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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
April, … eindelijk lente, de natuur staat in groei en bloei. Bovendien mochten
we de voorbije dagen reeds genieten van enkele schitterende en aangename
lentedagen!
De voorbije maand werd er hier in huis heel wat gefeest. Verjaardagsfeesten,
familiefeesten, het paasfeest …en in het bijzonder werd de dag van de
vrijwilliger gevierd. Op deze manier wilden we vanuit het beleid samen met de
medewerkers onze waardering uiten voor hun engagement met hart en ziel
hier in huis.
Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de uitbreiding van het
woonzorgcentrum. Meer hierover in de rubriek “Huize Sint-Jozef” bouwt op pg.
28.
In de maand april wordt er hier in huis een “fiets 14-daagse” georganiseerd en
dit voor jong en oud, voor klein en groot… meer hierover op pg.15
Het wellness team heeft voor de maand april een lente-wellness arrangement
uitgewerkt. Dit vindt u terug op pg.16.
In de bezinningsrubriek worden enkele inspirerende bezinningsteksten
meegegeven.
De zin om naar buiten te gaan leeft bij iedereen. Vandaar zijn in het
activiteitenaanbod voor de maand april de tuinactiviteiten terug opgenomen.
Mooie sfeerbeelden van de activiteiten van de voorbije maand vind je terug
vanaf pg.9.
Ik wens jullie alvast veel lees - en kijkplezier.

Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Lente gedachten…
Gebed in de lente
Ik dank u voor de lichte zonnestralen
en voor de merel, zingend voor mijn raam,
en voor de rust die 'k in mijn hart voel dalen,
omdat ik U noemen mag bij uw naam,
en dat het lente wordt,
en gij de aarde wilt strelen
met uw sterke Scheppershand,
omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde,
U hebt er zelf uw bloemen in geplant!
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen,
maar opbloeien in uw lentezon,
en laat mij niet in stille vreugd verliezen
dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kan.
Amen.
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Pastorale agenda
Donderdag 14 april: koor om 15u30 in de kapel
Donderdag 12 mei: kapelletjestocht
Vrijdag 3 juni: hoogfeest heilig Hart

Palmtakjes
Op woensdag 16 maart hebben vrijwilligster Nelly samen met onze bewoners Erna en
Maria 300 kaartjes voorzien van palmtakjes. De maandag erop, na de palmwijding,
hebben Nelly en Irène alle oude kaartjes in huis vervangen door nieuwe. Waarvoor
onze welgemeende dank!!!
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Gruson Marie-Louise
Arnold Annie
Ricour Yvonne

08/04/1921
08/04/1953
11/04/1924

95 jaar
63 jaar
92 jaar

Nieuwe bewoners
Sinds maandag 21 maart wonen meneer André
Vandenberghe en mevrouw Simonne De Creus in kamer
7 (D1). Zij zijn afkomstig van Poperinge.
Woensdag 23 maart nam mevrouw Christiana Deleu haar
intrek in kamer 23 (D1). Christiana is afkomstig van Ieper.
We wensen André, Simonne en Christiana een mooie tijd
in ons woonzorgcentrum.

Verhuis
Jeannine De Bisschop verhuisde op 16 maart van kamer 9
(D1) naar kamer 139 (D2)
Op 21 maart nam Martha Suffis haar intrek in kamer 148
(D2). Martha verbleef hiervoor in kamer 7 (D1).
We wensen Jeannine en Martha een vlotte aanpassing.
Woensdag 23 maart verliet Zulma Samyn (kamer 23 –D1)
ons woonzorgcentrum.
We wensen Zulma een mooie tijd in haar nieuwe omgeving.

6

K149
K127
K27

Overlijden
Op maandag 14 maart is de heer Roger Descheemaker
overleden. Roger verbleef in kamer 139 (D2) en werd
92 jaar.
Rachella Dejonghe is woensdag 16 maart op 89-jarige
leeftijd van ons heengegaan. Ze verbleef in kamer 148
(D2).
We wensen de familie en dierbaren van Roger en
Rachella heel veel sterkte in deze tijden van afscheid.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Hamers Cindy
Houthoofd Marijke
Taillieu M. Christine
Mahieu Charlotte
Deramoudt Marleen

10/04/1982
12/04/1965
14/04/1956
15/04/1985
30/04/1958

Personeelswissels
Vanaf 1 juni start Patrick Vanhoenacker als nieuw diensthoofd op D1. Patrick
heeft reeds jarenlange ervaring als hoofverpleegkundige in AZ Damiaan in
Oostende. Wij heten hem alvast welkom! Ine Devos (verpleegkundige mobiele
equipe) wordt in april en mei aangesteld als verantwoordelijke ad interim om
de continuïteit van de zorg op D1 te garanderen.
Iryna Corneille (zorgkundige D1) vervangt in april en mei Ine Devos in de
mobiele equipe. Nele Declerck (verpleegkundige) start in april om het team van
D1 te versterken.
Begin maart ging Marlies Sioen (zorgkundige D3) in zwangerschapsverlof.
Alissa Indevuyst (zorgkundige) zal haar tijdens deze periode vervangen. We
wensen Marlies het allerbeste toe! Alissa was hiervoor tewerkgesteld in de
vervanging van Elien Derycke (zorgkundige D3). Abena “Mathilda” Darkoah
(zorgkundige) neemt deze vervanging over.
Via deze weg willen we alle medewerkers die momenteel in ziekteverlof zijn,
een hart onder de riem steken. We heten ook alle nieuwe medewerkers van
harte welkom!
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5. Vrijwilligerswerking
Vrijwilliger in de kijker: Christiane Decrock
Hallo,
Ik ben Christiane Decrock, geboren en getogen in
Ieper, een rasechte ‘Ieperlinge’ dus.
Jaren geleden ging ik met enkele vriendinnen wekelijks
een uurtje zwemmen. Bijna dagelijks genoot ik er ook
van om enkele kilometers flink door te stappen, een
goede wandeling dus.
’s Winters hou ik me graag bezig met breien of een
ander handwerk. In de zomer, bij goed weer, werk ik
nog graag in mijn hof.
Ik begon met vrijwilligerswerk in Sint-Jozef toen mijn moeder er in 2002 kwam
wonen. Ik ging mee met de wekelijkse wandelingen en ben dat blijven doen tot 1 jaar
geleden. Door een val in mijn woning, met een gebroken schakel tot gevolg, moest ik
de wandelingen stopzetten.
Ik kom nu regelmatig een handje toesteken op dienst 1, zoals bij het bakken van
pannenkoeken of bij een wafelbak, of een andere activiteit. Af en toe eens een kort
bezoekje brengen bij een bewoner en eens luisteren naar hun verhalen van vroeger…
Je maakt er steeds iemand gelukkig mee en het geeft jezelf een heel goed gevoel.
Er zijn nog een paar bewoners die mij nog kennen van toen ik nog ‘jong’ was. Zo
kunnen wij nog eens vertellen uit ‘de goeie oude tijd’.
Omgang met mensen vind ik belangrijk in het leven. Af en toe eens uit eten gaan met
vrienden is ook meegenomen. Verder geniet ik van de vele kleine dingen in het leven
en als het God belieft hoop ik nog lang gezond te mogen blijven.
Vele groetjes, Christiane

Een terugblik op de week van de vrijwilliger!
In de week van 29 februari tot en met 4 maart stonden
onze vrijwilligers in de spotlights! Op de drie diensten
werd een rijkelijk dessertbuffet aangeboden en maar
liefst 55 vrijwilligers kwamen aanschuiven.
De vrijwilligers kregen een kortingsbon voor de
wellness in Huize Sint-Jozef. De wellness vindt steeds
plaats op dinsdagnamiddag, en men kan kiezen tussen een rug-, voet of
gezichtsmassage. Een afspraak kan gemaakt worden via de receptie of via de
medewerkers van het wellnessteam (Nathalie Claerebout, Myriam Bucquoye, Sandra
Deneire en Jirka Masselis).
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Vrijwilligersvergadering: dinsdag 5 april
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.

6. Terugblik
Dienstoverschrijdend
Solidariteitsmaaltijd
Op 8 maart vond de solidariteitsmaaltijd plaats. We hebben samen een typisch
Colombiaanse maaltijd gegeten. De maaltijd was een succes, er kwamen maar
liefst 83 mensen eten.
We konden 360 euro storten voor broederlijk delen. Bedankt iedereen!
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Dienst 1
Afrikaanse dans door studente Afi

Kleurplaten Pasen inkleuren met 1ste leerjaar

10

Week van de liefde: bezoek van het knuffelkonijn

Optreden kleutersvan Poelkapelle
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Dienst 2
Het eerste leerjaar kwam op bezoek om samen te kleuren!

We vierden Victorine haar verjaardag
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Dienst 3
Het eerste leerjaar kwam op bezoek!
De kinderen zaten gezellig bij onze mensen aan tafel en kleurden mooie
paastekeningen in.

Ook onze vriendjes van het derde kleuter kwamen weer op bezoek…
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We kregen ook bezoek uit Poelkapelle.
De tweede kleuterklas had een hele mooie carnavalsshow voor ons voorbereid.
Wat hebben we genoten van hun optreden!

Tenslotte nog enkele sfeerbeelden van onze dansnamiddag
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7. Info
Cafetaria
Gezien de stijging in de aankoopprijs van onze dranken, zien
we ons genoodzaakt de cafetariaprijzen vanaf 1 april 2016
aan te passen.
Bedankt voor uw begrip.

Fiets 14 –daagse
Van maandag 11 april tot vrijdag 22 april, jawel
“veertien dagen” lang houden we een sportieve
fietsweek. Samen met de coureurs op TV willen we
heel wat kilometers draaien. In de polyvalente zaal
zal alles ingericht worden voor veel sportief en ander
plezier. Al wie zich geroepen voelt om dagelijks of
slechts enkele keren te komen fietsen, nodigen we
van harte uit om deel te nemen.

Pedicure
Door de tijdelijke afwezigheid van Mieke Houthoofd wordt de pedicure
overgenomen door Jirka Masselis. Zij is de woonbegeleidster op dienst 2. Half
april is Mieke normaal terug en neemt zij haar taak terug op.
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Passiflora
Aanbod van verzorgingsproducten voor de huid

*Dagcrèmes voor de droge huid*
*Body scrub ontspannend of huidverzorgend*
*Body crème verwarmend of kalmerend*

Dit zijn huisgemaakte, volledig natuurlijke producten en kunnen besteld
worden via de receptie of bij de medewerkers van Passiflora.
Een klein potje kost 6.50 euro, een groot 12 euro.
Tijdens de maanden maart en april is er korting: 6 en 11 euro!
Op 10 mei is er een moederdagactie.
Dan kan de bewoner samen met zijn/haar zoon, dochter, vriend(in) samen
genieten van een duobehandeling.
Keuze uit verschillende verzorgingen!
Meer info bij het Passiflorateam.
Graag tijdig inschrijven want de plaatsen zijn beperkt.
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Jirka
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Tuin op poten
Samen met de eerste zonnestralen kriebelen onze groene vingers om aan de slag te
gaan in de tuin. Op 22 maart kwam vrijwilliger André met bewoner Gust naar de tuin
om er de eerste kruiden, patatjes en sla te planten.
De verschillende voorjaarsbloeiers en paasbloemen zorgen voor een kleurrijk palet in
de tuin. Het is er heerlijk vertoeven als het zonnetje schijnt!

Praatcafé dementie
“DE GEHEUGENKLINIEK van het Jan Yperman Ziekenhuis”
In deze editie van praatcafé dementie Ieper, vindt u antwoorden op volgende
vragen:
Welke noden en behoeften zijn herkenbaar bij de diagnose vanv dementie?
Hoe verloopt de communicatie van het ziekenhuis naar de mantelzorger en
persoon met dementie? Welke ‘meerwaarde’ kan de geheugenkliniek hebben
in opvang, begeleiding en ondersteuning van een persoon met dementie en de
mantelzorg? Hoe werken thuiszorg en residentiële zorg samen?
Dit praatcafé vindt plaats op dinsdag 21 juni 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.
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8. Menu
dag

Datum

ONTBIJT
toespijs

soep

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

aardappel

kipfilet

provençale

rijst

heekfilet

juliennegroentjes

varkenshaasje

broccolimix

puree
gebakken
aardappel

mosterd gebraad

prinsessenboontjes

kookaardappel

bruine saus

vr

01/apr

confituur

tomatensoep

za

02/apr

chocolade

kippensoep

zo

03/apr

koekebrood aspergesoep

ma

04/apr

confituur

groentesoep

di

05/apr

peperkoek

preisoep

kalfslever

appelmoes

wo

06/apr

choco

seldersoep

zalmfilet

prei in witte saus

puree

do

07/apr

smeerkaas

wortelsoep

hesp

witlof

vr

08/apr

confituur

tomatensoep

gyros

salade

puree
gebakken
aardappel

za

09/apr

chocolade

kervelsoep

asperges

zo

10/apr

koekebrood ossenstaartsoep

tongrolletje
haantje in rode
wijn

salade

puree
gebakken
aardappel

ma

11/apr

confituur

groentesoep

varkensgebraad

bloemkool in kaassaus

kookaardappel

di

12/apr

peperkoek

bloemkoolsoep

kipfilet

Gentse waterzooi

kookaardappel

wo

13/apr

choco

seldersoep

kabeljauw

spinazie

puree

do

14/apr

smeerkaas

wortelsoep

gehaktballetje

champignons
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puree

saus

dessert

AVOND
beleg

dessert

kaas

vissaus

dessert

préparé

archiduc saus

gebak

hennepot

kookaardappel Spaanse saus

dessert breughelbordje
dessert

kaas

botersaus

dessert

kalfsworst

kaassaus

dessert

vissalade

mayonaise
Noordzeesaus

dessert

kaas

dessert

préparé

gebak

paté

dessert

Russisch ei

dessert

kaas

botersaus

dessert

hesp

tomatensaus

dessert

vleessalade

bruine saus

dag

Datum

ONTBIJT
toespijs

soep

vlees/vis

MIDDAGMAAL
groente

rundskarbonaden

salade

aardappel
gebakken
aardappel

tonijn

gebakken groentjes

rosbief

salade

duivelsgebraad

erwtjes en wortelen

worst

broccolistomp

vr

15/apr

confituur

tomatensoep

za

16/apr

chocolade

kippensoep

zo

17/apr

koekebrood aspergesoep

ma

18/apr

confituur

groentesoep

di

19/apr

peperkoek

seldersoep

wo

20/apr

choco

peterseliesoep

do

21/apr

smeerkaas

preisoep

pladijsfilet
spaghetti
Bolognaise

vr

22/apr

confituur

tomatensoep

kalkoenfilet

appelmoes

kookaardappel

za

23/apr

chocolade

kippensoep

koolvis

andijvie in roomsaus

zo

24/apr

koekebrood aspergesoep

smulhammetje

Franse wortelen

ma

25/apr

confituur

groentesoep

Ardens gebraad

schorseneren

di

26/apr

peperkoek

preisoep

rundshamburger

tomatensalade

wo

27/apr

choco

wortelsoep

gestoofde venkel

do

28/apr

smeerkaas

erwtensoep

zalmfilet
macaroni met
hesp in kaassaus

vr

29/apr

confituur

tomatensoep

za

30/apr

chocolade

seldersoep

saus

dessert

AVOND
beleg

dessert

kaas

puree

mayonaise
bearnaisesau
s

dessert

préparé

kroketten

roomsaus

gebak

kookaardappel Spaanse saus

dessert

kalkoenfilet
Noordzee
bordje

braadsaus
krielaardappel Hofmeesterveldsla en witte boontjes
en
boter

dessert

kaas

dessert

hespenworst

dessert

kipsalade

dessert

kaas

puree

bruine saus
Hollandaisesaus

dessert

préparé

kroketten

tijmsaus

gebak

Parijse worst

kookaardappel Spaanse saus

dessert

kaasbordje

kookaardappel kruidensaus

dessert

salami

dessert

vleessalade

dessert

kalfsworst

puree

kipstoofvlees

salade

gebakken
aardappel

tongrolletje

prei in witte saus

puree
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botersaus

mayonaise

dessert

kaas

garnalensaus

dessert

préparé

9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

D3
Turnen + soep

Dinsdag

Soep

Soep

soep

Woensdag

Volleybal +
individueel
Soep + relaxatie

volleybal

Donderdag

Huishoudelijk
werk
Voorlezen

Vrijdag

Turnen

Turnen

turnen

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag

Soep

Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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individueel

Activiteiten Dienst 1
Dag en datum

Activiteit

Vrijdag 01/04

Handmassage

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Zaterdag 02/04

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 04/04

Bingo

Living 15 uur

Dinsdag 05/04

Broccolisoep + gezelschapsspelen

Living 15 uur

Woensdag 06/04

Kaarten en individueel

Cafetaria 14 uur
Living 15 uur

Donderdag 07/04 Lentequiz
Reminiscentie
Vrijdag 08/04

Living 15 uur

Zaterdag 09/04

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 11/04

Fietsweek + 4 de leerjaar op bezoek

Living 15 uur

Preisoep + Pannenkoeken +
mannenmoment
Kaarten + Individueel

Living 15 uur

Dinsdag 12/04
Woensdag 13/04

Donderdag 14/04 Fietsweek en koor
Nagelverzorging –Film :”Allez Eddy”
Vrijdag 15/04

Living 15 uur
Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 16/04

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 18/04

Fietsweek + Naaiatelier

Cafetaria 14 uur

Dinsdag 19/04

Tomatensoep + Chocoladekoekjes

Living 15 uur

Woensdag 20/04

Kaarten + individueel

Cafetaria 14 uur

Donderdag 21/04 Ouderwets kegelspel
Voorleesnamiddag +Wielerquiz
Vrijdag 22/04

Polyvalente 15uur
Living 15 uur

Zaterdag 23/04

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 25/04

4 de leerjaar op bezoek

Living 15 uur

Dinsdag 26/04

Wortelsoep + Poffertjes

Living 15 uur

Woensdag 27/04

Kaarten + Individueel

Cafetaria 14 uur

Donderdag 28/04 Muziek en dans
Actualiteit
Vrijdag 29/04
Zaterdag 30/04

Living 15 uur
Living 15 uur

Koffietafel

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Vrijdag 01/04

Activiteit
Nagelverzorging + mannenatelier

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Zaterdag 02/04

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 04/04

Actualiteit

Living 15 uur

Dinsdag 05/04

Paprikasoep + Filmnamiddag

Living 15 uur

Woensdag 06/04

Bakken: Kletskoppen

Living 15 uur

Bloemkoolsoep + Kaartspelen +
gezelschapsspelen
Handmassage + mannenatelier

Living 15 uur

Living 14u30

Maandag 11/04

Koffietafel
Fietsweek + 4 de leerjaar op bezoek

Dinsdag 12/04

Preisoep + Voorleesnamiddag
+mannenmoment

Living 15 uur

Woensdag 13/04

Bakken: Bananentaart

Living 15 uur

Donderdag 14/04

Living 15 uur

Maandag 18/04

Tomatensoep + Kaartspelen + koor
Gezichtsverzorging + mannenatelier+
Film :”Allez Eddy”
Koffietafel
Reminiscentie

Dinsdag 19/04

Champignonsoep + Stoelyoga

Living 15 uur

Woensdag 20/04

Bakken: Abrikozenrollade

Living 15 uur

Donderdag 21/04

Witloofsoep + zangnamiddag

Living 15 uur

Vrijdag 22/04

Voetverzorging + mannenatelier +
Wielerquiz

Living 15 uur

Zaterdag 23/04

Koffietafel

Living 14u30

Maandag 25/04

4 de leerjaar op bezoek

Living 15 uur

Dinsdag 26/04

Ontbijtbuffet + UNO

Living 15 uur

Woensdag 27/04

Bakken: Appelstrudel

Living 15 uur

Donderdag 28/04

Living 15 uur

Vrijdag 29/04

Wortelsoep + kaarten + individueel
Individueel + mannenatelier

Zaterdag 30/04

Koffietafel

Living 14u30

Donderdag 07/04
Vrijdag 08/04
Zaterdag 09/04

Vrijdag 15/04
Zaterdag 16/04
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Living 15 uur
Living 15 uur

Living 15 uur
Living 14u30
Living 15 uur

Living 15 uur

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Vrijdag 01/04

Voorleesmoment, reminiscentie lente

Maandag 04/04

Voetbaden en voetmassage

Dinsdag 05/04

Dansnamiddag

Woensdag 06/04

gezelschapsspel

Donderdag 07/04

Bakken: crumble van rode vruchten

Vrijdag 08/04

Sjoelbak

Maandag 11/04

Start Fietsveertiendaagse + vierde leerjaar op
bezoek

Dinsdag 12/04

Mannenmoment + individuele begeleiding

Woensdag 13/04

wellness

Donderdag 14/04

Crea: hout en koor

Vrijdag 15/04

Film :”Allez Eddy” + bakken: chocoladekoekjes

Maandag 18/04

Turnen met derde kleuter

Dinsdag 19/04

Zingtuigelijke activiteit met Sophie

Woensdag 20/04

Wellness

Donderdag 21/04

Zangnamiddag: verzoekprogramma

Vrijdag 22/04

Wielerquiz + appeltaartje met bolletje ijs

Maandag 25/04

Koken met Nelly en André +Vierde leerjaar op
bezoek

Dinsdag 26/04

Crea: Met naald en draad

Woensdag 27/04

Voorlezen, individuele begeleiding

Donderdag 28/04

Turnen met derde kleuter

Vrijdag 29/04

Dame Blanche
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Vancayseele Jacqueline 01/04/1933
Vanbeselaere Theophile 09/04/1928

83 jaar
88 jaar

Flat 1F
Flat 1H

Activiteiten
Volgende activiteiten op de planning
De activiteiten zullen telkens doorgaan in de Living van de
residentie. Het tijdstip wordt jullie nog meegedeeld op de
affiches.
20 april:

dansnamiddag

Op 20 april gaan we samen swingen en geniet van leuke
muziek! Niets is zo leuk als samen even dansen!
18 mei:
15 juni:

volksspelen
bloemschikken

Terugblik op vorige activiteiten
In maart genoten we van een welverdiende
verwennamiddag. Jullie kozen voor een
voetbehandeling of gezichtsbehandeling. Op deze
manier konden jullie even kennismaken met een
deeltje van het wellness aanbod binnen onze
voorziening.
Pastorale agenda
Donderdag 14 april:
Vrijdag 3 juni:

koor om 15u30 in de kapel
hoogfeest Heilig Hart
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11. Koken met André
Uiensoep (16 personen)
Ingrediënten
-

32 uien
160 g boter
5 l kippen- of groentenbouillon
8 takjes tijm
8 blaadjes laurier
- 1 dl oxo

-

1 toastbrood
400 g gemalen kaas
16 dunne sneden ontbijtspek
16 takjes peterselie – kervel
peper

Bereiding
- Schil de uien, halveer ze en snij ze in zeer dunne halve sneetjes.
- Laat de boter in een grote pan smelten.
- Bak er de fijngesneden uien in op een matig vuur tot ze goudbruin beginnen te
verkleuren.
- Eventueel in verscheidene beurten bakken.
- Doe de gebakken ajuin vervolgens in een grote kookpot.
- Bevochtig met de kippen- of groentebouillon.
- Voeg tijm en laurier toe en laat op een zacht vuurtje een half uurtje sudderen.
- Kruid bij met de oxo (geen zout toevoegen) en peper van de molen.
- Laat het ontbijtspek drogen in een matig warme oven tot het krokant is.
- Snijd de korsten van het toastbrood, en vervolgens dikke sneden die daarna
nogmaals doormidden gesneden worden.
- Beleg deze sneden met de gemalen kaas.
- Laat kleuren onder de grill.
- Schep de soep in een bolle soeptas en leg er de gegrilde kaastoast bovenop.
- Werk de snede kaastoastbrood af met een krokant sneetje spek en eventueel
een takje groen.

S M A K E L I J K !!!
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12. Pret en verzet
Sudoku

Een dag niet gelachen, een dag niet geleefd
Ouder worden
Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren:
Wat doe jij sinds je op pensioen bent?
De eerste zegt : ik fotografeer.
De tweede zegt : ik tuinier.
De derde zegt : ik doe opsporingswerk...
Ah! en in wat ?
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn
hoorapparaat, mijn tanden, mijn sleutels....
Een dom blondje komt bij het inlichtingenloket van een groot warenhuis.
"Kan ik hier een reis boeken?" vraagt zij.
"Natuurlijk, ons reisbureau is op de vierde verdieping."
"Wilt U met de lift?"
"Nee," zegt het domme blondje, "Met het vliegtuig."
In het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken zegt een man tegen een knappe
ambtenares: “Hallo, ik zou graag willen trouwen.” Zegt die dame: “Dat kan en welke
datum had u in gedachte?”. Antwoordt de man: “Doet er niet toe. Ik ben al lang blij dat
je wilt!”
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Iepers dialect
ernaar gooien met de pet,iets niet naar
behoren opknappen

mè ze klakke drachter smytt'n

fel geplaagd door reuma

up e fret van de rummatiez'n

fiets

vèlo

fietspomp

vèlopompe

fijne kroezelhaar

schoapekoptje

flauwdoende vrouw

e kalle va e wuuf

wat ben jij aan het doen?

wuk zi hi ant doen?

wil je met me mee gaan

ga je met mie mee

zij staat in vuur en vlam

z'et fier in neur gat

zo simpel is het niet

tis ol gin oar snien, tzin die bekkn
leggen

zo vader, zo zoon

e'ned e noartje noar zen voartje

Oplossing
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

Op 02/03/2016 wordt de tweede
torenkraan afgebroken. Dag op dag een
jaar geleden zijn de werken gestart.

De ruwbouwwerken zijn zo goed als
beëindigd. Het gebouw zal hiermee
winddicht zijn tegen eind maart.

Tenslotte wordt de werfplaats mooi
opgekuist zodat de aannemers van de
technieken hun werfketen kunnen
neerzetten.

Begin maart zijn de eerste aannemers van
de technieken al begonnen. Hier worden
de ventilatiekokers gemonteerd. Ze
vertrekken uit de kelder, door de
technische kokers en lopen dan boven het
plafond.

Ook de bekabeling van de elektriciteit,
dataverkeer, telefoon, alarm, … is begin
maart aangevat.
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