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1. Inleiding 

 
Beste bewoners, familieleden en medewerkers, 
 
 

Oktober ,… De  herfst heeft zijn intrede gedaan,  geuren en kleuren veranderen.  
In de najaarszon kunnen we hier met volle teugen van genieten. 
 
In oktober 
 

 wordt er op op 2 oktober een steunactie voor Elien en Nick georganiseerd. 

 wordt bij ons de tarificatie per eenheid gestart. Meer hierover op pg. 14. 

 bereiden wij ons voor op de griep. Meer op pg. 16. 

 wordt op 25 oktober, naar jaarlijkse gewoonte, ons najaarsfeest 
georganiseerd. Bewoners en hun familie kunnen er samen genieten van een 
lekkere maaltijd.  

 wordt er van 19 oktober t.e.m. 23 oktober een verwenweek georganiseerd 
voor onze medewerkers.  

 wordt de nieuwe personeelsruimte (op zolder) in gebruik genomen. 

 wordt er verder gebouwd aan de nieuwbouw, meer hierover op pg.30. 

 worden er dagelijks activiteiten georganiseerd voor de bewoners. Het 
begeleidingsaanbod is terug te vinden vanaf pg.21. 

 
In de terugblik tal van mooie sfeerfoto’s van o.a: 
 

 De driedaagse naar de zee 

 Het dagelijks leven hier in huis 

 Een jubeleumviering 

 
Dank aan allen die hieraan meewerkten en dit mogelijk maakten!! 
 
Ik wens jullie alvast veel lees en kijkplezier. 
 

Vriendelijke groet 
 
 

Hilde Hemelsoen 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNCSg_P2j8gCFUzWGgodDZICPg&url=http://aboutfashionbeautymore.blogspot.com/2013/10/nieuwe-maand-oktober-2013.html&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNFnU2P13ffRAISezOhkllmZA9WCcw&ust=1443192958718389
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2. Zingeving 
 

De rozenkrans 
  

In oktober schenken we traditioneel 
aandacht aan de rozenkrans. In de 
volksmond spreken we van een 
paternoster. 
De rozenkrans is een hulpmiddel bij het 
uitvoeren van het rozenkransgebed. Hij 
bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het 
gebed bestaat uit het bidden van het 
Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet 
(150 maal) door de rozenkrans driemaal te 
doorlopen. Vaak doorloopt men de 
rozenkrans slechts eenmaal en bidt men in totaal 5 Onzevaders en 50 
weesgegroetjes. Dit heet dan een rozenhoedje maar wordt vaak gewoon 'rozenkrans' 
genoemd. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de 
verrijzenis van Jezus overwogen. 
 

De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van 
het monastieke psalmgebed: Het bidden van 150 maal een Weesgegroet is in feite 
een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd 
kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders dat wel konden. Eerst werd er vooral 150 
maal een Onze Vader gebeden. Later werd hieraan in het Westen de devotie tot 
Maria verbonden. De rozenkrans kreeg de vorm zoals we hem vandaag kennen in de 
15e eeuw. 
 

Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen 
(het woord 'geheim' dient men op te vatten in de betekenis van 'mysterie'). Er zijn er 
twintig van. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 
'glorievolle' geheimen. In 2002 heeft paus Johannes Paulus II, bij het begin van het 
Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij 
elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan 
het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de 
bijbelboodschap. Er is ook plaats voor gebedsintenties, zodat er ook een persoonlijk 
aspect aan dit gebed is verbonden. 
  

In het dagelijkse leven biedt de paternoster vooral een houvast aan mensen. Het 
snoer geeft je iets om handen tijdens het bidden en het gebruik ervan geeft ook 
woorden aan het bidden. De paternoster zal voor iedereen wel een persoonlijke 
betekenis en waarde hebben. Vele mensen bidden een paternoster als ze op zoek zijn 
naar steun of troost. Ook in het woonzorgcentrum ervaren we de kracht van het 
rozenkransgebed. In de maand oktober komen we dan ook traditiegetrouw samen in 
de kapel om de rozenkrans te bidden. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLD6yob25scCFQNZGgodPjkGNg&url=http://www.effekiekesieraden.nl/c-373661/zelfmaakpakketten/&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNHCujLDw9ExqxSgaUAiarivKhGXEA&ust=1441783971034587
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraal_(versiering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzevader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesgegroet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mysterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/2002
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
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Een bijzondere wijze van bidden 
  

Wat betekenen de woorden van het 
weesgegroet eigenlijk...? 
 

Je zegt "Wees gegroet, Maria, vol van 
genade, de Heer is met u." Dit zijn de 
woorden van de engel Gabriël aan Maria. 
(Lc.1, 28) Het zijn de woorden die van 
Godswege tot Maria werden gesproken om 
aan haar te vragen of ze moeder wilde worden 
van de Verlosser van de wereld, namelijk Jezus 
Christus. Doordat Maria hierop Ja heeft 
gezegd aan de engel is Jezus kunnen geboren 
worden. 
 

En vervolgens: "Gezegend zijt gij, boven alle vrouwen en gezegend is de 
vrucht van uw lichaam, Jezus." Deze woorden uit het Wees gegroet zijn de 
woorden van Elisabeth, een nicht van Maria (Lc.1, 42). Waarom is Maria de 
gezegende boven alle vrouwen? Omdat zij moeder was van Gods’ Zoon 
 

Dat is een hele genade als je dat mag worden en ook in liefde aanvaard. Het 
moederschap van Maria het behoort tot de mysteries van het christelijk geloof 
 

Het is niet alleen een meditatief gebed, maar ook een smeekgebed. In het 
bidden van het Wees gegroetjes mogen we dan ook onze zorgen en verlangens 
aan God toevertrouwen. "Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme 
zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen." Als je iets nodig hebt naar 
wie ga je het eerst? Over het algemeen ga je eerst naar moeder en zij zal het 
vragen aan vader. Zo vragen wij ook aan Maria of zij onze zorgen en verlangens 
aan de hemelse Vader wilt voorleggen. Maria is de biddende vrouw in de hemel 
die voor ons en met ons mee bidt!  
 

Doordat we de rozenkrans bidden willen we ons in het mysterie plaatsen van 
het christelijk geloof en vragen we aan Maria of zij ons daarbij wilt helpen. 
Vandaar de eenvoud van de Rozenkrans. Liefde heeft niet veel woorden nodig. 
  

 

Pastorale agenda  
 

rozenkransgebed: dinsdag 6 oktober 15u 
herdenkingsviering: dinsdag 3 november 14u30 

    

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIaB25H35scCFULbGgodhVINWA&url=http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/onderzoek_bidden_verlaagt_risico_op_dementie_1_663365&bvm=bv.102022582,d.d2s&psig=AFQjCNEgKKZ4eweD449HBCc8Mpm_sg32RQ&ust=1441784159570476
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Van Massenhove Bertha  04/10/1926  89 jaar K130 
Lampens Maria   06/10/1928  87 jaar K128 
Lampens Mathilde   06/10/1928  87 jaar K122 
Notredame Hubertine  06/10/1921  94 jaar K1 
Weuten Andrea   12/10/1924  91 jaar K147  

 

Nieuwe bewoners 
 

Christiane Blancke nam op vrijdag 4 september haar intrek in 
kamer 105 (D2). Christiane is afkomstig van Ieper.  
 

Op maandag 28 september kwam mevrouw Lucienne Lingier in 
kamer 30 (D1) wonen. Ze is afkomstig van Poelkapelle.  
 

We wensen Christiane en Lucienne een mooie tijd in ons 
woonzorgcentrum. 

 
 

Verhuis 
 

Op vrijdag  4 september heeft Zuster Hubertine (kamer 105 – 
dienst 2) ons woonzorgcentrum verlaten. Ze neemt haar intrek 
bij de andere zusters in WZC Vogelzang te Brugge. We wensen 
Zr. Hubertine nog veel geluk en danken haar voor haar 
jarenlange inzet in ons woonzorgcentrum. 
 

Mevr. Godelieve Vandamme is op 3 september verhuisd naar 
Merkem om zo dichter bij haar familie te zijn. Ze verbleef in 
kamer 30 (dienst 1). We wensen ook Godelieve nog een mooie 
tijd. 
 

Overlijden 
 

Op woensdag 23 september is mevr. Germaine Vandenhove, 
afkomstig van Ieper, overleden. Ze verbleef sinds dinsdag 8 
september in kamer 30 (D1).  
We wensen de familie en dierbaren van Germaine veel sterkte 
bij dit afscheid.   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI3Qn8Kz1ccCFQzpFAodP5oCzw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-de-verjaardag-van-brieven-image13684194&ei=wF_lVY3wAYzSU7-0ivgM&psig=AFQjCNFUjcY0BQDKyrEZuDzIQArB3o2_Wg&ust=1441181954261945
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3b9qa41ccCFQESFAodXQYGrQ&url=http://clubsets-om-mee-te-nemen.clubs.nl/foto/detail/2492288_welkom-bloemen&ei=xGTlVZ3pN4GkUN2MmOgK&psig=AFQjCNEQvHltAF3sNSimvuYsEMkljOe3Sw&ust=1441183264676270
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2E8ee-1ccCFYE5FAod71sF6Q&url=https://www.kaartje2go.nl/verhuiskaarten/verhuisd-hart-en-sleutel&ei=l2vlVY3dLYHzUO-3lcgO&psig=AFQjCNGlsXk4ArNXn7E3MfHzqllwutGpEQ&ust=1441185033562504
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOaOrc3cjMgCFUXaGgodBqgG7w&url=http://blog.seniorennet.be/fietsmakkers/archief.php?ID=1392420&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHX9hkKkY2xGHnGRWVAXqV7DQJ7tQ&ust=1443082600792973
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4. Personeelsweetjes 
 

Verjaardagen   
 

Kynds Elsy     02/10/1976 
Capoen Jessica   18/10/1981 
Dewilde Ilse    18/10/1974 
Steyaert Nadine   18/10/1968 
Aernout Brigitte   26/10/1959 
Cardon Kim    26/10/1983 
Hemelsoen Hilde   28/10/1961 
Nollet Els    30/10/1966  
 
 
 

Overlijden 
 

Op dinsdag 15 september is  de heer Michel Hemelsoen, 
papa van mevrouw Hilde Hemelsoen, op 87-jarige leeftijd 
overleden. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Hilde veel sterkte in 
deze tijden van afscheid. 
 
 
 

Personeelswissels 
 

Op 30 september stopte de tewerkstelling van Sara Landuyt (interieurmedewerker 
D2). Zij voerde de vervanging van Christine Taillieu uit. In oktober zal Lies Desodt 
(interieurmedewerker D3) het team ondersteunen. 
 

Eind september neemt Nadine Steyaert (zorgkundige D2) een tijdelijke 
arbeidsonderbreking. Iryna Corneille zal haar vervangen.  
 

Op 12 oktober keert Cindy Hamers terug uit moederschapsrust. We heten haar 
opnieuw van harte welkom! 
 

Op 1 oktober start Lynn Clynckemaillie als interieurmedewerkster op D1. Zij vervangt 
hierbij Glency Bril, wiens contract volgens het wep+ systeem ten einde liep. 
 

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.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKuJwsi01ccCFQZpFAod22QFWQ&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-de-hond-van-de-verjaardag-image2621329&ei=2WDlVeu4JYbSUdvJlcgF&psig=AFQjCNFSNx8xX7NcZMK5VFp5r1ukJoil0Q&ust=1441182263036533
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOD-z5q_1ccCFYfPFAodmHUN9g&url=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?t=143058&ei=AmzlVeD1CYefU5jrtbAP&psig=AFQjCNGhuS8OwuTWMIgIFFfZpTmEWkWUIQ&ust=1441185142284933
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5. Vrijwilligerswerking 
 

Vormingen tablets 
 

In 2015 is één van de doelstellingen om de 
vrijwilligers 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. 
 
 

Leukste vakantiekiekje 
 
 
Het leukste 
vakantiekiekje van 
deze zomer is de foto 
van vrijwilligers Jan 
Steen en Frieda 
Adriaen samen met 
bewoners Oscar en 
Yvonne. Deze foto 
werd genomen 
tijdens de zeedag (2 
juli).  

http://www.clipartsheep.com/computer-nerd-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwzZDNkeTV3YVdObmFXWnpMbU52YlM5emIzVnlZMlV2YVc1amJIVmtaWE12Wm5WdVkzUnBiMjV6TDJSdmQyNXNiMkZrWDJsdFlXZGxMbkJvY0Q5bWFXeGxQV05zYVhBdFlYSjBMMk52YlhCMWRHVnlMMjVsY21SekwyTnNhWEF0WVhKMExXNWxjbVJ6TFRVMU5qZzRNeTVxY0djfHc9NDkwfGg9NTU3fHQ9anBlZ3w/
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Improvisatietheater rond dementie 
 

Omdat Huize Zonnelied 40 jaar bestaat vieren ze dit met een 
improvisatietheater rond dementie en een aansluitende feestelijke receptie.  
Theatergezelschap Inspinazie brengt het improvisatietheater ‘Dag Roger’. In 
deze voorstelling wordt geïmproviseerd over het dementieproces, meer 
bepaald over het dementieproces van Alice. 
Dit gaat door op donderdag 15 oktober om 14u30 in de Ieperse 
stadsschouwburg en daarna gaat de receptie door in Huize Zonnelied. 
 

Een tiental medewerkers tekenden hier al op in, maar er zijn nog 4 plaatsen 
over. Daarom willen we aan de vrijwilligers de kans geven om hier aan deel te 
nemen.  
 

Indien u als vrijwilliger hiervoor interesse heeft dan schrijf je best snel in bij 
Valérie (057 /22 69 70 of pattyn@huizesintjozef.be). De deelname is volledig 
gratis en we spreken af aan de receptie om 14u. 
 

Wij zijn nog op zoek naar … 
 

 Vrijwilligers die ons naaiatelier maandelijks komen ondersteunen. Dit 

gaat iedere derde maandag van de maand door in de polyvalente zaal. 

 Vrijwilligers die de cafetaria op woensdag-, zaterdag- of zondagnamiddag 

willen openhouden. 

 Nieuwe geëngageerde vrijwilligers die ons vrijwilligersteam verder willen 

versterken en activiteiten op de diensten willen ondersteunen. 

 
 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM7Dk7momcgCFYm7FAod-J8OOA&url=http://www.martinevancamp.be/&psig=AFQjCNGhhN8AH_3IWQOlxJ1pT0ahVIa3DQ&ust=1443515498564398
mailto:pattyn@huizesintjozef.be
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6. Terugblik 

Dienstoverschrijdend 
 
Driedaagse uitstap naar de zee 
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Dienst 1 
 

Potyze kermis 

 
 
  
 
 
 
 

 

Jubileumviering Robert Coene en Maria Bustraen 
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Dienst 2 
 
Verjaardag José 
 

Op 25 september werd de verjaardag van José gevierd. Er werd genoten van een stuk 
fruittaart en een tas koffie. Daarna werd een wedstrijdje sjoelbak gespeeld.  
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Dienst 3 
 

Hieronder een aantal foto’s van een gewone, doordeweekse dag bij ons op Dienst 3. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Olivier blijft onze bewoners stimuleren om te bewegen. 

 
Op maandag en dinsdagvoormiddag maken we zelf 
onze verse soep. 
Nelly plukte verse kruiden uit de tuin en laat de 
bewoners ruiken, voelen en proeven. 
 

 

 

 

 

Met onze belevingskoffer kunnen we op een warme en zachte manier onze bewoners 
bereiken. Het is een mooie manier van contact en indiviudele aandacht.  
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7. Info 

TPE (Tarificatie per eenheid) 
Vanaf 1 november 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. Dus 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 CNK-
code en het aantal pillen verbruikt over de periode van 4 weken. Bij bijkomende 
vragen kunt u steeds terecht bij het diensthoofd of bij stafmedewerkers Helen of 
Valérie. 
 
 

Passiflora  
 
 

                                                      

            Hierbij zijn we blij ons herfstarrangement voor te stellen:  
 

                                                                         
Scrub van de rug 

   

    +  Hotstonemassage  

      

      +   Hoofdmassage     

 

              15 euro bewoners 

                    20 euro Personeeel 

 

 Ideaal om bij ongure weersomstandigheden wat op te fleuren.   
 Verdere behandelingen voor gezicht, hoofd en voeten kunnen 
geboekt worden  aan de receptie of bij het Passiflora team. 
 

 
Tot binnenkort!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCML8y9KkjcgCFcLAFAodxtsPEQ&url=http://www.localfm.nl/2014/10/15/het-herfst/&psig=AFQjCNGSk_3E5uZhAZIzh7xrEQjbWY2xMw&ust=1443102156856686
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Het Passiflora team  
Nathalie, Sandra en Myriam  
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Atelierwerking 
 

Het naaiatelier gaat door op maandag 19 oktober vanaf 14u30 in de 
polyvalente zaal. 

 
Koffietafel Dementie  
 

In navolging van vorig jaar, organiseren we dit jaar graag opnieuw een 
koffietafel dementie. Noteer alvast deze datum in jullie agenda:  

 
dinsdag 8 december van 14u tot 16u 

 
De koffietafel dementie is een plaats waar familieleden, mantelzorgers, 
naasten,… van personen met dementie samenkomen om rond een bepaald 
thema in dialoog te gaan en verhalen met elkaar te delen. Meer info volgt in de 
volgende zonnebloem!  
 
Contactpersoon:  Helen Connerty – referentiepersoon dementie 
   psycho@huizesintjozef.be 

057/22 69 78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psycho@huizesintjozef.be
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Laat griep deze winter in de kou staan !  
 

 
Waarom vaccineren tegen de griep?  
 

Vaccinatie is de enige manier om u tegen de griep te beschermen.  
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw 
opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen 
ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen 
hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep.  
 

Als u gevaccineerd bent, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep 
krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook 
veel kleiner. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte verergert 
(bijvoorbeeld ontregeling van uw diabetes).  
Gezondheidspersoneel speelt een sleutelrol bij plotse opstoten van seizoengriep in 
gezondheidsinstellingen. Gezondheidspersoneel zijn alle werknemers in een 
verzorgingsinstelling, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra die in contact komen 
met zieke, verzwakte of oudere patiënten of residenten. Zowel artsen, 
verpleegkundigen, verzorgend personeel, kinesisten, administratief personeel, als 
onderhoudspersoneel vallen hieronder. 
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Waarom gezondheidszorgpersoneel vaccineren? 

Griepvaccinatie van het gezondheidspersoneel biedt voordelen op verschillende 
gebieden.  

1. Voor het gezondheidspersoneel zelf: minder ziekte, minder 
doktersconsultaties, minder geneesmiddelengebruik en minder 
werkverzuim.  

2. Voor de patiënten/residenten: door vaccinatie kan je voorkomen dat 
gezondheidspersoneel de mensen voor wie ze zorgen besmetten met griep. 
Deze mensen behoren vaak tot de risicogroep voor complicaties, 
hospitalisatie en overlijden als gevolg van griep.  

3. Voor collega’s: absenteïsme tijdens een griepepidemie verhoogt de 
werkdruk bij de collega’s, met toenemende werkstress tot gevolg. Zo start 
een negatieve spiraal, van meer werkdruk en daardoor meer ziekteverzuim.  

4. Voor mensen in de persoonlijke omgeving van de gezondheidswerker: 
vaccinatie kan voorkomen dat gezondheidspersoneel hun familie en 
vrienden besmetten.  

 

Onze bewoners hoeven hiervoor niets te doen. Wij vragen voor elk een vaccin 
aan en de toediening ervan wordt afgesproken met de persoonlijke huisarts.  
 

Voor de medewerkers wordt voor iedereen een vaccin aangevraagd en 
geplaatst door de arbeidsgeneeskundige dienst. 
Medewerkers die geen vaccin wensten te ontvangen, dienden tegen 25 
september het formulier af te geven aan het onthaal.  
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8. Menu  
 

 

 Donderdag 1 okt. Vrijdag 2 okt. Zaterdag 3 okt. Zondag 4 okt. 
 

smeerkaas 
 

erwtensoep 
macaroni met hesp 

in kaassaus 
dessert 

 
 
 
 

vissalade 

 

 

confituur 
 

tomatensoep 
kipstoofvlees 

salade 
vinaigrette 

kookaardappel 
puree 

dessert 
 

kaas 

 

chocolade 
 

kippensoep 
tongrolletje 

vissaus 
spinazie 
puree 

dessert 
 
 

préparé 

 

koekebrood 
 

ossenstaartsoep 
smulhammetje 
fijne groentjes 

roomaardappelen 
puree 
gebak 

 
 

Parijse worst 

Maandag 5 okt. Dinsdag 6 okt. Woensdag 7 okt. Donderdag 8 okt. Vrijdag 9 okt. Zaterdag 10 okt. Zondag 11 okt. 
 

confituur 
 

groentesoep 
varkensgebraad 

appelmoes of verse 
groenten 

kookaardappel 
of puree 
dessert 

 
hamrolletje 

 

peperkoek 
 

preisoep 
steak suisse 

tomatensalade 
gestoofde groentjes 

Spaanse saus 
kookaardappel  

dessert 
 

hespenworst 

 

choco 
 

wortelsoep 
zalmfilet 

bearnaisesaus 
asperges 

puree 
dessert 

 
 

kipsalade  

 

smeerkaas 
 

erwtensoep 
spaghetti 

Bolognaise 
dessert 

 
 
 
 

kalfsworst 

 

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 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKa846zb-McCFQJZFAodi44ARQ&url=http://www.smakelijk-kookservice.nl/weekmenu.html&psig=AFQjCNEno2bd_QIca-UCS-Mm7UbTWIzs1Q&ust=1442395291837603
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Maandag 12 okt. Dinsdag 13 okt. Woensdag 14 okt. Donderdag 15 okt. Vrijdag 16 okt. Zaterdag 17 okt. Zondag 18 okt. 

 

confituur 
 

groentesoep 
casselrib 

prinsessenboontjes 
braadsaus 

kookaardappel of 
puree 

dessert 
 

kaasbordje 

 

peperkoek 
 

preisoep 
kalfsblanket op 

oude wijze 
fijne groentjes 

rijst 
dessert 

 
 

kaas 

 

choco 
 

bloemkoolsoep 
kabeljauw 

vissaus 
julienne groentjes 

puree 
dessert  

 
 

vissalade 

 

smeerkaas 
 

tomatensoep 
kalfsbrood 

Spaanse saus 
broccolistomp 

dessert 
 
 
 

boerenpaté 

 

confituur 
 

kervelsoep 
kalkoenfilet 

herfstgroentjes 
mayonaise 

gebakken aardappel 
dessert 

 
 

kaas 

 

chocolade 
 

kippensoep 
koolvis 
andijvie 

botersaus 
puree 

dessert 
 
 

préparé 

 

koekebrood 
 

aspergeroomsoep 
beenhesp 

salade 
vinaigrette 

gebakken aardappel 
dessert 

 
 

hennepot 

Maandag 19 okt. Dinsdag 20 okt. Woensdag 21 okt. Donderdag 22 okt. Vrijdag 23 okt. Zaterdag 24 okt. Zondag 25 okt. 
 

confituur 
 

groentesoep 
duivelsgebraad 

erwtjes en wortelen 
braadsaus 

kookaardappel 
dessert 

 
parmaham met 

meloen 

 

peperkoek 
 

preisoep 
gebakken worst 

bruine saus 
wortelstomp 

dessert 
 
 
 

kaas 

 

choco 
 

wortelsoep 
zeewolf 

gestoofd prei 
tartaarsaus 

puree 
dessert 

 
 

vleessalade  

 

smeerkaas 
 

kippensoep 
Spaanse rijsttafel 

of kipfilet 
appelmoes en puree 

dessert 
 
 
 

kalkoenham 

 

confituur 
 

tomatensoep 
gebakken kipfilet 

salade 
vinaigrette 

gebakken aardappel 
puree 

dessert 
 

kaas 

 

chocolade 
 

erwtensoep 
zonnevis 

botersaus 
juliennegroentjes 

puree 
dessert 

 
 

préparé 

 

koekebrood 
 

aspergesoep 
haantje in rode wijn 

groentekrans 
 gebakken aardappel 

gebak 
 
 
 

paté 

Maandag 26 okt. Dinsdag 27 okt. Woensdag 28 okt. Donderdag 29 okt. Vrijdag 30 okt. Zaterdag 31 okt.  
 

confituur 
 

groentesoep 
mosterdgebraad 

bloemkool 
in witte saus 

kookaardappel 
puree 

dessert 
 

 

peperkoek 
 

seldersoep 
Gentse waterzooi  

met kip 
kookaardappel 

dessert 
 
 
 

 

choco 
 

wortelsoep 
pladijsfilet 
tartaarsaus 

andijvie 
kookaardappel 

of puree 
dessert 

 

 

smeerkaas 
 

preisoep 
gehaktballetje in 

tomatensaus 
champignons 

puree 
dessert 

 
 

 

confituur 
 

tomatensoep 
rundskarbonaden 
gemengde salade 

mayonaise 
gebakken aardappel 

dessert 
 
 

 

chocolade 
 

kippensoep 
hesp met 

witlof 
in kaassaus 

puree 
dessert 
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Russisch ei kaas  salami kruidenham kaas préparé 
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9. Woonbegeleiding 

 
Ochtendactiviteiten 
 
Per dienst 
 

 D1 D2 D3 

Maandag Turnen Individueel Soep maken 

Dinsdag Soep maken Soep maken Soep maken 

Woensdag Individueel Brood bakken Krant lezen 

Donderdag  Voorlezen Soep maken Indiv. begeleiding 

Vrijdag  Individueel Voorlezen 

 
Dienstoverschrijdend 
 

Maandag Turnen in de polyvalente zaal 

Dinsdag  

Woensdag Voleybal in de feestzaal 

Donderdag Relaxatie in de bibiotheek 

Vrijdag Turnen in de polyvalente zaal 
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/10 Wafels bakken Papaver 15u 

Vrijdag 02/10 Gezelschapsspelen Papaver 15 u 

Zaterdag 03/10 Koffietafel Papaver 15 u 

Maandag 05/10 Verjaardagsfeest met zanger Geert Papaver 14u30 

Dinsdag 06/10 Rozenkrans Kapel 15u 

Woensdag 07/10 Kaarting + Individueel Cafetaria 14u 

Donderdag 08/10 Ouderwets kegelspel Polyvalente 14u30 

Vrijdag 09/10 Reminiscentiespel Papaver 15 u 

Zaterdag 10/10 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 12/10 Sportweek + bingo Feestzaal 

Dinsdag 13/10 
Chocolademilkshake 
Mannenmoment + Sportweek 

Feestzaal 

Woensdag 14/10 Sportweek Feestzaal 

Donderdag 15/10 Sportweek  Feestzaal 

Vrijdag 16/10 Sportweek +spel Feestzaal 

Zaterdag 17/10 Koffietafel Papaver 14u30 

Maandag 19/10 Naaiatelier Polyvalente 14u 

Dinsdag 20/10 Pannenkoeken Papaver 14u30 

Woensdag 21/10 Kaarting + Individueel Cafetaria 14u 

Donderdag 22/10 Reminiscentie Papaver 15 u 

Vrijdag 23/10 Individueel op kamer Kamer 

Zaterdag 24/10 Koffietafel Kamer 

Maandag 26/10 Actualiteit Papaver 15 u 

Dinsdag 27/10 Vanilleijs met gebakken appeltjes Papaver 15 u 

Woensdag 28/10 Limoncello maken Papaver 15 u 

Donderdag 29/10 Quiz Papaver 15u 

Vrijdag 30/10 Uno Papaver 15 u 

Zaterdag 31/10 Koffietafel Papaver 15 u 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/10 Wafelbak  De ark 14u30 

Vrijdag 02/10 Appelcake bakken  De ark 14u30 

Zaterdag 03/10 Koffietafel Papaver 15u00 

Maandag 05/10 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 06/10 Rozenkrans Kapel 15u 

Woensdag 07/10 Croque monsieur/madame   

Donderdag 08/10 Sjoelbak De ark 14u30 

Vrijdag 09/10 Wellnesskoffer De ark 14u30 

Zaterdag 10/10 Koffietafel Papaver 15u00 

Maandag 12/10 
Crea/ 
Sportweek 

De ark 14u30/ 
Feestzaal 

Dinsdag 13/10 
Mannenmoment/ 
Sportweek 

Cafetaria 14u30/ 
Feestzaal 

Woensdag 14/10 
Kaneelkoekjes / 
Sportweek 

De ark 14u30/ 
Feestzaal 

Donderdag 15/10 UNO/ Sportweek De ark/Feestzaal 

Vrijdag 16/10 Sportweek Feestzaal 

Zaterdag 17/10 Koffietafel Papaver 15u00 

Maandag 19/10 Naai- atelier Polyvalente 14u 

Dinsdag 20/10 Reminiscentie De ark 14u30 

Woensdag 21/10 Appelgebak De ark 14u30 

Donderdag 22/10 Voorbereiding Kerstverwennerij  

Vrijdag 23/10 Wellnesskoffer De ark 14u30 

Zaterdag 24/10 Koffietafel Papaver 15u00 

Maandag 26/10 Actua De ark 14u30 

Dinsdag 27/10 Bingo De ark 14u30 

Woensdag 28/10 Chocolade koekjes De ark 14u30 

Donderdag 29/10 Quiz De ark 14u30 

Vrijdag 30/10 Wellnesskoffer De ark 14u30 

Zaterdag 31/10 Koffietafel Papaver 15u00 
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Activiteiten Dienst 3  

 Activiteit 

Donderdag 01/10 Crea: klussen voor de kerstmarkt 

Vrijdag 02/10 Appelcakes bakken 

Maandag 05/10 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 06/10 Rozenkrans om 15 uur in de kapel 

Woensdag 07/10 Möllky 

Donderdag 08/10 Reminiscentie: herfst 

Vrijdag 09/10 Pannenkoek met banaan en chocoladesaus 

Maandag 12/10 Wellness in de leefruimte/ sportweek 

Dinsdag 13/10 Sportweek + mannenmoment 

Woensdag 14/10 Sportweek 

Donderdag 15/10 Sportweek 

Vrijdag 16/10 Sportweek+ bakken: crumble van rode vruchten 

Maandag 19/10 Wellness + naaiatelier 

Dinsdag 20/10 Crea: hout en stof 

Woensdag 21/10 Volksspelen 

Donderdag 22/10 Kerstkaarten maken 

Vrijdag 23/10 Koken met Nelly en André: mosselen met friet 

Maandag 26/10 
Dansnamiddag: FAMILIE EN VRIJWILLIGERS 
WELKOM! 

Dinsdag 27/10 Reminiscentie 

Woensdag 28/10 Gezelschapsspelen 

Donderdag 29/10 Voorbereiding kerstmarkt 

Vrijdag 30/10 Bakken: chocoladecake 
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10. Residentie Louise 

Bewonersnieuws 
Verjaardagen  
 

Devos de Molderghem Jan  03/10/1922  93 jaar Flat 1G 
Vercruysse Maria   07/10/1922  93 jaar Flat 1A 
Decorte Joana   14/10/1933  82 jaar Flat 2G 
Clarysse Rachel   18/10/1918  97 jaar Flat 1E 
Debruyne Maurice   19/10/1921  94 jaar Flat 1A 
 

Overlijden 
 

Op donderdag 17 september is  de heer Maurice Vandevoorde 
overleden. 
Maurice werd 80 jaar en verbleef samen met zijn echtgenote, 
mevrouw Magda Depover in flat GC. We wensen Magda en haar 
familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. 
 
 

 

Info 
Bewoners van de assistentiewoningen vragen best tijdig een voorschrift voor 
het griepvaccin aan de huisarts. Met het voorschrift wordt het vaccin bij de 
apotheek tegen betaling gevraagd. 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6G0bfjh8gCFQjtFAodbrIGJA&url=http://www.bloggen.be/okrakessenich&psig=AFQjCNHoG88DDC7kFvVkOGQo9RRziICLnw&ust=1442912851155744
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISkuIflh8gCFUtAFAoduEAMvg&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-gelukkige-verjaardag-image12719769&bvm=bv.103073922,d.d24&psig=AFQjCNFbDVWN3JF-W6NgQOUUMFoDFAvwIg&ust=1442913285892534
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_bgfCumcgCFUM_Ggodo3oAKg&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorennet.be%2FPages%2FGezond_leven%2Fgezondheid_vaccinaties.php&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNGUtpStBntuWXBZyyw1rt833pPEZQ&ust=1443517223773936
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Activiteiten 
Turnen: op 12 oktober om 14u30 in de living 
 
 

Textielatelier:  op 19 oktober om 14u30 in de polyvalente zaal in het 
woonzorgcentrum 
 
 

Animatie:  
 
 

Eerst en vooral willen we nog eens de bingo-liefhebbers bedanken die er 
alweer een geslaagde namiddag van gemaakt hebben! Samen met Laura 
konden we de living weer met plezier vullen . 
 
In de maand oktober kunnen jullie genieten van het najaarsfeest en/of in de 
week van 12-16 oktober eens een kijkje komen nemen in de feestzaal waar de 
sportweek zal plaatsvinden. Er wordt opnieuw een heus kubb-tornooi 
georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 30 oktober is er dan om 15u00 gebruikersraad in de living. Genoeg 
te doen dus! 
 
Op woensdag 4 november krijgen we bezoek van Sint-Maarten en zijn pieten! 
Dit zal doorgaan in de living van residentie Louise en er is de mogelijkheid om 
zich in te schrijven voor warme chocolademelk (of koffie) en heerlijke 
klaaskoeken! Meer info volgt via een briefje in de brievenbus en inschrijven kan 
binnenkort via een lijst aan het onthaal. 
 
In de week van 14 tot 18 december zal opnieuw het jaarlijkse kerstfeestje 
doorgaan. Meer info volgt op tijd en stond! 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLLt-CTj8gCFQt9Ggod9K4JbQ&url=http://jcpingie.be/kalender.php?date%3D06/07/2011&psig=AFQjCNF1szXdUa5s4c4O3nq8kbaXc7B1DQ&ust=1443166319536242
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11. Koken met André 

 

GEVULDE PANNENKOEKEN MET AMANDELEN 
EN MANGOCHUTNEY (4 Pers.) 

 
Ingrediënten 
- 250 gr bloem 
- 5 eieren 
- 1 mespunt zout 
- 150 gr amandelpoeder 
- 2 rijpe mango’s 
- enkele druppels witte 

balsamicoazijn 

- 500 ml melk 
- 2 eetlepels bier 
- 26 gr vanillesuiker 
- 5 cl slagroom 
- 1 pakje gedroogde rozijnen 
- vetstof 
- 2 peren

 

Bereiding 
- Doe de bloem, melk, 3 eieren, een mespunt vanillesuiker, het bier 

en zout in een kom en meng alles goed tot een smeuïg beslag. 
- Splits 2 eieren en meng de eigelen met het amandelpoeder, de 

room en een eetlepel vetstof. 
- Pel en snij de mango's in stukjes.  
- Stoof ze gedurende 20 minuten op een laag vuurtje met een eetlepel vetstof, 

de rozijnen, balsamicoazijn en 25 g vanillesuiker. 
- Doe dit in een gesloten kookpan. 
- Schil de peren en snij ze in blokjes. 
- Bak ze kort aan in een eetlepel boter. 
- Bak nu de pannenkoeken in wat vetstof. 
- Beleg de pannenkoeken met wat blokjes peer en het amandelbeslag. 
- Rol ze op en dresseer ze op de borden. 
- Werk af met een lepel mangochutney. 

 

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

Tip: Je kan de pannenkoeken gerust een dag op voorhand maken en de dag zelf 
heropwarmen en beleggen. 

 

Garnituren: 
- Mirabeau: ansjovis, olijven 
- Stroganof: tomaat, paprika, wodka, courgette 
- Doria: komkommer  
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12. Pret en verzet 

Sudoku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KWISTET” 
Wist je dat een slak 3 jaar achter elkaar kan 
slapen zonder te eten? 
 Een slak houdt een soort winterslaap om zich te 
beschermen tegen uitdroging. Hij eet dan niets. 
Tijdens deze winterslaap trekt hij zich volledig 
terug in zijn slakkenhuis en bevestigt zich met 
slijm aan een glad oppervlak op een geschikte 
plaats. Hij beschermt zichzelf zo tegen de kou en uitdroging. Als de omstandigheden 
niet goed genoeg zijn om te ontwaken, door bijvoorbeeld aanhoudende kou, kan 
deze winterslaap wel 3 tot 4 jaar duren. 
 
Wist je dat het hart van een muis meer dan 600 keer per minuut klopt?  
Het hart van een muis klopt dus 10 keer per seconde. Ter vergelijking, het hart van 
een mens klopt 60 tot 80 keer per minuut. Alle zoogdieren hebben ongeveer een 
miljard (1.000.000.000) hartslagen in hun hele leven. Het ene zoogdier verbruikt dit 
sneller dan de andere. Zoogdieren met een snellere hartslag leven dan ook korter dan 
zoogdieren met een langzamere hartslag.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP63xcWUj8gCFQedGgodW7UNuA&url=http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/1946438/2010/07/19/Sidney-snelste-slak-ter-wereld.dhtml&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNHiwg-w50jSNA0kgQ8Ubl5DoQCxew&ust=1443166539195202
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Een Olifant heeft bijvoorbeeld een hartslag van niet meer dan 40 per minuut en leeft 
dan ook veel langer dan een muis.  Een kolibrie is dan wel geen zoogdier, maar heeft 
een hartslag van zelfs meer dan 1000 keer per minuut. 
 
Wist je dat als bij een kip de kop afgehakt wordt, hij nog een poosje kan lopen? 
Het lopen van een kip wordt niet door de hersens gestuurd, maar is een automatisch 
patroon. Het lopen wordt juist onderdrukt door de hersens als de kip stil wil staan. 
Als de kop van de kip er dus wordt afgehakt, zal de kip gaan lopen, omdat er geen 
prikkels meer komen om de kip stil laten staan. het lopen is wel een soort 
stuiptrekking en stopt wel na een bepaalde tijd. 
 

 
 
Wist je dat een octopus 3 harten heeft?  
Eén hart wordt gebruikt voor het pompen 
van het bloed door het lichaam. De 
andere 2 harten worden gebruikt om het 
bloed door de kieuwen te pompen.  
 
 
 

 
Wist je dat een Eendagsvlieg eigenlijk langer dan een dag leeft?  
Het diertje heeft ook een larve stadium en dat kan soms wel een jaar duren. De 
benaming Eendagsvlieg slaat op het volwassen stadium, wat inderdaad erg kort 
duurt. 

 

Sudoku: oplossing 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKb2xKmWj8gCFUbZGgodzCALOA&url=http://www.smithsonianmag.com/smart-news/severed-octopus-arms-have-a-mind-of-their-own-2403303/&bvm=bv.103388427,d.d2s&psig=AFQjCNFCisj736qTUHvC_qf72tbOncbNwA&ust=1443166981237696
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13. Huize Sint-Jozef bouwt 

 
De maand na het bouwverlof beloofde 
een drukke maand te worden. Vijf werken 
worden tegelijk uitgevoerd. Vooreerst 
gaat de opbouw van de eerste verdieping 
van start. 
 

 
De afdek gebeurt met een zeer mooi zicht 
op Ieper.  De weegoden blijven ons 
gunstig gezind. 
 
 

 
Op dit niveau komen er aan de kopse 
kanten terrassen voor de individuele 
kamers. 

 
In een kleine week staan alle prefab-
elementen klaar, zodat de afdek kan 
beginnen. 
 
 
 

 
Het ijzervlechtwerk : de laatste gaatjes 
worden gedicht. 
 

 

 

  
Stefaan wordt in een cabine langs de 
buitenkant van het gebouw getakeld om 
in alle veiligheid zijn paswerk te kunnen 
doen. 
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Eenmaal alles voorbereid is, kan de 
afdekplaat gegoten worden.  We schrijven 
vrijdag 11 september.  De volledige eerste 
verdieping is dicht gegoten. 
 

 
 

Drie ploegen Poolse metsers zijn na het 
bouwverlof de Gabecon-ploeg komen 
versterken.  De traphallen worden eerst 
onder handen genomen. 
 

 
 

Het vilt op de trappen voorkomt dat de 
trappen teveel afzien van het werfvuil. 
Begin september zitten praktisch alle 
delen op hun plaats 
 

 

 

 

 
 
Langs de keukenzijde krijgen we al een 
indruk van de grootte van het gebouw. 

 
 
 

 
 
De verschillende trap-elementen worden 
één voor één minutieus op hun plaats 
getakeld. 

 
 

 
 
Ook de grondwerken staan niet stil.  Hier 
wordt de aarde klaar gelegd om de 
gevelstellingen te kunnen plaatsen voor 
de metsers. 
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Daarna worden er 6 regenputten 
aangevoerd.  Doordat ze tegen het 
Koerierpad worden gelegd, zullen ze niet 
hinderen in de binnentuin. 
 
 

 
 
Naast de betonwerken, de trapwerken en 
de grondwerken starten na het 
bouwverlof gelijktijdig ook de 
gevelmetselwerken. Er worden 3 
waterkeringsroofings ingewerkt in de 
buitengevel om het gebouw droog te 
houden. 
 

 
 
Er werd gekozen voor een steen met licht 
beige-grijze-zalmkleurige nuances 
waardoor het gebouw eerder opgetild dan 
verzwaard wordt.  

 
 

De regenwaterputten vormen een 
waterbuffer van 75.000 liter. 
 
 

 
 

 
 
De eerst paletten gevelsteen worden 
geleverd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tenslotte hebben we begin september 
een 5de werk dat simultaan plaatsvindt : 
het leggen van een middendruk gasleiding 
zodat de toevoer groot genoeg wordt om 
alle gebouwen te verwarmen. 


