeleiding 

Deze vergaderingen starten steeds vanaf 14u30 en gaan door in de cafetaria. 
Vrijwilligers die zich inzetten voor één of meerdere van bovenstaande zaken 
zijn welkom. Tijdens het overleg worden de afspraken overlopen en nieuwe 
zaken vermeld. 
 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor: 
 De wandelingen die starten op donderdag 21 mei 

 De belevingsgerichte wandelingen die doorgaan op donderdag 4 juni, 9 

juli, 30 juli, 27 augustus en 24 september  

 De zeedag die doorgaat op donderdag 2 juli 

 De maandelijkse dansnamiddagen op dienst 3 

 Het runnen van ons winkeltje op de benedenverdieping 

Vorming 
Op woensdagavond 27 mei tonen we in Huize Sint-Jozef de film ‘Feel my love’. 
Deze film geeft een portret weer van het dagelijks leven van mensen met 
dementie. Deze voorstelling is gratis en er worden broodjes aangeboden. Meer 
informatie vindt u op pagina 16. 
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6. Terugblik 

Dienstoverschrijdend 
 

Fietsweek 
Hier was hij dan weer, de week waar iedereen een jaar lang 
naar had uitgekeken, de week waar iedereen bloed, zweet 
en tranen zou verliezen én de week waar iedereen het 
uiterste van zichzelf zou geven. 
  

We begonnen op woensdag 25 maart voor dienst 1. We 
hoopten op een groot deelnemersveld en nodigden 
iedereen uit om te komen fietsen. Oscar Vermeulen kwam 
als eerste binnen. Iedereen was gemotiveerd, want wie 
wilde nu niet die mooie gouden medaille winnen? 
  

Ondertussen werden de deelnemers die aan het fietsen 
waren flink aangemoedigd door de supporters aan de 
zijkant.  
 

We eindigden de fietsweek voor dienst 1 met een 
prijsuitreiking en de quiz. Op de prijsuitreiking waren het 
Yvonne Carrein met 31.4 kilometer (eerste plaats), Cyrille 
Odent met 31.3 kilometer (tweede plaats) en Suzanne 
Dekindt met 28.9 kilometer (derde plaats) die mochten 
vieren en die een medaille kregen. Iedereen kreeg een 
diploma met daarop het totaal aantal kilometers dat ze 
gereden hebben. 
  

Voor dienst 2 & 3 begonnen we op maandag 30 maart. 
Onze eerste deelnemers waren Elisabeth Soenen van 
dienst 2 en Marcella Devisch van dienst 3. Er werden ook 
hier vanaf de eerste dag enorm veel kilometers afgelegd. 
 

Eén april, ook wel “de dag van de mopjes” genoemd, was de 
dag waarop dienst 2 en 3 te weten kwamen wie het meest 
aantal kilometers gereden had. Net zoals bij dienst 1 werd 
het een leuke afsluiter met een quiz en diploma’s. Voor 
dienst 2 was Frans Bentein de winnaar met 28.4 kilometer, 
voor dienst 3 was dat Maria Lenoir met 21.4 kilometer. 
Bij de quiz was Patrick Simoen duidelijk de sterkste 
deelnemer, hij wist maar liefst alle antwoorden! Een dikke 
pluim voor Patrick! 
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Ik wil vooral iedere deelnemer bedanken voor zijn/haar inzet en motivatie, het 
was heel leuk om jullie te mogen begeleiden. 
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Week van de valpreventie 
Van maandag 20 april tot vrijdag 24 ging de nationale week van de valpreventie  
door. Ook Huize Sint Jozef deed, naar jaarlijkse gewoonte hier aan mee.  

Op maandag zijn we gestart met een quiz over valrisico’s en hoe je die risico’s 
kunt beperken. Samen met 10 leerlingen van Immaculata hebben we een 
leerrijke namiddag gehad.  

Op dinsdag en woensdag hebben we de valrisico’s aan den lijve ondervonden 
in een heus valparcours.  

Donderdag speelden we een bingospel met kleine toneeltjes en vragen. Op 
vrijdag hebben we samen met DJ Eddy gedanst ! 

 

 
Dienst 1 
 

Paasdessertbuffet  
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Dienst 2 
Dinsdag 16 april zijn we naar jaarlijkse gewoonte nog eens samen op zwier 
geweest. Een grote groep enthousiastelingen liet het zich smaken in het 
Vleterhof te Oost-Vleteren. Hieronder enkele sfeerbeelden van alweer een 
geslaagde uitstap! 

 

Dienst 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

We genoten van een lekker dessertbuffet in de 
paasvakantie. 
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Met Pasen werden de tafels mooi versierd en konden 
de bewoners genieten van een sfeervol Paasontbijt. 

 
De leerlingen van de Sint Jozefschool kwamen op bezoek en deden voor ons 
hun optreden van hun schoolfeest nog eens over!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ook deze maand hadden we weer een spetterende dansnamiddag! 
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7. Info 

Infomoment voor familie/zorgdragers 
 

Binnenkort worden er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen het woonzorgcentrum, 
zowel op organisatievlak als op het vlak van facturatie m.b.t. de medicatie. Met deze 
wijzigingen hopen wij een positieve invloed te hebben op de zorg voor onze ouderen. 
Het is belangrijk dat u als familie of zorgdragers van onze bewoners, op de hoogte 
wordt gesteld van de wijzigingen. Naast de aangehaalde punten hierboven staan wij 
ook stil bij de realisatie van de nieuwbouw die onlangs werd gestart. 
Daarom willen wij alle familie en zorgdragers van al onze bewoners uitnodigen voor 
een infomoment op maandagavond 11 mei om 18u. Dit infomoment gaat door in de 
grote vergaderzaal. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via 
kynds@huizesintjozef.be of via 057/22.69.70 tegen maandag 4 mei. 
 

Tuin op poten  

 
Dinsdag 23 maart maakten een aantal bewoners, vrijwilligers en een grote groep 
schoolkinderen de handen vuil om onze tuin op te fleuren met bloemen en er 
patatjes en sla te planten.  
 

 
 
Groene groeten, 
 

Het tuinteam 
 

https://onedrive.live.com/redir.aspx?cid=be7fa01eea21763e&page=play&resid=BE7FA01EEA21763E!10527&parId=BE7FA01EEA21763E!10526&type=1&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!AE-zRcB7LA-eKgc
mailto:kynds@huizesintjozef.be
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Opening winkel 
 

In de vorige zonnebloem werd vermeld dat het bureau van 
zuster Beatrijs een nieuwe bestemming krijgt.  
Op vraag van bewoners en familie kozen we ervoor om er een 
winkel te installeren. In deze kleine winkel zullen producten 
kunnen worden gekocht zoals chocolade, koekjes, frisdrank, 
snoep, weekbladen,… Maar daarnaast ook producten uit onze 
wellness en ons textielatelier. Mochten jullie nog ideëën 
hebben van zaken of producten die er kunnen verkocht worden dan mag je dit gerust 
laten weten aan Valérie Pattyn. 
De realisatie van de winkel zal eind mei gebeuren, en wie weet vindt er wel een 
feestelijke opening plaats in juni! 

 
Atelierwerking 
 

Op maandag 18 mei gaat het volgende naaiatelier door in de cafetaria vanaf 14u30. 
 

 

Filmvoorstelling Dementie  
 

Voor wie?    Medewerkers, vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers, 
geïnteresseerden,…  

 
Wat?     U wordt uitgenodigd voor de voorstelling van de film ‘Feel my love’ van 

Griet Teck, een ontroerende documentaire 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. 

 
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. 

mailto:psycho@huizesintjozef.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kadokoopjes.nl/index.php?cPath%3D639&ei=SZk0VYT3G87hauGbgeAC&bvm=bv.91071109,d.ZGU&psig=AFQjCNGO8b50yZ1yMYTev0zItORWtP6thQ&ust=1429596853655013
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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.  

 

 
 

 

 Voor meer info kan u terecht bij Hilde Claeys, Lisa Cailliau en Charlotte Dufoor 

(woonbegeleiding) en Valérie Pattyn (kwaliteitscoördinator WZC Huize Sint-

Jozef) op 057/22.69.70 of woonbegeleiding@huizesintjozef.be  of 

pattyn@huizesintjozef.be 
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8. Woonbegeleiding 

Activiteiten Dienst 1 (mei) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/05 Feest van de Arbeid  

Zaterdag 02/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 04/05 Bingo met 4de lj St. Jozefschool Papaver 14u30 

Dinsdag 05/05 Tomatensoep+ ijsfestijn Papaver 14u30 

Woensdag 06/05 Kaarting  Cafetaria 14u 

Donderdag 07/05 Kapelletjestocht Parking 13u45 

Vrijdag 08/05 Handmassage Papaver 14u30 

Zaterdag 09/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 11/05 Opdracht student Papaver 14u30 

Dinsdag 12/05 Brocolisoep + Milkshake Papaver 14u30 

Woensdag 13/05 Kaarting Cafetaria 14 u 

Donderdag 14/05 O.L.H. Hemelvaart  

Vrijdag 15/05 Gezelschapsspelen Papaver 14 u30 

Zaterdag 16/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 18/05 
Bananenmilkshake door student 
Naaiatelier 

Papaver 14u30 

Dinsdag 19/05 Gezelschapsspelen Papaver 14 u30 

Woensdag 20/05 Kaarting Cafetaria 14 u 

Donderdag 21/05 Wandeling + Sjoelbak Polyvalente zaal 14u 

Vrijdag 22/05 Muzieknamiddag Papaver 14u30 

Zaterdag 23/05 Koffietafel Papaver 14 u30 

Maandag 25/05 Patanque of gezelschapsspelen Tuin 14u30 

Dinsdag 26/05 Wortelsoep+Fruitshake+Koor Papaver 14u30 

Woensdag 27/05 Kaarting Cafetaria 14u 

Donderdag 28/05 Wandeling Polyvalente zaal 14u 

Vrijdag 29/05 Welness Papaver 14 u30 

Zaterdag 30/05 Koffietafel Papaver 14 u30 
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Activiteiten Dienst 2 (mei) 

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/05 Feest van de arbeid  

Zaterdag 02/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 04/05 Actualiteit Ark 14u 

Dinsdag 05/05 Handverzorging Ark 14u 

Woensdag 06/05 Bananenmilkshake Ark 14u 

Donderdag 07/05 Kapelletjestocht Parking 13u45 

Vrijdag 08/05 Kaarting Ark 14u 

Zaterdag 09/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 11/05 Actualiteit Ark 14u 

Dinsdag 12/05 Handmassage Ark 14u 

Woensdag 13/05 Bakactiviteit Ark 14u 

Donderdag 14/05 O.L.H Hemelvaart  

Vrijdag 15/05 Volksspelen Ark 14u 

Zaterdag 16/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 18/05 Actualiteit + Naaiatelier Ark 14u 

Dinsdag 19/05 Gezelschapsspelen Ark 14u 

Woensdag 20/05 Dame blanche Ark 14u  

Donderdag 21/05 Wandeling Polyvalente zaal 14u 

Vrijdag 22/05 Gelaatsverzorging Ark 14u 

Zaterdag 23/05 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 25/05 Actualiteit Ark 14u 

Dinsdag 26/05 Koor + Voetbadjes Ark 14u 

Woensdag 27/05 Fruitdessert Ark 14u 

Donderdag 28/05 Wandeling Polyvalente zaal 14u 

Vrijdag 29/05 Kaarting Ark 14u 

Zaterdag 30/05 Koffietafel  Papaver 14u30 
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Activiteiten Dienst 3 (mei) 

 Activiteit 

Vrijdag 01/05 Feest van de arbeid 

Maandag 04/05 Activiteit met 4de leerjaar: möllky 

Dinsdag 05/05 Wellness in de leefruimte 

Woensdag 06/05 Volksspelen: sjoelbak 

Donderdag 07/05 Kapelletjestocht (bedevaart) 

Vrijdag 08/05 Milkshake met aardbei 

Maandag 11/05 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 12/05 Turnen met kleuters 

Woensdag 13/05 Möllky 

Donderdag 14/05 O.L.H Hemelvaart 

Vrijdag 15/05 Koken: fruitsalade + zangnamiddag 

Maandag 18/05 Naaiatelier + wellness in de leefruimte 

Dinsdag 19/05 voorleesmoment 

Woensdag 20/05 Petanque 

Donderdag 21/05 Wandeling 

Vrijdag 22/05 Koken: vispannetje 

Maandag 25/05 Pinkstermaandag  

Dinsdag 26/05 Turnen met kleuters + Koor 

Woensdag 27/05 gezelschapsspelen 

Donderdag 28/05 Wandeling 

Vrijdag 29/05 Yoghurtdessert met aardbei + dansnamiddag 
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9. Residentie Louise 

Verjaardagen 

Verkouter Marie-Thérèse 01/05/1931  84 jaar Flat GG  

Verfaillie Palmer  02/05/1931  84 jaar Flat 2B 

Tytgat Raymonde  07/05/1928  87 jaar Flat 2F 

François Denise  19/05/1926  89 jaar Flat 3G 

Activiteiten 
Animatie 
Op woensdag 8 april konden de bewoners van Residentie Louise genieten van een 
eetfestijn. Alhoewel ze eigenlijk achter mosseltjes gevraagd hadden, is er met heel 
veel smaak gesmuld geweest van het overheerlijk vispannetje of de tomaat-garnaal. 
Het was muisstil en dat zegt genoeg… een dikke duim voor de keuken dus! En het was 
niet alleen lekker, maar ook heel gezellig. Hieronder enkele sfeerbeelden van een 
meer dan geslaagde namiddag. 

 
Op woensdag 20 mei gaan we de paters in West-Vleteren een bezoekje brengen. 
Inschrijven kan aan het onthaal. 
 

Op woensdag 24 mei zouden we graag de zee nog eens opzoeken. Meer uitleg over 
de inschrijvingen hiervoor volgt nog in de brievenbus! 

 
Turnen  
Op 11 mei gaat het turnen om 14u30 door in de living van de flatjes 
 

Textielatelier 
Maandag 18 mei om 14u30 in de cafetaria 
 

Koor 
volgende bijeenkomst:  
dinsdag 26 mei om 15u 30 in de cafetaria 
 

Pastorale agenda 
vrijdag 12 juni: hoogfeest van het Heilig Hart om 15 uur 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kaartwereld.nl/art-from-the-heart-kaarten/?offset=14&ei=xscjVcjqNcbnatTBgaAI&bvm=bv.89947451,d.d2s&psig=AFQjCNHEidNkF3syov_e4t7IYBliCycP3w&ust=1428494585580210
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10. Koken met André 

 

MACARONI MET KAAS, HAM EN PREI (4 PERS.) 
 

Ingrediënten 
 

- 400 g macaroni 
- 2 preien in stukjes 
- 200 g hamreepjes 
- 150g gemalen kaas (emmentaler) 
- 2 à 3 eetlepels broodkruim 
- 50 g bloem 

- 50 g boter 
- 7,5 dl melk 
- nootmuskaat 
- peper en zout 
- sap van ½ citroen 

 

Bereiding 
 

- Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
- Smelt de boter in een sauspan, doe de bloem erbij en roer goed. 
- Giet al roerend de melk in geutjes erbij, tot de saus mooi bindt. 
- Haal van het vuur en meng de helft van de geraspte kaas eronder. 
- Kruid met peper, zout, en nootmuskaat. 
- Roer een beetje citroensap erdoor voor een frisse toets. 
- Doe de macaroni, de prei en de ham in een ovenschaal, overgiet met de 

kaassaus. 
- Bestrooi met de rest van de geraspte kaas en broodkruim, zet 3 à 5 minuten 

onder de grill of tot er een mooi korstje gevormd is. 
 
 

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

Verschillende garnituren 
                       

- Jardinière: wortel, groene boontjes, erwten, bloemkool, rapen, Hollandse saus 

- Blackwell: pickles, room 

- Bouquetière: erwten, rapen, groene boontjes, wortelen, asperges, 
artisjokbodem, bloemkool, kasteelaardappelen, waterkers 
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11. Pret en verzet 
 

De herinnering van… 
 

We zitten buiten op het terras in de zon… Marie houdt zich bezig met het effen 
leggen van stof: verschillende lappen in verschillende kleuren uit een staalboek. 
Dit doet Albert denken aan ‘de kleermaker voor alleman’, bij wie hij stof mocht gaan 
kiezen voor zijn kostuum voor zijn plechtige communie: 
 

Albert:  
Voor de Plechtige Communie moesten we stof gaan kiezen bij de kleermaker. Dat was 
een kleermaker voor alleman. Moeder ging mee en koos een bruinachtige stof met 
spikkel erin. Ik mocht zogezegd helpen kiezen, maar eigenlijk had ik niets te zeggen. 
We moesten stof kiezen voor een lange en een korte broek. 
De communie was met Pasen. Op de dag zelf moest ik mijn lange broek aandoen voor 
de mis, en terug thuis weer mijn wekedagse broek aantrekken. Dan aten we ‘noene-
teten’(middagmaal), gewoon onder ons gezin, en daarna moest ik weer de lange 
broek aantrekken om naar’ ’t lof’ te gaan, of ‘de vespers’. Cadeaus, dat bestond nog 
niet in die tijd! Ik moest me wel hier en daar gaan tonen, en dan kreeg ik een paar 
centen, of zelfs een appel of een peer. Ik was van de boerenbuiten! 
 

Ook Laura herinnert zich haar communie nog zeer goed! Jammer genoeg met een 
minder leuk verhaal!  
Laura: 
Mijn communie was in mei 1940. 
Op donderdag 22 mei was de eerste dag van de communie in ’t wit. De vrijdag, 23 
mei, was de tweede viering gepland, (de dankviering in gewone, nieuwe kledij )maar 
die is nooit kunnen doorgaan. De mis was in Sint Eloois Winkel, maar in Gullegem was 
de broer van een meisje dat haar communie moest doen, doodgeschoten door de 
Duitsers. Die mensen waren boeren, ze woonden aan het bos. En die dag hebben de 
Duitsers door het bos op burgers geschoten. Rafaël was de oudere broer van dat 
meisje, en hij werd doodgeschoten terwijl zijn zusje op zijn schoot zat. 
Er zijn die dag in totaal 9 mensen gedood in de parochie. De tweede viering is nooit 
meer doorgegaan… 
 

Ook Erna deed haar Vormsel en kan zich nog veel kleine dingen herinneren! 
Erna: 
Mijn pa was hovenier. Eén van zijn klanten was een ‘oude jongedame’ en zij had voor 
ons een taxi gehuurd om ons te voeren naar de mis en de vespers. Ik droeg zwarte  
laqué schoenen die dag, een donkerblauw ‘panen’ kleedje met een wit kraagje en 
witte kousen. 
Ik had ook een uurwerkje gekregen om aan te doen, en een zwart leren handtasje. 
’t Was ‘grote kerremesse’: heel de familie was gevraagd en er is een kokkin komen 
koken. Ik moest me hier en daar ‘gaan tonen’ en dan kreeg ik centen. 
Op zondag was de eerste viering met een lang, wit kleed , een missaal en een witte 
neusdoek met kant eraan. 
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12. Huize Sint-Jozef bouwt 

 
De kraan om de funderingspalen in de 
grond te boren wordt op vrijdag 20 
maart aangevoerd. 
 
 

 
Na het gieten worden de koppen vrij 
gegraven en wordt er bekisting rond 
gezet. 
 

De eerste steen, de officiële eerste 
steen volgt later.  We schrijven vrijdag 
03 april 2015 om 10u12. 

 
Er worden 157 gaten geboord van bijna 
10 meter diep.  Ze worden opgevuld 
met beton en ijzer.  Hierop gaat het 
gebouw steunen. 
 

 
De riolering, hier van de keuken, wordt 
ingegraven.  
 

 

 
De eerste steen komt terecht in de 
liftput een 5-tal meter onder de grond. 


