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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers,
November, … wordt het buiten kouder en natter, dan maken we het binnen warm en
knus. De natuur hult zich in herfstkleuren en ook in ons huis zorgen we voor een
warme gezelligheid.
Het najaarsfeest was net als de vorige jaren een gezellig samenzijn voor bewoners,
familie, vrienden en sympathisanten. Zo’n 470 gasten konden genieten van een
lekkere maaltijd. Bedankt aan de vele helpende handen die dit mogelijk maakten.
Ook voor de spaghetti-avond ten voordele van Elien en Nick, die hun woning in de
vlammen zagen opgaan, vonden vele mensen de weg naar ons huis.
Het is hartverwarmend hoe velen hun steentje hebben bijgedragen.
Traditiegetrouw herdenken we op 3 november onze dierbare overledenen. Meer
hierover in de bezinningsrubriek op pagina 4.
Het Netwerk Palliatieve zorg organiseert op 14 november voor de veertiende maal
een voettocht.
De cafetaria wordt opnieuw de hele dag opengehouden ten voordele van PAZOVO.
Van 16 tot 20 november organiseren we allerlei leuke activiteiten voor “de week van
de ouderen”. Meer hierover op pagina 19.
Een overzicht van alle activiteiten vindt u terug op pagina 23.
Vanaf bladzijde 11 kunt u terecht voor een leuke terugblik op o.a. de sportweek.
En we sluiten ook dit keer de zonnebloem weer af met enkele foto’s van onze
nieuwbouw.
Warme herfstgroeten en veel lees- en kijkplezier.

Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Allerheiligen

(bron: Kerknet)

Op 1 november viert de katholieke Kerk ‘Allerheiligen’, letterlijk het hoogfeest
van alle heiligen, bekend en onbekend.
Aan de verre oorsprong van dit feest ligt de toewijdingkerstening van het
Pantheon in Rome, de tempel in Rome waar alle godheden uit de GrieksRomeinse oudheid werden vereerd. Paus Bonifatius IV wijdde het Pantheon in
het begin van de 7de eeuw toe aan Maria en alle martelaren. De kerkwijding
van het tot dan toe heidense Pantheon werd sindsdien elk jaar op 13 mei
herdacht. De Byzantijnse Kerk kende al in de 4de eeuw een gedenkdag voor
alle heilige martelaren, die elk jaar op 13 mei werd gevierd.
Sinds 731, tijdens het pausschap van Gregorius II, werd het feest van alle
heiligen elk jaar in Rome gevierd. Goed een eeuw later, onder impuls van de
geestelijke raadgevers van Karel de Grote en van Lodewijk de Vrome in de 9de
eeuw, verspreidde het gebruik zich in onze contreien.
Vooral de benedictijnenabdijen hebben de jaarlijkse heiligenherdenking over
heel Europa gestimuleerd. Het was paus Gregorius IV die in 837 de datum
vastlegde op 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de
winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke
gedenkdag voor alle heiligen.
Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of
zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun
manier van leven een voorbeeld zijn geworden voor alle gelovigen. Samen
vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in zijn Apokalyps:
'Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en
stammen en volken en talen.'
Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende
Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende
broeders, dat wil zeggen, voor iedereen die wil leven zoals Jezus het
voorgeleefd heeft.
Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de
vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij een kruis op zich genomen
en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterhand van Gods troon. Denk
aan Hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen
om niet uit te vallen en de moed niet op te geven (Heb 12, 2-3).
In de christelijke traditie staat ‘heiligheid' niet synoniem voor menselijke
perfectie. Heiligen zijn wel zichtbare tekens van het werk van de ‘heilige' Geest
in het leven van mensen. Heilig is zij of hij wiens leven iets van Gods
aanwezigheid uitstraalt.
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Naast de bekende en op de kerkelijke kalender ingeschreven ‘echte' heiligen,
zijn er dus nog ontelbare anonieme heiligen. Het is de verering van de heiligen
in de katholieke traditie dan ook allereerst erom te doen de gelovigen eraan te
herinneren dat van elk van hen verwacht wordt dat zij of hij het evangelie
ernstig nemen, ook en vooral in de meest bescheiden momenten van het
dagelijkse leven.
De katholieke Kerk leert dat de heiligen op het einde van hun aardse leven
volmondig mogen delen in Gods intieme aanwezigheid. Maar daarom blijven ze
niet minder solidair met de mensen op aarde. Wie bidt tot een heilige, vraagt
aan die grote voorgang(st)er op de weg van het evangelie haar of hem te
helpen om nog meer van de hemelse Vader en van zijn broers en zussen hier te
houden.
Herdenking overleden bewoners

Als we sterven,
vliegen we als een
vlinder weg
uit onze cocon.
Het mooiste en meest
eigene van onszelf
blijft verder leven.
“Er zijn van die dingen in het leven
die je nooit geleerd krijgt.
Afscheid nemen is zoiets:
Je leert het nooit.
Ook al heb je de tijd gekregen
om je zogenaamd voor te bereiden,
ook al weet je met je verstand
dat de weg terug is afgesloten,
ook al heb je gelaten leren aanvaarden
wat onvermijdelijk komen gaat,
dan nog komt het afscheid veel te plots,
te bits, te vroeg, te onverwacht,
en de leegte die blijft
is met geen woorden te beschrijven.”
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In het voorbije jaar moesten we van vele bewoners afscheid nemen. Ze
betekenden zoveel; wat ze ons voorleefden, dat vergeten we niet. Straks is het
Allerheiligen en Allerzielen, dagen waarbij we terug denken aan onze dierbare
overledenen. In die Novembermaand willen we, samen met hun familie, hen
dankbaar in herinnering brengen in een gezamenlijke eucharistie.
De families van de overleden bewoners zijn uitgenodigd op dinsdag 3
november om 14.30 uur in de kapel.
Seniorenmis
In de novembermaand staan ook de senioren in de kijker. Elk jaar nodigen we
kinderen van de lagere school uit om samen met onze bewoners eucharistie te
vieren. Dit jaar komen we samen in de kapel op maandag 16 november
om 15 uur. De kinderen zingen en lezen voor; de perfecte integratie tussen jong
en oud!
Pastorale agenda
seniorenmis: maandag 16/11 om 15 u in de kapel
adventswake: donderdag 3/12 om 15u30 in de kapel
Koor
dinsdag 24/11 om 15u30 in de cafetaria
dinsdag 08/12 om 15u30 in de cafetaria
 optreden: zondag 13/12 om 15u30 in de kapel
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Bentein Frans
Vermeulen Oscar
Masschelein Anna
Blomme Marguerite
Carrein Yvonne
Leupe Madeleine

01/11/1925
03/11/1925
05/11/1928
06/11/1921
07/11/1928
26/11/1919

90 jaar
90 jaar
87 jaar
94 jaar
87 jaar
96 jaar

K104
K10
K9
K144
K8
K16

Nieuwe bewoners
Rachel Dulst nam op 2 oktober haar intrek in kamer 3 (D1) van
ons woonzorgcentrum. Rachel verbleef hiervoor in Residentie
Louise.
We wensen haar een vlotte aanpassing.

Verhuis
Jacques Vandenberghe verhuisde op 2 oktober van kamer 3 (D1)
naar kamer 138 op D2. We wensen hem een mooie tijd in zijn
nieuwe omgeving.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Dufoor Charlotte
Lermytte Cindy
Bryon Martine
Derycke Elien
Rassalle Carmen

08/11/1977
08/11/1991
16/11/1959
23/11/1990
27/11/1963
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Geboorte
Op maandag 5 oktober werd Marleen Verstraete
(zorgkundige D1) fiere oma van een kleindochter Anna.
Anna is reeds het 8ste kleinkind van Marleen. Naast Anna
is Marleen nog oma van 5 kleinzonen en 2 kleindochters.
Een dikke proficiat voor Marleen en haar familie.

Overlijden
Mevrouw Maria Merveilli, grootmoeder van An Sofie
Clarysse (verpleegkundige D2) is op dinsdag 20 oktober
overleden.
Op woensdag 21 oktober is de heer Johan Hennin,
schoonbroer van Rita Noyelle
(zorgkundige Dienst 1) overleden.
We wensen de familie en dierbaren van Ann-Sophie en Rita veel sterkte in deze tijden
van afscheid.

Huwelijk
Marjorie Mylleville (verpleegkundige D1) en Wesley
Dedier stapten op vrijdag 16 oktober in het
huwelijksbootje.
We wensen het koppel een hele mooie toekomst.

Personeelswissels
Eind oktober stopt de tewerkstelling van Nele Persyn
(zorgkundige, D3). Wij wensen haar heel veel succes toe
op haar nieuwe werkplaats.
Op 2 november start Lies Sampers (verpleegkundige) op Dienst 3. Welkom!
Vanaf november stapt Eugenie Ledoux (zorgkundige, D2) gedeeltelijk in de nacht. Ze
vervangt hierbij Carmen Rassalle (zorgkundige, nacht).
Begin november keert Jan Claus (kok) terug uit ziekteverlof. We heten hem van harte
welkom!
Begin december keert Justien Deleye (zorgkundige D3) terug uit moederschapsrust.
Welkom terug!
Via deze weg willen we alle medewerkers die momenteel in ziekteverlof zijn, een hart
onder de riem steken.
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5. Vrijwilligerswerking
Vrijwilligersfeest 24 september
Op donderdag 24 september stroomden een aantal hippies toe in Huize Sint-Jozef
voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest, dat dit jaar in het thema van flower-power stond.
Na een rijkelijk aperitief in de cafetaria trokken we richting de feestzaal, waar het DJ
duo Ronny en Danny al klaar stonden met hits uit de jaren 70. Na een uitgebreid
diner, waarbij een kippenstoofpotje op het menu stond, waagde iedereen zich op de
dansvloer. We mogen stellen dat iedereen zich heeft gejeund en het voor herhaling
vatbaar is! Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden.
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Tijdens het vrijwilligersfeest werden er vijf vrijwilligers gevierd: Ines Liva (25 jaar) Zuster Roos Soete (20 jaar) – Martine Geeraert (10 jaar) – Conny Pillaert (5 jaar) –
Annie Sintubin (5 jaar). Enkel Ines en Annie konden aanwezig zijn op het feest. Verder
stonden we ook stil bij het verlies van twee gewaardeerde vrijwilligsters. In februari
verloren we Lieve Maerten en eind juli moesten we afscheid nemen van Annie Sercu.

Een oprechte dank aan alle helpende handen tijdens het vrijwilligersfeest: het
keukenteam, de woonbegeleiders, de mensen van het interieur, het dj duo en u voor
uw aanwezigheid!
Valérie
10

Oproep naar een naaimachine!
Zijn er soms mensen die een draagbare naaimachine hebben en deze enige tijd
kunnen missen? Dit voor het maandelijks naaiatelier. U kunt hiervoor terecht bij de
woonbegeleidster van D1, Hilde.
Dank bij voorbaat!

Vorming tablets – pc: november
Op 3 november vindt de vorming plaats rond tablets, op 10 november rond de pc.
Allebei gaan ze door in de kleine vergaderzaal vanaf 14u30. Vooraf wordt er geen
syllabus opgemaakt, maar er wordt tijdens de vorming gewerkt rond de vragen of
problemen die jullie ondervinden. Graag had ik daarom van alle ingeschreven en
geweten wat hun problemen en / of vragen zijn rond tablet- en/of computergebruik.
Gelieve iets te laten weten via pattyn@huizesintjozef.be of 057 22 69 70. Verder kun
je je nog steeds inschrijven voor deze gratis vorming.
Tot dan!

6. Terugblik
Dienstoverschrijdend
Sportweek: “ Kubbtornooi”!
Voor velen is dit een onbekend en raar woord, maar als je zegt “dat spel met die
koning omver gooien”, ja dan weet iedereen waar we het over hebben! En diene
koning omver gooien, dat hebben we gedaan. Eerst moesten de vijf soldaten er aan
geloven en dan mocht men proberen de koning omver te gooien. Elke deelnemer
speelde 4 x een voorronde en de 12 beste spelers mochten dan vrijdag via een halve
finale proberen in de grote finale te geraken!
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Niet alleen de persoonlijke punten waren belangrijk, maar ook een goeie
samenwerking in het team was noodzakelijk! De rest supporterde sportief mee aan
de zijlijn met een potje koffie. De gouden koning werd uitgereikt aan Marguerite
Blomme, de zilveren koning was voor Frans Bentein en de bronzen koning staat bij
Maria D’alleine op de kamer. Het was een spannende en deugddoende “sportweek” !
Op naar 2016 voor de senior games, want dan willen we jullie verwennen met 4
sportweken in een nieuw jasje!

Dienst 1
Dessertnamiddag met Fabienne
Hartelijk dank aan Fabienne voor het klaarmaken van het lekker dessertbordje.
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Verjaardagsfeest Tine Notredame
Enkele sfeerfoto’s van het verjaardagsfeest van Tine Notredame op 5 oktober samen
met zanger Geert en een lekkere taart. Dank aan de familie !

Individuele activiteiten: de belevingskoffer
Dagdagelijkse activiteiten
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Dienst 2
Croque – monsieuravond
Om onze bewoners eens goed te verwennen werd er een croque – monsieuravond
georganiseerd. Smullen verzekerd!

Wellness – Gezichtsverzorging
Onze dames konden genieten van een welverdiende en deugddoende
gezichtsverzorging!

Dagdagelijkse activiteiten
‘Ben ik een banaan’
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Dienst 3
De voorbereidingen van de kerstverwennerij zijn ondertussen in volle gang:
Samen met onze bewoners werd er al lekkere verse confituur gemaakt, en de
handige harry’s onder ons houden zich bezig met figuurzagen, schuren,
schilderen… Het resultaat zal binnenkort te bewonderen zijn op onze
kerstverwennerij!
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7. Info
Voorbereiding meerjarenplan 2016 – 2020
Binnen het managementteam is men volop bezig met het opstellen van het
meerjarenplan voor 2016 - 2020.
Hierbij staan we stil bij welke doelstellingen we willen nastreven in die periode.
De uitbreiding vormt een belangrijk onderdeel van dit meerjarenplan. Welke
organisatie zetten we hierop? Welke processen en systemen dienen er
geïnstalleerd te worden? Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe gedeelte is
afgestemd op de werking van het bestaande gebouw?
Verder willen we ook aandacht vestigen op het wonen in de voorziening.
Aangezien de overheid besparingen oplegt, dienen we creatief om te gaan met
de bestaande middelen om een aangename thuisomgeving voor bewoner en
familie te creëren.
Andere accenten in het meerjarenplan zijn het preventiebeleid, digitalisering
van de verschillende processen en het continuïseren van de kwaliteit van de
zorg.
In 2016 geven we in de gebruikersraad en het overleg voor de familie de
concrete doelstellingen en acties mee die we nastreven binnen Huize SintJozef.

Tuin op poten
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Passiflora
De

avonden worden langer en dat typeert de herfst en
heeft een invloed op ons dagelijks leven
Ook al is het geen stralend weer, blijf toch niet binnen zitten. Trek erop uit, ga
wandelen in het bos of trek eens naar zee.
Je dient je afweersysteem degelijk te ondersteunen tijdens deze periode.
De natuur heeft zoveel moois te bieden tijdens de herfst, geniet ervan.
Naast de lichaamsbeweging is het ook belangrijk meer groenten en fruit te eten,
voldoende water te drinken (ook al is het kouder) en naar de signalen van je lichaam
te luisteren. Lichaamsbeweging helpt verkoudheden en virussen te voorkomen. je zal
ook meer energie krijgen, afname van stress, sterkere spieren, meer levenslust, enz.
in deze donkere periode van het jaar.

1. Eet meer groenten en fruit : deze zijn rijk aan vitaminen, mineralen,
antioxidanten, immuunversterkende stoffen, fytochemicalien die je tegen de
winterziektes helpen beschermen, Bv. Echinacea van Dr.Vogel
2. Eet minstens 2 maal per week vis: zalm, makreel of sardienen.
3. Vermijdt stress, zorg voor voldoende nachtrust: heb je last van stress dan ben
je sneller vermoeid en heb je sneller kans op verkoudheden.
4. Laat je regelmatig extra verwennen met een massage, of met een voet- of een
gezichtsverzorging
5. Beweeg voldoende en doe mee aan het turnen, fietsen, yoga of relaxatie

Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam
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Donderdag 19 november: Contactclowns op bezoek.
Vorig jaar mochten wij hen reeds verwelkomen op Dient 3: de contactclowns.
Zij verzorgden een mooie namiddag voor onze bewoners met muziek, een lach
en soms ook wel eens een traan, maar vooral zorgden zij ervoor dat elk van
onze bewoners, één voor één, een stukje warme aandacht en nabijheid kreeg.
Tijdens de seniorenweek in november zijn zij terug bij ons te gast en deze keer
gaan zij niet alleen langs bij de mensen van D3, maar ook bij een aantal
bewoners van D1 en D2.
Hieronder alvast een paar sfeerbeelden van hun vorige bezoek: kijk en geniet
mee !
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Seniorenweek november 2016
Van 16 tot 20 november is het seniorenweek. Tijdens deze week zetten we de
kwetsbare senior centraal en stellen we verscheidene activiteiten op.
Op maandag 16/11 vindt de seniorenmis plaats om 15u in de kapel.
Op dinsdag 17/11 vindt het jaarlijkse seniorenfeest plaats, dit jaar gaat dit door
in Vlamertinge.
Op donderdag 19/11 richten we ons op het belevingsgericht werken, dan
komen namelijk de contactclowns op bezoek.
Op vrijdag sluiten we af met de feestmaaltijd. De keuken en de
woonbegeleiding stellen een uitgebreid menu op en samen met alle bewoners
en medewerkers gaan we gezellig samen tafelen.

Kerstverwennerij
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Koffietafel dementie
Voor wie?

Voor familieleden en naasten van bewoners
met dementie.

Wat?

De koffietafel dementie is een namiddag om
mensen te ontmoeten, contacten te leggen,
praktische tips te horen en ervaringen uit te
wisselen rond dementie.

Onderwerp? Communicatie met personen met dementie.
Er zullen tips en adviezen gegeven worden over communicatie en
omgang met personen met dementie. Er wordt ook de mogelijkheid
geboden om vragen te stellen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
De namiddag wordt begeleid door Helen Connerty, referentiepersoon
dementie.
Wanneer?

Dinsdag 8 december van 14u tot 16u in grote vergaderzaal (2de
verdieping).
Deze bijeenkomst is gratis.
Indien mogelijk, gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen,
telefonisch op 057/22 69 78, via mail op psycho@huizesintjozef.be of
aan de receptie.

Meer info? Aarzel niet om Helen Connerty (referentiepersoon dementie), te
contacteren (057/22 69 78 of psycho@huizesintjozef.be)

Wat zou ik graag naar binnen kijken
Om te zien wat daar dan is
Om te proberen het te begrijpen
Wat nu zo onbegrijpelijk is
Als ik kijk dan is het mistig
Zo dik, zo grijs als het maar kan
Hoe moet ik de weg nu vinden
Die ik niet op kaarten vinden kan
Voor ieder probleem is er een oplossing
Althans dat denken wij heel vaak

Immers als de mist is opgetrokken
Schijnt voor ons de zon heel vaak
Zal het altijd mistig blijven
Wat de gedachten van mensen aangaat
Moeten wij ons erbij neerleggen
En zeggen, het gaat zoals het gaat
Kon ik mijn moeder maar begrijpen
Nu ze ouder wordt van geest
Haar principes die wij kenden
Zijn ze nu weg uit haar geest?
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8. Menu

Maandag 30 nov.

Zondag 1 nov.

confituur

sandwich

groentesoep
mosterdgebraad
rode kool
kookaardappel
dessert

aspergesoep
kalkoenfilet
gebakken witlof
kroketten
gebak

hamrolletje

Parijse worst

Maandag 2 nov.

Dinsdag 3 nov.

Woensdag 4 nov.

Donderdag 5 nov.

Vrijdag 6 nov.

Zaterdag 7 nov.

Zondag 8 nov.

confituur

peperkoek

choco

smeerkaas

confituur

chocolade

koekebrood

groentesoep
Ardeens gebraad
spruitjes
kookaardappel
dessert

preisoep
niertjes
appelmoes
kookaardappel
dessert

seldersoep
gebakken pladijs
gestoofd prei
puree
dessert

wortelsoep
kalfstong in
Madeirasaus
champignons
puree
dessert

groentesoep
gebakken kip
Parijse wortelen
gebakken
aardappelen
dessert

tomatensoep
barbecuehamburger
suikerboontjes
kookaardappel
dessert

aspergesoep
visgratin
champignons
fijne salade
frietjes
gebak

vleesbordje

Watoukaas

hesp

salami

Brie

préparé

paté
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Maandag 9 nov.

Dinsdag 10 nov.

Woensdag 11 nov.

Donderdag 12 nov.

Vrijdag 13 nov.

Zaterdag 14 nov.

Zondag 15nov.

confituur

choco

sandwich

smeerkaas

confituur

chocolade

koekebrood

groentesoep
duivelsgebraad
groene kool in witte
saus
kookaardappel
dessert

preisoep
Vlaamse hutsepot
gebakken worst
dessert

aspergesoep
kalkoengebraad
groentekrans
denappels
gebak

wortelsoep
macaroni met hesp
in kaassaus
dessert

erwtensoep
kipgyros
salade
gebakken aardappel
dessert

seldersoep
hesp en witlof in
kaassaus
puree
dessert

aspergesoep
scampi met fijne
groentjes
frietjes
gebak

charcuteriebordje

kaas

kalfsworst

vleessalade

kaas

préparé

hoofdvlees

Maandag 16 nov.

Dinsdag 17 nov.

Woensdag 18 nov.

Donderdag 19 nov.

Vrijdag 20 nov.

Zaterdag 21 nov.

Zondag 22 nov.

confituur

choco

peperkoek

smeerkaas

confituur

chocolade

koekebrood

tomatensoep
casselrib
gegratineerde
bloemkool
kookaardappel
dessert

preisoep
vol-au-vent
champignons
salade
kookaardappel
dessert

pompoensoep
zalm
asperges
puree
dessert

groentesoep
spaghetti
bolognaise
dessert

seldersoep
gebakken kipfilet
appelmoes
gebakken aardappel
dessert

erwtensoep
vogelnestje
tomatensaus
erwtjes
puree
dessert

aspergesoep
rosbief
Parijse wortelen
gebakken witlof
kroketten
gebak

kaasbordje

kruidenham

Passendale kaas

krabsalade

jonge kaas

préparé

hoofdvlees

Maandag 23 nov.

Dinsdag 24 nov.

Woensdag 25 nov.

Donderdag 26 nov.

Vrijdag 27 nov.

Zaterdag 28 nov.

Zondag 29 nov.

confituur

choco

peperkoek

smeerkaas

confituur

chocolade

koekebrood

groentesoep
varkensgoulash
kookaardappel
dessert

preisoep
Vlaamse hutsepot
gebakken worst
dessert

seldersoep
gebakken zonnevis
gestoofd prei
puree
dessert

tomatensoep
kip curry
rijst
dessert

erwtensoep
vleesbrood
wortelen
kookaardappel
dessert

wortelsoep
hesp met
witlof
in kaassaus
puree
dessert

aspergesoep
kalfslapje
broccoli
roomaardappelen
gebak

parmaham met
meloen

Maredsous

hespenworst

zalmsalade
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salami

préparé

paté

FEESTMAALTIJD
VOOR HUIZE

9. Woonbegeleiding
Activiteiten Dienst 1
Dag en datum
Maandag 02/11

Activiteit
Gezelschapsspelen

Plaats en tijdstip
Papaver 14u30

Dinsdag 03/11

Herdenkingsviering

Kapel 15 uur

Woensdag 04/11

Sint-Maartensfeest

Papaver 15 uur
Papaver 15 uur

Donderdag 05/11 Foto voorstelling
Belevingskoffer
Vrijdag 06/11

Papaver 15 uur

Zaterdag 07/11

Koffietafel

Papaver 15 uur

Maandag 09/11

Naaiatelier

Poly zaal 14u

Dinsdag 10/11

Mannenmoment + grootmoedersgebak

Papaver + Cafetaria

Woensdag 11/11

Wapenstilstand

Donderdag 12/11 Ouderwets kegelspel
Actualiteit
Vrijdag 13/11

Poly Zaal 14u30
Papaver 15 uur

Zaterdag 14/11

Koffietafel

Papaver 15 uur

Maandag 16/11

Seniorenmis

Kapel 15 uur

Dinsdag 17/11

Seniorenfeest Vlamertinge

Parking 13 uur

Woensdag 18/11

Kaarting + wellness

Cafetaria 14 uur

Donderdag 19/11 Contactclowns + muziek
Feestmaaltijd
Vrijdag 20/11

Kamer + Papaver
Papaver

Zaterdag 21/11

Koffietafel

Koffietafel 14 u

Maandag 23/11

Activiteit met Lennart (student) + muziek Papaver 15 uur

Dinsdag 24/11

Pannenkoeken + zangkoor

Cafetaria 15u30

Woensdag 25/11

Kaarting + wellness

Cafetaria 14 uur

Donderdag 26/11 Film “ Marina”
Gezelschapsspelen
Vrijdag 27/11

Papaver 14 uur30
Papaver 14u30

Zaterdag 28/11

Koffietafel

Papaver 15 uur

Maandag 30/11

Bingo

Papaver 14u30
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum

Activiteit

Maandag 02/11

Actua

Plaats en tijdstip
De ark 14u30

Dinsdag 03/11

Herdenkingsviering

Kapel 15u00

Woensdag 04/11

Sint-Maartensfeest

De ark 15u00

Donderdag 05/11

Reminiscentie

De ark 14u30

Vrijdag 06/11

Wellnesskoffer

De ark 14u30

Zaterdag 07/11

Koffietafel

De papaver 15u00

Maandag 09/11

Naaiatelier

Poly zaal 14u

Dinsdag 10/11

Mannenmoment + perengebak

Cafetaria 14u30

Woensdag 11/11

wapenstilstand

De ark 14u30

Donderdag 12/11

Voorbereiding kerstverwennerij

De ark 14u30

Vrijdag 13/11

Wellnesskoffer

De ark 14u30

Zaterdag 14/11

Koffietafel

De papaver 15u00

Maandag 16/11

Seniorenmis

Kapel 15u00

Dinsdag 17/11

Seniorenfeest Vlamertinge

Parking 13u00

Woensdag 18/11

American cookies

De ark 14u30

Donderdag 19/11

Contactclowns + muziek

Kamer

Vrijdag 20/11

Feestmaaltijd

De ark

Zaterdag 21/11

Koffietafel

De papaver 15u00

Maandag 23/11

Bingo

De ark 14u30

Dinsdag 24/11

Koor

Cafetaria 15u30

Woensdag 25/11

pannenkoekenbak

De ark 14u30

Donderdag 26/11

Voorbereiding kerstverwennerij

De ark 14u30

Vrijdag 27/11

Wellnesskoffer

De ark 14u30

Zaterdag 28/11

Koffietafel

De papaver 15u00

Maandag 30/11

UNO

De ark 14u30
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Activiteiten Dienst 3
Activiteit
Maandag 02/11

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 03/11

Herdenkingsviering

Woensdag 04/11

Sint Maartensfeest

Donderdag 05/11

Crea

Vrijdag 06/11

Möllky

Maandag 09/11

Naaiatelier + wellness

Dinsdag 10/11

Mannenmoment + zang

Woensdag 11/11

Sjoelbak

Donderdag 12/11

Crea: hout

Vrijdag 13/11

Bakken: pannenkoeken

Maandag 16/11

Seniorenmis

Dinsdag 17/11

Seniorenfeest in Vlamertinge

Woensdag 18/11

Wellness in de leefruimte

Donderdag 19/11

Bezoek van de contactclowns

Vrijdag 20/11

Feestmaaltijd

Maandag 23/11

Dansnamiddag! Allen welkom!
Avondmaal: eitje naar keuze

Dinsdag 24/11

Koor + crea

Woensdag 25/11

Reminiscentie

Donderdag 26/11

Voorbereiding kerstverwennerij

Vrijdag 27/11

Warme appeltaart met ijs

Maandag 30/11

Wellness individueel

25

Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Individueel

D3
Soep

Dinsdag

Soep

Soep

Soep

Woensdag

Keukenact.

Brood

Krant lezen

Donderdag

Individueel

Soep

Individueel

Vrijdag

Turnen

Individueel

Voorlezen

Dienstoverschrijdend
Maandag

Turnen

Dinsdag
Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen

10. Residentie Louise
Bewonersnieuws
Verjaardagen
Vanleene Rose Marie
Bogaert Nellie
Vandecasteele Daniel
Tavernier Germana
Demeyere Jacqueline
Borremans Eugeen

03/11/1940
04/11/1927
05/11/1925
08/11/1921
10/11/1937
14/11/1931
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75 jaar
88 jaar
90 jaar
94 jaar
78 jaar
84 jaar

Flat 3A
Flat GF
Flat 1D
Flat 1E
Flat 1B
Flat GB

Verhuis
Op 2 oktober verhuisde mevrouw Rachel Dulst uit flat 3C naar ons
woonzorgcentrum. Ze verblijft in kamer 3.
We wensen Rachel een mooie tijd in Huize.

Nieuwe bewoner
Mevrouw Gilberte Vandenbroucke nam op 20 oktober
haar intrek in flat 3C. Gilberte is afkomstig van Ieper. We
wensen haar een vlotte aanpassing en nog veel mooie
jaren in Residentie Louise.

Activiteiten
Turnen op 9 november om 14u30 in de living
Textielatelier op 16 november om 14u30 in de polyvalente zaal in het
woonzorgcentrum

Pastorale agenda
seniorenmis: maandag 16/11 om 15 u in de kapel
adventswake: donderdag 3/12 om 15u30 in de kapel

Koor
dinsdag 24/11 om 15u30 in de cafetaria
dinsdag 08/12 om 15u30 in de cafetaria
 optreden: zondag 13/12 om 15u30 in de kapel
Animatie
Op woensdag 4 november komen Sint-Maarten en zijn zwarte pieten op bezoek!
Samen kunnen er overheerlijke Sint-Maartenskoeken verorberd worden met verse
warme chocolademelk of koffie. Dit voor de prijs van 3 euro. Inschrijven kan aan het
infobord bij het onthaal van residentie Louise! Vanaf 16u30 zijn jullie welkom!

Volgende activiteiten:
In december zal het jaarlijkse kerstfeestje weer plaatsvinden! De exacte datum zal te
vinden zijn in de volgende zonnebloem!
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11. Koken met André
AARDAPPELGRATIN MET BLOEMKOOL EN GEHAKT
Ingrediënten
-

500 g geschilde aardappelen
500 g bloemkoolroosjes
600 g gemengd gehakt
25 g braadboter
5 dl melk

-

30 g bloem
80 g gemalen kaas
1 blokje Knorr Finesse groenten
1 eetlepel olijfolie
1 fijngesneden ui

Bereiding
Verhit de olijfolie in een pan en bak het gehakt op een matig vuur.
Voeg er de ui aan toe en laat nog even verder bakken.
Kook de aardappelen gaar en snij ze in plakjes.
Kook de bloemkoolroosjes al dente in gezouten water.
Laat ondertussen in een pan de braadboter smelten en roer er de bloem door.
Laat kort garen en voeg er de melk aan toe.
Roer er tot slot de bouillon bij en laat enkelen minuten doorkoken.
Voeg de helft van de kaas toe.
Verdeel het gehakt over een ovenschotel, schik er de bloemkoolroosjes en
aardappelschijfjes in en overgiet alles met de saus.
- Strooi er de rest van de kaas over en laat gedurende 20 minuten in een warme
oven op 220° gratineren.
-

S M A K E L I J K !!!
Garnituren:
- Duxelle: uien, sjalotten, peterselie, witte wijn
- Bruxelloise: witlof, spruitjes
- Boulangère: aardappelen, uien
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12. Pret en verzet
Gedicht
ik ben nog fit van lijf en verstand,
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog
Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs 's Heerens wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch...zo op 't oog
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.
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En 's morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na 't eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,
dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog
Annie M.G. Schmidt

“Kwistet”:
Het menselijk lichaam

- Gespreid over ons ganse leven, produceren we genoeg speeksel om twee
zwembaden mee te vullen. Speeksel is ook erg belangrijk. Iets wat je
speeksel niet kan ontbinden, heeft namelijk geen smaak.
- Een vierde van alle beenderen die je lichaam bevat zitten in je voeten.
- Je voeten hebben een half miljoen zweetklieren en produceren meer dan
een halve liter zweet per dag.
- Maagzuur is sterk genoeg om scheermesjes op te lossen. Alleen omdat
de cellen op je maagwand zich constant regenereren slaagt dit enorm
agressieve zuur er niet in je maag te vernietigen. Daardoor krijg je ook
om de drie tot vier dagen een volledig nieuwe maagwand.
- Iedereen heeft een unieke lichaamsgeur, behalve tweelingen, wiens geur
identiek is.
- De grootte van je ogen blijft je hele leven lang gelijk, maar je neus en je
oren blijven groeien tot je sterft.
- Het menselijk lichaam heeft evenveel haren per vierkante centimeter als
een chimpansee.
- Telkens je niest produceer je een kracht van iets
minder dan 65 km/uur.
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

Opnieuw komen een 20tal betonmixers
van 08u00 tot rond 11u00 de nodige
beton aanvoeren. Voor de leerlingen van
de naastliggende school is er extra
toezicht voorzien wanneer ze de werfweg
moeten dwarsen.

Het volspuiten van het dak (deel 1) met
beton gebeurt eind september 2015.

De plaat is gegoten, het dakdeel 1 is klaar
in ruwbouw.

Dakdeel 2 kan starten, we streven naar
halfweg oktober om het dicht te gieten.

De verste vleugel van de nieuwbouw is
wat betonwerken betreft klaar.

Ook binnen schieten de metselwerken
goed op. De garage-indeling wordt stilaan
zichtbaar.
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Woensdagmorgen 07 oktober wordt de
laatste dakplaat volledig dicht gegoten.
Hiermee zijn de grote betonwerken
voltooid. We zijn 7 maand en 5 dagen aan
de slag. Goed gewerkt !

Grote isomo-blokken worden aangevoerd
om het dak verder af te werken. De
blokken van ca 25 cm dik worden binnen
de gemetste opstand geschikt en dienen
als onderlaag van de vereiste isolatie.

De gevelmetselwerken vorderen. De blok
tegen het hoofdgebouw is bijna halfweg.

De kant van de fietsberging (zelfde blok) is
eveneens opgestart. Er wordt geprobeerd
deze blok af te krijgen tegen 23 oktober
want dan wordt de grote kraan
gedemonteerd.
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