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1. Inleiding 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers, 
 

September, de zomer loopt op zijn laatste benen, maar ook in september kunnen we 
meestal nog genieten van enkele mooie zomerse dagen. Wij houden hier in huis nog 
even de vakantie vast. Zo gaan we van 16 sept. t.e.m.18 september met 14 bewoners 
op vakantie naar zee .  
 

Ik hoop dat ieder tijdens de vakantie de tijd heeft gevonden om op adem te komen, 
en nieuwe energie heeft kunnen opdoen om de dagdagelijkse taken in “ons huis” met 
hart en ziel terug op te nemen. 
 

Bij deze wil ik ieder danken, die zorgde dat de dienstverlening aan de bewoners 
gedurende de vakantieperiode goed verliep. Hierbij denk ik aan de extra inzet van de 
medewerkers, de enthousiaste vakantiehulpen en het engagement van de 
vrijwilligers!! 
Gedurende de zomermaanden werd er vanuit het beleid gewerkt aan de verdere 
uitwerking van enkele bestaande en nieuwe   “verbeterprojecten”, hierbij een kort 
overzicht:  

 Vanaf september wordt er binnen het medicatiebeleid gestart met de 
“tarificatie per eenheid”, ons door de overheid opgelegd.  

 Om ons “werken met de zelfsturende teams te versterken” is het belangrijk 
om de medewerkers een aantal extra vaardigheden bij te brengen, het 
aanleren van deze vaardigheden werd opgenomen in ons vormingsplan. De 
vormingen welke we aan onze medewerkers geven gedurende de periode van 
1 augustus 2015 t.e.m. 31 juli 2016, worden financieel ondersteund door het 
Europees fonds.( ESF) Later meer hierover. 

 Voor onze medewerkers wordt er “een week van de medewerkers” voorzien. 
Deze zal doorgaan van 19 oktober t.e.m. 23 oktober.  

 Naar jaarlijkse gewoonte wordt de “griepvaccinatie campagne” in de maand 
september opgestart. Concrete info volgt. 

 In september starten we tevens met de inrichting van de “nieuwe 
medewerkersruimte”, hopend deze begin oktober in gebruik te nemen. 

 En tenslotte gaan de werkzaamheden verder aan het nieuwe gedeelte van het 
woonzorgcentrum. Meer hierover op pg. 34.; 

 

Op 24 september organiseren we voor alle vrijwilligers een mooi “vrijwilligersfeest”, 
meer hierover in onze vrijwilligersrubriek. 
 

De “rubriek terugblik” laat ons nagenieten van enkele leuke vakantiefoto’s. 
 

In de “rubriek woonbegeleiding” vindt u het volledige overzicht van de activiteiten 
van de maand  september. 
 

Vriendelijke groet 
 
 

Hilde Hemelsoen 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://33.media.tumblr.com/tumblr_lquziqb0VM1qaxnt7o1_500.gif&imgrefurl=http://perezosos.tumblr.com/post/9761794874&h=151&w=500&tbnid=P3AZluLS4t4n6M:&zoom=1&docid=Nrh-T8cglgwY2M&ei=1jFwVfTbH8X7UP-lgZgJ&tbm=isch&ved=0CAcQMygDMAM4yAE
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2. Zingeving 
 

Na de vakantie… 
 

‘We zouden altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen. 
Maar waar moet je dan nog naar verlangen?’  
Simon Carmiggelt 
We hebben er naar verlangt, naar de vakantie. Voor velen zal het ongetwijfeld 
een tijd geweest zijn van rusten en genieten. We hopen dat de batterijen weer 
opgeladen zijn! Nu is de vakantie voorbij en genieten we van de herinneringen. 
Het is ook een ideale gelegenheid om iedereen te bedanken die zich de 
voorbije twee maanden ingezet heeft voor onze bewoners en ons huis. 
Bedankt medewerkers, vakantiehulpen, vrijwilligers en familieleden! 
 

Voor wie de vakantie erop zit: 

‘Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal’.  

Martialis (Romeins schrijver 40-103 n. C.) 

 
 

Even bezinnen… 
 

Liefhebben…         Kees Pannekoek  
 
Liefhebben begint met verwondering,  
de wonderen van liefde om je heen leren zien:  
het geduld en de tederheid  
van ouders voor hun kinderen,  
de warme zorg die mensen besteden  
aan zieken en bejaarden,  
het gebaar van de hand over het hart,  
het vergeven en vergeten.  
Liefhebben is wanhoop weigeren,  
niet meehuilen met de wolven in het bos,  
wél geloven in de toekomst,  
wél blijven zeggen en zingen  
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.  
Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,  
geloven in het mosterdzaadje,  
de druppel op de hete plaat.  
Het is: beginnen daar waar je leeft,  
breken en delen met wie vandaag je naaste is.  
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In de tuin van je leven…        R. Timmerman 
 
Ik wens je, in de tuin van je leven, 
een prachtige boom. 
Met stevige wortels van liefde,  
takken van vriendschap die naar alle kanten reiken  
en vruchten van geluk die je elke dag opnieuw kunt 
plukken. 
Laat de vogels nesten bouwen in die boom. 
Zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt. 
Laat hem vooral niet wegkwijnen  
door lucht die bezoedeld is door haat en nijd. 
En als in de herfst de bladeren afvallen,  
treur of wanhoop dan niet,  
want de wind verspreidt reeds het zaad  
en de zon en de regen doen het groeien tot een 
jonge boom,  
nog mooier dan de vorige. 
Heb voor dit alles veel geduld,  
want bomen groeien traag. 
Laat je boom groeien en bloeien  
zodat iedereen ervan kan genieten,  
dan zal hij weer voor jou openbloeien  
en veel vruchten dragen. 
 
 
Koor 
 
We starten opnieuw  
op 29 september om 15u30  
in de cafetaria.  
Iedereen is welkom! 
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Ooghe Suzanne   07/09/1936  79 jaar K29 
Versavel Maria   09/09/1927  88 jaar K121 
Boscart Roger   17/09/1924  91 jaar K28 
Alleweireld Bernadette  22/09/1930  85 jaar K114 
Dierickx Marie-José   25/09/1929  86 jaar K103 

 

Nieuwe bewoners 
 

Maria D’Alleine nam op woensdag 8 juli haar intrek in kamer 2 
(D1). Maria is afkomstig van Poperinge en is de schoonmoeder 
van Carine Mesdag (diensthoofd D2). 

Op 4 augustus nam Roger Verfaillie zijn intrek in kamer 118  
(D3) van Huize Sint-Jozef. Hij woonde hiervoor in Residentie 
Louise. 
 

We wensen Maria en Roger een vlotte aanpassing en een mooie tijd in ons 
woonzorgcentrum. 
 

Overlijden 
 

Op dinsdag 30 juni is mevrouw Godelieve Depuydt gestorven. 
Godelieve was 94 jaar en verbleef in kamer 2. (D1) 
 

Henri De Plancke uit kamer 118 (D3) is op donderdag 2 juli 
ingeslapen. Hij werd net geen 83 jaar. 
 

Maurice Duck nam op vrijdag 3 juli zijn intrek in kamer 2 (D1). 
Maurice was afkomstig van Ieper, maar is helaas diezelfde dag 
nog overleden. Maurice werd 95 jaar. 
 

Op woensdag 29 juli is mevrouw Annie Sercu overleden. 
Ze verbleef sinds 8 juli in kamer 118 (D3). Annie was 79 jaar. 
Annie was afkomstig van Ieper en heeft zich jarenlang als 
vrijwilligster voor ons woonzorgcentrum ingezet. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Godelieve, Henri,  Maurice en Annie veel 
sterkte in deze tijden van afscheid. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vakantiegevoel.nl/web/cheque/verjaardag&ei=ks9uVfDDGem67gb42YP4Cg&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNG678d43Ous6NudfeS_JYpDL_8PDg&ust=1433411850571349
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.conferencecard.nl/nl/Meer-eruit-halen/Voorzitterwelkom&ei=v89uVa6lOaW27gaGlICIDg&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNEWOy5gmsBwo1oL5xrSy2S6TBO6gA&ust=1433411885212082
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jezzylala.com/mooie/mooie-rouwteksten-tekst-overlijden-mooie-teksten-voor-rouwkaarten-.html&ei=TtBuVY6oMqSE7ga5zoHAAw&bvm=bv.94911696,d.ZGU&psig=AFQjCNEKk-9Gwk17qxhSBaGqsHDjfK82lA&ust=1433412029605147
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4. Personeelsweetjes 
 

Verjaardagen   
 

Claeys Hilde    05/09/1960  
Candry Cindy    05/09/1974  
Versavel Lore   11/09/1994 
Vanmeenen Lies   14/09/1988  
Claus Jan     17/09/1960  
Blieck Greta    19/09/1965  
Hoedt Evelien    21/09/1987 
Bril Glency    22/09/1990  
Lepla Nathalie    27/09/1981  
Heynderick Greta    29/09/1960 
 

 

Overlijden  
 

Op dinsdag 4 augustus overleed Julien Vandermarliere. 
Hij was de grootvader van Marlies Sioen, zorgkundige 
op dienst 3. We wensen Marlies en haar familie veel 
sterkte toe bij dit verlies. 

 
Geboorte  
 

Op maandag 3 augustus werden Dieter Deweerdt 
en Justien Deleye (zorgkundige op dienst 3) de 
trotse ouders van een zoontje Vinz. Vinz woog bij 
de geboorte 2kg660 en was 48 cm groot. We 
wensen de jonge ouders heel veel geluk met hun 
kleine spruit!  
 

Personeelswissels 
 

Op 6 juli keerde Gudrun Schaut (verpleegkundige dienst 2) terug uit 
ziekteverlof. Nele Persyn (zorgkundige) deed haar vervanging. Nele werkt 
momenteel op dienst 3, waar ze Katrien Deroo vervangt. Katrien ondersteunt 
nog steeds de nachtdienst tijdens het ziekteverlof van Carine Berquin. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.happybirthdayquoteshd.com/happy-birthday-to-you-cards.html&ei=ASJwVemCBpPY8gW21YDYCg&bvm=bv.94911696,d.dGc&psig=AFQjCNFku0xL9zRVKQaP14mEej-r7tpEwg&ust=1433498390510770
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjNipjit8cCFcFAFAodouYPcg&url=http://www.clipartsheep.com/geboorte-jongen-in-wandelwagen-traktatiecornernl-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwydGhZWEowYW1WelkyOXlibVZ5TG5ObGJtUmhjMjFwYkdVdVkyOXRMMmx0Wnk5allYSmtjeTgzTlRRdk5ERTRYelF4T0Y5blpXSnZiM0owWlMxcWIyNW5aVzR5TG1wd1p3fHc9NDAwfGg9NDAwfHQ9anBlZ3w/&ei=J9bVVfidOMGBUaLNv5AH&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGsgjSYrF8Ytj2x6Ll76o8GmYqn6A&ust=1440163725754546
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMzfoNfit8cCFUjFFAodQXcM1g&url=http://plazilla.com/page/4295015695/de-verjaardag-van-mijn-overleden-moeder&ei=rNbVVczZGMiKU8HusbAN&psig=AFQjCNF-quXdJB0XbZvmL9NHh1yA0Nmmtw&ust=1440163852013797
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Christine Taillieu (interieurmedewerkster dienst 2) is momenteel in 
ziekteverlof. Sara Landuyt vervangt haar sinds 3 augustus. 
Op 16 augustus keerde Carmen Rassalle (zorgkundige, nachtdienst) terug uit 
ziekteverlof. Hierbij kwam er een einde aan de tewerkstelling van Cathy 
Braeye, die de vervanging van Carmen op zich nam.  
 

Op 31 augustus gaat Jolien Goderis (zorgkundige dienst 1) uit dienst. Zij wordt 
vervangen door Alissa Indevuyst (zorgkundige). Alissa liep vorig schooljaar 
stage in onze voorziening en ondersteunde het team van dienst 3 tijdens de 
vakantieperiode als vakantiehulp. 
 

Op 7 september komt Shana Coussens (verpleegkundige) het team op dienst 1 
versterken. Shana deed hier reeds stage en werkte hier enkele jaren als 
vakantiehulp. Zij zal hierbij Nathalie Lepla (verpleegkundige dienst 1) 
vervangen, die een nieuwe uitdaging aangaat. Wij wensen Nathalie hierbij het 
allerbeste toe. 
 
Langs deze weg wensen we alle medewerkers die in ziekteverlof zijn, een 
spoedig herstel. We heten de nieuwe medewerkers hartelijk welkom en 
wensen het allerbeste toe aan de medewerkers die onze voorziening verlaten. 

5. Vrijwilligerswerking 
 

Overlijden moeder Leo Lamaire 
Op dinsdag 30 juni overleed Godelieve 
Depuydt, zij was de mama van vrijwilliger 
Leo Lamaire. We willen Leo en zijn familie 
veel sterkte wensen bij het verlies van zijn 
dierbare moeder.  
 

Afscheid vrijwilligster Annie Sercu 
Op woensdag 29 juli overleed Annie Sercu 
op 79-jarige leeftijd. Annie was sinds 1988 
actief als vrijwilliger in Huize Sint-Jozef. 
Samen met haar zus Nicole kwam ze de 
wandelingen ondersteunen en andere 
activiteiten op de diensten. Het ga je goed 
Annie… 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL3npqTTwccCFQtWGgodZ2sN-Q&url=https://www.pinterest.com/superrubiatonta/verlies-en-overlijden/&ei=tATbVb29GIusaefWtcgP&psig=AFQjCNEfquQdeoJSVRuazkRkmUhxirWm8A&ust=1440503318295706
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Vrijwilligersfeest  
 

Op donderdag 24 september, na de laatste 
wandeling, gaat het jaarlijks vrijwilligersfeest door in 
de avond. Dit jaar is het wat vroeger dan voorzien, op 
die manier kunnen we hopelijk nog genieten van een 
schitterende nazomer. We verwachten jullie om 
16u30 voor een lekkere aperitief in de binnentuin, 
daarna gaan we dineren in de feestzaal rond 18u30.  
We zorgen voor een gezellige avond met dans en 
muziek! 
 

Deze avond is gratis voor de vrijwilligers en voor de partners bedraagt de prijs 
12 euro. Graag bevestigen vóór 18 september aan Elsy of Valérie. 
 
 

Vormingen tablets 
 

In 2015 is één van de doelstellingen om de 
vrijwilliger vorming of ondersteuning te 
geven in het gebruik van digitale middelen 
zoals de tablet en de computer. Daarom 
zetten we een vorming op rond het 
gebruik van de tablet op dinsdag 3 
november. Op dinsdag 10 november 
geven we een vorming rond het gebruik 
van de computer.  
Graag ontvang ik jullie vragen of 
problemen bij het gebruik van de tablet / 
pc, dit proberen we dan te behandelen in 
de vorming. 
Wie interesse heeft kan zich hiervoor 
inschrijven bij Valérie. Deze vormingen zijn 
gratis. Mensen die zelf een tablet hebben 
kunnen deze meebrengen. 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLiMrZ6SlMcCFcbFFAodPX4CtA&url=http://www.tijdvoorfeest.com/&ei=syjDVfjmF8aLU738iaAL&bvm=bv.99556055,d.d24&psig=AFQjCNHJFvyw1VTbdS45somNXpIyEQCAPQ&ust=1438939655240326
http://www.clipartsheep.com/computer-nerd-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTV3YVdObmFXWnpMbU52YlM5emIzVnlZMlV2YVc1amJIVmtaWE12Wm5WdVkzUnBiMjV6TDJSdmQyNXNiMkZrWDJsdFlXZGxMbkJvY0Q5bWFXeGxQV05zYVhBdFlYSjBMMk52YlhCMWRHVnlMMjVsY21SekwyTnNhWEF0WVhKMExXNWxjbVJ6TFRVMU5qZzRNeTVxY0djfHc9NDkwfGg9NTU3fHQ9anBlZ3w/
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Vrijwilliger in de kijker: Christine Bentein 
 

Ik ben Christine Bentein, dochter van Frans (D2). Ik ben 
getrouwd met Willy Selschotter en samen hebben we 3 
kinderen, waarvan één getrouwd. Sedert 5 januari zijn we 
oma en opa geworden van ons eerste kleinkindje, Mill. En 
daar zijn we terecht heel trots op. 
 

Sedert 1 september 2014 ben ik met pensioen, waardoor 
ik meer vrije tijd heb. Ik heb 38 jaar godsdienstles gegeven 
in het BuSO Sint Idesbald te Roeselare 
aan karakterieel, emotioneel, sociaal en licht 
verstandelijke beperkte personen tussen de 12 en 20 jaar. 
Als je het mij vraagt: een niet altijd even 
gemakkelijke job, maar ik heb het tot de laatste dag met 
hart en ziel gedaan. 
 

Een van m’n grote dromen was: “eenmaal met pensioen 
zou ik graag te voet naar Compostela gaan”.  Deze droom 
heb ik kunnen waarmaken. Ik ben daar dan ook heel 
gelukkig om. Verder hou ik ook wel van reizen. 
Dit jaar trokken m’n man en ik naar IJsland. Een heel mooi 
land waar de 4 natuurelementen duidelijk te bewonderen 
vallen.  Ook kortere uitstapjes dichter bij huis bevallen ons 
wel. Willy en ik kunnen ook genieten van onze tuin, de 
visvijver,van onze “beestjes” (konijnen, kippen,…), de serre, ... Gewoon samen 
thuis zijn … 
 

Maar gaandeweg ben ik me ook in St. Jozef gaan inzetten. Elke 
zondagvoormiddag had ik de gewoonte om samen met moeder en vader naar 
de kapel te gaan om  de zondagsmis bij te wonen. 
 

Mijn vrijwilligerswerk begon met Zr. Roos die me bij m’n “nekvel greep” en zei: 
“Jij bent lerares, jij kunt dus vlot voorlezen,  wil je komende zondag de lezingen 
van mij overnemen in de mis daar ik voor enkele dagen afwezig ben.” 
 

En zo lees ik nog steeds – al is het nu niet meer op zondag –  elke vrijdag de 
lezingen voor in de kapel. Daar Priester De Vos zelf reeds een mooie gezegende 
leeftijd heeft, help ik hem ook bij het uitdelen van de communie. 
Het klaarzetten van en het opruimen nadien van de misattributen 
neem ik ook voor m’n rekening.  Petra heeft me alles netjes getoond, 
waar, wat en hoe.  (Ook als zij afwezig is, spring ik eventjes bij op woensdag… ) 
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Toen de missen op zondag waren, rolde ik graag, samen met vrijwilligster 
Frieda, enkele bewoners naar de kapel.  Zo bouwde je een band op met die 
mensen. Ik hield daarvan … Af en toe gaan Willy en ik mee wandelen op 
donderdag. Dan maken we een mooie toer met enkele bewoners, ergens in 
Ieper,  drinken een lekkere verfrissing tijdens de pauze en genieten met die 
mensen van een aangename namiddag. 
 

Nu ben ik in volle voorbereiding voor een inleefreis naar Bangladesh. 
Dit gaat uit van OKRA in samenwerking met Wereldsolidariteit. Het doel van 
deze reis is om in zo’n armer land voeling te krijgen met de 
bejaardenwerking.  In hoeverre krijgen oudere mensen kansen in zo’n landen? 
Welke hulp krijgen ze?  Hoe zijn de voorzieningen? … 
 

Ik ben wel op RUST, maar van rusten komt voorlopig nog niet veel in huis. 
En dat is maar best ook, want ik geloof stellig in de spreuk: 
“rust roest”. Ik voel me goed, ik hoop dat dit gevoel nog lang mag blijven. 
En ik wens dit niet alleen voor mezelf, maar voor allen rondom mij. 
 

Nog enkele reacties / complimentjes over Christine: 
 

“Christine is een ‘goe jonk’. Ze is altijd op tijd en alles wat ze doet is 
altijd in orde. Ze is zorgzaam en respectvol.” (Zr. Hubertine – K 105) 

 

“Ik ben heel dankbaar met de vrijwillige inzet van Christine. Zij maakt 
het mee mogelijk om op deze manier de liturgie te organiseren. Ik kan 

op haar rekenen en we kunnen goed samenwerken. 
Ik waardeer haar stiptheid en haar betrokkenheid. Christine heeft een 

hart voor onze bewoners en dat voelen we. Het is een niet 
vanzelfsprekend engagement. Ze komt elke vrijdag de kapel 

klaarzetten, ze leest voor, deelt de communie en ruimt op. Ondertussen 
slaat ze hier en daar nog een babbeltje met een bewoner of voert ze 

iemand terug naar de kamer. Bravo voor zoveel enthousiasme! “ 
(Petra Man – stafmedewerker) 

 
“Ze is altijd vriendelijk in de kapel en ze leest heel mooi voor. Ze heeft 
een klare stem en we begrijpen haar goed. Het is heel schoon van haar 
dat ze dat doet. “ (Buurtbewoners) 
 

“Christine is een goede werkkracht in ons midden. Ze is altijd bereid 
om te helpen en is heel gedienstig. Ze is een goed mens.”   

(Paula Pype – bewoonster assistentiewoningen) 
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6. Terugblik 

Dienstoverschrijdend 
 
Zeedag! 
 
Op 2 juli stond onze jaarlijkse uitstap naar zee gepland. 
De weergoden waren ons goedgezind, want na een regenachtige voormiddag 
klaarde de hemel op toen we ’s middags naar zee vertrokken. 
Het werd een mooie uitstap voor onze bewoners. 
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Dienst 1 
 

Sfeerfoto’s van de 100ste verjaardag van Adoline Vierstraete. 

 
 

 

 
Sfeerfoto’s van het verjaardagsfeestje van Blanche Desmyter 
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Dienst 2 
Voetbadjes à volonté 
 

We hebben in juli en augustus mogen 
genieten van enkele zeer mooie 
dagen! We staken onze voeten 
gezellig samen in voetbadjes, om een 
beetje te ontsnappen aan de hitte in 
de namiddag.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
BBQ 
 

Op 7 juli mochten we aanschuiven 
voor een overheerlijke barbecue! Er 
was  voor elk was wils. De 
schoonmama van Kim en Rudy, onze 
vrijwilliger stonden achter de grill. 
Dank u wel voor het lekkere vlees,  
het heeft ons gesmaakt!!  
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Breughelavond 
 

Op dinsdag 8 augustus konden we ons buikje vullen met een overheerlijke 
breughelavond! We hadden de keuze tussen verschillende soorten kaas en 
vlees in combinatie met een lekker biertje.  

 

Dienst 3 
Barbecue 
De laatste vrijdag van juni konden we genieten van een heerlijke barbecue! 
Onze koks en de vrijwilligers Nelly en André zorgden voor een lekker groenten-
buffet met verschillende vlees- en vissoorten op de barbecue. 
De zon was van de partij, dus konden we gezellig buiten tafelen. 
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Een dansje placeren op het terras… 
 

7. Info 

Opening ’t winkeltje 
 

Op woensdag 24 juni openden we ’t Winkeltje in 
Huize Sint-Jozef. Het knusse winkeltje bevindt zich 
voor de cafetaria op dienst 1. Je kunt er heel wat 
lekkernijen vinden zoals snoep, chocola en zelf 
bereide confituur. Door de opening van ’t winkeltje 
hopen we tegemoet te komen aan de wens van de 
bewoners en familie om de winkel dichter bij de 
bewoner te brengen.   
 

Start zomer 
 

 

Op vrijdag 3 juli haalden we onze ijscreemkar van onder het stof. 
We trakteerden alle bewoners, medewerkers en toevallige 
voorbijgangers op een lekker ijsje. Op die manier hebben we de 
zomer(vakantie) naar behoren ingezet! 
 
 

 

Atelierwerking 
 

Het naaiatelier gaat door op maandag 21 september om 15u in de polyvalente 
zaal. 
 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOex3qGTlMcCFUnpFAodq0EN2w&url=http://www.kleurplaten.info/kleurplaten/zomer/all-pages&ei=xinDVee2OMnSU6uDtdgN&bvm=bv.99556055,d.d24&psig=AFQjCNE9T0njfzbj0DpQ_fiFB-oaDTAnRA&ust=1438939967993382
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Gebruikersraad 
 

De eerst volgende gebruikersraad vindt plaats op dinsdag 8 september om 16u 
in de cafetaria. Familieleden en andere betrokkenen zijn steeds welkom! In de 
gebruikersraad evalueren we onder andere de vakantieperiode. 
 
 

Klachtenbehandeling 
 

Hoe hard elke medewerker van onze voorziening zich inzet om het allerbeste 
van zichzelf te geven, niets is of loopt steeds vlekkeloos. Hoe gedreven wij ook 
proberen een aangename woon- en thuisomgeving te creëren voor de 
bewoner en zijn/haar familie, toch kan u als gebruiker het gevoel hebben te 
kort gedaan zijn. Wanneer u dit gevoel heeft of er heel zeker van bent, dan 
vragen wij u om dit ons te melden. 
 

Waarom? Wij willen een gedane fout niet blijven maken, maar wel vermijden.  
 

Waar melden? 
 

 Mondeling, schriftelijk of via mail aan de directie (Hilde Hemelsoen – 
hemelsoen@huizesintjozef.be – 057/22.69.73) 

 Mondeling, schriftelijk of via mail aan de kwaliteitscoördinator (Valérie 
Pattyn – pattyn@huizesintjozef.be – 057/22.69.70) 

 Schriftelijk via het klachtenformulier aan de receptie of op de website 

Waar het klachtenformulier indienen? 

 Aan de receptie 

 Gebruikersraad 
 

Wat gebeurt er met uw klacht / opmerking? 
1. Elke klacht wordt genoteerd in het klachtenregister. 

2. Er wordt nagegaan of de klacht gegrond of ongegrond is, daarvan wordt 

de melder op de hoogte gebracht. 

3. Elke gegronde klacht wordt door de directie samen met de 

kwaliteitscoördinator onderzocht. 

4. De melder ontvangt een antwoord met plan van aanpak of oplossing. 

5. Indien de melder van de klacht akkoord gaat met het voorstel tot 

oplossing wordt dit genoteerd in het register. Indien niet wordt er 

opnieuw gezocht naar een oplossing / antwoord. 

 

  

mailto:hemelsoen@huizesintjozef.be
mailto:pattyn@huizesintjozef.be
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Tuin op poten  
 

Na een zomerschoonmaak straalt de tuin weer als nooit tevoren. Bedankt aan 
de vrijwilligers en bewoners die zich hiervoor steeds opnieuw inzetten! 

 

 
 
 
 
 

Passiflora  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wellness & Relax 
 

Kom de sfeer opsnuiven en geniet van onze arrangementen! 
 

                      * Hot-stone massage * 

                      * Gezichtsverzorging *                       

                      * Voetbad en -massage * 

                      * Pedicure * 

                      * Lichaamspakkingen * 
 

We gebruiken etherische oliën om lichaam, geest en emoties in balans te 
brengen. Een behandeling kost 10 euro. 
Afspraak: aan de receptie of bij Sandra(D1), Nathalie(D2) of Olivier(D3). 
 
Tot binnenkort!        
 
Het Passiflora team  
Nathalie, Sandra, Myriam en Mieke 
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Dementie  
 

Op zaterdag 19 september vindt de Werelddag Dementie plaats. Dit wordt 
jaarlijks georganiseerd door de Alzheimer Liga om de dementieproblematiek op 
een genuanceerde manier in beeld te brengen bij het grote publiek. Dit jaar 
staat deze in het teken van 30 jaar Alzheimer Liga. 

 
In onze voorziening zetten wij ons ook in voor bewoners met dementie en hun 
mantelzorgers. Dit doen we onder andere via de werkgroep dementie. 4 keer 
per jaar komt deze werkgroep samen en staat de zorg en begeleiding voor 
bewoners met dementie centraal op de agenda. Van daaruit worden o.a. 
verschillende projecten uitgewerkt om de levenskwaliteit van personen met 
dementie te verbeteren, denk maar aan de belevingskoffers, de voelkussens, 
de belevingsgerichte wandelingen, het aanbieden van herkenbare muziek,… 
Deze werkgroep bestaat uit medewerkers met verschillende functies en elke 
dienst wordt er in vertegenwoordigd: 

- Helen Connerty – referentiepersoon dementie 

- Hilde Hemelsoen – algemeen directeur 

- Dr. Jozef Bode – Coördinerend raadgevend arts 

- Charlotte Dufoor – woonbegeleidster Dienst 3 

- Justien Deleye – zorgkundige Dienst 3 

- Carla Bruneel – verpleegkundige Dienst 2 

- Femke Deleu – kinesitherapeute Dienst 2 

- Hilde Claeys – woonbegeleidster Dienst 1 

Bij vragen omtrent dementie kunt u steeds terecht bij de algemene 
referentiepersoon dementie (Helen Connerty) of bij 1 van de leden van de 
werkgroep.  
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Huize Sint-Jozef WZC 

Meenseweg 31  

8900 Ieper 

 

 

 

Zondag 25 oktober 2015 

Om 12u 

 

Haantje in rode wijn 

met verfijnd groentebuffet, 

gefrituurde aardappeltjes, 

en dessertbuffet. 

Volwassenen: 16€ - Kinderen tot 10 jaar : 8€ - Bewoners WZC: gratis 
 

Kaarten te verkrijgen aan de receptie. Inschrijven uiterlijk tegen         

16 oktober 2015. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=q_9JwxqFVEOt-M&tbnid=JPwIY1rlwvK1iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newbeauty.nl/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=2391&ei=A_DQU6DMCcSBywPf_IGQCw&bvm=bv.71667212,d.bGQ&psig=AFQjCNG_c1MSYM38x7Z2vaDqcQ4Mjs1tnQ&ust=1406288222876623
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8. Menu  
 

  

 Dinsdag 1 sept. Woensdag 2 sept. Donderdag 3 sept. Vrijdag 4 sept. Zaterdag 5 sept. Zondag 6 sept. 

 peperkoek 
 

preisoep 
 

gebakken worst 
bruine saus 

wortelstomp 
dessert 

 
 
 

kaas 

choco 
 

wortelsoep 
 

zalmfilet 
nantuasaus 

asperges 
puree 

dessert 
 
 

kalfsworst 

smeerkaas 
 

erwtensoep 
 

macaroni met hesp 
in kaassaus 

dessert 
 
 
 
 

vissalade 

confituur 
 

tomatensoep 
 

kipstoofvlees 
salade 

vinaigrette 
kookaardappel 

puree 
dessert 

 
kaas 

 

chocolade 
 

kippensoep 
 

koolvis 
andijvie 

botersaus 
puree 

dessert 
 
 

préparé 

koekebrood 
 

aspergeroomsoep 
 

beenhesp 
salade 

vinaigrette 
gebakken 
aardappel 

dessert 
 
 

hennepot 

Maandag 7 sept. Dinsdag 8 sept. Woensdag 9 sept. Donderdag 10 sept. Vrijdag 11 sept. Zaterdag 12 sept. Zondag 13 sept. 

confituur 
 

groentesoep 
 

casselrib 
prinsessenboontjes 

braadsaus 
kookaardappel of 

puree 
dessert 

 
kaasbordje 

 

peperkoek 
 

preisoep 
 

steak Suisse 
tomatensalade 

gestoofde groentjes 
Spaanse saus 

kookaardappel  
dessert 

 
hespenworst 

 

choco 
 

peterseliesoep 
 

pladijsfilet 
tartaarsaus 

peultjes 
kookaardappel 

of puree 
dessert 

 
salami 

 

smeerkaas 
 

erwtensoep 
 

spaghetti 
Bolognaise 

dessert 
 
 
 
 

kipsalade 
 

confituur 
 

tomatensoep 
 

kipgyros 
salade 

wortelen 
gebakken 

aardappelen 
dessert 

 
kaas 

 

chocolade 
 

kippensoep 
 

hamburger 
zigeunersalade 
kookaardappel  

puree 
dessert 

 
 

préparé 
 

koekebrood 
 

aspergesoep 
 

visgratin 
fijne salade 
gebakken 
aardappel 

gebak 
 
 
 

hoofdvlees 
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Maandag 14 sept. Dinsdag 15 sept. Woensdag 16 sept. Donderdag 17 sept. Vrijdag 18 sept. Zaterdag 19 sept. Zondag 20 sept. 

confituur 
 

groentesoep 
 

varkensgebraad 
appelmoes of verse 

groenten 
kookaardappel 

of puree 
dessert 

 
hamrolletje 

 

peperkoek 
 

preisoep 
 

kalfsblanket op 
oude wijze 

fijne groentjes 
rijst 

dessert 
 
 

kaas 
 

choco 
 

wortelsoep 
 

zeewolf 
gestoofd prei 
tartaarsaus 

puree 
dessert 

 
 

vleessalade 
 

smeerkaas 
 

tomatensoep 
 

kalfsbrood 
Spaanse saus 
broccolistomp 

dessert 
 
 
 

boerenpaté 
 

confituur 
 

kervelsoep 
 

kalkoenfilet 
zomerse groentjes 

mayonaise 
gebakken aardappel 

dessert 
 
 

kaas 
 

chocolade 
 

kippensoep 
 

tongrolletje 
vissaus 
spinazie 
puree 

dessert 
 
 

préparé 
 

koekebrood 
 

ossestaartsoep 
 

exotisch 
kalkoengebraad 
gebakken witlof 

saus 
kroketten 

dessert 
 

Parijse worst 
 

Maandag 21 sept. Dinsdag 22 sept. Woensdag 23 sept. Donderdag 24 sept. Vrijdag 25 sept. Zaterdag 26 sept. Zondag 27 sept. 

confituur 
 

groentesoep 
 

duivelsgebraad 
erwtjes en wortelen 

braadsaus 
kookaardappel 

dessert 
 

parmaham met 
meloen 

peperkoek 
 

seldersoep 
 

Gentse waterzooi  
met kip 
dessert 

 
 
 

kaas 

choco 
 

bloemkoolsoep 
 

kabeljauw 
vissaus 

julienne groentjes 
puree 

dessert  
 

kipsalade 

Smeerkaas 
 

Preisoep 
 

Chinese 
rijstschotel 
of kip met 

appelmoes en puree 
dessert 

 
kalfsworst 

confituur 
 

tomatensoep 
 

rundskarbonaden 
gemengde salade 

mayonaise 
gebakken aardappel 

dessert 
 

kaas 

chocolade 
 

erwtensoep 
 

zonnevis 
botersaus 

gestoofd prei 
puree 

dessert 
 

préparé 

koekebrood 
 

aspergesoep 
 

Italiaans 
varkenshaasje 

roomsaus 
oesterzwammen 

witlof en kroketten 
gebak 
paté 

Maandag 28 sept. Dinsdag 29 sept. Woensdag 30 sept.  

confituur 
 

groentesoep 
 

orloff gebraad 
prinsessenboontjes 

braadsaus 
kookaardappel 

puree 

peperkoek 
 

preisoep 
 

gebakken worst 
spaanse saus 
wortelstomp 

dessert 
 

choco 
 

wortelsoep 
 

pollakfilet 
galamix 

kruidensaus 
puree 

dessert 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNfKoPHUwccCFQW9Ggodc3YCAQ&url=http://www.eenkadootjeisaltijdleuk.nl/eet-smakelijk-in-verschillende-talen/&ei=YgbbVdeRDYX6avPsiQg&psig=AFQjCNENt8REH35EoaDuFEXRQrVbQwzk0w&ust=1440503730508420
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dessert 
 

breughelbordje 
 

 
 
 

kaas 

 
 
 

salami 
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9. Woonbegeleiding 

 
Ochtendactiviteiten 
 
Per dienst 
 

 D1 D2 D3 

Maandag Individule 
activiteit 

Individuele 
activiteit 

Soep maken 

Dinsdag Soep maken Soep maken Soep maken 

Woensdag Voorlezen Brood bakken Individuele 
activiteit 

Donderdag  Individuele 
activiteit 

Soep maken Voorlezen 

Vrijdag Individuele 
activiteit 

Individuele 
activiteit 

Individuele 
activiteit 

 
Dienstoverschrijdend 
 

Maandag Turnen 

Dinsdag Kapper 

Woensdag Volleybal + eucharistieviering 

Donderdag Relaxatie 

Vrijdag Turnen + eucharistieviering 

  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/illustration/soep.html&ei=vmijVazbGoPiU-7un7gM&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNHeQFM3S1v3JoNMLWMXOhUChbbI7g&ust=1436858897921614
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/09 Broccolisoep + Bananasplit Papaver 15 u 

Woensdag 02/09 Kaarting + Wellness Cafetaria 14u 

Donderdag 03/09 Wandeling Parking 14u15 

Vrijdag 04/09 Actualiteit Papaver 15 u 

Zaterdag 05/09 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 07/09 Potyzekermis Parking 14 u 

Dinsdag 08/09 Wortelsoep + Pannenkoeken Papaver 15 u 

Woensdag 09/09 Kaarting + Wellness Cafetaria 14u 

Donderdag 10/09 Wandeling Parking 14u15 

Vrijdag 11/09 Bingo Papaver 15u 

Zaterdag 12/09 Koffietafel Papaver 15 u 

Maandag 14/09 Gezelschapsspelen Papaver 15 u 

Dinsdag 15/09 Tomatensoep + Appelcake Papaver 15u 

Woensdag 16/09 Kaarting + Wellness + Driedaagse zee Cafetaria 15u 

Donderdag 17/09 Wandeling + Driedaagse zee Parking 15u 

Vrijdag 18/09 
Jubileum Robert Coene-Maria Bustraen + 
Driedaagse zee 

Papaver 15 u 

Zaterdag 19/09 Koffietafel Papaver 15u 

Maandag 21/09 Naaiatelier Polyvalentezaal 15u 

Dinsdag 22/09 Preisoep + Fruitshake Papaver 15 u 

Woensdag 23/09 Kaarting + Wellness Cafetaria 15 u 

Donderdag 24/09 Vrijwilligersfeest Parking 15 u 

Vrijdag 25/09 Muziek Papaver 15 u 

Zaterdag 26/09 Koffietafel Papaver 15 u 

Maandag 28/09 Ouderwets kegelspel Polyvalente zaal 15  

Dinsdag 29/09 Tomatensoep + Fruit Milkshake + koor Papaver 15 u 

Woensdag 30/09 Kaarting + Wellness Cafetaria 15 u 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/09 Reminiscentie -  terug naar school De ark 14u30 

Woensdag 02/09 Milkshake De ark 14u30 

Donderdag 03/09 Wandeling Parking 14u30 

Vrijdag 04/09 Wellnesskoffer - voetbadjes De ark 14u30 

Zaterdag 05/09 Koffietafel De papaver 14u30 

Maandag 07/09 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 08/09 UNO De ark 14u30 

Woensdag 09/09 Coupe banana split  

Donderdag 10/09 Wandeling Parking 14u30 

Vrijdag 11/09 Wellnesskoffer - gelaatsverzorging De ark 14u30 

Zaterdag 12/09 Koffietafel De papaver 14u30 

Maandag 14/09 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 15/09 Mens erger je niet De ark 14u30 

Woensdag 16/09 Driedaagse zee +  Bananentaart De ark 14u30 

Donderdag 17/09 Driedaagse zee +  Wandeling Parking 14u30 

Vrijdag 18/09 Driedaagse zee +  Wellnesskoffer De ark 14u30 

Zaterdag 19/09 Koffietafel De papaver 14u30 

Maandag 21/09 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 22/09 Ouderwets kegelspel De ark 14u30 

Woensdag 23/09 Appelgebakjes De ark 14u30 

Donderdag 24/09 Vrijwilligersfeest  

Vrijdag 25/09 Wellnesskoffer - Handverzorging De ark 14u30 

Zaterdag 26/09 Koffietafel De papaver 14u30 

Maandag 28/09 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 29/09 Bingo en koor De ark 14u30 

Woensdag 30/09 Pannenkoekenbak De ark 14u30 
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Activiteiten Dienst 3  

 Activiteit 

Dinsdag 01/09 Reminiscentie: school (onderwijskoffer) 

Woensdag 02/09 Möllky 

Donderdag 03/09 Wandeling 

Vrijdag 04/09 Aardbeiendessert met speculoos 

Maandag 07/09 Wellness 

Dinsdag 08/09 Zang en dans 

Woensdag 09/09 Gezelschapsspel 

Donderdag 10/09 Wandeling 

Vrijdag 11/09 Ijscoupe met vers fruit en slagroom 

Maandag 14/09 Voor de mannen: timmeren, schilderen,… 

Dinsdag 15/09 Voorlezen 

Woensdag 16/09 Driedaagse zee +  wellness 

Donderdag 17/09 Driedaagse zee +   Wandeling 

Vrijdag 18/09 Driedaagse zee +  warme appelgebakjes 

Maandag 21/09 Wellness: voetbadjes 

Dinsdag 22/09 Zangnamiddag 

Woensdag 23/09 Krant lezen 

Donderdag 24/09 Vrijwilligersfeest 

Vrijdag 25/09 Chocoladecakejes 

Maandag 28/09 Dansnamiddag 

Dinsdag 29/09 Koor + wellness 

Woensdag 30/09 Bingo 
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10. Residentie Louise 

Bewonersnieuws 
Op 4 augustus nam Roger Verfaillie (flat GF) zijn intrek in kamer 
118 van Huize Sint-Jozef.  

Mevrouw Nellie Bogaert kwam op haar beurt op 22 
augustus in flat GF wonen. Ze is afkomstig van Ieper. 

We wensen Roger en Nellie heel veel geluk in hun nieuwe 
woonst. 

 

Activiteiten 
Turnen op 14 september om 14u30 in de living 
 
 

Textielatelier op 21 september om 15u in de polyvalente zaal in het 
woonzorgcentrum 
 
 

Koor 
 

We starten opnieuw  
op 29 september om 15u30  
in de cafetaria. 
Iedereen is welkom! 
 
Animatie 
 

Op woensdag 24 juni gingen we met een kleine maar heel fijne groep naar 
Nieuwpoort. We hadden geluk met het weer want de dagen ervoor had het 
ferm wat afgeregend! We hebben eerst 
gesmuld van een heerlijke maaltijd in 
restaurant ‘De Vloote’, en of het gesmaakt 
heeft! Hierna hebben we wat uitgewaaid met 
een wandeling op de dijk en pier. En natuurlijk 
kon een pannenkoek of ijscoupe op deze 
geslaagde dag niet ontbreken! We waren met 
niet veel, maar het was meer dan een 
geslaagde dag! Misschien volgend jaar enkele 
nieuwe enthousiastelingen? 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJva_dPcuccCFYm1GgodEUkPew&url=http://www.iconshut.com/welkom-bij-vivon-icons/dT1hSFIwY0hNNkx5OTJhWFp2Ymk1aGJHeHpiMngxZEdsdmJuTXVibXd2ZDJWaVptOXNaR1Z5TDJOdmJuUmxiblF2Ym05a1pTMXNiMmR2TG1wd1p3fHVyPWh0dHBzOi8vdml2b24uYWxsc29sdXRpb25zLm5sLz9xdklkPTkyNTM2ODImYW1wO3F2Q3JjPVpjbmpmdWRjYW5qZExqbE58dz0yMDB8aD0xMjB8dD1qcGVnfA/&ei=ytzWVZvNGInrapGSvdgH&psig=AFQjCNEI1_1baUmFTC9dGt-nvtvnz4gQhA&ust=1440230958068975
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Op 15 juli genoten we met een iets grotere 
bende van een overheerlijk ijsbuffet waaruit 
iedereen naar eigen smaak zijn coupe kon 
samenstellen! Achteraf werd er nog wat 
gekaart en gebowld in plaats van de voorziene 
petanque gezien het mindere weer, maar het 
was daarom niet minder plezant! 

 
Op 5 augustus konden we op een stralende zomerdag genieten van de 
jaarlijkse BBQ en dit met een grote leutige bende! Met hulp van de keuken, 
André en Nelly (nogmaals een dikke merci!) konden we een overheerlijke 
maaltijd op jullie bord toveren. Op naar de volgende editie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende activiteiten: 
 

Dinsdag 22 september  Bingonamiddag 
In oktober zal een kookactiviteit voorzien worden, verdere info volgt nog! 
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11. Koken met André 

 

LUIKSE SALADE MET HAM (2 PERS.) 
 
Ingrediënten 
- 6 kleine vastkokende aardappelen 
- 200 gr groene boontjes 
- hart van ½ frisésalade 
- 1,5 dl olijfolie 
- peper en zout 

- 150 gr gekookte ham 
- 2 sjalotten 
- 2 eetlepels gehakte peterselie 
- 3 cl ciderazijn

 
 
 

Bereiding 
- Kook de geschilde aardappelen al dente in licht gezouten water. 
- Giet af en spoel met koud water. 
- Blancheer de boontjes in licht gezouten water. 
- Spoel de frisésalade. 
- Snijd de ham in reepjes. 
- Verhit in een ruime pan de helft van de olie. 
- Bak de aardappelen, voeg de hamreepjes toe en warm door. 
- Voeg de boontjes, de fijngehakte sjalotten toe en warm door. 
- Kruid met peper en zout. 
- Verdeel de warme salade over 2 ruime borden. 
- Blus intussen de pan met azijn, voeg de resterende olie toe en werk af met de 

peterselie. 
- Lepel de saus over de salade. 

 

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

Garnituren: 
- Henri IV: pont-neuf aardappelen, waterkers 
- Mexicaine: tomaat, paprika, aubergine, champignons 
- Milanaise: tong, ham, champignons, truffel 
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12. Pret en verzet 

Woordzoeker: terug naar school 
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De herinnering van…  
 

Bij het oplossen van kruidwoordpuzzels kunnen we heel vaak niet het juiste 
woord vinden, maar sowieso leren we altijd wel iets bij! Hoe we er juist op uit 
kwamen, weet ik niet meer precies, maar feit is dat alle bewoners die rond de 
tafel zaten, haast niet konden geloven dat ik nog nooit gehoord had van: 
 
 
‘ è zwien in de stande’:  ‘Moh, heb je dat nu 
nog nooit gehoord? Alleman had dat toch 
vroeger? Of toch zeker als je op de buiten 
woonde’, zo klonk het ongelovig aan tafel. 
 Albert kon mij in geuren en kleuren 
uitleggen wat dat nu precies was, dat ‘zwien 
in de stande’. ‘We kochten thuis 2 kleine 
‘zwientjes’ en we kweekten ze groot. Als ze 
ongeveer 100 kilo wogen, lieten we de 
beenhouwer komen. Die deed de zwijntjes dood: 1 stak hij in de stande, de 
andere deed hij mee om te verkopen. Een stande is eigenlijk een houten kuip. 
Daarin komt er onderaan eerst een laag zout, dan een laag rauw vlees, dan 
weer zout,…  tot ze vol was. De beenhouwer deed het varken in stukken: 
‘standevlees’ voor in de stande  
(de beroemde ‘schelle van de zeuge’), koteletten en saucissen om in te leggen in 
bokaals en een hespe om te laten drogen boven aan de schouwe.  
Voor je de eerste keer het vlees van de stande kan eten, moet dat een paar 
weken erin zitten. Dan haalde moeder daar een stuk vlees uit en ze liet dat een 
nacht weken om het zout eruit te krijgen. En ’t was goed vlees wi, mooi vet!  
De zwientjes bij ons thuis waren niet opgejaagd, hadden een mooi leven. Je kon 
dat vet op je stuute smeren!’ 
 

 
En Erna en Laura 
leerden mij alles over 
‘tabaksnaaien’:  
Alles begint met een 
klein plantje.. 
‘Eerst moet het 
plantje goed groeien. 
Als het groot genoeg 
is, worden de 
bladeren afgedaan.  
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Die worden dan allemaal op een hoop gelegd, en dan komen de 
‘tabaksnaaiers’. Met de tabaksnaald moeten ze de rib van het blad op draad 
steken. Dat was vrouwenwerk. Daarna moesten die strengen drogen: de 
mannen legden de rollen in de ast zodat ze in de wintermaanden konden 
drogen. 
Als al het werk gedaan was, vierden ze ‘toebakspap’: Dat was eens soort etentje 
voor de naaisters. Ze kregen dan uitbetaald per streng. Je moest al heel veel en 
heel goed kunnen naaien om er 100 per dag te hebben. Met het geld dat mijn 
moeder en ik voor ons werk kregen, kochten we dan kolen voor de stove, voor 
de winter.’ 
 
 

 

Woordzoeker: oplossing  
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13. Huize Sint-Jozef bouwt 

 
De holle wanden worden opgegoten zodat 
ze sterk genoeg zijn om aan de druk van 
de aan te voeren aarde te weerstaan. 
 

 
 
De afdekplaten worden ter plaatse 
gegoten. Daarvoor moet een hele 
bekisting opgebouwd worden. 
 

 
 
Zo ziet de gegoten vloer van het 
gelijkvloers, of het plafond van de keuken, 
er uit. 

 
In de keuken staan alle wanden ter 
plaatse. Het afdekken van de keuken kan 
beginnen. 
 

 
Bovenop de afdekstelling komt wapening 
om de plaat te verstevigen.  Dit gebeurt 
allemaal door een ploeg van 12 
Portugezen in onderaanneming. 
 

  
 
Ondertussen worden de préfab elementen 
op het tweede gedeelte geplaatst.  De 
ingang van de 4 garages komt stilaan 
zichtbaar. 
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Eénmaal alle préfab elementen er staan 
wordt ook hier een bekisting voorzien 
voor de afdekplaat. 
 
 

 
 
Stilaan worden de ramen van de kamers 
op het gelijkvloers boven de keuken 
zichtbaar.  Hier wordt duidelijk dat er 
gekozen werd voor mooie kamers met 
veel lichtinval.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vloerplaat boven de garages wordt 
volstort. 22 betonmixers voeren een ganse 
voormiddag aan.

  
 

En zo gaat het rollement verder en verder. 
Op het verste gedeelte worden de préfab 
elementen geplaatst. 
 

 

 
 

Een afzonderlijke ploeg legt ondertussen 
de afwatering en riolering rond het 
gebouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een weekend uitdrogen worden de 
préfab betonelementen aangevoerd voor 
de opbouw van het gelijkvloers. 
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Het stapelen van de betonelementen 
gebeurt door een ploeg van 4 Belgische 
werknemers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afdek van het gelijkvloers gebeurt door 
een ploeg van 14 Portugese werknemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een zicht vanop de speelplaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de noordkant zien we vanop het 
gelijkvloers (zicht vanuit een 
bewonerskamer) de kerk van Sint Jan.

Onder de vloerplaat worden de 
vloerschotten afgebroken om gebruikt te 
worden voor de afdek van het gelijkvloers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stilaan rijst de nieuwbouw uit de grond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al vanop het gelijkvloers krijgen we in 
zuidelijke richting een mooi zicht op de 
Ieperse kerktorens en het Belfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de keuken wordt begonnen met het 
opmetsen van de binnenmuren.  Hierin 
worden later de leidingen ingescheven. 
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Hier krijgen we een zicht op het eind van 
de keuken waar de karrenparking zal 
komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de zijkant van de nieuwbouw moet er 
tot 8 meter diep gegraven worden om de 
riolering en de verschillende putten te 
kunnen steken.  Omwille van het  
instortingsgevaar wordt gewerkt met 
schotten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 11u00 startten de gietwerken.  
Opnieuw komen 22 betonmixers de 
nodige beton aanvoeren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buiten wordt ondertussen volop gegraven 
voor het aanleggen van alle rioleringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 17 juli 2015 is de afdekplaat van 
het gelijkvloers helemaal klaar om 
gegoten te worden. 
Er zit heel wat ijzervlechtwerk in het 
zwevend balkon aan de tuinzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn goed mee op schema.  De 
ruwbouw van het gelijkvloers is afgedekt. 
De planning klopt perfect. Het bouwverlof 
is verdiend! 
 


