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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Maart, de winter gaat, de lente komt, de paasbloemen komen voorzichtig met
hun kopje boven de grond.
Werken aan de kwaliteit van de dienstverlening van de bewoners blijft voor
ons allen prioritair! Dit jaar willen we dit voornamelijk doen vanuit het werken
aan onze communicatie hier in huis en dit op alle niveaus!!!
Communiceren van mens tot mens zal ons ondersteunen in onze
dagdagelijkse begeleiding naar de bewoners toe, in onze
samenwerking met collega’s en in het samenwerken met externen…
We starten deze maand met de week van de vrijwilliger. Meer hierover op
pagina 10.
Begin maart, we zijn een jaar verder met de uitbreiding van het
woonzorgcentrum, de bouwwerken vorderen goed, nog een paar weken en de
ruwbouw zit erop. Eind februari werd er reeds gestart met de technieken.
Meer over de bouw op pg. 31.
In de bezinningsrubriek op pagina 4 leest u meer over de uitwerking van de
vastenperiode, het feest van de H. Jozef en de pastorale activiteitenkalender.
De woonbegeleiders werkten weeral een mooi activiteitenaanbod uit. Dit
vindt u terug vanaf pg. 22.
In de rubriek terugblik kan u nagenieten van tal van mooie sfeerbeelden van de
voorbije maand. De week van de liefde was hierbij een hoogtepunt.
Vriendelijke groet

Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Culinair solidair
Op dinsdag 8 maart organiseren wij opnieuw een maaltijd ten voordele van
broederlijk delen. Het land dat dit jaar gesteund wordt is Colombia. Tussen 11 en 13
uur kan men in de cafetaria terecht voor een Colombiaanse maaltijd. Bewoners die
wensen deel te nemen kunnen om 11u eten. Medewerkers, vrijwilligers, familieleden
en mensen van buitenaf kunnen komen om 12 uur. Inschrijven voor deze maaltijd is
verplicht. Bewoners kunnen inschrijven via de woonbegeleiders. De prijs voor deze
maaltijd is 8 euro. De opbrengst is voor broederlijk delen.

Steun de strijd van de armsten in Colombia

Solidariteitsmaaltijd
Sinds 2008 stopten we het sober maal in een nieuw kleedje.
In plaats van sober, koken we solidair. Door samen te tafelen tonen
we onze verontwaardiging over de honger in de wereld en zeggen
we dat voedsel moet gedeeld worden. We nodigen bewoners,
medewerkers, familie en vrijwilligers uit om samen te tafelen. Op
het menu staat:

soep-hoofdschotel-koffie
Deze heerlijke maaltijd is te krijgen voor slechts 8 euro!
Op dinsdag 8 maart in de cafetaria.
Om 11 uur voor de bewoners
Om 12 uur voor medewerkers, vrijwilligers, familie,
sympathisanten…

Inschrijven via het infobord bij de cafetaria of
aan de receptie tegen 4 maart !

van harte welkom!!!
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Kruisweg
De kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het
gerechtsgebouw tot op de heuvel van Golgotha. Ieder schilderij of reliëf beeldt een
scène uit het lijdensverhaal van Christus uit. Dit wordt een kruiswegstatie genoemd.
Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan
betekent.
Sinds de vijftiende eeuw ontstond in de katholieke kerk de kruiswegoefening, waarbij
de gelovigen biddend en herdenkend langs de veertien kruiswegstaties gaan. Het
ontstaan van dit gebruik wordt toegeschreven aan Maria, de moeder van Jezus, die in
Jeruzalem de plaatsen van de kruisweg bezocht. De verspreiding van het gebruik
hebben we te danken aan Fransciscus van Assissi.
Op dinsdag 1 maart komen we om 15 uur samen in de kapel om de kruisweg te
bidden.
Feest van de Heilige Jozef
Jozef was een bescheiden figuur. Veel is ons van hem niet bekend. Hij was een
toegewijde echtgenoot en een liefdevolle vader. Zijn eerste feestdag viert hij samen
met Jezus en Maria (feest van de Heilige familie). Juist door zijn eenvoud en
liefdevolle zorg heeft hij in de loop der tijden veel verering gekregen bij de gelovigen,
die in hem een voorbeeld zagen van oprechte naastenliefde.
19 maart is in de katholieke kerk het feest van de Heilige Jozef.
Vroeger werd dit feest ook in de gezinnen gevierd, als Vaderdag. In sommige streken
van ons land gebeurt dit nog sporadisch. De Heilige Jozef is de patroon van:
arbeiders, houthakkers, timmerlui, meubelmakers, ingenieurs,
begrafenisondernemers, reizigers, stervenden, bij oogaandoeningen , woningnood,…
En natuurlijk is hij ook de patroon van ons huis. Op 17 maart wordt iedereen
uitgenodigd om 14.30 uur in de kapel. Wie vieren eerst eucharistie en daarna wordt
u een kleine receptie aangeboden ter ere van het feest van de Heilige Jozef.
Palmwijding
Op vrijdag 18 maart wordt in de eucharistieviering palm gewijd. Na de viering kan
men palm meenemen. Op maandag 21 maart komen Nelly en Irène langs om alle
kamers van een palmkaartje te voorzien.
Goede week
In de Goede Week herdenken de christenen het einde van het leven van Jezus vanaf
zijn blijde intrede in Jeruzalem op Palmzondag tot aan zijn verrijzenis op Pasen. Deze
driedaagse begint met de avondmaalviering van Witte Donderdag en eindigt met de
vespers van Paaszondag. Later voegde men daar nog de intocht van Jezus in
Jeruzalem aan toe, wat werd gevierd op de zondag voor pasen (Palmzondag). Op die
manier ontstond de Goede Week. Het voorvoegsel ‘goed’ vindt zijn oorsprong in het
heil, ‘het goed’ dat aan alle mensen wordt toegezegd in het Paasmysterie van de
Heer. Het was ook een week waarin aan Christenen werd gevraagd om goed te zijn
voor elkaar, door bijvoorbeeld geen schulden terug te vorderen, ... Andere
benamingen voor deze week zijn ‘Stille Week’, ‘Grote Week’ of ‘Heilige Week’.
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Witte Donderdag
Op Witte Donderdag herdenken we het laatste
avondmaal van de Heer. In de meeste talen wordt
deze dag Heilige Donderdag genoemd. Onze
benaming is afkomstig van het witte gewaad dat de
priester draagt tijdens de viering, een contrast met de
andere dagen van de vasten, waarop de liturgische
kleur paars is. In het Duits spreekt men over
Gründonnerstag, wat hier niets te maken heeft met
de liturgische kleur, maar met het Hoogduitse woord
‘gronan’, wat ‘klagend schreien’ betekent. Tot in de
Middeleeuwen bestond de gewoonte om openbare
boetelingen op Witte Donderdag weer met de kerk te verzoenen zodat ze konden
deelnemen aan de Paasviering.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en de dood van de Heer. In de
meeste andere talen wordt deze dag Heilige Vrijdag genoemd, in het Duits
spreekt men over ‘Karfreitag’. Men is niet zeker over de betekenis hiervan.
Het zou afkomstig kunnen zijn van het Middelhoogduitse woord ‘kara’ dat
zorg of kommer betekent, maar evengoed van het Latijnse ‘carena’ wat
ontthouding betekent.

Pasen
Volgens Paulus kreeg het Joodse paasfeest voor
Christenen een nieuwe inhoud en betekenis: ‘Doe de
oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U
moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons
paaslam is geslacht: Christus’ (1 Kor 5,7)
Waarschijnlijk vierden de eerste joods-christenen
gedurende het joodse paasfeest reeds de gedachtenis
van hun eigen christelijke paasmysterie. Het joodse
paasfeest ontstond als lentefeest: men vierde de
overgang van winter naar lente, van duisternis naar
licht, van dood naar nieuw leven. In die zin was het
reeds een feest van bevrijding. De uittocht uit Egypte
en de verbondssluiting in de woestijn was voor de
Israëlieten de fundamentele gebeurtenis waardoor
God hen tot zijn volk maakte. Op Pesach herdenkt
men dit gebeuren, maar het betekent ook dat elke
deelnemer zich opgenomen weet in Gods bevrijdend
heilshandelen, een bewust beleven dat ze samen een
verbondsvolk zijn. Voor Christenen betekende Jezus’ verrijzenis dat er een nieuwe
heilsorde tot stond gekomen was. Dit wilde ‘het nieuwe volk van God’ in hun
Paasfeest vieren.
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Koor
Dinsdag 22 maart om 15u30 in de kapel. Opgepast deze datum werd gewijzigd!!!
Gezocht
Voor de palmwijding zijn we nog op zoek naar palmtakjes.
Wie palm kan missen uit zijn tuin mag dit laten weten aan Petra.
We verzamelen de palm tegen maandag 14 maart.
Pastorale agenda
Di 01/03
Di 08/03
Do 17/03
Do 24/03
Vrij 25/03
Za 26/03

Kruisweg 15 u
Solidariteitsmaaltijd tussen 11 en 13 u
Feest Sint-Jozef 14.30 u + receptie
Witte donderdag met ziekenzalving 15 u
Goede Vrijdag 15 u
Paaswake 15 u

3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Bustraen Maria

06/03/1926

90 jaar

K6

Aneca Jenny

10/03/1932

84 jaar

K12a

Vande Velde Victorine

12/03/1925

91 jaar

K102

D’alleine Maria

12/03/1921

95 jaar

K2

Geldhof Laura

13/03/1929

87 jaar

K125

Fieu Walther

15/03/1935

81 jaar

K106

Depuydt Jeanne

17/03/1931

85 jaar

K117

Bauden Henri

24/03/1923

93 jaar

K25

Duriez Lucienne

31/03/1929

87 jaar

K145
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Nieuwe bewoners
Sinds dinsdag 2 februari woont mevrouw
Anna Masschelein in kamer 21 (D1). Anna is
afkomstig van Zonnebeke. Ze is al een
beetje vertrouwd met ons WZC, want ze
verbleef hier vroeger nog in kortverblijf.
Op maandag 15 februari nam de heer
Roger Descheemaeker zijn intrek in kamer 139 (D2).Hij is afkomstig van Mesen.
Op woensdag 17 februari werd mevrouw Jeannine De Bisschop definitief in ons
woonzorgcentrum opgenomen. Ze blijft voorlopig in kamer 9 (D1)wonen, waar ze
reeds in kortverblijf verbleef. Jeannine is afkomstig van Dikkebus.
We heten Anna, Roger en Jeannine van harte welkom en wensen hen een mooie tijd
in ons midden.

Verhuis
Op 11 februari is mevrouw Denise François verhuisd van
K139 (D2)naar K111 (D3).
We wensen Denise een vlotte aanpassing.

Overlijden
Op woensdag 27 januari is mevrouw
Marie-Thérèse Heroes overleden. Marie-Thérèse
verbleef in kamer 21 (D1) en werd net geen 86 jaar.
De heer Maurice Desodt (K111 - D3) is op zondag 7
februari gestorven. Maurice werd 86 jaar.
Donderdag 11 februari is de heer William Gurdebeke
van ons heengegaan. William verbleef samen met zijn
echtgenote, mevrouw Marta Suffis in kamer 7 (D1).
William was 91 jaar.
Mevrouw Agnes Degraeve is maandag 15 februari ingeslapen. Agnes verbleef in
kamer 31 in herstelverblijf. Ze werd 87 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van
Marie-Thérèse , Maurice, William en Agnes heel veel sterkte in deze tijden van
afscheid.
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4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Caignie Evelyn
Devos Geert
Clarysse An-Sofie
Demolder Evelien

13/03/1975
13/03/1970
14/03/1983
28/03/1986

Personeelswissels
Vanaf 2 februari 2016 werkt Annelies Boeraeve deeltijds als zorgkundige op
D3. Zij combineert dit met haar studies tot verpleegkundige.
Op 18 maart eindigt de tewerkstelling van Cindy Lermytte, diensthoofd
dienst 1. Cindy gaat een nieuwe uitdaging aan, waarbij we haar het allerbeste
wensen. Ine Devos, verpleegkundige mobiele equipe, zal worden aangesteld
als verantwoordelijke ad interim in afwachting tot de aanstelling van een nieuw
diensthoofd.
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5. Vrijwilligerswerking
Week van de vrijwilliger
Van 29 februari tot 4 maart is het week van de vrijwilliger. Binnen Huize SintJozef worden jullie daarom op donderdag 3 maart getrakteerd op een
dessertbuffet. Het dessertbuffet gaat dienstgebonden door, mensen die
dienstoverschrijdende activiteiten ondersteunen (zoals de wandelingen en
cafetaria) kunnen aansluiten op het dessertbuffet in de cafetaria. We voorzien
een fijne attentie voor de aanwezige vrijwilligers.

uit dank voor uw warme zorg
die u met hart en ziel bied aan onze bewoners

Vrijwilligersvergadering
Op dinsdag 5 april gaat onze jaarlijkse vrijwilligersvergadering door. We gaan
van start om 14u in de grote vergaderzaal met een vorming rond ethisch
gedrag, dit zal ongeveer een uur in beslag nemen. Aansluitend vindt de
vergadering plaats waarin we alle activiteiten evalueren en stilstaan bij de
doelstellingen voor dit jaar.
Noteer dit alvast nog in jullie agenda…
- Donderdag 12 mei: kappelletjestocht
- Donderdag 19 mei: eerste wandeling
- Donderdag 7 juli: zeedag Oostende
10

6. Terugblik
Dienstoverschrijdend
Week van de balsporten
Tijdens de eerste week van februari werd door de kiné een sportieve week
georganiseerd. In de Feestzaal vond elke dag een (zit)voetbalmatch plaats. Er
werd heel wat gescoord ook al deden de keepers flink hun best.
In de polyvalente zaal werd een nieuw spel ”Boccia” geïntroduceerd. Het spel is
een variant op petanque maar met lederen ballen. Er zijn enkele specifieke
spelregels maar de bedoeling van het spel is hetzelfde. Bewoners die fysiek wat
beperkt zijn, konden toch meedoen.
Vrijdag werd een finalespel Boccia gespeeld en kreeg iedereen een “Klavertje
Vier” opgespeld. Voor alle deelnemers van de sportweek werd het eerste
blaadje van ons klavertje mooi oranje ingekleurd. Tijdens de fietsweek van april
kan iedereen een 2de kleurtje bijverdienen. Hieronder enkele sfeerbeelden:
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Valentijnsquiz

Dienst 1
Valentijnsdiner

12

Dienst 2
Dessertbuffet met familieleden voor week van de liefde

Bezoek van het knuffelkonijn

13

Bezoek van ‘Cassie’, hond van woonbegeleidster Jirka

Stagiaire Rosalie
Rosalie, derdejaars studente ergotherapie van
de Howest, begon deze maand met haar stage
op dienst 2.
Ze leert de werking van de woonbegeleiding
kennen en helpt bij het organiseren van
activiteiten, creëren van de huiselijkheid op de
dienst en begeleiden van de maaltijden.
In verband met haar eindwerk zal ze een
mannenatelier oprichten waar alle mannelijke
bewoners aan activiteiten kunnen deelnemen.
De activiteiten die worden aangeboden zullen
gekozen worden op basis van de interesses
van de bewoners.
We wensen Rosalie veel succes met haar stage en haar eindwerk.
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Dienst 3
Bezoek van de derde kleuterklas: turnen

Week van de liefde: ‘Duo van Pasta’ Met Chefs Nelly en André
Tijdens de week van de liefde kwamen Nelly en André koken bij ons. We kregen twee
heerlijke pasta-gerechtjes voorgeschoteld: tagliatelli met roomsaus van zalm en
garnaal en tagliatelli met tomatensaus en groene kruiden.
Ook knuffelkonijn Femke kwam langs met warme, zachte en vooral gratis knuffels 
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Verjaardagsfeesje Irène
Irène was jarig op 11 februari. Zij trakteerde ons op een lekker stuk taart, en wij
op onze beurt haalden de liedjesboekjes boven en zongen voor haar de longen
uit ons lijf 

Bezoek 6de leerjaar: sjoelbak
3 jongens van het zesde leerjaar kwamen ons vergezellen voor een gezellig
partijtje sjoelbak. Onze bewoners genoten van hun jeugdige aanwezigheid!
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7. Info
Kapsalon
Vanaf 1 maart 2016 zullen volgende prijzen van toepassing zijn voor ons
kapsalon:








Knippen + wassen.............................................. 10 euro
Mis en plis ......................................................... 12 euro
Brushing ............................................................ 13 euro
Kleuren .............................................................. 28 euro
Permanente ...................................................... 47 euro
Crèmebad.......................................................... 3 euro
Plix .................................................................... 3 euro

Pedicure
Vanaf maart kan pedicure en nagelverzorging van de handen (knippen van de
nagels + veilen van de nagels) aangevraagd worden voor de prijs van 20 euro.
Dit wordt ook opgenomen in de supplementenlijst.

Tuin op poten
In maart steken we de handen uit de mouwen om de tuin opnieuw op te
fleuren. Samen met enkele vrijwilligers en kinderen van de school zullen we
vanaf maart regelmatig activiteiten organiseren in en rond de tuin. De
woonbegeleiders brengen jullie tijdig op de hoogte. En op een zonnige dag kan
iedereen vrijblijvend eens een bezoekje brengen aan de tuin.

Mannenmoment
In maart vindt er geen mannenmoment plaats omwille van de
solidariteitsmaaltijd. In april gaat het volgende mannenmoment door op
dinsdag 12 april.
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Praatcafé dementie
“Dementie hoef je niet alleen te dragen”
Op welke diensten kan je een beroep doen als de zorg te zwaar wordt? Op
welke tegemoetkomingen heb je recht? Bij wie kan je hiervoor terrecht? De
leden van de werkgroep uit de thuiszorg maken je hierin wegwijs.
Dit praatcafé vindt plaats op dinsdag 22 maart om 14u in CC Het Perron in
Ieper (M. Fochlaan 1 – 8900 Ieper). Er is parking voorzien achter het station.
Voor meer info kunt u terrecht bij Thuiszorgcentrum vzw (056/52 63 30) of op
www.praatcafedementiewvl.be.

Lenteontbijt
Alle bewoners, vrijwilligers en familieleden worden op zondag 24 april van
harte uitgenodigd op ons lenteontbijt.
Tijdens de eerste editie van ons lenteontbijt bieden we een gezond ontbijt met
veel lekkers aan voor de prijs van 9 euro. Kinderen betalen 5 euro. De
opbrengst van ons lenteontbijt gaat naar de activiteitenwerking binnen Huize
Sint-Jozef.
Meer info en reclame volgt nog!
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Passiflora
Nieuw in het assortiment van behandelingen bij Passiflora: Manicure.

Vanaf maart gelden nieuwe tarieven:
 Bewoners rusthuis en assistentiewoningen: 12 euro per behandeling
 Personeel/vrijwilligers: 16 euro per behandeling
Keuze uit massage, gezichtsverzorging, voetbehandeling en manicure en dit
telkens op dinsdagnamiddag in de Passiflora.
Inschrijven kan aan de receptie of vraag na op uw dienst.
Cadeautip:
Verras eens iemand met een verwenbon, beschikbaar aan de receptie of
in ’t winkeltje.
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Jirka
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8. Menu
dag Datum

ONTBIJT
toespijs

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

di 01/mrt

peperkoek

preisoep

worst

hutsepot

wo 02/mrt

choco

wortelsoep

kabeljauw

prei in witte saus

do

smeerkaas

seldersoep

kipfilet

Chinese rijstschotel

vr 04/mrt

confituur

tomatensoep

rundskarbonaden

fijne salade

gebakken
aardappel

za 05/mrt

chocolade

kippensoep

heekfilet

juliennegroentjes

puree

tartaarsaus

zo

koekebrood

aspergesoep

smulhammetje

witlof of spruitjes

kroketten

roomsaus

confituur

groentesoep

varkensgebraad

erwtjes en wortelen

kookaardappel

braadsaus

dessert

breughelbordje

peperkoek

kervelsoep

steak Suisse

tomatensalade

Spaanse saus

dessert

kaas

wo 09/mrt

choco

bloemkoolsoep

tongrolletje

gestoofd prei

kookaardappel
Parijse
aardappeltjes

vissaus

dessert

hespenworst

do

smeerkaas

seldersoep

gehaktballetje

champignons

puree

tomatensaus

dessert

salami

vr 11/mrt

confituur

tomatensoep

kalkoenstoofvlees

appelmoes

kookaardappel

dessert

kaas

za 12/mrt

chocolade

peterseliesoep

hesp

witloof

puree

kaassaus

dessert

préparé

zo

koekebrood

ossenstaartsoep

scampi

salade

frietjes

lookbotersaus

gebak

confituur

groentesoep

duivelsgebraad

prinsessenboontjes

kookaardappel

bruine saus

dessert

potjesvlees
parmaham met
meloen

03/mrt

06/mrt

ma 07/mrt
di 08/mrt

10/mrt

13/mrt

ma 14/mrt

soep
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aardappel

kookaardappel

saus

dessert

AVOND
beleg

bruine saus

dessert

kaas

bruine botersaus

dessert

vleessalade

currysaus

dessert

kalkoenham

dessert

kaas

dessert

préparé

gebak wynendaelerpaté

dag Datum

ONTBIJT
toespijs

soep

di

15/mrt

peperkoek

preisoep

wo

16/mrt

choco

wortelsoep

do

17/mrt

smeerkaas

erwtensoep

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

aardappel

kipfilet

Gentse

waterzooi

zalmfilet
spaghetti
bolognaise

asperges

puree

vr

18/mrt

confituur

tomatensoep

za

19/mrt

chocolade

kippensoep

zonnevis

bloemkool in
kaassaus
gegratineerde
courget

zo

20/mrt

koekebrood

aspergesoep

beenhesp

ma

21/mrt

confituur

groentesoep

di

22/mrt

peperkoek

wo

23/mrt

do

kalkoenfilet

saus

hollandaisesaus

dessert

AVOND
beleg

dessert

kaas

dessert

kalfsworst

dessert

kipsalade

kookaardappel

bruine saus

dessert

kaas

puree

choronsaus

dessert

préparé

witlof

kroketten

kruidensaus

gebak

Ardens gebraad

appelmoes

kookaardappel

braadsaus

dessert

Parijse worst
charcuterie
bordje

seldersoep

kalfsblanket

op oude wijze

rijst

dessert

kaas

choco

wortelsoep

gestoofd prei

puree

dessert

vleessalade

24/mrt

smeerkaas

kervelsoep

kabeljauw
macaroni met
hesp in kaassaus

dessert

kalfsworst

vr

25/mrt

confituur

tomatensoep

kipstoofvlees

salade

gebakken aardappel

dessert

kaas

za

26/mrt

chocolade

paprikasoep

hamburger

erwtjes en wortelen

kookaardappel

dessert

préparé

zo

27/mrt

sandwiches

vichysoisesoep

visgratin

gestoofde groentjes

kroketten

gebak

hoofdvlees

ma

28/mrt

confituur

kippensoep

casselrib

schorseneren

kookaardappel

Spaanse saus

dessert

kaasbordje

di

29/mrt

peperkoek

groentesoep

worst

wortelstomp

tijmsaus

dessert

hesp

wo

30/mrt

choco

preisoep

pladijsfilet

andijvie in roomsaus

kookaardappel

botersaus

dessert

kipsalade

do

31/mrt

smeerkaas

seldersoep

kalfstong

champignons

puree

Madeirasaus

dessert

salami
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aurore saus

kruidensaus

9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

D3
Soep

Dinsdag

Soep

Soep

Soep

Woensdag

Individueel

Volleybal

Krant lezen

Donderdag

Voorlezen

Soep

Belevingskoffer

Vrijdag

Turnen

Turnen

Krant lezen

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag
Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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Activiteiten Dienst 1
Dag en datum

Activiteit

Dinsdag 01/03

Kruisweg

Plaats en tijdstip
Kapel 15 uur

Woensdag 02/03

Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria 14 uur

Donderdag 03/03 Dessertbuffet met vrijwilligers
Gezelschapsspelen
Vrijdag 04/03

Cafetaria 14 u30
Living 15 uur

Zaterdag 05/03

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 07/03

Muziekbingo

Living 15 uur

Dinsdag 08/03

Solidariteitsmaaltijd + Appelcake

Woensdag 09/03

Kaarting + Individuele begeleiding

Polyvalente zaal 11
uur
Cafetaria 14 uur

Donderdag 10/03 Molky
Handmassage
Vrijdag 11/03

Polyvalente 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 12/03

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 14/03

Tafelvolkspelen

Living 145 uur

Dinsdag 15/03

Tomatensoep + Appelbeignets

Living 15 uur

Woensdag 16/03

Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria 15 uur

Donderdag 17/03 Feest St. Jozef + receptie
Reminiscentie
Vrijdag 18/03

Kapel 14u30
Living 15 uur

Zaterdag 19/03

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 21/03

Naaiatelier

Dinsdag 22/03

Preisoep + Fruitmix + Koor

Living 15 uur

Woensdag 23/03

Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria 14 uur

Donderdag 24/03 Witte Donderdagviering + Ziekenzalving
Goede Vrijdag dienst
Vrijdag 25/03

Kapel 15 uur
Kapel 15 uur

Zaterdag 26/03

Koffietafel / Paaswake

Maandag 28/03

Paasmaandag

Dinsdag 29/03

Wortelsoep + Bananasplit

Living 15 uur

Woensdag 30/03

Kaarting + Individuele begeleiding

Cafetaria 14 uur

Donderdag 31/03 Paasdessert

Living 15 uur

Living 14 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum

Activiteit

Plaats en tijdstip
8u15 Living
15u00 Kapel
15u00 Living

Woensdag 02/03

Ontbijtbuffet
Kruisweg
Bakken: Appelbeignets

Donderdag 03/03

Dessertbuffet bewoners en vrijwilligers 14u30 Living

Vrijdag 04/03

Wellness op dienst + mannenatelier

15u00 Living

Zaterdag 05/03

Koffietafel

14u30 Living

Maandag 07/03

Bezoek eerste leerjaar (groep 1)

15u00 Living

Dinsdag 08/03

Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 09/03
Donderdag 10/03

Bakken: Fruittaart
Brain training

11u00 Polyvalente
zaal
15u00 Living

Vrijdag 11/03

Wellness op dienst + mannenatelier

15u00 Living

Zaterdag 12/03

Koffietafel

14u30 Living

Maandag 14/03

Bezoek eerste leerjaar (groep 2)

15u00 Living

Dinsdag 15/03

Crea: paasversiering maken

15u00 Living

Woensdag 16/03

15u00 Living

Donderdag 17/03

Bakken: Crumble met rode vruchten
Feest St. Jozef + receptie

Vrijdag 18/03

Wellness op dienst + mannenatelier

15u00 Living

Zaterdag 19/03

Koffietafel

14u30 Living

Maandag 21/03

Bingo

15u00 Living

Dinsdag 22/03

Zangkoor

15u00 Kapel

Woensdag 23/03

Bakken: Citroentaartjes

15u00 Living
15u00 Kapel

Vrijdag 25/03

Viering Witte Donderdag en
Ziekenzalving
Goede Vrijdag dienst

Zaterdag 26/03

Paaswake

15u00 Kapel

Maandag 28/03

15u00 Living

Dinsdag 29/03

Paasmaandag + paasquiz
Dans-muzieknamiddag

Woensdag 30/03

Bakken: speculaas - appeltaart

15u00 Living

Donderdag 31/03

Paasdessert

14u30 Living

Dinsdag 01/03

Donderdag 24/03
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15u00 Living

14u30 Kapel

15u00 Kapel

15u00 Living

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Dinsdag 01/03

Kruisweg

Woensdag 02/03

Voorleesmoment

Donderdag 03/03

Dessertbuffet voor bewoners en vrijwilligers

Vrijdag 04/03

dansnamiddag

Maandag 07/03

Bezoek eerste leerjaar (groep 1)

Dinsdag 08/03

Solidariteitsmaaltijd + turnen met 3de kleuterklas

Woensdag 09/03

Verwenmoment

Donderdag 10/03

Crea-activiteit

Vrijdag 11/03

Chocoladecake

Maandag 14/03

Bezoek eerste leerjaar (groep 2)

Dinsdag 15/03

Muziekactiviteit met Pieter

Woensdag 16/03

Actualiteit: krant lezen

Donderdag 17/03

Feest Sint Jozef: viering om 14.30 uur

Vrijdag 18/03

Dame Blanche

Maandag 21/03

Turnen met 3de kleuterklas

Dinsdag 22/03

Koor + reminiscentie Lente

Woensdag 23/03

Sjoelbak

Donderdag 24/03

Viering Witte Donderdag en Ziekenzalving om 15.00 uur

Vrijdag 25/03

Goede Vrijdag: dienst om 15.00 uur

Zaterdag 26/03

Paaswake : om 15.00 uur

Maandag 28/03

Paasmaandag

Dinsdag 29/03

Muziek: verzoeknamiddag

Woensdag 30/03

Wellness

Donderdag 31/03

Paasdessert
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Pype Paula
Baillivier Claudina
Baillivier Daniel
Notebaert Anna

02/03/1934
12/03/1923
20/03/1930
27/03/1920

82 jaar
93 jaar
86 jaar
96 jaar

Flat 2C
Flat GA
Flat 1F
Flat 2A

Activiteiten
Gebruikersraden 2016
 Vrijdag 22 april omstreeks 15u
 Vrijdag 15 juli omstreeks 15u
 Vrijdag 21 oktober omstreeks 15u
Op deze dagen valt het permanentie uurtje van Joyce weg.
Turnen
Turnen gaat door op maandag 14 maart om 14u30
Geplande activiteiten






15 maart: Wellnessnamiddag
22 maart: Koor (15u30)
19 april: Dansnamiddag
17 mei: Volksspelen
14 juni: bloemschikken

Terugblik activiteiten
In de maand januari vond weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats! En het
was een spetterende receptie met heel veel volk! Het lukte nog net om in een
cirkel naast elkaar te zitten . Hilde kwam langs met de gebruikelijke speech
en erna werd er gretig getoost op het nieuwe jaar met een glaasje bubbels en
heel wat lekkers. Er volgde ook nog een mooie nieuwjaarswens, maar het
belangrijkste van al: er werd veel gepraat en gelachen!!! Kortom het was
wederom een geslaagde editie! Ik zou zeggen op naar 2017, maar laten we
eerst met volle teugen genieten van 2016! Hieronder enkele sfeerbeelden.
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Pastorale agenda
Di 01/03
Di 08/03
Do 17/03
Do 24/03
Vrij 25/03
Za 26/03

Kruisweg 15 u
Solidariteitsmaaltijd tussen 11 en 13 u
Feest Sint Jozef 14.30 u + receptie
Witte Donderdagviering met ziekenzalving 15 u
Goede Vrijdag dienst om 15 u
Paaswake 15 u
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11. Koken met André
KNOLSELDERSTOEMP (4pers)
Ingrediënten
- 4 aardappelen
- 1 knolselder
- ½ ui

- 100 ml volle melk
- 2 tot 4 eetlepels boter
- ½ citroen naar smaak

Bereiding
-

Schil de aardappelen, snijd ze in stukken en leg ze in een kookpot.
Voeg water toe tot alles net onderstaat.
Breng aan de kook en laat sudderen tot de aardappelen zacht zijn.
Reinig de knolselder en snijd hem in stukken.
Versnijd ook de ui en voeg water of de helft water en de helft melk toe
tot de knolselder en de ui goed onder staan.
Breng het geheel aan de kook en laat sudderen tot het gaar is.
Giet het water af, doe de knolselder bij de aardappelen, voeg wat melk, boter
en zout toe en pureer.
Zet opnieuw op het vuur en roer voortdurend als de stoemp toch nog te dun is.
Breng de knolselderstoemp verder op smaak met citroensap en eventueel ook
wat nootmuskaat.

S M A K E L I J K !!!
Garnituren:
- Vichy: vichy water, wortelen
- Savoyarde: ei, kaas
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12. Pret en verzet
Sudoku

Weetjes over Pasen
De paashaas duikt voor het eerst op in Duitsland, rond 1500. Het dier staat symbool
voor de vruchtbaarheid, en dat is eigenlijk niet zo gek, omdat hazen zich zeer snel
voort kunnen planten. De eerste eetbare paashazen verschenen zo rond 1800, eerst
van deeg en suiker, daarna ook van chocolade.
Waar komt het chocolade ei vandaan?
Vroeger waren dat echte kippeneieren. Maar ergens is dat ook overgeschakeld op
chocolade. De uitvinder van het chocolade ei zou een Turijns banketbakker zijn
ergens in 19de eeuw. Het was direct een succes. En sinds die tijd een onuitroeibare
gewoonte.
Een Belg eet ongeveer 180 eieren per jaar.
76 % van de mensen eet eerst de oren op
van de chocolade paashaas.
De Noren vinden het leuk om moord
mysteries op te lossen met Pasen. Geen
echte moordzaken natuurlijk.
Als een jongeman een vrouw ten huwelijk
wou vragen, dan kon hij het op een
originele manier doen tijdens Pasen. Hij moest zijn schat een versierd ei geven. Dit is
helaas een uitgestorven gebruik.
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Paasmopjes
Het is zondagmorgen en de familie is klaar voor het
feestelijke paasontbijt. Bartje haalt van bij de eerste hap
zijn neus op: “Mama, mijn eitje smaakt zo raar!”. Moeder
reageert een tikje boos: “Zwijgen aan tafel, Bart!”. Met
enige tegenzin probeert Bartje verder te eten, maar na
een poosje vraagt ie: “Mama, moet ik het snaveltje ook
opeten, dan?”…
De haan komt in het kippenhok en duwt een gigantisch struisvogelei voor zich uit.
“Goeiemorgen, dames!”, zegt hij tegen de kippen, “Ik wil niet klagen, hoor, maar ik
wou jullie toch eens laten zien wat men elders zoal presteert!”
Waarom kan een ei niet bevriezen?… Omdat er een dooier in zit!
Een ei vraagt aan een ander ei: “Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?”.
Antwoordt het andere ei: “Goed, hij is nu advocaat!”

Sudoku: oplossing

Het leven in de tweede wereldoorlog
18 daagse veldtocht mei 1940
De tweede wereldoorlog begon in de vroege morgen van 10 mei 1940, dat was een
vrijdag. Ik was geboren in november 1931, dus 8,5 jaar en de oudste van 3, twee
zusjes van 7 jaar en 1,5 jaar . Mijn vader was een Brusselaar en mijn moeder was
van Kuurne bij Kortrijk. Zij huwden in 1930. Mijn vader was gemeentebediende in
Schaarbeek. Het gemeentepersoneel was toen verplicht op het grondgebied van de
gemeente te wonen. Maar die verplichting werd versoepeld en toen de oorlog
uitbrak woonden wij al enige jaren in Diegem, nu een deelgemeente van Machelen in
Vlaams Brabant.
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Mijn ouders hadden geen broers of zussen en ik dus geen ooms of tantes, neven of
nichten. Alleen mijn moeder had tantes en nonkels, neven en nichten, allemaal
wonend in het Kortrijkse.
De meimaand 1940 was een zonnige, droge en warme maand. De Duitse
baldadigheden van de eerste wereldoorlog indachtig, passeerden honderden
vluchtelingen op de zanderige wegen richting het Westen. De hoofdwegen werden
vermeden omdat die door Duitse vliegeniers beschoten werden. Zo kregen de
inwoners van Diegem rond 18 mei het bevel van de Engelse geallieerden de
gemeente te verlaten. De gemeente lag immers cruciaal met de spoorweg BrusselLuik- Duitsland en het militair vliegplein toen in Evere.
Wij hadden toen geen auto, geen telefoon... en vertrokken toen met de gebuur
landbouwer, met paard en kar naar Brussel (1) en logeerden bij mijn grootmoeder
(mama van mijn vader). Ik weet echter niet waar onze gebuur naartoe getrokken is.
‘s Anderendaags vertrokken we per taxi naar Kuurne (dus aan de Leie) bij de ouders
van mijn moeder. Daar was het wat rustiger . Maar het duurde niet lang . Want ook
daar werd op 23 mei bij hoogdringendheid gevraagd de gemeente te verlaten .
Mijn grootouders bleven in Kuurne. Ik mocht kiezen en bleef bij mijn grootouders.
Mijn ouders vluchtten verder richting Ardooie , waar zij een bombardement
meemaakten in een RVT en dan verder naar Loppem.
Ik trok mee naar een zus van mijn opa die een huis met grote kelder had en met 21
mensen hebben we daar 36u gebleven gedurende wat genoemd werd de ‘ Leieslag’,
die de Engelsen moest toelaten in Calais in te schepen naar Engeland. Ik hoor de
granaten en obussen nog afschieten ergens in Lendelede, voorbijzoeven en
ontploffen op de rechteroever van de Leie in Harelbeke , uren aan een stuk! Een
groottante had de moed om bij gelegenheid naar boven te gaan voor drank en wat
eten. Nu en dan was het rustig Wij hebben in die kelder veel gebeden en gehoopt!
Na 36 bange uren was het geleidelijk aan rustiger geworden tot wij de derde morgen
boven voetstappen hoorden van zwaar schoeisel. Mijn groottante ging naar boven
kijken en inderdaad, zij stond oog in oog met een Duitse soldaat, die geweldig
geschrokken was. Toen zij uitlegde dat wij met 21 burgers in de kelder zaten,
geloofden hij en zijn kameraden dit niet. Met het geweer in aanslag moesten wij één
voor één met de armen in de lucht uit de kelder komen. Als kind vergeet je dat
nooit. Er was een doodse stilte in het dorp. Er waren talloze schuilputten gemaakt
door de soldaten. Ik ging met mijn grootvader mee naar zijn eigen woning. Toen we
er aankwamen, een rijwoning van 7, waren zij volledig uitgebrand. Op hun 60ste jaar
mochten zij herbeginnen!
(1) Mijn vader ontbrak hier omdat hij ‘s morgens met de fiets vertrokken was naar
Kuurne om een taxi te bestellen.
(Wordt vervolgd)
Eugeen Borremans
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

Februari 2016 is de maand waarin de
ruwbouw wordt afgewerkt. De laatste
stenen in de keuken worden gemetseld.
Dit wordt de sanitaire blok voor het
mannelijk keukenpersoneel.

De elastische voegen worden opgespoten
in het parement.

Wanneer de stellingen verdwijnen komt
het gebouw al veel meer tot zijn recht.
Hier krijg je een zicht op de zijde langs de
binnentuin. We spreken 19 februari 2016.

Naast het parementwerk wordt de gevel
aangevuld met witte tectiva-platen. Die
worden verlijmd op een houten
ondergeraamte.
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