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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Juni, nog enkele weken en de zomer begint officieel.
We kijken er allen naar uit en hopen op een mooie
zomer met bijhorende zomerse temperaturen.
De voorbije maand(en) werd er met het voltallige
managementteam gewerkt aan het optimaliseren
van de huidige uurroosterplanning. Deze aanpassing
heeft een invloed op de dagindeling van onze
dienstverlening aan de bewoners.
De wijzigingen van het dagverloop gaan in vanaf 1 juni.
Meer hierover op pg.12.
Hier vindt u ook verdere actuele informatie betreffende onze organisatie terug
in de rubriek info.
De uitbreidingswerken verlopen vlot. Meer info op pg. 22.
Nieuw!!! We hebben een winkel gerealiseerd op het gelijksvloer, recht
tegenover de cafetaria. Op 24 juni gaat de feestelijke opening van onze winkel
door. Meer hierover op pg. 13.
De bezinningsrubriek die u terug vindt op pag.4. gaat deze maand over het H.
Hart.
Deze maand wordt de focus gelegd op het organiseren van buitenactiviteiten
(dit als het weer meezit) en de modeweek. Het activiteitenschema voor de
maand juni vind je terug op pg. 16.
Mooie sfeerbeelden van de voorbije maand; zoals de kapelletjestocht (pg.4),
leuke bijeenkomsten en activiteiten zijn te vinden vanaf pg. 9.
Veel leesplezier

Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Terugblik kapelletjestocht
Nadat we enkele jaren op rij naar de abdij van Zevenkerken gingen op
bedevaart, kozen we dit jaar voor een andere formule. We gingen op
kapelletjestocht door Ieper. We waren met 58, een grote groep dus. Het was
heel mooi weer, we hadden geluk! De dag voordien stormde het nog…
We vertrokken langs de Ligywijk en hielden daar halt bij het eerste kapelletje.
Dan gingen we naar het vernieuwde kapelletje aan de Torrepoort. Vandaar
trokken we naar de mooie kapel van de Wieltjesgracht. Veel van de bewoners
kenden deze kapel zeer goed van vroeger. Het was fijn om er nog eens binnen
te kunnen gaan. We zongen telkens een Marialied, luisterden naar een tekst of
een gebed en baden een Weesgegroet. Het hoogtepunt was de Mariale
eucharistieviering o.l.v. priester Mathias in de Kathedraal. Bij het beeld van OLV
van Thuyne zaten we daarvoor op de juiste plek. Het was wel even spannend
om binnen te geraken in de kathedraal. Naar aanleiding van de kattenstoet
waren ze namelijk een hele grote tent aan het opzetten tussen de ingang en de
lakenhallen. Met wat extra spierkracht raakten we toch door het
hindernissenparcours… Na de viering liepen we over de markt naar het Novotel
hotel voor koffie en taart.
Volgend jaar kiezen we opnieuw voor een kapelletjestocht. We zullen dan een
ander parcours uitstippelen.
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Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het
'hoogfeest van het heilig Hart van Jezus' gevierd.
In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als
het symbool van moed, vreugde en hartstocht.
Sint Augustinus (354-430) beschreef het hart als
symbool van liefde. Middeleeuwse mystici
beschreven hun ervaringen van de
hartstochtelijke liefde van Jezus voor de
mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te
lijden en te sterven in het belang van de ander.
Het feest van het Heilig Hart ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint
Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij
maakte deze mystica uit het Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn
verdriet vanwege het grote aantal mensen die zijn liefde afwezen. Daarom
moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te
staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de
vrijdag na de achtdaagse van Sacramentsdag, oftewel de derde vrijdag na
Pinksteren.
Franse bisschoppen en kloosteroversten die geloof hechtten aan het getuigenis
van Margaretha Maria Alacoque deden wat Jezus haar bevolen had. In 1672 gaf
de bisschop van Rennes aan de religieuze congregaties van de Sint Johannes
Eudes (1601-1680) voor het eerst verlof om een feest ter ere van het Heilig
Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende paus Clemens XIII de 'derde vrijdag na
Pinksteren' officieel als een plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in
1856 voor heel de RK-Kerk voor en kende er een hoge liturgische rang aan toe.
Nadat de pausen de maand mei als Mariamaand hadden gepropageerd,
groeide geleidelijk het gebruik de maand juni als Heilig-Hartmaand te
beschouwen. Dat hield in dat gelovigen zich in juni bijzonder toewijdden aan
het Heilig Hart, wat onder meer inhield dat men boete deed om de veelvuldige
loocheningen van Jezus' liefde voor de mensheid als het ware te compenseren.
Eind 19de eeuw haalden veel katholieke huisgezinnen een heilighartbeeld in
huis, dat in juni extra vereerd werd.
De plaatsing van het feest op de vrijdag is een duidelijke verwijzing naar Goede
Vrijdag. Het geeft zo de band aan met de herdenking van Jezus' lijden en
sterven. Vanaf 1929 komt in de liturgische teksten van het Heilig-Hartfeest als
centrale gedachte naar voren de verzoening die Jezus vanwege Gods oneindige
barmhartigheid door zijn lijden en dood tot stand heeft gebracht.
pastorale agenda
vrijdag 12 juni om 15 uur: eucharistieviering H. Hart in de kapel
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners (nieuw + ex)
Loffer Maria
Deschoemaeker M-Thérèse
Decroix Erna
Quaeybeur Fabienne
Monkerhey Agnes
Develtere Maurice
Bruyer Maria
Callewaert Suzanne
Louwyck Albert

16/06/1922
17/06/1964
17/06/1943
18/06/1932
21/06/1918
21/06/1924
24/06/1922
26/06/1921
28/06/1935

93 jaar
51 jaar
72 jaar
83 jaar
97 jaar
91 jaar
93 jaar
94 jaar
80 jaar

K107
K145
K117
K17
K132
K131
K139
K19
K110

Nieuwe bewoners
Jeanne Depuydt woont sinds 4 mei in kamer 117 (D3) van ons
WZC.
Ze is afkomstig van Ieper.
Op donderdag 21 mei verwelkomden we mevrouw Annie
Arnold in kamer 127 (D3). Ze is afkomstig van Ieper.
Mr. en mevr. Lucien Pattyn en Laura Deleye , afkomstig van Ieper, namen ook
op 21 mei hun intrek in kamer 24 van ons woonzorgcentrum.
We wensen hen een mooie tijd in ons midden.

Verhuis
Erna Decroix verhuisde op 4 mei van kamer 117 naar kamer 126
(D3).
Op 20 mei ruilde Denise Rebry kamer 26 in voor kamer 5 (D1).
Martha Vandevelde verhuisde op 21 mei van kamer 24 naar
kamer 26 (D1)
We wensen Erna, Denise en Martha een vlotte aanpassing.
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Overlijden
Op dinsdag 28 april namen we afscheid van mevr. Suzanne
Heughebaert. Suzanne verbleef in kamer 126 (D3) en werd 82
jaar.
Mevrouw Marie-Louise Devos van kamer 127 (D3) is op
zaterdag 16 mei overleden. Ze werd 84 jaar.
Zondag 17 mei is mevr. Madeleine Bordau op 91-jarige leeftijd
van ons heengegaan.
Madeleine verbleef in kamer 5 (Dienst1).
Mevrouw Germaine Claeys is op maandag 18 mei gestorven. Germaine
woonde in kamer 24 (D1) en werd 87 jaar.
Op donderdag 21 mei is de heer Roger Vermeersch in het ziekenhuis
overleden. Roger verbleef in kamer 22 (D1). Hij werd 88 jaar.
We wensen de familie en vrienden van Suzanne, Marie-Louise, Madeleine,
Germaine en Roger veel sterkte in deze moeilijke tijden.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Gheeraert Mieke
Rollé Kelly
Schaut Gudrun
D’Hondt Marjan
Connerty Helen
Sioen Marlies
Laureys Jolien
Bruynsteen Rosemie
Bruneel Carla

02/06/1986
08/06/1991
08/06/1980
13/06/1964
16/06/1989
17/06/1985
18/06/1993
19/06/1957
26/06/1966
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Huwelijk
Kelly Rollé (Diensthoofd D3) is op zaterdag
25 april in het huwelijksbootje gestapt met
Ben Desender. We wensen hen een
schitterende toekomst samen.

Overlijden
Mevrouw Coffyn Eliane is op 1 mei overleden.
Ze was de schoonmoeder van Hilde Claeys
(woonbegeleiding D1) en verbleef sinds kort bij ons in
kortverblijf.
We wensen Hilde en haar familie veel sterkte in deze
moeilijke tijden.

Personeelswissels
Gudrun Schaut (verpleegkundige, D2) is momenteel in ziekteverlof. Nele
Persyn (zorgkundige) kwam het team versterken vanaf 4 mei. We wensen
Gudrun veel beterschap en heten Nele welkom!
Op 18 mei keerde Fabienne Vercaigne (verpleegkundige, D1) progressief terug
uit ziekteverlof. Welkom terug!
Op 28 mei ging Justien Deleye (zorgkundige, D3) in zwangerschapsverlof. We
wensen haar het allerbeste toe. Delfien Mortier zal haar vervangen tijdens
deze periode. Delfien werkte reeds als zorgkundige op alle diensten en keert
met plezier terug naar D3.
Op 1 juni keert Evelyn Caignie (verpleegkundige, nacht) terug uit
loopbaanonderbreking. Ze zal de vaste nachtploeg opnieuw vervoegen. Katrien
Deroo (verpleegkundige, D3), die Evelyn verving tijdens haar afwezigheid, keert
hierbij ook terug naar de dagdienst op D3. Lies Desodt (zorgkundige D3) werkte
op D3 terwijl Katrien in de nacht werkte. Vanaf juni zal Lies deeltijds logistieke
ondersteuning bieden aan de werking op D3
Eind mei stopte 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.
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5. Vrijwilligerswerking
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor…
 De modeweek van 15 juni tot en met 19 juni voor het openhouden van onze
bar.
 De zeedag op donderdag 2 juli voor het vergezellen van bewoners tijdens een
dagje aan zee.
 De belevingsgerichte wandelingen die doorgaan op donderdag 4 juni, 9 en 30
juli, 27 augustus en 24 september.
Nieuwe vrijwilligers
In april en mei zijn drie nieuwe vrijwilligsters gestart. Els Valentin en Emilienne
Vanhoutte zullen allebei de cafetaria ondersteunen. In de toekomst zetten zij zich
eventueel ook in op de diensten tijdens activiteiten of in de maaltijdbegeleiding of
zullen administratieve ondersteuning bieden.
Daarnaast zal Diane Vermeersch vanaf juni ondersteuning geven op dienst 3 tijdens
de maaltijdbegeleiding.
In de volgende zonnebloem worden deze drie nieuwe dames voorgesteld.
Vergadering activiteiten
Op dinsdag 23 juni om 14u30 komen we samen met geïnteresseerde vrijwilligers
rond het activiteiten- en maaltijdgebeuren op de diensten. Indien jullie nieuwe
ideeën of suggesties hebben dan zijn deze op dit moment zeker welkom!
We komen samen om 14u30 in de cafetaria.
Vorming handhygiëne voor vrijwilligers
Tijdens de week van de handhygiëne willen we alle medewerkers, ook de vrijwilligers,
een vorming aanbieden rond het belang van handhygiëne. Deze vorming gaat door
op dinsdag 2 juni om 14u30 in de grote vergaderzaal. Inschrijven is niet noodzakelijk.
Interessant weetje…
Vrijwilliger Igor geeft mee dat op zondag 28 juni de jaarlijkse zomerfeesten doorgaan
in de lovie te Poperinge. Op die dag staan verschillende optredens, animatie en
kinderactiviteiten op het programma. Wie meer wil weten kan terecht bij Igor. Allen
daarheen zou ik zeggen!
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6. Terugblik
Dienst 1
Restaurantdag thema: Lente
Op 30 april was er onze lente -restaurantdag voor de bewoners en medewerkers van
dienst 1.
Iedereen waande zich in een echt restaurant in de cafetaria. Aparte tafeltjes, mooi
versierd en de bediening verliet ook vlot. Na het aperitief volgde er
tomatenroomsoep en nadien het hoofdgerecht “Vol-au-vent” met bouché.
Als slot kreeg iedereen nog een lekkere dame blanche met koffie.
Het was een aangename middag en iedereen genoot ervan.
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Dienst 3
Ontbijtbuffet
Onze bewoners mochten eens extra verwend worden! Daarom
maakten we een lekker ontbijtbuffet voor hen klaar.

3de kleuterklas op bezoek

De kleuters van de 3de
kleuterklas zijn altijd enthousiast om samen met onze
bewoners te komen ‘turnen’, bewegen. Ook voor onze
bewoners is het altijd een blij weerzien!

Muziek met Jantien
Onze stagiaire Jantien heeft een originele muziekacitiviteit voorbereid voor onze
bewoners. Ze konden kennis maken met verschillende instrumenten, konden eens
proeven van verschillende ritmes en klanken, en mochten dan ook zelf actief
meedansen en zingen. Een geslaagde namiddag!
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Werken in de tuin met het 2de
leerjaar
Het tweede leerjaar kwam ons helpen bloemetjes
planten. Ons terras ziet er meteen weer fleurig uit,
helemaal klaar voor de zomer!

7. Info
Optimalisatie dagindeling / uurroosterplanning
Vanaf maandag 1 juni wordt het dagverloop binnen Huize Sint-Jozef gewijzigd en
geoptimaliseerd. Het middagmaal wordt opgeschoven en start om 11u30, ook het
avondmaal zal later starten, dit om 17u30. Op die manier slagen we erin om een
dagverloop te realiseren die beter aansluit aan het dagverloop in een gewone
thuissituatie. Verder geeft de verschuiving ook het voordeel dat er in de voormiddag
meer ruimte is voor activiteit, en dat de aaneenschakeling van eetmomenten wordt
doorbroken.
Om alles vlot te laten verlopen zal alles de eerste maand nauwgezet opgevolgd
worden door de medewerkers vanuit de zorg en het beleid. Op die manier komen
aandachtspunten snel naar boven en kunnen deze eventueel bijgestuurd worden.
Voor meer info kunt u terecht bij Valérie Pattyn.

TPE (Tarificatie per eenheid)
Vanaf 1 september zal de facturatie van de medicatie lichtjes anders verlopen. In het
kader van besparingen wordt vanuit de overheid opgelegd dat elke vaste, orale en
terugbetaalde medicatie ‘getarifieerd’ of aangerekend wordt per eenheid, per pil,
i.p.v. per volle doos. Dit is niet geldig voor bv. siropen of druppels. Het doel is om
hiermee 10 miljoen euro te besparen. Wat betekent dit nu voor de medicatiefactuur?
Deze blijft maandelijks, maar zal nu in 2 delen bestaan. Het eerste deel zal bestaan uit
de medicatie die wordt aangerekend per volle doos (bv. een siroop), het tweede deel
zal bestaan uit medicatie die wordt aangerekend per pil (volgens TPE). Op de factuur
zult u de naam van het medicament zien staan met daarnaast de bijhorende CNKcode en het aantal pillen verbruikt over de periode van 4 weken. Bij bijkomende
vragen kunt u steeds terecht bij het diensthoofd of bij stafmedewerker Helen
Connerty.
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Ochtendactiviteiten
Vanaf juni zullen er ook ochtendactiviteiten worden aangeboden tussen 8u30
en 10u30.
De woonbegeleiders zullen jullie uitnodigen en hierover informeren.

Verhoging dagprijzen
Vanaf 5 juni 2015 stijgen de dagprijzen. Omwille van de marktcomformiteit in de
regio en het veiligstellen van de dienstverlening dienden we een dossier in bij de
overheid om onze dagprijzen te verhogen. Dit werd eind april goedgekeurd.
Concreet zullen volgende stijgingen optreden:
 Standaardkamer: 46,34 euro  48,30 euro
 Comfortkamer: 51,21 euro  53,40 euro
 Kortverblijfkamer: 46,34 euro  48,66 euro
 Niet-erkend herstelverblijf: 51,21 euro  53,40 euro
 Tweepersoonskamer: 43,34 euro  45,20 euro
Indien er vragen zijn hieromtrent kunt u steeds terecht bij algemeen directeur Hilde
Hemelsoen.

Gebruikersraad
Op dinsdag 9 juni vindt de tweede gebruikersraad van het jaar plaats. Deze
gaat door om 16u in de cafetaria. Hierbij willen wij graag naast de bewoners,
ook de familieleden uitnodigen, op deze manier kunnen suggesties en andere
zaken vlot doorgegeven worden.

Modeweek
In de week van 15 tot en met 19 juni is het modeweek in Huize Sint-Jozef.
Hierbij zijn alle bewoners, buurtbewoners, vrijwilligers, familieleden en
personeelsleden welkom! Tijdens deze week willen we comfortabele kledij en
schoenen voor (zorgbehoevende) ouderen centraal stellen. We stellen vast dat
het moeilijk is voor deze doelgroep om comfortabele kledij te vinden in de
hedendaagse winkels. Wanneer er geen verkoop is dan zullen er activiteiten
plaatsvinden waarbij het uiterlijk – de lichaamsverzorging van de bewoner
voorop staan.
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Wanneer?
Maandag 15 juni
Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni
Donderdag 18 juni
Vrijdag 19 juni

Wat?
Manicure voor vrouwen
Scheren voor mannen
Verkoop ligne douce
(comfortabele nachtkledij)
Schminken gezichtsverzorging
Verkoop Elysé shoes
(comfortabele schoenen)
Verkoop dimodaplus
(comfortabele winter- en
zomerkledij)

Waar?
Cafetaria – 14u30
Polyvalente zaal – 14u30
Cafetaria en polyvalente
zaal – 14u30
Polyvalente zaal – 14u30
Cafetaria en polyvalente
zaal – 14u30
Cafetaria en polyvalente
zaal – 14u30

Tijdens de modeweek openen we ook een bar waar we elegante drankjes en
hapjes serveren.
Tijdens de verkoop van kledij en/of schoenen is niemand verplicht om er te
kopen!
Voor meer informatie kan u terecht bij de woonbegeleiders of bij Valérie Pattyn
(kwaliteitscoördinator).
Wij hopen op uw aanwezigheid!

Atelierwerking
Op maandag 22 juni gaat het volgend naaiatelier door. Dit
wordt een week opgeschoven omwille van de modeweek half
juni. Iedereen is welkom om 14u30 in de polyvalente zaal.

Opening winkel
Op woensdag 24 juni openen we onze winkel feestelijk in de namiddag! De
winkel krijgt momenteel een fris kleurtje en straks worden de meubelen en
rekken erin geplaceerd. Tot slot brengen we alle producten aan die we er zullen
verkopen, dit zullen koeken, chocolade, magazines, verzorgingsproducten,
wellnessproducten en producten uit het naaiatelier zijn.
Mensen die een leuke naam weten voor onze winkel mogen dit doorgeven aan
Valérie.
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Passiflora

Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Mieke

Tuin op poten
In de tuin groeien de bloemkolen, de kroppen sla en de aardappelen goed. Een
druppeltje regen zou hen wel wat deugd doen… Weldra verschijnen er ook
aardbeien.
Al het lekkers dat in de tuin wordt gekweekt zal geserveerd worden op het bord van
de bewoners.
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8. Woonbegeleiding
Activiteiten Dienst 1 (juni)
Dag en datum
Maandag 01/06

Activiteit
Activiteit lagere school

Plaats en tijdstip
Papaver 14 u30

Dinsdag 02/06

Tomatensoep + Ijs met aardbeien

Papaver 14 u30

Woensdag 03/06 Kaarting + Individuele begeleiding
Donderdag 04/06 Wandeling

Cafetaria
Polyvalente zaal 14 u15

Vrijdag 05/06

Gezelschapsspelen

Papaver 14u30

Zaterdag 06/06

Koffietafel
Bingo of Petanque (bij mooi weer)

Papaver 14u30

Preisoep+ Appelcake
Mannenmoment
Woensdag 10/06 Kaarting + Individuele begeleiding
Donderdag 11/06 Wandeling

Papaver 14u30
Cafetaria 14u
Cafetaria

Maandag 08/06
Dinsdag 09/06

Papaver 14u30

Parking 14u15

Zaterdag 13/06

Viering H. Hart 15 uur
Belevingskoffer + Koffietafel
Koffietafel

Maandag 15/06

Modeweek +gelaatsverzorging + make up Papaver 14u30

Dinsdag 16/06

Modeweek – verkoop nachtkledij
Wortelsoep + Dame Blanche

Vrijdag 12/06

Papaver 14u30
Papaver 14u30
Cafetaria
Papaver 14u30

Modeweek – manicure
Kaarting + Individuele begeleiding
Donderdag 18/06 Modeweek – verkoop schoenen
Modeweek – verkoop zomerkledij +
Vrijdag 19/06
muziek
Zaterdag 20/06 Koffietafel
Maandag 22/06 Molkyspel (in de tuin bij mooi weer)

Cafetaria

Broccolisoep+ Bananenmilkshake +
Uitstap de Paters
Woensdag 24/06 Kaarting + Individuele begeleiding
Donderdag 25/06 Wandeling

Papaver 14u30

Woensdag 17/06

Dinsdag 23/06

Cafetaria
Cafetaria
Papaver 14u30
Papaver 14u30
Tuin 14u30

Cafetaria
Parking 14u15

Vrijdag 26/06

Koffietafel + Wellness

Papaver 14u30

Zaterdag 27/06

Koffietafel

Papaver 14u30
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Maandag 29/06

Petanque of quiz

Tuin 14u30

Dinsdag 30/06

Tomatensoep +Yoghurt met meloen

Papaver 14u30

Activiteiten Dienst 2 (juni)
Dag en datum
Maandag 01/06

Activiteit
Activiteit lagere school

Plaats en tijdstip
De ark 14u30

Dinsdag 02/06

Mens erger je niet

De ark 14u30

Woensdag 03/06 Pannenkoekenbak

De ark 14u30

Donderdag 04/06 Wandeling

Parking 14u15

Vrijdag 05/06

Gelaatsverzorging

De ark 14u30

Zaterdag 06/06

Koffietafel
Actua / petanque

Papaver 14u30

Maandag 08/06

De ark 14u30

Quiz
Mannenmoment
Woensdag 10/06 Aardbeienijsfestijn
Donderdag 11/06 Wandeling

De ark 14u30
Cafetaria 14u30
De ark 14u30

Dinsdag 09/06

Parking 14u15

Vrijdag 12/06

Viering H. Hart 15 uur / Handverzorging

De ark 14u30

Zaterdag 13/06

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 15/06

Modeweek – gelaatsverzorging + make up

Cafetaria 14u30

Dinsdag 16/06

Modeweek – verkoop nachtkledij

Cafetaria 14u30

Cafetaria 14u30
Woensdag 17/06 Modeweek – manicure
Donderdag 18/06 Modeweek – verkoop schoenen / Wandeling Cafetaria 14u30
Vrijdag 19/06

Modeweek – verkoop zomerkledij

Cafetaria 14u30

Zaterdag 20/06

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 22/06

Actua / naaiatelier

De ark 14u30

Dinsdag 23/06

Appeltaart bakken

De ark 14u30

Woensdag 24/06 Kaarting
Donderdag 25/06 Wandeling

De ark 14u30

Vrijdag 26/06

Voetbadjes

De ark 14u30

Zaterdag 27/06

Koffietafel

Papaver 14u30

Maandag 29/06

Actua

De ark 14u30

Dinsdag 30/06

Mülky

De ark 14u30

Parking 14u15
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Activiteiten Dienst 3 (juni)
Activiteit
Maandag 01/06

Activiteit met lagere school

Dinsdag 02/06

Turnen met kleuters

Woensdag 03/06

Actualiteit: krant lezen

Donderdag 04/06

Wandeling

Vrijdag 05/06

Appeltaartje met een bolletje ijs

Maandag 08/06

Dansnamiddag, allen welkom!

Dinsdag 09/06

Petanque
Mannenmoment (cafetaria)

Woensdag 10/06

Wellness in de leefruimte

Donderdag 11/06

Wandeling

Vrijdag 12/06

Viering H. Hart 15 uur
Aardbeiendessert met speculoos en yoghurt

Maandag 15/06

Modeweek - gelaatsverzorging + make up

Dinsdag 16/06

Modeweek - verkoop nachtkledij
Voorlezen + reminiscentie

Woensdag 17/06

Modeweek - manicure

Donderdag 18/06

Modeweek – verkoop schoenen + wandeling

Vrijdag 19/06

Modeweek – verkoop zomerkledij
Ijscoupe met vers fruit

Maandag 22/06

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 23/06

Petanque

Woensdag 24/06

Volksspelen: sjoelbak

Donderdag 25/06

Wandeling

Vrijdag 26/06

Barbecue

Maandag 29/06

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 30/06

Zomerse quiz
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9. Residentie Louise
Verjaardagen
Bossier Maria
Dulst Rachel
Baert Nestor

01/06/1932
14/06/1936
19/06/1925

83 jaar
79 jaar
90 jaar

Flat 3B
Flat 3C
Flat 1C

Activiteiten
Turnen
Op maandag 8 juni turnen we om 14u30 in de living.

Modeweek
In de week van 15 tot en met 19 juni is het modeweek in Huize Sint-Jozef.
Iedereen is van harte welkom. Meer info hierover op pagina 13.
Textielatelier
Op maandag 22 juni gaat het volgend naaiatelier door. Dit wordt een week
opgeschoven omwille van de modeweek half juni. Iedereen is welkom om
14u30 in de polyvalente zaal.
Animatie
Volgende activiteiten staan klaar op de agenda:
Woensdag 24 juni zouden we graag een daguitstap naar Zee organiseren!
Geïnteresseerden kunnen een kruisje bij hun naam plaatsen op de lijst aan het
onthaal van Residentie Louise. Verdere details volgen nog wanneer we genoeg
liefhebbers bijeen gesprokkeld hebben! Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk
jullie ook?! Voor vragen kun je altijd terecht bij Lisa en Femke.
Woensdag 15 juli staat een ijsfestijn met petanque op het programma!
En op woensdag 5 augustus zullen jullie kunnen genieten
van de jaarlijkse BBQ!
Pastorale agenda
vrijdag 12 juni om 15 uur: eucharistieviering H. Hart in de kapel
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10. Koken met André
ROMIGE TOMATENSOEP MET BALLETJES (4 PERS.)
(Voorgerecht – amuse soepje)
Ingrediënten
-

1kg rijpe tomaten
1 eetlepel olijfolie
2 eetlepels tomatenpuree
1 takje verse tijm
100 ml slagroom

Voor de gehaktballetjes:
- 100 g rundergehakt
- 2 eetlepels komijnzaad
- 1 kleine ui, gesnipperd

-

1 ui fijngehakt
2 teentjes knoflook fijngehakt
1 laurierblad
een snuifje suiker

- 1 eierdooier
- 1 theelepel olijfolie

Bereiding
- Doe het rundergehakt in een ruime kom en meng er de komijn, ui
en eierdooier door. Zet de kom minstens 15 min. in de koelkast.
- Was de tomaten, verwijder de harde kern en snijd de tomaten in
stukjes.
- Fruit de ui zachtjes in de olijfolie.
- Schep er de knoflook, tomatenpuree en blokjes tomaat door.
- Voeg (gebonden) laurier en takje tijm bij.
- Breng op smaak met snufje suiker en zout.
- Voeg ½ l water toe en breng aan de kook.
- Draai het vuur lager.
- Leg het deksel op de pan en laat 15 tot 20 min. sudderen.
- Maak de balletjes.
- Verhit olijfolie in een koekenpan en bak de balletjes volledig gaar.
- Breng op smaak per peper en zout.
- Verwijder tijm en laurier en pureer het soepje.
- Voeg slagroom en balletjes toe.
- Laat nog 5 min. doorverwarmen.

S M A K E L I J K !!!
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11. Pret en verzet
Rebussen:

Sudoku:

Oplossingen:
Achter de wolken schijnt de zon / Daar komt de aap uit de mouw
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12. Huize Sint-Jozef bouwt

Op 24 april voeren 26 mixers beton aan
om de eerste vloerplaat te gieten.

Er wordt +/- 3 uur ononderbroken
opgespoten, 260m³ beton in totaal
voor de vloerplaat van de keuken.

Na het effentrekken is de vloerplaat
klaar om uit te drogen.

Nu kan begonnen worden met de
opbouw.

Stilaan wordt de grootte van het
gebouw duidelijk. We spreken hier
enkel over het keukengedeelte.

Woensdag 06 mei 2015, alles wordt
klaargemaakt voor de legging van de
eerste steen. Ook de pers is aanwezig.
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De Heer Burgemeester Jan Durnez
stuurt met de kraanbegeleiding de
“Eerste Steen” vlak achter hem naar de
juiste plaats.

Bij deze feestelijkheid hoort een
feestelijke taart, met dank aan onze
koks.

De Voorzitter Jan Platteau en
Algemeen Directeur Hilde Hemelsoen
valt de eer de taart aan te snijden.
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