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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
2015 laat zijn herinneringen achter
2016 een nieuw jaar met nieuwe dromen
Laat ons in 2016 samen geloven
In de trouwe kracht van verbondenheid
Verbondenheid die ons de energie en de creativiteit schenkt
om verder op weg te gaan,
Om samen in onderling vertrouwen
Bronnen van nieuwe groei te ontdekken
Verbondenheid die ons doet danken om wat reeds is en ons verbindt
Samen gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet
Mijn beste wensen voor een gezegend en gelukkig Nieuwjaar !!

Met het voltallige team zetten we ons ook in 2016 met ”hart en ziel“ in om de
bewoners en hun familie de beste zorg en begeleiding te geven.
Samen staan we voor de uitdaging om de uitbreiding van het
woonzorgcentrum te realiseren om dan in 2017 van start te kunnen gaan.
Ondertussen werken we verder aan de kwaliteit van de dienstverlening in het
WZC.
Communicatie , het werken met zelfsturende teams en lean toepassen op onze
processen zijn de belangrijkste thema’s waar we het komende jaar samen aan
zullen werken.
Deze maand ligt de nadruk op het vieren van het nieuwe jaar! Meer hierover
verder in deze zonnebloem.
In de rubriek terugblik, tal van mooie sfeerbeelden van o.a. de
kerstverwennerij en het bezoek aan de kerstmarkt.
Als slot een woord van dank aan alle medewerkers, die
tijdens de feestdagen ervoor zorgen dat de bewoners
het gevoel hebben hier “thuis” te kunnen zijn en hen
omringen met warme en tedere zorg.
Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Beste wensen…
Met een late kerstwens en een welgemeende Nieuwjaarsgroet wil ik met jullie het
nieuwe jaar in stappen:
dat we nog even terug zien op de tijd achter ons, over wat we konden betekenen en
doen
en laat ons er vrede mee hebben…
dat we uitkijken naar wat is en komt, vol vertrouwen, ondanks de vragen van onze
tijd en onze wereld, ondanks de eigen twijfels om opnieuw behoedzaam en liefdevol
in het leven te staan…
Ik wens jullie een zalig en gelukkig 2016!
Hoop voor 2016…
Dat de Ster
en het Licht
van Kerstmis
je mogen begeleiden
doorheen het nieuwe jaar!
Dat je iemand/Iemand
naast je mag weten
op je levensweg!
Dat de engel van troost
je mag omarmen
wanneer je
overmand wordt
door verdriet.
Dat je geborgenheid
mag ervaren
en geven
in momenten
van vertwijfeling.
Dat je bovenal
veel vreugde
en veel liefde mag ervaren
in de komende tijd!
Dat je vrede
mag vinden in jezelf
en in de mensen
en de wereld
rondom je!
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En een beetje inspiratie…
Tel niet de jaren, tel de sterren,
de vonken vuur,
de liedjes van verlangen,
de uren van vervulling,
de stappen naast de jouwe,
de ochtenden vol schoonheid,
de woorden die bezielen,
de tekentjes van vriendschap,
de armen om je heen,
de duwkes in de rug,
de opgestoken duimen,
de aaikes en de zegentjes,
de plaatsen van ontmoeting,
de ogenblikken van verwondering,
de redenen tot dankbaarheid,
de ontelbare namen voor
het kleine geluk…
Ze helpen al de rest
verteerbaar maken.
(naar een tekst van Kris Gelaude)

tel de sterren
de uren van vervulling
de stappen naast de jouwe
de ochtenden vol schoonheid
de woorden die bezielen
de tekenen van vriendschap
de plaatsen van ontmoeting
de ogenblikken van verwondering
de redenen tot dankbaarheid
de ontelbare namen voor
geluk
(Kris Gelaude)
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Knockaert Agnes
Soenen Elisabeth
Herman Agnes
Houvenaghel August
Desodt Maurice
Demolder Michel
Deleye Laura
Meyfroodt Marie-Thérèse
Verfaillie Roger

04/01/1939
09/01/1923
11/01/1925
22/01/1941
18/01/1930
18/01/1925
19/01/1929
19/01/1928
28/01/1926

77 jaar
93 jaar
91 jaar
75 jaar
86 jaar
91 jaar
87 jaar
88 jaar
90 jaar

K119
K137
K115
K133
K111
K135
K24
K22
K118

Nieuwe bewoners
Op vrijdag 27 november nam mevrouw Zulma (Martha) Samyn
haar intrek in kamer 23 (dienst 1).
Martha verbleef hiervoor in kortverblijf en is afkomstig van
Ieper.
De heer August Houvenaghel woont sinds 3 december in kamer
133 (D2). Hij verbleef al in herstelverblijf op dienst 1. August is
eveneens afkomstig van Ieper.
Op dinsdag 15 december kwam Maurice Heite in kamer 138 (D2)
wonen. Maurice is afkomstig van Ieper en verbleef sinds 16
november in kortverblijf (K4-D1).
Op donderdag 24december namen de heer Willy Gurdebeke en mevrouw
Martha Suffis hun intrek in kamer 7 (D1).
Willy en Martha zijn afkomstig van Dranouter.
We wensen Martha, August, Maurice, Willy en Martha een mooie tijd in ons
“huis”.
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Verhuis
Op donderdag 3 december verhuisde de heer
André Verschoore naar Huize Sint-Jozef in
Zonnebeke. André keert daarmee terug naar zijn
vertrouwde omgeving.
We wensen hem nog veel geluk in de toekomst.
Op woensdag 23 december verhuisde mevrouw
Blanche Desmyter van kamer 7 naar kamer 26 (D1).
Haar kamergenote mevrouw Rosette Petillion nam
die dag haar intrek in kamer 12.
We wensen hen een vlotte aanpassing in hun nieuwe kamer.

Overlijden
Mevrouw Marie-José Lefever is op woensdag 9 december overleden. Ze was
afkomstig van Poperinge en verbleef sinds 22
oktober bij ons in herstelverblijf in kamer 31 (D1).
Op zaterdag 12 december is de heer Jacques
Vandenberghe (kamer 138-D2) overleden. Hij
werd 67 jaar.
Op zondag 20 december is mevrouw Martha
Vandevelde van ons heengegaan. Martha woonde
in kamer 26 (D1) en werd net geen 93 jaar.
Ook mevrouw Julienne Simoens (kamer 12-D1) is
op 21 december gestorven.
Julienne was 94 jaar.
We wensen de families van Marie-José, Jacques, Martha en Julienne heel veel
sterkte in deze moeilijke tijden.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Devaere Sandra
Mahieu Melissa
Cailliau Lisa
Devaere Katrien

12/01/1971
17/01/1988
22/01/1989
31/01/1964
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Personeelswissels
Vanaf januari wisselt Marleen Cousin (verpleegkundige) van dienst. Marleen
werkte voorheen in de thuisverplegingsdienst vanuit dienst 1, maar zal nu het
team van dienst 2 versterken.
Op 25 januari start Lien Scheldeman als verpleegkundige op dienst 1.
Zij zal voornamelijk instaan voor de thuisverpleging in de assistentiewoningen.
Op het einde van december verliet Lies Sampers (verpleegkundige D3) onze
voorziening. Annelies Boeraeve komt het team op dienst 3 versterken.
Annelies werkte hier reeds enkele jaren als vakantiehulp in de zorg.
We heten haar van harte welkom!
Na 10 jaar trouwe dienst gaat Sofie Knockaert (verantwoordelijke sociale
dienst) een nieuwe uitdaging aan in de thuisverpleging. 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 zal vanaf 4 januari 2016 de functie van verantwoordelijke sociale
dienst en woonassistsent overnemen. In december werkte zij reeds als
verpleegkundige op een dienst, zodoende de werking van ons
woonzorgcentrum te leren kennen. Ze had ook de mogelijkheid samen met
Sofie en Dirk (diensthoofd administratie) zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op haar nieuwe functie. We heten haar van harte welkom!
Joyce is 21 jaar en woont in Voormezele. Zij studeerde sociale verpleegkunde
aan Hogeschool Vives in Kortrijk. Na enige werkervaring op te doen als
verpleegkundige in de zorg en als sociale verpleegkundige, is ze klaar om zich
volledig toe te leggen op hetgeen waar ze voor gestudeerd heeft. In haar vrije
tijd kan Joyce genieten van een bezoek aan de cinema en gaat ze graag eens
winkelen. Lopen doet ze ook graag. Het liefst van al spendeert ze tijd met
familie en vrienden.
Je kan bij Joyce terecht in het bureau van de sociale dienst,
tegenover het onthaal. Enkel op dinsdag – en
donderdagnamiddag is zij niet aanwezig. Het spreekuurtje in
de assistentiewoningen zal nog steeds doorgaan op vrijdag
van 13u tot 14u.
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5. Vrijwilligerswerking
Dankjewel!
Een dankjewel aan alle vrijwilligers en familieleden die onze bewoners
vergezelden naar de kerstmarkt in Ieper. Dankzij jullie konden zij extra genieten
van de mooie kerstsfeer in de stad!
Nieuwjaarsreceptie donderdag 14 januari
Op donderdag 14 januari nodigen wij alle vrijwilligers graag uit om te klinken op
het nieuwe jaar! Vanaf 14u30 staan de cava en de hapjes klaar in de cafetaria.
Voor de nieuwjaarsreceptie willen we graag een beroep doen op jullie
creativiteit en liefde voor elkaar. We organiseren een ouderwetse
kerstboompluk. Pakjes krijgen is fijn, en pakjes geven is dat zeker!
We zouden het leuk vinden als alle aanwezigen een klein geschenkje zouden
voorzien.
We vragen aan iedereen om één geschenkje mee te brengen (maximum 5
euro). Alle pakjes worden bij aankomst verzamelt onder de kerstboom.
Lukraak zullen we dan de cadeautjes uitdelen, zodat iedereen met een
geschenkje naar huis gaat. Wij kijken er al vast naar uit!
Vergeet jullie ook niet in te schrijven, dit kan bij Valérie of Elsy aan de receptie.
Op de uitnodiging werd per vergissing een verkeerd telefoonnummer
doorgegeven: het correcte nummer is 057/22 69 70. Onze excuses hiervoor.
Nieuwe vrijwilliger: Cecile Sweertvaegher
Sinds 14 december versterkt Cecile Sweertvaegher ons vrijwilligersteam. Cecile
zal zich inzetten tijdens de maandelijkse naaiateliers in de polyvalente zaal.
Cecile is 75 jaar en woont in Dikkebus. Welkom Cecile!
Noteer volgende data alvast in jullie agenda:






Week van de vrijwilliger: van 29/02 tot 06/06
Jaarlijkse algemene vergadering voor de vrijwilligers: dinsdag 5 april
Kapelletjestocht: donderdag 12 mei
Start van de wandelingen: donderdag 19 mei
Jaarlijkse zeedag: donderdag 7 juli
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6. Terugblik
Dienstoverschrijdend
Sfeervolle kerstverwennerij
Op zondag 13 december organiseerden we onze jaarlijkse kerstverwennerij.
Zowel in de kapel als in de cafetaria kon men genieten van heerlijke
pannenkoeken, verwenkoffie’s en ander lekkers. Rond 15u30 werd iedereen
getrakteerd op een magisch kerstoptreden van ons huiskoor onder leiding van
Petra en Marij.
In de polyvalente zaal kon men verschillende huisgemaakte producten
(confituur, limochello, koekjes, …) aankopen tegen zachte prijzen. Hoewel de
opkomst wat minder lag dan vorig jaar, was de sfeer toch op en top!
Bedankt aan alle bezoekers!
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Dienst 1
Ontbijtbuffet

Mannenmoment

Bezoek 1ste leerjaar Sint-Jozefsschool met kerstwensen

11

Uitstap Kerstmarkt
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Dienst 2
Uitstap Kerstmarkt

13

Dienst 3
Deze hadden jullie nog te goed: enkele sfeerfoto’s van de feestmaaltijd tijdens
de seniorenweek in november.

Hieronder een aantal foto’s van ons heerlijke ontbijtbuffet
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Het eerste leerjaar kwam ons een bezoekje brengen: ze lazen ons hun
nieuwjaarsbrief voor, en snuisterden ook eens in ons kerstkoffertje.

7. Info
Verkoop producten kerstverwennerij
Gedurende de ganse kerst- en nieuwjaarperiode kan iedereen terecht in de
cafetaria, ’t winkeltje en aan de receptie om producten te kopen van de
kerstverwennerij. De producten zijn huisgemaakt, samen met de bewoners.
In de cafetaria kunnen jullie verder proeven van een artisanaal kerst- en
nieuwjaaraperitief. Dus kom zeker langs! De opbrengst van de verkoop van
deze producten gaat integraal naar de activiteitenwerking binnen Huize SintJozef.

Atelierwerking
Het volgende naaiatelier gaat door op maandag 25 januari in de polyvalente
zaal.

Tuin op poten
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In de tuin staat een ‘moderne’ kerststal en kerstboom opgelicht met fijne
kerstverlichting. In deze tijd van het jaar brengt dit extra gezelligheid binnen de
muren van Huize Sint-Jozef.

Passiflora
Wintertijd
Winter, witte rijm
Winterthee met thijm
Als we snipverkouden zijn
Wollen wanten, warme sokken
Wachten op de eerste vlokken
Onze sleëen staan paraat
Als het nu maar sneeuwen gaat!
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KADOTIP:
Schenk een verwenbon!
Mogelijk vanaf 10 euro, goed voor één verzorging, massage naar keuze
Te verkrijgen aan de receptie.
Een vrolijke kerst en voorspoedig 2016!
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Mieke

Dementie
Vormingsprogramma voor mantelzorgers
van personen met (beginnende) dementie
Word je geconfronteerd met de zorg voor een persoon met (beginnende)
dementie? De vormingsreeks ‘Dementie en nu?’ wil je voorbereiden op en
begeleiden in de zorg. In 10 bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de aspecten
van de zorg. Je krijgt de meest actuele info. Je kan jouw situatie en ervaringen
in groep bespreken. Je krijgt daarbij steun van lotgenoten.
Elke deelnemer ontvangt een unieke map met boeiende artikels, interessante
tips, uitgewerkte besprekingen en verwijsadressen. De groep bestaat uit
minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers.
Met dit uitgebreide, maar tegelijk ook uitgebalanceerde programma richt
het Thuiszorgcentrum van CM Zuid-West-Vlaanderen zich naar mantelzorgers
die geconfronteerd worden met de zorg voor een persoon met dementie.
Dit project kadert ook in het Transitieplan Dementie Vlaanderen en betekent
voor mantelzorgers een extra ondersteuning.
Kostprijs: Je betaalt 80 euro voor de volledige cursus
Wat: De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten onder begeleiding van een
coach.
Tijdens de bijeenkomsten krijg je informatie over de:
- symptomen en het verloop van dementie;
- diagnose;
- soorten dementie;
- behandeling.
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Ook het omgaan met personen met dementie komt aan bod. Je verwerft
kennis en vaardigheden, en kunt met andere mantelzorgers ervaringen
uitwisselen.
Je krijgt een persoonlijke informatiebundel waarmee je thuis verder aan de slag
kunt.
Plaats en data: De 10 bijeenkomsten vinden plaats op 10
donderdagnamiddagen: 18 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april, 28
april, 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni 2016, telkens van 14.00 tot 16.15 uur in
het Rozenhuis, zaal Piramide (gelijkvloers), D’Hondtstraat 37 in Ieper
Voor wie: De cursus richt zich tot mantelzorgers van personen met dementie
die samen met anderen op verhaal willen komen. De cursus kan ook
bijgewoond worden door mensen die een andere mutualiteit hebben dan CM.
Hoe inschrijven: Inschrijven kan op het nummer 056 52 63 30, gsm 0473 63 45
18 of via mail naar thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

Contactclowns
Op 19 november mochten wij opnieuw de contactclowns verwelkomen. Vorig
jaar kwamen zij enkel op bezoek bij de bewoners van Dienst 3, maar dit jaar
kon je de clowns spotten op elke dienst. Geniet u samen mee van de mooie
momenten!
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8. Menu
Vrijdag 1 jan.
sandwiches

Zaterdag 2 jan.
chocolade

Zondag 3 jan.
koekebrood

vichysoisesoep
parelhoenfilet
archiduc saus
raapjes,tomaat en
spruitjes
kroketten

kippensoep
heekfilet
spinazie in roomsaus
kookaardappel of
puree
dessert

aspergesoep
rosbief
Parijse wortelen
gebakken witlof
kroketten
gebak

feestpastei

prepare

hoofdvlees

nieuwjaarsgebak

Maandag 4 jan.
confituur

Dinsdag 5 jan.
peperkoek

Woensdag 6 jan.
choco

Donderdag 7 jan.
smeerkaas

Vrijdag 08 jan.
confituur

Zaterdag 09 jan.
chocolade

Zondag 10 jan.
koekebrood

groentesoep
varkensgebraad
appelmoes of verse
groenten
kookaardappel
of puree
dessert

preisoep
steak Suisse
tomatensalade
gestoofde groentjes
Spaanse saus
kookaardappel
dessert
avondmaal

wortelsoep
zalmfilet
bearnaisesaus
asperges
puree
dessert

erwtensoep
spaghetti Bolognaise
dessert

kervelsoep
kalkoenfilet
herfstgroentjes
mayonaise
gebakken aardappel
dessert

erwtensoep
zonnevis
botersaus
juliennegroentjes
puree
dessert

ossenstaartsoep
smulhammetje
fijne groentjes
roomaardappelen
puree
gebak

kaasbordje

kaas

kalfsworst

vissalade

kaas

préparé

Parijse worst
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Maandag 11 jan.
confituur

Dinsdag 12 jan.
peperkoek

Woensdag 13 jan.
choco

Donderdag 14 jan.
smeerkaas

Vrijdag 15 jan.
confituur

Zaterdag 16 jan.
chocolade

Zondag 17 jan.
koekebrood

groentesoep
casselrib
prinsessenboontjes
braadsaus
kookaardappel of
puree
dessert

preisoep
gebakken worst
bruine saus
wortelstomp
dessert

wortelsoep
pladijsfilet
tartaarsaus
andijvie
kookaardappel
of puree
dessert

tomatensoep
kip curry
rijst
dessert

erwtensoep
vleesbrood
wortelen
kookaardappel
dessert

kippensoep
tongrolletje
vissaus
spinazie
puree
dessert

aspergesoep
haantje in rode wijn
fijne salade
gebakken aardappel
gebak

breughelbordje

kaas

kalkoenham

zalmsalade

salami

préparé

paté

Maandag 18 jan.
confituur

Dinsdag 19 jan.
choco

Woensdag 20 jan.
choco

Donderdag 21 jan.
smeerkaas

Vrijdag 22 jan.
confituur

Zaterdag 23 jan.
chocolade

Zondag 24 jan.
koekebrood

groentesoep
duivelsgebraad
erwtjes en wortelen
braadsaus
kookaardappel
dessert

kervelsoep
Vlaamse hutsepot
varkenslapje
dessert

preisoep
kabeljauw
nantuasaus
fijne salade
Puree
dessert

wortelsoep
macaroni met hesp
in kaassaus
dessert

tomatensoep
rundskarbonaden
gemengde salade
mayonaise
gebakken aardappel
dessert

erwtensoep
zonnevis
botersaus
juliennegroentjes
puree
dessert

aspergesoep
kalfslapje
broccoli
roomaardappelen
gebak

hamrolletje
Maandag 25 jan.
confituur

kaas
Dinsdag 26 jan.
peperkoek

kalfsworst
Woensdag 27 jan.
choco

vleessalade
Donderdag 28 jan.
smeerkaas

kaas
Vrijdag 29 jan.
confituur

préparé
Zaterdag 30 jan.
chocolade

paté
Zondag 31 jan.
koekebrood

groentesoep
mosterdgebraad
bloemkool
in witte saus
kookaardappel
puree
dessert
Russisch ei

seldersoep
Gentse waterzooi
met kip
kookaardappel
dessert

wortelsoep
zalmfilet
bearnaisesaus
asperges
puree
dessert

Preisoep
gehaktballetje in
tomatensaus
champignons
puree
dessert

kervelsoep
kalkoenfilet
herfstgroentjes
mayonaise
gebakken aardappel
dessert

kippensoep
hesp met
witlof
in kaassaus
puree
dessert

aspergesoep
visgratin
fijne salade
gebakken aardappel
gebak

kaas

hespenworst

kruidenham

kaas

préparé

hennepot
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9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

D3
Turnen+ soep

Dinsdag

Soep

Soep

Woensdag

Individueel

Soep maken +
krant
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

Vrijdag 01/01

Nieuwjaar

Zaterdag 02/01

Koffietafel

Living 14u30

Maandag 04/01

Traktaat met borrel

Living 15 uur

Dinsdag 05/01

Tomatensoep + Wafelbak

Living 15 uur

Woensdag 06/01

Kaarten + reminiscentie

Living 15 uur

Donderdag 07/01 Nieuwjaarsreceptie
Belevingskoffer
Vrijdag 08/01

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 09/01

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 11/01

Schrijfnamiddag

Living 15 uur

Dinsdag 12/01

Wortelsoep + dansnamiddag

Living 15 uur

Woensdag 13/01

Kaarten + individuele begeleiding

Kaarting 14 uur

Donderdag 14/01 Reminiscentie
Actualiteit
Vrijdag 15/01

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 16/01

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 18/01

Muzieknamiddag

Polyvalente zaal

Dinsdag 19/01

Preisoep + Pannenkoeken

Living 14u30

Woensdag 20/01

Kaarten + Wellness + Wentelteefjes

Cafetaria 14 uur

Donderdag 21/01 Molkyspel
Reminiscentiespel
Vrijdag 22/01

Polyvalente zaal
Living 15 uur

Zaterdag 23/01

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 25/01

Naaiatelier

Living 15 uur

Dinsdag 26/01

Erwtensoep + Appelcake

Living 15 uur

Woensdag 27/01

Kaarten + knutselen

Cafetaria 14 uur

Donderdag 28/01 Quizbingo
Handmassage
Vrijdag 29/01
Zaterdag 30/01

Living 15 uur
Living 15 uur

Koffietafel

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Vrijdag 01/01

Nieuwjaar

Plaats en tijdstip
14u: living

Zaterdag 02/01

Koffietafel

15u: living D1

Maandag 04/01

Nieuwjaardrink

14u: living

Dinsdag 05/01

Reminiscentie

14u: living

Woensdag 06/01

Amandelkoekjes

14u: living

Donderdag 07/01

Nieuwjaarsreceptie
Wellnesskoffer

14u: living
15u: living D1

Maandag 11/01

Koffietafel
Actua

Dinsdag 12/01

Dansnamiddag in de feestzaal

14u: living

Woensdag 13/01

Appelgebak

14u: living

Donderdag 14/01

Beweging vanuit zit

14u: living

Vrijdag 15/01

Wellnesskoffer

14u: living

Zaterdag 16/01

15u: living D1

Maandag 18/01

Koffietafel
Actua

Dinsdag 19/01

Quiz

14u: living

Woensdag 20/01

Pannenkoekenbak

14u: living

Donderdag 21/01

UNO

14u: living

Vrijdag 22/01

Wellnesskoffer

14u: living

Zaterdag 23/01

Koffietafel

15u: living D1

Maandag 25/01

Actua

14u: living

Dinsdag 26/01

Reminiscentie

14u: living

Woensdag 27/01

American cookies

14u: living

Donderdag 28/01

14u: living

Vrijdag 29/01

Volkspelen
Wellnesskoffer

Zaterdag 30/01

Koffietafel

Vrijdag 08/01
Zaterdag 09/01

Activiteit

14u: living
14u: living

14u: living

14u: living
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Activiteiten Dienst 3
Activiteit
Vrijdag 01/01

Nieuwjaar

Maandag 04/01

Derde kleuter op bezoek: turnen

Dinsdag 05/01

Lukkenbak met een druppel erbij

Woensdag 06/01

voetbadjes

Donderdag 07/01

nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 08/01

voorleesmoment

Maandag 11/01

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 12/01

Dansnamiddag in de feestzaal

Woensdag 13/01

belevingskoffer

Donderdag 14/01

volksspelen

Vrijdag 15/01

pannenkoekenbak

Maandag 18/01

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 19/01

Crea-activiteit: voerderhuis maken

Woensdag 20/01

reminiscentiespel

Donderdag 21/01

zangamiddag

Vrijdag 22/01

speculoostaart

Maandag 25/01

Wellness in de leefruimte

Dinsdag 26/01

Voorleesmoment/reminiscentie

Woensdag 27/01

nagelverzorging

Donderdag 28/01

Dansnamiddag in de living

Vrijdag 29/01

Carré confituur
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10. Residentie Louise
Verjaardagen + nieuw
Devos Albert
Six Marcel

16/01/1927
19/01/1928

89 jaar
88 jaar

Flat 2H
Flat GLVE

Activiteiten
Turnen
Turnen gaat door op maandag 11 januari in de living.
Textielatelier
Het volgende naaiatelier gaat door op maandag 25 januari in de polyvalente
zaal.
Infonamiddag Lourdes:
Op vrijdag 22/01 om 14u30 in de living.
Geplande activiteiten
Op donderdag 21 januari vindt de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie plaats! Deze zal doorgaan in
de living van Residentie Louise vanaf 14u.
Inschrijven kan opnieuw aan het onthaal van
residentie Louise.
Terugblik activiteiten
Het mag gezegd worden: we hebben er alweer een geslaagd kerstfeestje
opzitten! Velen van jullie vonden de weg naar de gezellig living voor een
overheerlijk stukje taart en een potje koffie. Ook de kerstman kwam op bezoek
en had voor iedereen een mooie kerstkaart met kerstwens bij. En dit jaar was
het niet alleen een kerstfeestje, maar ook het afscheidsfeestje van Sofie. Na de
ontroerende speechen van zowel Sofie als de bewoners besloten we er ‘nen
goein druppel’ op te drinken! En of het gesmaakt heeft… .Ook Joyce (die Sofie
vanaf januari vervangt) kwam zich eens voorstellen. Het was dus een bewogen,
maar geslaagde namiddag! Hieronder enkele prachtige sfeerbeelden en nu op
naar de nieuwjaarsreceptie met hopelijk evenveel succes!
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Met het dekanaat Ieper
naar Lourdes
Zes miljoen mensen gaan jaarlijks naar Lourdes:
een plaats waar christenen
Maria ontmoeten, een plaats waar zieken en
hulpbehoevenden centraal staan,
een plaats van gebed, dienstbaarheid en
verbroedering onder de mensen, een plaats
waarvan kinderen, jongeren en ouderen zeggen:
het is er super!
Ook het decanaat Ieper gaat komende zomer op bedevaart naar Lourdes.

Wie interesse heeft kan aansluiten bij de groep
vanuit Ieper! Op vrijdag 22/01 is er om 14u30 een
infovergadering in de living van Residentie Louise!
Kostprijs
Basisprijs : 795 euro pp. ( 600 euro pp. indien zorgbehoevend in de Accueil Notre-Dame, 715
euro voor begeleider )
Inbegrepen in deze prijs: TGV heen– en terug; Busvervoer Ieper - Tourcoing en terug;
Transfer van station in Lourdes naar hotel en terug; Vol pension (= alle maaltijden)
Programma
Vrijdag 15 juli: heenreis TGV
Zaterdag 16 juli – woensdag 20 juli: verblijf in Lourdes
vieringen en bijeenkomsten in het Heiligdom (o.a. viering aan de Grot, Lichtprocessie,
Internationale Viering, Sacramentsprocessie, ziekenzalving);
activiteiten met onze eigen groep: geleide wandeling, uitstap naar de Pyreneeën;
verdiepingsmomenten voor wie nog iets meer wil; vrije momenten.
Een programma met veel afwisseling en keuzemogelijkheden, een programma dat elke
bedevaarder in het hart zal raken.
Donderdag 21 juli: terugreis TGV
Info en inschrijvingen
Pr. Mathias Parret
057 36 75 88 of 0499 35 53 34
mathias.parret@kerkinieper.be
Zr. Lieve Desodt
0493 67 96 19
lieve.desodt@kerkinieper.be
Diaken Bart Lefever
057 36 30 05
bart.lefever@kerkinieper.be
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11. Koken met André
VARKENSHAASJE MET JAGERSAUS (4 PERS.)
Ingrediënten
-

250 gr champignons
2dl kalfsfond
2 eetlepels tomatenpuree
tijm, laurier, peterselie
bakboter
1 varkenshaasje

-

250gr zilveruitjes
1 eetlepel maïszetmeel
200 gr spekblokjes
1 ui
2dl rode wijn

Bereiding
-

Kuis de zilveruitjes, en snij de champignons in 4.
Stoof de uitjes in wat boter.
Karamelliseer de uitjes door wat suiker toe te voegen.
Voeg het spek en champignons toe.
Voeg de tijm, laurier, en peterselie toe.
Blus met rode wijn en laat goed uitkoken.
Voeg vervolgens de kalfsfond erbij.
Passeer de saus door de zeef.
Hou de champignons, spekblokjes en ajuin aan de kant.
Als de saus niet dik genoeg is, voeg wat roux erbij.
Breng op smaak met peper en zout.
Voeg vervolgens champignons, spek en ajuin toe.
Bak het varkenshaasje en werk af met fijngesnipperde peterselie.

S M A K E L I J K !!!
Garnituren:
- Helder: tomaat, bearnaisesaus, waterkers
- Normande: oesters, mosselen, champignonhoed, rivierkreeftstaart, gefrituurde
broodkruim in vorm van een N
- Clamart: erwtjes, artisjokbodem, zilveruitjes
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12. Pret en verzet
Sudoku

Woordzoeker

Aftiteling
Afzien
Alsnog
Babysitter

Drift
Gerechtigheid
Hobby
Manie
Nekslag
Resterend
Snurken
Tarwemeel
Thans
Vanaf
Verdienste
Vijfhonderd
Visvangst
Weckfles
Wegleggen
Werkloos
Zesduizend
Zorgvuldig
Zweefmolen
Zwerfafval

Bergaf
Bewust
Broccoli
Bubbel
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Mopjes
- Het was etenstijd in het vliegtuig. "Wilt u iets eten?" vroeg de stewardess aan
een man. "Waaruit kan ik kiezen?" vroeg hij.
"Uit ja of nee." zei de stewardes.
- Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
Kijken door het sleutelgat van een glazen deur
- Waarom zijn Hollanders heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen in een half
jaar tijd? Omdat er op de doos staat “van 3 tot 5 jaar”.

Oplossing sudoku

30

13. Huize Sint-Jozef bouwt

In de maand december werd er vooral
veel tijd besteed aan het opvullen van de
voegen van de gevel.

Op 15 december werden de eerste ramen
geplaatst in de ruwbouw. Alles werd
waterpas gezet.

Sinds deze week werd ons nieuwe paadje
voorzien van lantarenpalen en licht.

Op 15 december werd het gebouw
voorzien van afvoerbuizen voor het vele
regenwater dat we deze maand al
gekregen hebben.
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