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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Januari kwam dan toch met winters weer, bar koude temperaturen deden ons
dan ook even schrikken.
Er was hier in “huis” wel elke week een receptie, indien niet voor de bewoners
dan voor de vrijwilligers of de medewerkers.
Het waren leuke ontmoetingsmomenten en iedereen had wel een goed
voornemen voor het nieuwe jaar, de uitdaging is natuurlijk om deze om te
zetten in de praktijk.
Ondertussen is men begonnen met de afwerking van de ruwbouw van onze
uitbreiding. In de loop van de maand februari wordt er gestart met de
technieken.
De koude winterdagen proberen we hier in huis op te vangen door gezellige
activiteiten.
De week van de balsporten alsook de week van de liefde komen hier aan bod.
Een overzicht van het activiteitenaanbod is terug te vinden vanaf pg. 21.
Ten slotte vinden jullie in de rubriek ‘terugblik’ tal van mooie sfeerbeelden van
de voorbije maand met o.a. leuke sfeerbeelden van de vele
nieuwjaarsrecepties... hoe kan het anders.
Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Bij het begin van het nieuwe jaar geef ik graag even de data mee van de bijzondere
liturgische vieringen.
Woe 10/02
Di 01/03
Di 08/03
Do 17/03
Do 24/03
Vrij 25/03
Za 26/03
Do 12/05
vrij 03/06
Di 04/10
Do 03/11
Ma 14/11
Do 01/12
Za 24/12

Aswoensdag 15 u
Kruisweg 15 u
Solidariteitsmaal tussen 11 en 13 u
feest Sint Jozef 14.30 u + receptie
Witte Donderdag plus ziekenzalving 15 u
Goede Vrijdag 15 u
Paaswake 15 u
Kapelletjestocht
Hoogfeest Heilig Hart 15 u
Rozenkrans 15 u
Herdenkingsviering 14.30 u
Seniorenmis 15 u
Adventswake 15 u
Kerstviering 15 u

De vasten
Op 10 februari start de 40-dagentijd, beter gekend als de vasten. Maar wat betekent
dat nu eigenlijk weer juist?
De vastentijd begint voor katholieken op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt
toegediend. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46
dagen; op 40 dagen wordt gevast, alleen op de zes zondagen wordt niet gevast.
Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. De Kerk heeft in
de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. Volgens de geboden
van de Katholieke Kerk moeten katholieken vanaf 14 jaar zich op vrijdagen en enige
andere dagen, zoals Aswoensdag, onthouden van het gebruik van vlees of van een
ander voedsel volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie. In het
nieuwe kerkelijke wetboek van 1983 blijft het onthoudingsgebod nagenoeg
ongewijzigd: op vrijdagen en op Aswoensdag. Onthouding samen met vasten wordt
gevraagd op Aswoensdag en op Goede Vrijdag. Minderjarigen en zestigplussers
worden ontheven van het vastengebod. De laatste week, de Goede Week, is het
hoogtepunt van de vastenperiode. Van deze week is het Triduum samen met de
Paasdag het absolute centrum van het liturgische jaar. Het Triduum Sacrum omvat de
dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Traditioneel zijn deze
dagen nog sterker aan het gebed gewijd. Er bestaat ook een traditie om deze dagen
in retraite door te brengen.
De vastenperiode is eigenlijk de voorbereidingstijd op het hoogfeest van Pasen
waarin voor de christen vasten, gebed en broederlijk delen centraal staan.
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Askruisje
De veertigdagentijd start dus op Aswoensdag. In de
eucharistieviering tekent de priester een ‘askruisje’ op het
voorhoofd van de gelovigen. Daarmee worden ze herinnerd
aan hun roeping te leven in navolging van Jezus Christus. In
de veertig dagen voor Pasen betekent dat meegaan in de
lijdensweg van Jezus, solidair zijn met de armen en
verdrukten in deze wereld. Ook daarvan is de vasten een
uitdrukking.
De as is gemaakt van de gezegende palmtakken van
Palmzondag van het jaar daarvoor, die vóór de
Aswoensdagviering verbrand worden. De takken van jubel en
vreugde moeten eerst worden verbrand om zo tot teken te
worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.
As is een bijbels symbool van menselijke onvolmaaktheid en sterfelijkheid. Als de
priester het askruisje oplegt, doet hij dat met de woorden: “Gedenk mens, dat gij stof
zijt en tot stof zult wederkeren.” Dat stof verwijst naar het tweede scheppingsverhaal
(Gen 2), dat de mens eraan herinnert dat het leven kostbaar is, want het komt uit
Gods hand, maar tegelijk ook broos en vergankelijk als stof.
Diezelfde as is ook een teken van nieuw leven. Vroeger werd zelfs met as gewassen.
As heeft dus ook een reinigende kracht. Het afbranden van de stoppels op de akkers
maakte de grond opnieuw vruchtbaar. As die op het voorhoofd van de zondaar werd
gestrooid, reinigt en geeft kracht tot nieuw leven.
Jezelf leeg maken om ruimte te scheppen
De veertigdagentijd is een periode van inkering: een herstel van het innerlijk
evenwicht door te bezinnen over onze verhouding tot de materiële wereld en een
herstel van de rechtvaardigheid door te delen met de anderen. Het is een periode
van zelfonderzoek: het uitzuiveren van de eigen verlangens en bewustworden van
onze kleinmenselijke kanten. De veertigdagentijd is een periode van hernieuwde
openheid naar God: een bekeringsperiode van het hart.

Aswoensdagviering met asoplegging: woensdag 10 februari om 15 uur
Vastentijd is oefentijd
Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepste van jezelf
en in de wereld om je heen,
en zicht krijgen
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op het grote Licht
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaarmaken voor een nieuwe lente,
en het zaad
van vrede en menswaardigheid
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid
met God en mensen;
vingeroefening
in solidariteit.
Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven.

KOOR
volgende bijeenkomst –
iedereen welkom

dinsdag 16
februari
15.30 uur
tot 16.30 uur
in de kapel
volgende datum: donderdag 10 maart
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Pattyn Lucien
Maertens Irène
Dekindt Suzanne
Denys Maria
Heroes Marie-Thérèse

04/02/1929
11/02/1929
21/02/1938
25/02/1913
26/02/1930

87 jaar
87 jaar
78 jaar
103 jaar
86 jaar

K24
K141
K14
K13
K21

Nieuwe bewoners
Sinds 21 januari woont mevrouw Irène Volckaerts, afkomstig van Ieper in
kamer 142 (D2). Irène verbleef sinds kort in kortverblijf in K4 (D1).
Op 25 januari nam mevrouw Irène Maertens haar intrek in
kamer 141 (D2).
Irène is afkomstig van Boezinge en verbleef hier al een tijdje
in niet erkend herstelverblijf (K12a-D1).
We wensen beiden een vlotte aanpassing.

Verhuis
Op maandag 25 januari is Zuster Andrea Dobbelaere (K 141 –
D2) verhuisd naar Vogelzang in Sint-Michiels . Ze vervoegt
daarmee de andere zusters die vorig jaar al hun intrek namen
in Vogelzang.
We wensen Zuster Andrea nog een mooie tijd in haar nieuwe
omgeving.
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Overlijden
De heer Patrick Simoen is op vrijdag 15 januari
overleden.
Patrick verbleef in kamer 142 (D2) en werd 53 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Patrick heel
veel sterkte in deze tijden van afscheid.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Verhaeghe Dirk
Deleye Justien
Bonte Olivier
Mortier Delfien
Ververken Carine
Cousin Marleen
Allewaert Ann
Deleu Femke

01/02/1966
03/02/1990
06/02/1972
09/02/1995
14/02/1960
18/02/1967
23/02/1960
23/02/1988

Personeelswissels
Op 1 januari startte Safia Benhaddouche als zorgkundige op D3. Ze vervangt
hierbij Elien Derycke (zorgkundige D3), die in ziekteverlof is. Vanaf februari zal
Alissa Indevuyst deze vervanging verder op zich nemen. Alissa werkte
voorheen reeds op D3 en op D1 waar ze in januari ook nog het team versterkte.
Vanaf 4 januari werd Jirka Masselis tewerkgesteld als woonbegeleidster op
dienst 2. Ze vervangt hierbij Lisa Cailliau die nog steeds in ziekteverlof is. Jirka
liep hier een aantal jaren geleden reeds stage. We heten haar opnieuw van
harte welkom!
Op 25 januari start Lien Scheldeman als verpleegkundige op dienst 1. Zij zal
voornamelijk instaan voor de thuisverpleging in de assistentiewoningen.
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5. Vrijwilligerswerking
Terugblik op de gezellige nieuwjaarsreceptie…
Op donderdag 14 januari was het cadeautjestijd! Tijdens de nieuwjaarsreceptie
voor de vrijwilligers organiseerden we een ouderwetse kerstboompluk. Iedere
vrijwilliger had een presentje bij van om en bij de 5 euro en legde het onder de
kerstboom. Na enkele hapjes en drankjes deelden we de cadeautjes lukraak uit.
We hopen dat iedereen tevreden naar huis ging met zijn/haar pakje. Wij
vonden het een amusante namiddag!

Week van de vrijwilliger
Dit jaar gaat de week van de vrijwilliger door van 29 februari tot 4 maart.
Tijdens deze week organiseren we op donderdag 3 maart een dessertbuffet
voor de vrijwilligers als teken van dank en respect. Dit gaat dienstgebonden
door. Gelieve voor 25 februari door te geven aan Valérie of je erbij kan zijn.
Vrijwilligersvergadering
De vrijwilligersvergadering gaat dit jaar door op dinsdag 5 april om 14u in de
grote vergaderzaal. Aan deze vergadering koppelen we een vorming rond
ethisch gedrag in de zorg.
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6. Terugblik
Dienstoverschrijdend
Dansnamiddag
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Dienst 1
Nieuwjaarsreceptie

Dienst 2

Oud zijn is niet minderwaardig
jong zijn niet meerwaardig
alles wat jong is
zal spoedig oud zijn
eeuwigheid is waarde…
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Een leuk terugzien na 5 jaar…

2011

2016

Week van de soep

Gebruik van bord om dagelijks
menu en activiteit voor te stellen

Elke dag proefden we een speciale
soep gelinkt aan een land. We leerden
verschillende wereldsmaken kennen .

12

Dienst 3
Derde kleuters op bezoek
Een half uurtje bewegen samen met 5 kindjes uit de derde kleuterklas: goed
om komaf te maken met de feestkilo’s 

Kerstfeestje
gezellig samen tafelen en een bezoek van de muzikale kerstman
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Nieuwjaarsreceptie
Nog meer lekker hapjes, en voor iedereen een nieuwjaarsbrief en een
cadeautje!

7. Info
Week van de liefde
Van 15 tot en met 19 februari gaat de week van de liefde door in Huize Sint-Jozef.
Tijdens deze week staat niet alleen de liefde tussen koppels centraal, maar ook de
warmte, genegenheid en vriendschap die we voelen voor onze kinderen, vrienden,
kennissen, medebewoners en collega’s.
Op maandag wordt een dienstoverschrijdende valentijnsquiz georganiseerd.
We proberen op iedere dienst ook een gezellig
samenzijn te organiseren tussen de bewoner en
zijn / haar familie.
Op de andere dagen wordt iedereen in huis
verwend met een leuke liefdesboodschap, een
romantische film of een knuffel van ons
knuffelkonijn!
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Passiflora

Beste bezoekers van de Passiflora
Ondertussen gaan we met ons wellnessteam het 4e werkingsjaar in.
Zo werden er vorig jaar 250 verschillende behandelingen uitgevoerd in de Passiflora,
die telkens op dinsdagnamiddag open is voor onze bewoners, medewerkers en
vrijwilligers.
Ook voor dit jaar kunnen we een nieuwe verzorging aanbieden:
Waxen, het verwijderen van lichaamshaar, waarvoor we een nieuw toestel
aankochten.
Op dit moment kunt u zich ook nog inschrijven voor een uitgebreid voetarrangement,
verzorgd door Nathalie.
Ook Jirka, die momenteel Lisa vervangt, zal op regelmatige basis meewerken.
Zij zou zich vooral toeleggen op manicure en handmassage.
Zij is ook gespecialiseerd in ayurvedische massages en shiatsu.
Om de blijvende werking te garanderen en de kosten op te vangen, gelden vanaf
maart 2016 nieuwe tarieven:
- 12 euro per behandeling voor bewoners rusthuis en bewoners van de
assistentiewoningen
- 16 euro voor medewerkers en vrijwilligers
Cadeaubonnen kunt u nog steeds verkrijgen in ‘t Winkeltje of aan de receptie!
Laat u verwennen in 2016 en breng een bezoek aan de Passiflora!
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Jirka
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Tuin op poten
Tijdens de wintermaanden blijven de mensen
met groene vingers gezellig binnen. Onze
vrijwilliger heeft echter de handen al uit de
mouwen gestoken om alles proper te houden en
op te ruimen. Vóór de wintertijd plantten we
met de kinderen van de school al
voorjaarsbloeiers. En ze komen ondertussen al
uit. Weldra bezorgen we aan iedere bewoner
een potje om op de kamer te zetten.

Week van de balsporten

Tijdens de eerste week van februari organiseert de kiné een ‘week van de
balsporten’. We spelen in de Feestzaal boven, maar ook in de polyvalente zaal
beneden. Zowel in de voormiddag als in de namiddag kan boccia of petanque
gespeeld worden. Er kan ook voetbal of volleybal gespeeld worden. Ook het kegelspel
wordt bovengehaald. De gewone bewegingsactiviteiten zullen die week geschrapt
worden.
We verwachten tal van bewoners die hun kans wagen en voorzien voor elke
deelnemer een leuk aandenken.
Deze eerste week van de balsporten is het eerste onderdeel van ons Klavertje 4 van
de Senior Games. In de loop van het jaar staan nog 3 sportactiviteiten gepland.

Project ouder worden in de buurt
In samenwerking met zorgnetwerk Ieper organiseren we vanaf februari zes
infonamiddagen rond ouder worden in de buurt. Op deze infonamiddagen willen we
graag senioren uit de buurt uitnodigen, maar we richten ons tevens op medewerkers,
vrijwilligers of familieleden van bewoners. Het doel van deze 6 namiddagen is om
senioren gerichte informatie te geven over diensten, premies,… die hen
ondersteunen om op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven wonen in de eigen
omgeving. Meer info vindt je op volgende pagina.
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8. Menu
dag

Datum

ONTBIJT
toespijs

ma 01/feb confituur

soep

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

aardappel

saus

dessert

AVOND
beleg

groentesoep

varkensgebraad appelmoes

kookaardappel

braadsaus

dessert

kaasbordje

preisoep

steak suisse

tomatensalade

kookaardappel

Spaanse saus

dessert

hesp

wo 03/feb choco

kippensoep

tongrolletje

spinazie

puree

vissaus

dessert

kalfsworst

do 04/feb smeerkaas

seldersoep

kookaardappel

dessert

vissalade

vr 05/feb confituur

tomatensoep

varkensgoulash
gebakken
kipfilet

gebakken aardappel vinaigrette

dessert

kaas

za 06/feb chocolade

kervelsoep

heekfilet

salade
andijvie in
roomsaus

kookaardappel

dessert

préparé

beenhesp

salade

gebakken aardappel vinaigrette

dessert

di 02/feb peperkoek

zo 07/feb koekebrood aspergesoep
groentesoep

Ardens gebraad spruitjes

kookaardappel

braadsaus

dessert

hennepot
charcuterie
bordje

seldersoep

worst

hutsepot

Spaanse saus

dessert

kaas

wo 10/feb choco

preisoep

kabeljauw

fijne salade

puree

garnalensaus

dessert

salami

do 11/feb smeerkaas

crème crecy

kalfstong

kroketten

Madeirasaus

gebak

vleessalade

vr 12/feb confituur

erwtensoep

vleesbrood

kookaardappel

bruine saus

dessert

kaas

za 13/feb chocolade

kippensoep

pladijsfilet

champignons
bloemkool in
kaassaus
andijvie in
roomsaus

kookaardappel

hofmeesterboter

dessert

préparé

rosbief

witlof of wortelen

gebakken aardappel pepersaus

gebak

hoofdvlees

ma 08/feb confituur
di 09/feb peperkoek

zo 14/feb koekebrood aspergesoep
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dag

Datum

ONTBIJT
toespijs

ma 15/feb confituur

soep

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

aardappel

groentesoep

casselrib

prinsessenboontjes

kookaardappel

preisoep

kalfsblanket

brunoisegroentjes

rijst

wo 17/feb choco

seldersoep

juliennegroentjes

puree

do 18/feb smeerkaas

wortelsoep

zonnevis
spaghetti
bolognaise

vr 19/feb confituur

tomatensoep

kipgyros

fijne salade

gebakken
aardappel

za 20/feb chocolade

bloemkoolsoep koolvis

broccolimix

di 16/feb peperkoek

zo 21/feb koekebrood ossenstaartsoep varkenshaasje
mosterd
ma 22/feb confituur
groentesoep
gebraad
di 23/feb peperkoek

saus
kruidensaus

dessert

AVOND
beleg

dessert

hamrolletje

dessert

kaas

dessert

Parijse worst

dessert

vissalade

mayonaise

dessert

kaas

kookaardappel

vissaus

dessert

préparé

witlof of spruitjes

kroketten

archiduc saus

gebak

paté

schorseneren

kookaardappel

braadsaus

dessert

kaasbordje

admiraalsaus

preisoep

wienerschnitzel tomatensalade

kookaardappel

Spaanse saus

dessert

kalfsworst

wo 24/feb choco

seldersoep

puree

paprikasaus

dessert

kruidenham

do 25/feb smeerkaas

kervelsoep

zalmfilet
veldsla
macaroni met
hesp in kaassaus

dessert

kipsalade

vr 26/feb confituur

tomatensoep

kalkoenfilet

erwtjes en wortelen

kookaardappel

tijmsaus

dessert

kaas

za 27/feb chocolade

kippensoep

hamburger

zigeunersalade

kookaardappel

tuinkruidensaus

dessert

visgratin

groene asperges

denappeltjes

gebak

préparé
kippewit met
kruiden

orloff gebraad

wokgroentjes

kookaardappel

dessert

Russisch ei

zo 28/feb koekebrood aspergesoep
ma 29/feb confituur

groentesoep
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braadsaus

9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

D3
Soep

Dinsdag

Soep

Soep

Soep

Woensdag

Keukenact.

Volleybal

Donderdag

Individueel

Soep

Individuele
begeleiding
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

Maandag 01/02

Sportweek + 6de leerjaar

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Dinsdag 02/02

Sportweek + Ouderwetse koffietafel

Living 15 uur

Woensdag 03/02

Sportweek

Living 15 uur

Donderdag 04/02 Sportweek
Sportweek
Vrijdag 05/02

Living 15 uur

Zaterdag 06/02

Living 15 uur

Maandag 08/02

Koffietafel
Bingo

Dinsdag 09/02

Mannenmoment + pannenkoeken

Living 14u30 uur

Woensdag 10/02

Aswoensdag

Kapel 15 uur

Living 15 uur
Living 15 uur

Donderdag 11/02 Reminiscentie Koningshuis

Living 15 uur

Vrijdag 12/02

Iepers dialect

Living 15 uur

Zaterdag 13/02

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 15/02

Valentijnquiz

Cafetaria 15 uur

Dinsdag 16/02

Zangkoor

Living 15 uur

Woensdag 17/02

Kaarten + Individuele begeleiding

Cafetaria 15 uur

Donderdag 18/02 Schrijfnamiddag
Handmassage
Vrijdag 19/02

Living 15 uur

Maandag 22/02

Koffietafel
Verjaardagsfeest

Living 15 uur
Living 15 uur

Dinsdag 23/02

Appelcake + 6de leerjaar

Living 15 uur

Woensdag 24/02

Kaarten + individuele begeleiding

Cafetaria 15 uur

Zaterdag 20/02

Living 15 uur

Donderdag 25/02 Mölkyspel
Koffietafel
Vrijdag 26/02

Living 15 uur

Zaterdag 27/02

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 29/02

Naaiatelier

Living 15 uur

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Maandag 01/02

Activiteit
Sportweek: balsport + bezoek 6de lj.

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Dinsdag 02/02

Sportweek: balsport + Quiz
balsporten

Living 15 uur

Woensdag 03/02

Sportweek: balsport + Chocomousse

Living 14u30

Donderdag 04/02

Sportweek: balsport + reminiscentie

Living 15 uur

Vrijdag 05/02

Sportweek: balsport
Wellnesskoffer: gelaatsverzorging

Kamer 15 uur

Koffietafel
Zitdansnamiddag

Living 14 uur

Woensdag 10/02

Mannenmoment +
Bekende vrouwelijke sterren
Aswoensdag: viering om 15 uur

Cafetaria 14u30
Living 15 uur
Kapel 15 uur

Donderdag 11/02

Crea: kaarten week van de liefde

Living 15 uur

Vrijdag 12/02

Wellnesskoffer: Spanning ontspanning

Living 15 uur

Zaterdag 13/02

Koffietafel

Living 14 uur

Maandag 15/02

Valentijnquiz

Cafetaria 15 uur

Dinsdag 16/02

Kapel 15 uur

Woensdag 17/02

Zangkoor
Bakken: brownie

Donderdag 18/02

Koffietafel met verwenbord

Living 15 uur

Vrijdag 19/02

Wellnesskoffer: Voetverzorging

Kamer 15 uur

Zaterdag 20/02

Koffietafel

Living 14 uur

Maandag 22/02

Actua

Living 15 uur

Dinsdag 23/02

Bezoek 6e leerjaar : spel

Living 15 uur

Woensdag 24/02

Crème brûlée met frambozen

Living 14u30

Donderdag 25/02

Kaartspelen

Living 15 uur

Vrijdag 26/02

Wellnesskoffer: Handmassage

Kamer 15 uur

Zaterdag 27/02

Koffietafel
Bingo

Living 14 uur

Zaterdag 06/02
Maandag 08/02
Dinsdag 09/02

Maandag 29/02

Living 15 uur

Living 14u30

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Maandag 01/02

Sportweek: balsport + bezoek 6de leerjaar

Dinsdag 02/02

Sportweek: balsport + reminiscentie

Woensdag 03/02

Sportweek: balsport + wellness

Donderdag 04/02

Sportweek

Vrijdag 05/02

Sportweek +appeltaart met bolletje ijs

Maandag 08/02

Crea: werken met stof

Dinsdag 09/02

Mannenmoment + voorleesmoment

Woensdag 10/02

Aswoensdag: viering om 15 uur

Donderdag 11/02

Bakken: gemarmerde cake

Vrijdag 12/02

Wellness

Maandag 15/02

Valentijnquiz in Cafetaria

Dinsdag 16/02

Koor + ‘de schat van je leven: herinneringen’

Woensdag 17/02

Wellness

Donderdag 18/02

Koken met Nelly en André: trio van pasta

Vrijdag 19/02

colorcards

Maandag 22/02

Turnen met derde kleuterklas

Dinsdag 23/02

Bezoek 6de leerjaar: spel

Woensdag 24/02

Wellness

Donderdag 25/02

Carnaval met kleuters van Poelkapelle

Vrijdag 26/02

Pannenkoekenbak

Maandag 29/02

Turnen met 3de kleuterklas
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Neyssens Alice
Vandenbroucke Giberte
Depover Magdalena
Janssen Lydia
Lambrecht Maria

04/02/1925
08/02/1932
16/02/1939
19/02/1932
21/02/1931

91 jaar
84 jaar
77 jaar
84 jaar
85 jaar

Flat 3D
Flat 3C
Flat GC
Flat 2E
Flat 2G

Activiteiten
Aswoensdagviering
Eucharistie met asoplegging: om 15 u in de kapel
Turnen
Turnen gaat door op maandag 15 februari. Opgelet dit is voor 1 keer de derde
maandag van de maand in plaats van tweede!!!!!
Geplande activiteiten
De voorziene activiteit voor februari zal nog gecommuniceerd worden.
Terugblik activiteiten
Zoals elk jaar vond in januari de nieuwjaarsreceptie plaats. Na een speech van
Mevr. Hemelsoen konden we samen het glas heffen en klinken met de vele
aanwezigen. En het waren er veel… we konden nog net allemaal een plaatsje
vinden in onze living, lekker knus dicht bij mekaar! De buikjes werden goed
gevuld met allerlei warme en koude hapjes. Het mag gezegd worden: de kokjes
verdienen een daverend applaus voor al die lekkernijen! Er volgde nog een
nieuwjaarswens en tijd om wat bij te praten. Kortom het was een geslaagde en
gezellige namiddag! Hieronder enkele sfeerbeelden:
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11. Koken met André
SNELLE COQ AU VIN MET UITJES EN CHAMPIGNONS
(4 PERS.)
Ingrediënten
-

1 blokje kippenbouillion
1 wortel, fijngesneden
1 snuifje suiker
1 ui fijngesneden
4 kippenbillen

-

2 eetlepels gehakte peterselie
6 eetlepels vetstof
125 gr schoongemaakte zilveruitjes
125 gr champignons
5 dl rode wijn

Bereiding
- Zet een kookpot op het vuur en braadt de kippenbillen om en om goudbruin in
2 eetlepels vetstof.
- Voeg de gesneden ui en wortel toe.
- Laat kort fruiten.
- Voeg de rode wijn en het bouillonblokje toe, zet het deksel op de pot en laat
ongeveer 45 minuten pruttelen.
- Blancheer de schoongemaakte zilvertuitjes in ruim water en spoel ze koud.
- Bak de uitjes in 2 eetlepels vetstof en voeg suiker toe.
- Bak in een ander pannetje de gesneden champignons in de rest van de vetstof.
- Mix de jus van de kip met een staafmixer (zo zullen de wortel en de ui
gepureerd worden en dienen ze als bindmiddel).
- Breng op smaak met peper en zout.
- Doe de kip terug in de jus, strooi de uitjes, champignons en peterselie over de
bereiding.
- Serveer met gekookte aardappeltjes.

S M A K E L I J K !!!
Garnituren:
- Marie-Lou: artisjokbodem, champignons “Soubise”.
- Véronique: muskatdruiven
- Dijonaise: mosterd
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12. Pret en verzet

Valentijn weetjes
Valentijn relatiegeschenken
De eerste Valentijn relatiegeschenken werden uitgedeeld in de zeventiende eeuw,
maar pas in de negentiende eeuw was de verkoop ervan aan een echte opmars toe.
Chocolade als Valentijn relatiegeschenk deed pas op het einde van de negentiende
eeuw zijn intrede. Tegenwoordig wordt maar liefst 85% van alle relatiegeschenken
aangekocht door vrouwen.
Valentijn in de Middeleeuwen
In de Middeleeuwen trokken mannen en vrouwen een naam uit een bokaal om te
weten wie hun Valentijn zou zijn. Ze droegen deze namen vervolgens één week lang
op hun mouwen. In het Engels bestaat er nog altijd een uitdrukking – ‘to wear your
heart on your sleeve’. Het betekent dat het voor andere mensen gemakkelijk is te
weten hoe jij je voelt. In de Middeleeuwen aten vrouwen ook bizar eten op Valentijn
omdat ze geloofden dat ze dan zouden dromen over hun toekomstige echtgenoot.
Valentijn in Verona
De Italiaanse stad Verona, waar de geliefden Romeo & Juliet leefden in het
gelijknamige verhaal van William Shakespeare, ontvangt ieder jaar op Valentijnsdag
meer dan duizend brieven die geadresseerd zijn aan Juliet.
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Valentijn vogels
Een oud bijgeloof beweert dat het soort vogel dat je te zien krijgt op Valentijnsdag de
persoonlijkheid van je toekomstige echtgenoot voorspelt.







Spreeuw: een arme man
Distelvink: een miljonair
Merel: een priester of geestelijke man
Kruisbek: een twistzieke man
Roodborstje: een man die de misdaad bestrijdt
Uil: geen man; je zult een oude vrijster worden

Het zien van duiven op Valentijnsdag zegt niets over het soort man waarmee je zult
trouwen, maar het is wel een voorbode voor een lang en gelukkig huwelijk.
Valentijn eekhoorn
Niet alleen vogels kunnen iets zeggen over je toekomstige huwelijk. Als je
bijvoorbeeld een eekhoorn ziet op Valentijnsdag betekent dit dat je met een
oplichter zult trouwen die er met al je geld vandoor zal gaan.
Valentijn appels
Wil je weten hoeveel kinderen je zult krijgen, dan kan je een appel in twee snijden.
Het aantal zaadjes in het midden van de appel staat voor het aantal kinderen dat jij
en je echtgenoot zullen hebben. Ook indien je niet kunt kiezen tussen verschillende
huwelijkspartners, kan een appel nuttig blijken. Draai aan het steeltje van de appel en
spreek bij elke draai de naam van een mogelijke huwelijkspartner uit. De naam die je
zegt op het moment dat het steeltje valt, is de naam van je toekomstige echtgenoot.
Heb je op Valentijnsdag geen appels in huis, dan kan een krant, de radio of de TV nog
altijd een oplossing bieden. De eerste naam die je op Valentijn in de krant leest of op
tv of op de radio hoort, is de naam van je toekomstige echtgenoot.
Valentijn kaarten en relatiegeschenken voor huisdieren
Ongeveer 3% van alle eigenaren van huisdieren geeft Valentijn kaarten of
relatiegeschenken aan hun hond of kat. In de dierenspeciaalzaak vind je een groot
assortiment aan speeltjes en lekkernijen in de vorm van hartjes en andere Valentijn
motieven. Geef echter nooit chocolade, want dat is giftig voor huisdieren.
Valentijn bloemen en rozen
Valentijn en moederdag zijn de gelegenheden waarbij het vaakst bloemen worden
gegeven. Wereldwijd worden er meer dan 50 miljoen bloemen geschonken voor
Valentijn. 73% van alle Valentijn bloemen wordt aangekocht door mannen, terwijl
slechts 27% van de vrouwen bloemen cadeau doet voor Valentijn.
Valentijn kleren
In sommige culturen krijgt een vrouw voor Valentijn kleren van haar aanbidders. Als
de vrouw het kledingstuk beslist te houden, betekent dit dat ze zijn voorstel om met
hem te trouwen aanvaardt.
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

In de week van 11 januari werden alle
plafonds van de garages geïsoleerd.

De laatste voegwerken aan de gevel
werden ook afgewerkt.

De ramen op de overgangsbrug werden
verder geïnstalleerd.

Hier werden de koepels opgemetseld,
zodat de roofing erover kan getrokken
worden. Op de roofing komt dan de
uiteindelijke glaskoepel.
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