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1. Inleiding 

 
 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers, 
 
December. Buiten wordt het kouder en killer en de natuur maakt zich op voor 
de winter.  
Om tegenwicht te bieden aan de vriestemperaturen en eerste sneeuwlokken, 
zorgen we binnen voor extra warmte en gezelligheid. 
Deze maand staat alles in het teken van kerst en de bijhorende sfeer, dierbare 
momenten met familie en vrienden, gezellig samenzijn, bijpraten, genieten van 
een lekkere maaltijd, … 
De woonbegeleiding heeft een aangepast activiteitenaanbod uitgewerkt en de 
kerstdecoratie zorgt er voor dat ons ‘huis’ extra sfeervol is. 
Op zondag 13 december kunt u genieten van onze jaarlijkse kerstverwennerij, 
zie pag. 18. 
 

In de bezinningsrubriek op pagina 6 leest u alles over onze komende 
kerstviering en in de rubriek terugblik op pag. 11 vindt u mooie foto’s van o.a. 
het bezoek van Sint-Maarten en het seniorenfeest. 
 

In 2015 werden een aantal verbeterprojecten uitgewerkt en ook voor 2016 
werd een jaaractieplan opgesteld, zodat we de kwaliteit van onze 
dienstverlening verder kunnen optimaliseren. 
Op die manier willen we in het nieuwe jaar weer vol goede moed met het 
voltallige personeel voor jullie klaarstaan. 
 

Ik wens jullie alvast een zalig kerstfeest en het allerbeste voor het nieuwe jaar! 
 
 
Hilde Hemelsoen 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKbWw5jwhckCFYKWDwodyFcFuw&url=http://forum.vuurwerkcrew.nl/showthread.php?38056-December-topic!&psig=AFQjCNEKtuBkN2kdgaIrSRTce3JcpAHKXQ&ust=1447245598351540
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2. Zingeving 
 

Advent 

De advent is een tijd van voorbereiding, van hoopvol 
uitzien en van in verwachting zijn.  

Oorsprong & geschiedenis 
Advent is afgeleid van het Latijnse advenire (naderen) en 
adventus (komst). Deze woorden werden gebruikt bij de troonsbestijging van de 
keizer, het eerste officiële bezoek van een vorst of de komst van een godheid naar de 
tempel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat christenen net deze term kozen om de 
periode aan te duiden, waarin we de komst van Jezus op aarde, zowel in het verleden 
als in de toekomst, verwachten. 
In het jaar 380 N.C. wordt voor het eerst melding gemaakt van de advent in de 
kerkelijke geschriften van het concilie van Zaragoza. Volgens deze documenten was 
de adventspraktijk gangbaar binnen het christendom. Het is pas vanaf de vijfde eeuw 
dat we er zeker van kunnen zijn dat advent ook daadwerkelijk gevierd wordt. Toen 
bepaalde bisschop Perpetuus van Tours dat er in de periode van 1 november tot 6 
januari drie maal per week gevast moest worden. Vermoedelijk werd dit gebaseerd 
op een Oosterse traditie waarbij men gedurende die periode alle weekdagen vastte. 
Hoogstwaarschijnlijk houdt deze vastenperiode verband met het feest van de 
Epifanie, dat in de Oosterse kerk een belangrijke doopdatum was. Net zoals men 40 
dagen voor Pasen vastte, werd ook in deze periode een veertigdagentijd ingelast. 
Het gebruik verspreidde zich via Spanje en Galicië naar Rome, het centrum van de 
Westerse kerk. De duur verschilde van streek tot streek (4 tot 6 zondagen voor de 
advent) en ook de inhoud was verschillend van streek tot streek. In Rome stond het 
Kerstmotief centraal, terwijl men in Gallië meer aandacht schonk aan de eindtijd. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat deze tijd een tijd van boetedoening werd. De 
liturgische kleur is nu nog altijd paars.  
 
Betekenis 
Sinds het tweede Vaticaans concilie wordt de advent gezien als een tijd van 
voorbereiding. Niet alleen op de viering van de menswording van Jezus met Kerstmis 
, maar ook een hoopvol uitzien naar zijn wederkomst. Daarom is de advent ook een 
tijd van verwachting. 
De liturgie wordt voornamelijk bepaald door het evangelie, maar ook de thematiek 
van de andere teksten zijn hierop afgestemd. Meestal wordt er gelezen uit de profeet 
Jesaja en het evangelie wordt meestal gekozen uit de teksten over Johannes de 
Doper. Beide figuren worden gezien als aankondigers van de Messias. Op de vierde 
zondag komt Maria als de verwachtende naar voren. 
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Advent is een donkere tijd: 
We snakken naar zon 
en ontsteken de lichten. 

Maar we weten dat er in onze buurt 
mensen zijn 
die soms een leven lang 
in de schaduw van onze samenleving staan. 

Advent is wintertijd: 
waarin we de koude te lijf gaan 
en verlangen naar warmte en geborgenheid. 

En we weten ons verbonden met mensen 
ook hier bij ons 
die door armoede en uitsluiting 
menselijke warmte te kort komen. 
Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan. 

Advent is een oproep 
voor iedere christen om warmte en licht te zijn. 
Solidair met al wie de energie niet heeft 
om ten volle te kunnen leven. 
We willen ommekeer brengen 
voor mensen wie onrecht gedaan wordt, 
voor mensen die door armoede uitgesloten worden. 

Advent is leven, 
een kans om wat ons is gegeven 
te delen en aan anderen door te geven. 
Een kans om wat krom is recht te trekken, 
om wie inslaapt wakker te schudden, 
om wie hopeloos of radeloos is 
er weer in te laten geloven. 
Advent is het licht zien in de duisternis. 

Geef ons daarom de kracht God. 
Geef zin aan ons bestaan. 
Laat ons de weg gaan 
hoopvol bouwend aan een rechtvaardige en liefdevolle wereld. 
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Kerstviering 
 

Het is niet gemakkelijk om het precieze ontstaan van Kerstmis te achterhalen. De 
precieze geboortedatum van Jezus is niet gekend. In 336 N.C. vierde men in Rome 
Kerstmis op 25 december. Er zijn verschillende hypotheses waarom dit feest nu juist 
op dat moment werd gevierd. 
Volgens de apologetische-godsdiensthistorische hypothese zouden de christenen het 
heidense feest van de winterzonnewende vervangen hebben door het feest van de 
geboorte van Christus. De Romeinen vierden de geboorte van de onoverwinnelijke 
zonnegod, terwijl de christenen de geboorte van “het ware licht, dat iedere mens 
verlicht” (Joh 1,9) vieren. 
De berekeningshypothese gaat ervan uit dat de christenen in de derde eeuw de 
historische datum van Jezus’ geboorte probeerden te achterhalen. Hierbij speelde de 
symboliek van Christus als licht en zon van de gerechtigheid een grote rol. Daarom 
schonk men veel aandacht aan de natuurlijke standen van de zon. Zo plaatste men de 
geboorte van Johannes de Doper op de zonnewende van juni, wanneer de zon haar 
hoogste punt bereikt (vgl. Joh 3,30: Hij moet groter worden, maar ik kleiner) en 
omdat Jezus volgens het Lucasevangelie zes maanden later 
geboren werd, werd zijn geboortedag gevierd op de 
winterzonnewende. 
Het woord Kerstmis is ontstaan uit de term ‘Christus-mis’, 
omdat tijdens de mis de geboorte van Jezus Christus wordt 
gevierd. 
In de liturgie van Kerstmis vieren we het verjaardagsfeest 
van de geboorte van Christus. In de vijfde eeuw sprak paus 
Leo de Grote over het mysterie van Christus’ geboorte, 
maar in feite is Kerstmis geen apart mysterie. Het wil ons 
eerder verbinden met het begin van het Paasmysterie. 
Kerstmis bereidt ons voor op het Paasmysterie, door te stellen dat onze Verlosser de 
Ware Zoon van God is, die mens geworden is. God is mens geworden opdat mensen 
zouden kunnen delen in zijn goddelijk leven. 
 
 

Een kerstverhaal…door Godfried Bomans 
 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje 
uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor 
garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig 
lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had 
hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan 
ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in 
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn 
vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach 
hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 
“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.” 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 
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“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, ” we moeten ook beseffen wat er 
nu eigenlijk gebeurd is.” 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er 
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen 
begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. 
“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij 
gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar 
het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer 
voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist 
aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 
“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn servet los, sloeg 
de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij 
hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, 
dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken 
elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. 
“Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere avonden.” En hij sloeg de 
deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over 
hem en de tulband smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek in de 
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een 
jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die 
twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte 
Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel weer 
over.” En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het 
werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef 
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 
 

 
Pastorale agenda 
 

Adventswake: donderdag 3 december om 15 uur 
Kerstviering: donderdag 24 december om 15 uur 
 

GEEN eucharistievieringen op vrijdag 25/12 en vrijdag 01/01 
 

Koor 
 

repetitie: dinsdag 8 december om 15 u 30 in de polyvalente zaal 
optreden: zondag 13 december om 15 u 30 in de kapel 
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Lanneau Anna  04/12/1922  93 jaar K124  
Dejonghe Rachella  07/12/1926  89 jaar K148 
Claes Paul   10/12/1934  81 jaar K112 
Titeca Andre   15/12/1925  90 jaar K123 
Sedeyn Marguerite  19/12/1924  91 jaar K140 
Sintubin Louis  21/12/1921  94 jaar K134 
Devisch Marcella  28/12/1931  84 jaar K120 
Sels Madeleine  30/12/1923  92 jaar K25 
Blancke Christiane  30/12/1953  62 jaar K105 
Coussement Madeleine 31/12/1925  90 jaar K143
  
 
 

Nieuwe bewoners 
 

Denise François nam op 2 november haar intrek in kamer 139 (D2).  
Ze verbleef voordien in Residentie Louise.  

We wensen Denise een mooie tijd op dienst 2.  

 

 

 

 
 
Overlijden  
 

Op vrijdag 30 oktober is mevrouw Maria Bruyer (K139 – D2) in 
het ziekenhuis overleden. 
Maria werd 93 jaar. 
 

De heer Lucien Dekindt (K23 – D1) is op dinsdag 24 november 
op 84-jarige leeftijd ingeslapen.  
 

We wensen de familie en dierbaren van Maria en Lucien 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=0CAcQjRxqFQoTCKSy-9ed9MgCFUNiDwodlFIA8Q&url=http://www.passerelle.nu/nl/ProductList/2208.aspx&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNHPZozwlUCEkkcDl2Y-A5mFdBi5Yw&ust=1446639151118852
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI_b8uDvhckCFQOFDwodplAL3w&url=http://www.rsc-alliance.nl/nieuws/29092014/overlijden-cees-schraauwen&psig=AFQjCNEsnxK_BefBBZKpaPrMwl-3jN_k_Q&ust=1447245485513963
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4. Personeelsweetjes 

Verjaardagen   
 

Corneille Yrina   08/12/1974 
Merveillie Karoline  13/12/1969 
Deleu Martine   16/12/1961 
Dehaene Ingeborg   19/12/1981 
Bucquoye Myriam   24/12/1963 
Vanmaekelbergh Myriam 24/12/1956 
Dereine Ria    27/12/1963 
 

Personeelswissels 
 

Na 10 jaar trouwe dienst gaat Sofie Knockaert (verantwoordelijke sociale 
dienst) een nieuwe uitdaging aan. We bedanken Sofie voor de mooie jaren in 
ons huis en voor de vele mooie momenten die ze de bewoners en familieleden 
heeft bezorgd. We wensen haar veel succes toe in al haar nieuwe 
beproevingen!  
Joyce Allaeys (sociaal verpleegkundige) zal in januari 2016 deze functie 
overnemen. In december werkt zij reeds als verpleegkundige op een dienst, 
zodoende de werking van ons woonzorgcentrum te leren kennen. Wij heten 
haar van harte welkom! 
 

In de maand november sprongen Alissa Indevuyst (zorgkundige D1) en Evelien 
Demolder (zorgkundige D1) wat extra bij op Dienst 2, aangezien Kim Cardon 
(verpleegkundige Dienst2) langdurig arbeidsongeschikt is.  In december zal 
Joyce Allaeys (sociaal verpleegkundige) de dienst ondersteunen.  
 

Op 3 december start Tschailly Plamont als interieurmedewerkster op D2. 
Ze vervangt hierbij Flora “Poi” Cabanlit, die een nieuwe uitdaging aangaat, en 
Christine Taillieu, die in langdurig ziekteverlof is. We heten Tschailly van harte 
welkom! Zij is de dochter van Cindy Odent, interieurmedewerkster van Dienst1. 
 

Ann Allewaert (verpleegkundige nachtdienst) is sinds eind augustus langdurig 
arbeidsongeschikt. In september en oktober werd zij vervangen door Stefanie 
Gheldof (verpleegkundige). Deze samenwerking werd stopgezet aangezien 
Stefanie een andere tewerkstelling gevonden had. In november kregen Shana 
Coussens (verpleegkundige D1) en Jolien Laureys (verpleegkundige D1) 
contractuitbreiding, zodanig dat zij het nachtteam konden ondersteunen.  
 

Begin december keert Justien Deleye (zorgkundige D3) terug uit 
moederschapsrust. Zij werd vervangen door Delfien Mortier (zorgkundige).  
In december wordt Delfien voltijds tewerkgesteld op D2. Zij vervangt Nadine 
Steyaert en Eugenie Ledoux, die gedeeltelijk in de nacht werkt.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMmlx6Wd9MgCFcjwDgodmgoAPA&url=http://cuypersensemble.sendasmile.com/card/42880/search/felicitatie+verjaardag&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNHPZozwlUCEkkcDl2Y-A5mFdBi5Yw&ust=1446639151118852
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Iryna Corneille (zorgkundige D2) wordt in december deeltijds tewerkgesteld op 
D1. Zij werkte voorheen op D2 in de vervanging van Nadine Steyaert.  
 

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 
 

Voorstelling vrijwilliger: Lionel Vandooren 
 

Om de twee maanden proberen we een 
vrijwilliger te strikken om zichzelf kort eens voor 
te stellen in de Zonnebloem. Deze keer is het de 
beurt aan Lionel Vandooren. Lionel is al een 
aantal jaar actief als vrijwilliger binnen Huize Sint-
Jozef. Zijn moeder, Margriet Blomme woont ook 
bij ons in het woonzorgcentrum. 
 

“Mijn naam is Lionel Vandooren, ik ben geboren 
in 1947 in Ieper, en wij woonden in Zonnebeke. 
Mijn schooltijd heb ik doorgebracht als kleuter in 
Zonnebeke in de Frezenbergstraat. Op mijn 10 
jaar zijn wij verhuisd naar Ieper waar ik een tijd naar het college ben geweest. Na 
mijn lagere school ben ik naar het VTI geweest, eerst in Roeselare en daarna in Ieper. 
Op mijn 17de ben ik gaan werken bij de firma Picanol, als metaalarbeider. Ik heb daar 
34 jaar gewerkt, tot er opeens een reorganisatie werd gedaan zodat ik op 52 jaar op 
brugpensioen was. Ik ben gehuwd en heb een dochter en 2 kleinkinderen. Met dat 
brugpensioen had ik veel vrije tijd gekregen. Mijn hobby’s zijn wandelen in de natuur 
en ook lange afstanden, fietsen en af en toe zwemmen.  
Als vrijwilliger ben ik ongeveer tien jaar geleden begonnen door mijn vriend Jacques 
Heekhout die ook ging zwemmen. Hij vroeg of ik ook goesting had om te wandelen 
met de rolwagens in Huize Sint Jozef. Dat wilde ik wel proberen, en zo ben ik nog 
altijd bezig. Als de gezondheid het toelaat hoop ik het nog een lange tijd te doen. Af 
en toe help ik ook werken aan de tuin op poten met Andre en Jacques. 
Ik wens iedere vrijwilliger het beste, en hoop dat ze er nog lang kunnen bij zijn!!!” 
Groeten, Lionel 
 

Nieuwjaarsreceptie: 
 

De nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers gaat door op donderdag 14 januari vanaf 
14u30. Meer info volgt nog… 
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6. Terugblik 

Dienstoverschrijdend 
 

Sint-Maartensfeest 
 

Op woensdag 4 november was de Sint te gast bij ons. 

De kinderen van de medewerkers waren uitgenodigd en samen met Bea en Ignace 
kwamen we al gauw in de sfeer. Er werden liedjes aangeleerd en een verhaaltje 
verteld en de Sint luisterde aandachtig. 
Ook de bewoners kregen een bezoekje van de Sint en zijn pieten. Die huppelden 
weer vrolijk rond. 

Nadien kregen de kinderen  hun geschenkje en mocht iedereen aanschuiven aan de 
koffietafel met Sint-Maartenskoeken. En of die smaakten! 

Dank aan Bea en Ignace, de Sint en de pieten en de vrijwilligers die hebben 
meegeholpen aan deze geslaagde namiddag! 
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Seniorenfeest Vlamertinge  
  

Naar jaarlijkse gewoonte gingen we met een aantal bewoners naar Vlamertinge voor 
het seniorenfeest georganiseerd door de 5 rusthuizen van Ieper. Dit jaar nam 
woonzorgcentrum Wintershove van Vlamertinge de organisatie voor zijn rekening. 

Na de koffietafel konden de mensen genieten van een prachtige show en als afsluiter 
was er nog een lekker avondmaal. 
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Dienst 1 
Knutselen kerstperiode  

Samen met Rita en enkele bewoners werden er reeds 2 
kerstkransen gemaakt om de living te versieren. 

Mooi gedaan en hartelijk bedankt! 

 

Enkele sfeerfoto’s van dagelijkse activiteiten. 
 
 

 
 
 
 

Dienst 2 
Laatste wandeling 

We genieten voor de laatste keer dit jaar  van de 
zonnestralen! 
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Enkele sfeerfoto’s van dagelijkse activiteiten 
 

Na het bakken van de appelcake moet er ook nog afgewassen worden. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dienst 3 
Vispannetje door Nelly en Diane 

Onze vrijwilligers stonden weer klaar om voor onze bewoners een heerlijk 
vispannetje op tafel te zetten.  

 

De Polonaise 

Maandelijks proberen we onze dansnamiddag te laten doorgaan. Deze keer 
hadden we veel enthousiaste bewoners en stagiairs en stond er dus extra veel 
volk op de dansvloer. Dank ook aan de familie om met ons mee te dansen en 
zeker welkom volgende maand! 
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7. Info 

Diefstallen 
Sinds begin juli werden er jammer genoeg enkele diefstallen vastgesteld bij 
bewoners op kamer. Het betreft vaak cash geld die uit de kamer gestolen 
wordt. Wij betreuren dit ten zeerste en hopen dat deze zaak spoedig opgelost 
wordt. 
 
Wij vragen daarom volgende maatregelen te nemen: 

- Gelieve geen cash geld op de kamer te bewaren 

- Gelieve extra waakzaam te zijn 

Indien u een diefstal vaststelt of iets verdachts opmerkt, gelieve onmiddellijk 
contact op te nemen met het diensthoofd of de directie. 
 
De politie is op de hoogte gesteld van de verschillende diefstallen en is een 
onderzoek gestart. Wij hopen hier snel resultaat van te zien. U wordt door ons 
verder op de hoogte gehouden. 
 
Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking.  
 

 

 
Kaartjes in ’t winkeltje 
 

Eindejaarstip: 
 

Naar aanleiding van de naderende feestperiode willen wij graag nog even 
melden dat er in ’t winkeltje een aanbod is van wenskaarten! 
Er is keuze uit handgemaakte en gedrukte exemplaren die hier in huis 
ontworpen werden. U vind er kaartjes voor 
verschillende gelegenheden: de feestdagen, 
verjaardagskaarten, rouwkaarten, neutrale 
kaarten, geboortekaarten…  
Niet aarzelen… doen ! 
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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) 

 
 

Tuin op poten  
 

 
De voorbije weken werden de voorjaarsbloeiers al geplant in onze tuin. 
Vrijwilliger André ging hiervoor aan de slag met Albert van dienst 3. 
Ook de kinderen van het tweede leerjaar hielpen ons om mooie bloemen voor 
het voorjaar te planten. Begin 2016 zien we hiervan het resultaat! 

 

mailto:psycho@huizesintjozef.be
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Kerstverwennerij  

 
 
Aan de personeelsleden en vrijwilligers:  
We kunnen nog wat helpende handen gebruiken op 13 december. 
Wie zich nog kan vrijmaken om mee te werken aan deze gezellige namiddag, 
kan dit melden bij Valérie Pattyn.   
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Passiflora 
 

Romantiek van Kerstmis 
 

De romantiek van Kerst. 
Is toch wel een heel klein wonder. 

De romantiek van Kerst. 
Maakt ons leven heel even bijzonder. 

 
Ons jachtige leven haalt even adem. 

De tijd lijkt stil te staan. 
Mijmeringen over het voorbije jaar. 

Toekomstplannen voor de weg te gaan. 
 

De kerstboom staat, 
de kaarsjes branden. 

De beste wensen uitgesproken 
voor het nieuwe jaar. 

En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt: 
we hebben even, heel even maar, 

weer aandacht voor elkaar? 
 

Die rust, die tijd, 
die interesse, die warmte. 

Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder? 
Als we dat weten vast te houden. 

Is de romantiek van Kerst 
 niet een klein, 

maar juist een heel groot wonder? 
                                  
 
Op zoek naar een leuk  kerst- of  nieuwjaarsgeschenk? 

Kadobon van 10 euro (voor bewoners) of 15 euro (voor personeel en 
vrijwilligers) te verkrijgen aan de receptie. 

Goed voor een behandeling naar keuze: gezichtsverzorging, rugmassage of een 
voetbehandeling. 

 
Tot binnenkort!        
 

Het Passiflora team  
Nathalie, Sandra enMyriam  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/studiobarcelona/studiobarcelona1407/studiobarcelona140700031/30522036-hulst-bessen-pictogram-kerstmis-symbool-vector-illustratie.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_30522036_hulst-bessen-pictogram-kerstmis-symbool-vector-illustratie.html&h=450&w=449&tbnid=cmlRhvIOt6NnQM:&docid=JS9sS5Wdxb4YRM&ei=pc9OVo80i-JTu8uWwAM&tbm=isch&ved=0ahUKEwjPmp7_wJ7JAhUL8RQKHbulBTgQMwhvKEwwTA
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8. Menu  
 

  

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

 peperkoek 
 

preisoep 
steak Suisse 

tomatensalade 
gestoofde groentjes 

Spaanse saus 
kookaardappel  

dessert 
avondmaal 

 
kaas 

 

choco 
 

wortelsoep 
zalmfilet 

bearnaisesaus 
asperges 

puree 
dessert 

 
 
 

kalfsworst 
 

smeerkaas 
 

erwtensoep 
spaghetti 

Bolognaise 
dessert 

 
 
 
 
 
 

vissalade 
 

confituur 
 

kervelsoep 
kalkoenfilet 

herfstgroentjes 
mayonaise 

gebakken aardappel 
dessert 

 
 
 

kaas 
 

chocolade 
 

kippensoep 
hamburger 

zigeunersalade 
kookaardappel  

puree 
dessert 

 
 
 

préparé 
 

koekebrood 
 

aspergesoep 
visgratin 

fijne salade 
gebakken aardappel 

gebak 
 
 
 
 

hennepot 
 

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

confituur 
 

groentesoep 
varkensgebraad 

appelmoes of verse 
groenten 

kookaardappel 
of puree 
dessert 

 
 

hamrolletje 
 

peperkoek 
 

preisoep 
kalfsblanket op 

oude wijze 
fijne groentjes 

rijst 
dessert 

 
 
 

kaas 
 

choco 
 

bloemkoolsoep 
kabeljauw 

vissaus 
julienne groentjes 

puree 
dessert  

 
 
 

kruidenham 
 

smeerkaas 
 

seldersoep 
kalfsbrood 

Spaanse saus 
broccolistomp 

dessert 
 
 
 
 

kipsalade 
 

confituur 
 

tomatensoep 
kipgyros 
salade 

wortelen 
gebakken 

aardappelen 
dessert 

 
 

kaas 
 

chocolade 
 

kippensoep 
koolvis 
andijvie 

botersaus 
puree 

dessert 
 
 
 

préparé 
 

koekebrood 
 

aspergeroomsoep 
beenhesp 

salade 
vinaigrette 

gebakken aardappel 
dessert 

 
 
 

Parijse worst 
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Maandag 14 dec. Dinsdag 15 dec. Woensdag 16 dec. Donderdag 17 dec. Vrijdag 18 dec. Zaterdag 19 dec. Zondag 20dec. 

confituur 
 

groentesoep 
duivelsgebraad 

erwtjes en wortelen 
braadsaus 

kookaardappel 
dessert 

 
 

breughelbordje 

peperkoek 
 

preisoep 
gebakken worst 

bruine saus 
wortelstomp 

dessert 
 
 
 

kaas 

choco 
 

wortelsoep 
zeewolf 

gestoofd prei 
tartaarsaus 

puree 
dessert 

 
 

vleessalade 

smeerkaas 
 

kippesoep 
Spaanse rijsttafel 

of kalkoenfilet 
appelmoes en puree 

dessert 
 
 
 

salami 

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 
 
 
 

hoofdvlees 

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

confituur 
 

groentesoep 
mosterdgebraad 

bloemkool 
in witte saus 

kookaardappel 
puree 

dessert 
 

 
Russisch ei 

 

peperkoek 
 

seldersoep 
Gentse waterzooi  

met kip 
kookaardappel 

dessert 
 

 
 
 

hespenworst 

choco 
 

wortelsoep 
pladijsfilet 
tartaarsaus 

andijvie 
kookaardappel 

of puree 
dessert 

 
 

kalkoenham 

smeerkaas 
 

preisoep 
kalfstong 

in Madeirasaus 
met champignons 

puree 
 
 
 

 
kaasschotel 

sandwiches 
 

ossestaartsoep 
gevuld 

kalkoengebraad 
witlof, tomaat 

knolselder 
roomsaus 

denappeltjes 
kerstgebak 

 
feestpastei 

chocolade 
 

kippensoep 
hesp met 

witlof 
in kaassaus 

puree 
dessert 

 
 
 

préparé 

koekebrood 
 

aspergesoep 
tongrolletjes 
choronsaus 

brunoisegroentjes 
kroketten 

gebak 
 
 

 
kaas 

Maandag 28 dec. Dinsdag 29 dec. Woensdag 30 dec. Donderdag 31 dec.  

confituur 
 

groentesoep 
Ardeens gebraad 

spruitjes 
kookaardappel 

dessert 
 
 

charcuteriebordje 

peperkoek 
 

tomatensoep 
gebakken lever 

appelmoes 
sjalottensaus 

kookaardappel 
dessert 

 
kaas 

choco 
 

preisoep 
kabeljauw 

Tartarensaus 
Fijne salade 

Puree 
dessert 

 
kalfsworst 

smeerkaas 
 

minestronesoep 
chipolataworst 

erwtjes en wortelen 
braadsaus 

kookaardappel 
dessert 

 
laatste avondmaal 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWe6p6j9MgCFUYdDwodh6wI3g&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-gelukkig-nieuwjaar-image24479279&bvm=bv.106379543,d.d24&psig=AFQjCNH9At2IL8Pc1UUCcQ3-UgAGCgReDA&ust=1446640823558550
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9. Woonbegeleiding 

 

Ochtendactiviteiten 
Per dienst 

 D1 D2 D3 

Maandag Turnen Turnen Turnen+ soep 

Dinsdag Soep Soep Soep maken + 
krant 

Woensdag Individueel  Volleybal  

Donderdag  Krant lezen Soep Krant lezen 

Vrijdag Turnen Turnen Turnen 

 
Dienstoverschrijdend 

Maandag Turnen 

Dinsdag Soep 

Woensdag Volleybal 

Donderdag Relaxatie 

Vrijdag Turnen 
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/12 Paprikasoep + Appelcake Papaver 15 uur 

Woensdag 02/12 Kaarting + individueel Cafetaria 14 uur 

Donderdag 03/12 Ontbijtbuffet + adventswake Papaver 8u30 

Vrijdag 04/12 Actualiteit Papaver 15 uur 

Zaterdag 05/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 07/12 Bingo Papaver 15 uur 

Dinsdag 08/12 
Tomatensoep + Chocoladekoekjes 
Zangkoor  Mannenmoment 

Papaver 15 uur 

Woensdag 09/12 Kaarting + individueel Papaver 15 uur 

Donderdag 10/12 Quiz Papaver 15 uur 

Vrijdag 11/12 Gezelschapsspelen Papaver 15 uur 

Zaterdag 12/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 14/12 Naaiatelier Polyvalente z 14ur 

Dinsdag 15/12 Preisoep + Wafels bakken Papaver 15 uur 

Woensdag 16/12 Kaarting + individueel Papaver 15 uur 

Donderdag 17/12 Kerstmarkt Ieper Papaver 15 u30 

Vrijdag 18/12 Reminiscentie kerst Papaver 15 uur 

Zaterdag 19/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 21/12 Kerstliederen Papaver 15 uur 

Dinsdag 22/12 Wortelsoep + Poffertjes Papaver 15 uur 

Woensdag 23/12 Kaarting + individueel Papaver 15 uur 

Donderdag 24/12 Kerstviering Kapel 15u 

Vrijdag 25/12 Kerstdag Papaver 15 uur 

Zaterdag 26/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 28/12 Bingo  Papaver 15 uur 

Dinsdag 29/12 
Aspergesoep + Kerstfeest met 
dessertbord 

Papaver 15 uur 

Woensdag 30/12 Kaarting + Individueel Papaver 15 uur 

Donderdag 31/12 Mölky Poly zaal 14u30 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/12 Möllky De ark 14 uur 

Woensdag 02/12 American Cookies De ark 14 uur 

Donderdag 03/12 Adventswake  

Vrijdag 04/12 Wellnesskoffer De ark 14 uur  

Zaterdag 05/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 07/12 Bingo De ark 14 uur 

Dinsdag 08/12 Zangkoor De ark 14 uur 

Woensdag 09/12 Wafels bakken De ark 14 uur 

Donderdag 10/12 Bloemschikken De ark 14 uur 

Vrijdag 11/12 American Cookies (kerstmarkt) De ark 14 uur  

Zaterdag 12/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 14/12 Actua De ark 14 uur 

Dinsdag 15/12 Volksspelen De ark 14 uur 

Woensdag 16/12 Brownies De ark 14 uur 

Donderdag 17/12 Gezelschapspelen De ark 14 uur 

Vrijdag 18/12 Wellnesskoffer De ark 14 uur  

Zaterdag 19/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 21/12 Quiz De ark 14 uur 

Dinsdag 22/12 UNO De ark 14 uur 

Woensdag 23/12 Chocoladekoekjes De ark 14 uur 

Donderdag 24/12 Kerstviering Kapel 15u 

Vrijdag 25/12 Kerstmis De ark 14 uur  

Zaterdag 26/12 Koffietafel Papaver 15 uur 

Maandag 28/12 Reminiscentie De ark 14 uur 

Dinsdag 29/12 Kerstfeest Papaver 15 uur 

Woensdag 30/12 Koekjes De ark 14 uur 

Donderdag 31/12 Oudejaarsavond De ark 14 uur 
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Activiteiten Dienst 3  

 Activiteit 

Dinsdag 01/12 Activiteit Laure: crea 

Woensdag 02/12 Bloembollen planten met Laure 

Donderdag 03/12 Adventswake 

Vrijdag 04/12 reminiscentie 

Maandag 07/12 
Ontbijtbuffet  
Voorbereiding kerstmarkt + wellness 

Dinsdag 08/12 Mannenmoment en koor 

Woensdag 09/12 Crea / afwerken voor kerstmarkt 

Donderdag 10/12 Zangnamiddag 

Vrijdag 11/12 Wafelbak (kerstmarkt) 

Maandag 14/12 Naaiatelier + wellness 

Dinsdag 15/12 Bakken: appeltaart 

Woensdag 16/12 Actualiteit 

Donderdag 17/12 Werken met belevingskoffer 

Vrijdag 18/12 Volksspelen 

Maandag 21/12 Wellness/tafeldecoratie maken 

Dinsdag 22/12 Kerstliederen zingen 

Woensdag 23/12 Kerstfilm 

Donderdag 24/12 Kerstviering in de kapel 

Vrijdag 25/12 Kerstdag 

Maandag 28/12 Wellness 

Dinsdag 29/12 
Kerstfeest: dessertbordje en bezoek van de 
kerstman 

Woensdag 30/12 Gezelschapsspel 

Donderdag 31/12 Oudejaarsavond 
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10. Residentie Louise 

Bewonersnieuws 
Verjaardagen  
 

De Crock Rachel   14/12/1926  89 jaar Flat 3H 
Vanden Bussche Erna  19/12/1922  93 jaar Flat 3F 
Marreel Denise   20/12/1931  84 jaar Flat 3E 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe bewoners 
 

Op dinsdag 17 november kwam mevrouw Alice Defever in 
Residentie Louise wonen. Ze verblijft in flat 3G en is 
afkomstig van Ieper. 

We wensen Alice nog vele mooie jaren in ons midden.  

 
Verhuis 
 

Denise François uit flat 3G nam op 2 november haar intrek in 
kamer 139 (D2) van Huize Sint-Jozef. 
We wensen Denise een mooie tijd in Huize. 

 
Overlijden  
 

Op vrijdag 6 november is de heer Maurice Debruyne 
overleden. 
Maurice werd 94 jaar en verbleef samen met zijn vrouw, 
Thérèse Vercruysse in flat 1A. 
 

We wensen Thérèse en haar familie veel sterkte en moed in 
deze trieste tijden. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX0s-Gm9MgCFUTVFAodphQLZg&url=http://www.readalong.nl/small-talk/jarig-zijn-in-de-zomer/&psig=AFQjCNHHIkf8MnDsvmdK8SmF94-Hzx9sOA&ust=1446641700203940
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJDLsI3shckCFUIpDwod5xgJBw&url=https://www.pinterest.com/ankiejong/overlijden/&bvm=bv.106923889,d.ZWU&psig=AFQjCNFdMgC-YbI5GasmIIyyOCuSvwR88g&ust=1447244512509958
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMac-pjJiskCFUNcFAod3nwPrw&url=http://www.bsmaterdei.be/bsmaterdeijoomla/&psig=AFQjCNEUPVJFjwRt0ZS-eSnIfm4CJVLvvw&ust=1447406933552478
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnsvL7KiskCFYVUFAodYn0OOw&url=http://www.gezondbmi.be/files/61ebdcccd6f02c8e44b98b702ac59d5b-0.php&psig=AFQjCNFCY3_JJLNkZ9d1OtqVm7x1XHLZ0g&ust=1447407012150445
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Activiteiten 
Turnen op 14 december om 14u30 in de living 
 
 

Pastorale agenda 
 

adventswake: donderdag 3 december om 15 uur 
kerstviering: donderdag 24 december om 15 uur 
 

GEEN eucharistievieringen op vrijdag 25/12 en vrijdag 01/01 
 

Koor 
 

repetitie: dinsdag 8 december om 15 u 30 in de polyvalente zaal 
optreden: zondag 13 december om 15 u 30 in de kapel 
 

Animatie 
 

Op woensdag 4 november konden de bewoners van 
de assistentiewoningen voor de eerste maal ook de 
blije intrede van Sint-Maarten meemaken! Velen 
schreven zich dan ook in om even terug te denken 
aan die zorgeloze kindertijd. Maar Sint-Maarten 
kwam natuurlijk niet alleen.  Hij was vergezeld van 3 
zwarte zotte pieten en natuurlijk ook van 
overheerlijke Sint-Maartenskoeken met verse 
chocolademelk! De buikjes werden goed gevuld ! 
Hiernaast enkele sfeerbeelden.  
 

Op dinsdag 17 november besloten ook enkele 
flatbewoners zich aan te sluiten bij de 
rusthuisbewoners om naar het seniorenfeest in 
Vlamertinge te gaan. Het is van horen zeggen, maar 
het was meer dan in orde! Lekker gegeten, muziek, 
goochelaars, … noem maar op! Volgend jaar wordt 
het door Huize Sint-Jozef georganiseerd, dus misschien dan nog meer 
enthousiastelingen?  
 

Volgende activiteiten: 
 

Op vrijdag 18 december  gaat het jaarlijkse kerstfeestje door in de living! Jullie 
zijn allen welkom vanaf 14u! Er hangt reeds een inschrijvingslijst aan het 
onthaal van residentie Louise. Deelname is gratis, maar wel graag inschrijven 
zodat we kunnen inschatten hoeveel volk er komt! En men zegt: hoe meer volk 
hoe meer vreugd!   



29 

 

11. Koken met André 

 

KABELJAUWHAASJE MET COQUILLES (8 PERS.) 
 

Ingrediënten 
- 2 eetlepels bloem 
- 4 eetlepels olijfolie 
- 200 ml visfond 
- 4 eetlepels bieslook fijngesneden 
- 2 x 12 coquilles 

- 1 citroen geperst 
- 100 ml droge witte wijn 
- 250 gr boter in blokjes gesneden 
- 4 x 250 gr kabeljauwhaasjes 

(in 8 stukken) 
 

Bereiding 
- Schenk de visfond en de witte wijn in een pan.   
- Breng aan de kook en laat in ca. 10 min. op hoog vuur tot een derde inkoken. 
- Dep de stukken kabeljauw en de sint-jacobsnoten droog met keukenpapier.   
- Bestrooi de kabeljauw met peper en zout. 
- Schep 2 el bloem in een bord en wentel de kabeljauw erdoor. 
- Verhit 50 g boter en bak de kabeljauw 5 min.  Keer halverwege. 
- Verhit een grillpan.  Bestrijk de sint-jacobsnoten met de olie en grill ze in 3 min. 

gaar. Keer halverwege. Voeg ze bij de vis en draai het vuur uit. Bedek met een 
deksel of aluminiumfolie. 

- Breng de saus weer aan de kook en voeg de rest van de boter toe. 
- Haal de pan van het vuur en mix met een garde tot een romige saus.   
- Roer de bieslook erdoor en breng op smaak met het citroensap en peper en 

zout.   
- Verdeel de kabeljauw en de sint-jacobsnoten over 8 borden en schenk de saus 

erover.   
- Bestrooi eventueel met wat gepelde garnalen.   
- Dien op met puree. 

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

Garnituren: 
- Chasseur: champignons, sjalot, hakte peterselie, kervel, dragon 
- Lijonaise: ui, azijn, witte wijn 
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12. Pret en verzet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zoek de 10 verschillen 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJuC5aPXmckCFceyFAodRnAEOg&url=https://arnolddepauw.wordpress.com/tag/winter/page/4/&psig=AFQjCNG8jqTDgn0s1MDESl20XyRbaXKaKg&ust=1447925863978898
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Kwistet 

Wist je dat bij zeepaarden het mannetje zwanger wordt? 

De voortplanting van zeepaardjes is opmerkelijk; het 
mannetje ontwikkelt namelijk de eitjes in een soort 
buidel op de buik. Voor de paring wordt een uitgebreide 
paringsdans gemaakt waarbij ook de kleuren vaak 
veranderen. Het vrouwtje brengt tijdens de paring, 
waarbij de staarten van een koppel verstrengeld zijn, de 
eicellen in de buidel, waarna het mannetje ze bevrucht 
met zijn zaad. Het mannetje raakt als het ware zwanger 
van het vrouwtje, en beschermt de embryo's in de buik 
tot deze zelfstandig kunnen leven. Dit in tegenstelling tot 
de meeste vissoorten die de eitjes juist aan hun lot over 
laten. Er zijn wel meer diersoorten waarbij de man de jongen verzorgt, maar bij een 
zeepaardje vindt zelfs de bevruchting in het mannetje plaats, wat uitzonderlijk is. 
Behalve broedzorg kent het zeepaardje ook nog een andere bijzonderheid; veel 
soorten zijn monogaam, en blijven het hele leven bij elkaar.  

Wist je dat de walrus rechtshandig is? 
 

Bij de bestudering van hun eetgedrag bleek uit de 
opnamen dat ze vooral hun rechtervin gebruiken om 
schelpen op te graven. Dit is opvallend, omdat een 
sterke voorkeur voor rechtshandigheid vooral een 
menselijke specialisatie is. Andere dieren zijn ook 
wel links- of rechtspotig, maar over het algemeen 
komt links- en rechtshandigheid even vaak voor.  

Wist je dat een mannelijke inktvis soms de 
gedaante aanneemt van een vrouwtje om een 
vrouwtje te veroveren? 

Australische onderzoekers hebben ontdekt dat 
mannelijke inktvissen in hun veroveringstocht van 
vrouwen soms een vrouwelijke gedaante aannemen. 
De mannetjes veranderen hierbij hun huid in het 
gespikkeld patroon van een vrouwtje, verbergen 
hun typisch mannelijke vierde arm en nemen de houding aan van een vrouwtje dat 
een ei legt.  
 

Het merkwaardig gedrag van de mannelijke inktvis is een gevolg van het feit dat de 
mannetjes van de grote Australische inktvissen in de winter als gekken vechten om 
de vrouwtjes. De grote, sterke exemplaren trekken daarbij vaak aan het langste eind 
en houden hun vrouwtjes verder nauwlettend in het oog. De verliezers zoeken 
vervolgens heil bij dit gedrag om op hun beurt hun slag te slaan. 
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Om zich aan het spiedende oog van de andere mannen te onttrekken doen ze zich als 
vrouwtje voor en benaderen ze andere vrouwtjes wanneer die zich onder een rots 
terugtrekken om een ei te leggen of wanneer hun mannetjes met andere belagers 
aan het vechten zijn. Dit blijkt volgens de Australische onderzoekers goed te lukken. 
In twee van de drie gevallen leidt een inseminatie door een inktvis met dergelijk 
taktiek bovendien tot een daadwerkelijke bevruchting.  

 

Oplossing 
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13. Huize Sint-Jozef bouwt 

 
Oktober en november zijn de maanden 
van het gevelwerk.  Verschillende ploegen 
werken van uit elk hun gevel naar elkaar 
toe. 

 

 
Het gevelmetselwerk van het gebouw 
tegen de serviceflats Louise is klaar op 10 
november.  Goed gepland want op 12 
november wordt de zware torenkraan 
verwijderd. 
 

 
Op 26 oktober werden de verschillende 
delen van de passerelle, die komt tussen 
het hoofdgebouw en de nieuwbouw, 
geleverd. 
 

 
Ook ’s avonds en op zaterdag zijn de 
ploegen paraat. 
 
 
 

 
Ondertussen mogen binnen alle 
sergeanten weg.  De betonspecie is 
voldoende uitgehard.  De open ruimte die 
ontstaat voelt licht en klaar aan. 
 

  

 
Na een kleine week minutieus werk stond 
dit hele gevaarte tussen de twee 
gebouwen. 


