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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Mei, volop lente!
Terwijl we al een beetje konden profiteren van de eerste zonnestralen, hopen
we op veel zonnige dagen, want in mei gaan de wandelingen weer van start.
Onze tuin op poten werd met behulp van enkele leerlingen van de SintJozefsschool al onder handen genomen. Hopelijk staan onze plantjes
binnenkort volop in bloei.
Mei is niet alleen de Mariamaand, zoals u kunt lezen op pagina 4, maar ook de
maand waarin alle moeders gevierd worden.
Het wellnessteam staat al klaar om op dinsdag 17 mei alle mama’s te
verwennen in de Passiflora. Meer hierover op pagina 16.
Vanaf pagina 20 vindt u trouwens een volledig overzicht van ons
activiteitenaanbod.
Een terugblik op de activiteiten van de afgelopen maand mag ook in deze editie
niet ontbreken en in de rubriek Huize Sint-Jozef bouwt op pagina 28, kunt u de
evolutie van de werken op de voet volgen. De ruwbouw is ondertussen
afgewerkt en nu is men volop bezig aan de technieken.
Ontspannen kan zoals steeds met de rubrieken
‘Koken met André’ en ‘ Pret en verzet’.
Ik wens jullie alvast veel lees - en kijkplezier.

Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Meimaand Mariamaand
De term Mariaverering heeft betrekking op de actieve verering die de meerderheid
van de christenen (katholieken, anglicanen, kopten en orthodoxen) heeft voor de
Heilige Maagd Maria, de moeder van Jezus Christus.
Deze verering komt tot uitdrukking in gebeden en gezangen tijdens kerkdiensten en
door de aanwezigheid van beelden, schilderijen en iconen in kerken en in eigen huis.
Mariaverering moet evenals heiligenverering niet verward worden met aanbidding.
Het betekent het bidden tot God via Maria. Maria is 'slechts' de middelares tussen
God en mens.
De verering van Maria kent vele vormen en gebruiken. In het westen is de rozenkrans
een veelgebruikt gebed. Daarnaast bestaan er nog vele andere gebeden tot Maria, of
ter ere van haar, zoals litanieën, het angelus en het memorare. Overal ter wereld
bestaan bedevaartplaatsen waar jaarlijks velen haar voorspraak komen vragen. In
België zijn bijvoorbeeld Scherpenheuvel, Banneux en Beauraing populair. Mei en
oktober zijn in het katholieke denken bijzonder toegewijd aan Maria. Verschillende
bloemen en planten dragen haar naam, of een naam die met haar verering in
verband wordt gebracht. Zo worden madeliefjes in het zuiden algemeen aangeduid
als meizoentjes ter ere van Maria. Ook lievevrouwebedstro en
onzelievevrouweglazekes zijn naar haar genoemd.
In de religieuze beleving van de huidige derde leeftijd leeft deze Mariadevotie nog
sterk door. De Mariaverering behoort tot de volksdevotie, het ervaringsgerichte luik
van het geloof. In de uitingen hiervan ervaart het volk Gods aanwezigheid en hierin
beleeft het zijn geloof in gebaren en symbolen.
Maria speelt een zeer belangrijke rol in deze devotie. Maria wordt gezien als iemand
van ons, die tot de wereld van God behoort. Ze heeft een goddelijke dimensie, omdat
ze zonder erfzonde geboren is, maar anderzijds behoort ze ook tot de wereld van de
mensen. Maria wordt gezien als een mens, die uitzonderlijk begenadigd werd door
God.
Maria wordt vereerd als Moeder Gods, maar ook voor haar persoonlijke kwaliteiten,
waaronder die van luisterend oor. Omwille van haar leven, wordt zij als iemand
gezien waarbij men terecht kan voor hulp.
Maria komt doorheen de evangelies naar voor als iemand die een gelovig vertrouwen
in God en haar zoon Jezus had. Maria is dus een voorbeeld bij uitstek van geloof en
gehoorzaamheid.
Maria’s gelovig bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent. Het gaat niet om het
aannemen van een reeks onbegrijpelijke waarheden, maar om een leven in
verbondenheid met God en met mensen. Geloven is leven vanuit een diepte die
wortelt in God en naar de toekomst die God voor ons openhoudt in zijn belofte en de
Zoon van zijn belofte.
Christenen drukken het vertrouwen in haar uit op verschillende manieren, zoals het
Wees Gegroet.
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Ze heeft ook veel pijn gekend, wanneer Jezus’ optreden werd verworpen, bij zijn
kruisdood, maar ze aanvaardt dit alles. Gods wil is haar wil. Mensen herkennen
zichzelf in die (mede)lijdende Maria en bidden tot haar geeft hen steun en kracht.

Even bezinnen… Kris Gelaude
Maria. Een baken in de nacht…
Zij wist nog helder van het teer begin.
Van huis uit de verwachting meegekregen,
lachte zij onbevangen de belofte tegemoet.
Ze zag zich al met kinderen.
De schoot gezegend,
zogend aan de zijde van hun vader.
En dromen van een goed bestaan.
Tot ze werd aangeraakt.
Een bries van vleugels was het.
En niets meer zoals voordien.
Want staande in een goddelijke stroming
moeder worden,
is anders dan gedroomd.
Is loslaten en meegenomen worden
en zelf niet zien waarheen.
En kwetsbaar worden, soms te zeer.
Maar blijven ook,
met vragen en met leegte. Reeds groot zijn
en nog groter worden in vertrouwen.
Dat heeft het kind haar steeds opnieuw geleerd.
Doorstroomd werd haar gemoed
van het onnoembare gevoel dat Hij,
hun zoon, licht van hun ogen weliswaar,
niet zonder meer hun kind was.
Hoewel zomaar een jongen
met een naam van hier,
maar met de hemel in zijn hoofd.
Zij volgde hem.
Zij liet hem worden wie hij worden moest.
En luisterde,
stond sprakeloos, verloren in de massa.
Zijn woord heeft zij gekoesterd en gedragen.
En het eindeloos herhaald.
Tot het haar eigen vlees en bloed werd.
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Die keuze heeft het kruis
midden haar huis geplant.
Haar blik in het gebroken lichaam
van haar zoon gespijkerd.
Maar ze is opgestaan
om naar de plek waar alles doodgelopen was,
terug te gaan, tesamen met de vrouwen.
Zij zag de tekenen, de holte van het graf,
het breekbaar licht
dat anders viel en de stenen bleek opzij te rollen.
Geen wonderen.
Maar woorden die tot leven kwamen.
Zij die ze kende,
misschien duizend malen overwogen had,
zou ze weer adem inblazen.
Alles voor de vergetelheid behouden.
Zou door een vuur gaan als het moest.
En tot het einde van haar dagen
doen wat moeders doen.
Toevlucht zijn, zwijgende nabije.
En generaties later nog,
zoals een baken in de nacht,
thuisbrengen
machtelozen, zoekenden en kleinen.

Kapelletjestocht
In de meimaand wordt extra aandacht aan devotie tot Maria gegeven. Dit gebeurt door

het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij
Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies, het organiseren van bedevaarten
naar Maria-oorden, enzovoort. In huize sint-Jozef organiseren we een
kapelletjestocht. We wandelen door Ieper en houden halt bij drie kapelletjes voor
een kort bezinningsmoment. Daarna houden we een Mariaviering in de SintJacobskerk die wordt voorgegaan door EH Deken . We sluiten de middag af met koffie
in het Novotel.

Koor

Volgende bijeenkomst:
dinsdag 17 mei om 15u30
in de kapel!
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Pastorale agenda
Donderdag 12 mei:
Dinsdag 17 mei:
Vrijdag 3 juni:

kapelletjestocht
koor om 15u30
viering Heilig Hart om 15u

3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Tytgat Raymonde
Swynghedauw Madeleine
Odent Cyrille
Huys Hubert
François Denise
Cruydt Simonne
Coene Robert

07/05/1928
14/05/1920
14/05/1927
17/05/1926
19/05/1926
21/05/1931
29/05/1924

88 jaar
96 jaar
89 jaar
90 jaar
90 jaar
85 jaar
92 jaar

Nieuwe bewoners
Mevrouw Marcella Desnyder woont sinds maandag 18
april in kamer 146 (D2).
Zij is afkomstig van Ieper.
Op woensdag 27 april nam mevr. Raymonde Tytgat
haar intrek in kamer 143 (D2). Raymonde verbleef
hiervoor in Residentie Louise.
We wensen Marcella en Raymonde een mooie tijd in
ons woonzorgcentrum.
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K143
K129
K18
K116
K111
K136
K6

Verhuis
Mevrouw Madeleine Coussement is op woensdag 20
april verhuisd van kamer 143 (D2) naar kamer 113 (D3).
We wensen haar een vlotte aanpassing.

Overlijden
Op woensdag 13 april is de heer Maurits Doolaeghe overleden.
Maurits verbleef in kamer 146(D2) en werd 88 jaar.
De heer Remi Titeca is op zaterdag 16 april van ons
heengegaan. Hij telde 85 lentes en woonde in kamer 113
(D3).
Op donderdag 21 april is mevrouw Maria Verfaillie
overleden. Maria woonde sinds woensdag in kamer 143 (D2),
maar verbleef hiervoor al een tijdje in herstelverblijf. Maria
was de schoonzus van Maria Loffer (D3) en werd 90 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Maurits, Remi en Maria veel sterkte in deze
tijden van afscheid.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Fabienne Vercaigne
Ine Devos
Cheyenne Wyckaert
Marjorie Mylleville
Nancy Dehouck
Rita Noyelle
Nathalie Claerebout

05/05/1976
07/05/1991
07/05/1997
14/05/1991
16/05/1967
21/05/1963
25/05/1980

Overlijden
Op donderdag 14 april is de mevrouw Yvonne Questroy
overleden.
Zij was de grootmoeder van Dieter Alleweireldt, echtgenoot
van Mieke Gheeraert (Verpleegkundige Dienst 1)
Onze oprechte deelneming bij dit verlies.
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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.
Vanaf 11 april wordt Alissa Indevuyst (zorgkundige D3) tewerkgesteld op D2. Delfien
Mortier, die voorheen als zorgkundige tewerkgesteld was op D2, zal vanaf dan
tewerkgesteld worden op D3.
Op 24 april eindigde de tewerkstelling van Annelies Boeraeve (zorgkundige D3). We
wensen Annelies het beste toe. Op 25 april keerde Elien Derycke (zorgkundige D3)
progressief terug uit ziekteverlof. Abena Darkoah (zorgkundige D3) blijft hierdoor de
dienst voltijds ondersteunen.
Op 30 april eindigt de tewerkstelling van Evelyn Caignie (verpleegkundige
nachtdienst). We danken Evelyn voor haar jarenlange inzet in onze voorziening en
wensen haar veel succes toe met haar nieuwe uitdaging. Kim Deroo
(verpleegkundige) zal vanaf 12 mei het team van de nacht versterken.

5. Vrijwilligerswerking
Afscheid van André Callens
Op zondag 10 april overleed André Callens, hij was 85 jaar.
André en zijn echtgenote Maria waren binnen Huize Sint-Jozef
jarenlang vrijwilligers. Zij ondersteunden de wandelingen,
verschillende uitstappen en andere activiteiten. Wij willen
Maria en haar familie veel moed wensen bij dit verlies.
Op de foto rechts ziet u André tijdens één van zijn laatste
vrijwilligerstaken binnen Huize Sint-Jozef.

Overlijden echtgenoot Brigitte Van Walleghem
Op vrijdag 15 april overleed Louis Stevens, echtgenoot
van Brigitte Van Walleghem. Brigitte zet zich al geruime
tijd in op dienst 3 waarbij ze de maaltijdbegeleiding
tijdens het middagmaal ondersteunt. We willen Brigitte
en haar familie veel sterkte toewensen bij dit pijnlijk
afscheid.

Start wandelingen
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Op donderdag 19 mei starten de wandelingen. We spreken af om 14u15 aan de
polyvalente zaal om dan tegen 14u30 te vertrekken. Zoals vorig jaar streven we
er opnieuw naar om in twee groepen te wandelen. Dit omwille van de
gezelligheid en de veiligheid van de bewoners en vrijwilligers.
Indien je als vrijwilliger tijd hebt om mee te gaan op wandeling dan kunnen
jullie dit zoals gewoonlijk doorgeven aan Hilde Claeys (woonbegeleidster D 1)
via tel. 057 22 69 70. Indien er iets is tussengekomen en u niet meer kan
meegaan, gelieve dan te verwittigen tegen de woensdag ervoor.
Belevingsgerichte wandelingen
Ook de belevingsgerichte wandelingen gaan van start op donderdag 19 mei. In
een kleine groep gaan enkele medewerkers en vrijwilligers samen met een
aantal personen met dementie een korte wandeling maken. Hierbij ligt de
focus op het ervaren van prikkels uit de natuur. Men spreekt af om 14u30 in de
living van Dienst 3. De contactpersoon is Helen Connerty (057 22 69 78).
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen altijd contact opnemen! De wandelingen
gaan door op 19 mei, 9 en 30 juni, 14juli, 4 en 25 augustus.
Vormingen
 Voor de wandelingen zullen we in juni opnieuw een vorming tot
gemachtigd opzichter organiseren. De concrete datum is nog niet
bekend, hierover volgt later meer info.
 Op vrijdag 20 mei organiseert Present een vorming voor vrijwilligers in
Roeselare, met als thema ‘ vrijwilligen, het hoe en waarom?’ Hier zal
men stil staan bij de motivatie van vrijwilligers en hoe men die kan
versterken. Of hoe je als vrijwilliger niet teveel hooi op je vork moet
nemen, zodat het een ontspannende activiteit blijft. Deze vorming is
gratis, en gaat door van 14u tot 16u30. Inschrijven kan bij Valérie. Indien
er voldoende inschrijvingen zijn kan er gekeken worden om samen te
rijden naar Roeselare.
Overlegmomenten
Overleg cafetaria – ’t winkeltje: dinsdag 17 mei om 14u30 in de cafetaria
Overleg activiteiten – maaltijdbegeleiding: maandag 6 juni om 14u30 in de
cafetaria
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6. Terugblik
Dienst 1
Crea met Rita

Avondactiviteit: roerei

11

Activiteit met het 4de leerjaarvan de lagere school St. Jozef

Dienst 2
Koekjes bakken met de vrijwilligers

12

Film ‘Allez Eddy’

Enkele sfeerbeelden

Dienst 3
Schilderen en schuren voor de tafeldecoratie van ons lente-ontbijt

13

Genieten van een ontspannend voetbad

Met naald en draad…
Een aantal van onze dames zijn hun oude vaardigheden nog niet verleerd. Af en
toe gaan we nog eens aan de slag met naald en draad. Er wordt wat gebreid of
gehaakt, en Marcella waagt zich zelfs nog aan het kantklossen. Wat snuisteren
tussen de oude naaispulletjes hoort er ook bij.
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Dienstoverschrijdend
Fiets 14-daagse.
Van maandag 11 april tot vrijdag 22 april werd een fiets 14- daagse
georganiseerd door de kinesisten. Iedereen werd uitgenodigd om in 15
minuten zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Zo hebben verscheidene
bewoners “Dwars door Vlaanderen” gereden met zelfs de beklimming van de
Patersberg en de Oude Kwaremont.
Ook de medewerkers werden aangespoord om wat kilometers te rijden. Als
bewijs van hun inzet werden ze beloond met een klavertje vier met kleurtjes.
Wie in de afgelopen 2 weken 50 km gereden heeft, loopt nu rond met een
kleurrijk klavertje.
Met de bewoners werd op de laatste vrijdag, samen met Rosalie stagiaire
ergotherapie, een fietsquiz gespeeld. Bij hen werd er een tweede kleurtje op
hun klavertje geplakt. Zij sparen immers voor vier kleurtjes over het ganse jaar.
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7. Info
Passiflora
Moederdagactie
Geef je moeder een echt verwenmoment als
cadeau en geniet bovendien samen met haar!
De moederdagactie is een unieke gelegenheid
om je samen met je moeder te laten
verwennen in de passiflora.
Geniet bovendien na de behandeling van een
natuurlijke thee en een gezonde versnapering.
Kies elk uit één van de volgende behandelingen:
 Gezichtsverzorging
 Rugmassage
 Voetverzorging
 Handverwennerij
Wanneer?
Waar?

Dinsdag 17 mei vanaf 13u30
Passiflora

Prijs?

€ 30,00

Inschrijven kan aan de receptie (bij Elsy).
Voor meer informatie, spreek gerust iemand aan van het Passiflora
team!
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Even binnenkijken…
Madeleine Swyngedauw en Victorine Vandevelde genoten samen van een
deugddoende voetverzorging in de Passiflora.
Niets leuker dan een wellnessnamiddag onder vriendinnen!

Passiflora gaat digitaal !
Passiflora heeft nu zijn eigen website!
Op deze manier willen we jullie op de hoogte houden van
onze nieuwste acties en promoties.

Neem een kijkje op: http://passiflora-hsj.weebly.com
Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Jirka

Tuin op poten
Op dinsdag 28 april kwamen de kinderen van het tweede leerjaar van de SintJozefschool helpen in de tuin. Er dienden nog wat zaken geplant te worden
zoals ajuinen, sjalotten en aardappelen. Ondertussen kon de tuin ook een
nieuwe onderhoudsbeurt gebruiken, want ook het onkruid kwam opnieuw
piepen!
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8. Menu
dag

Datum

ONTBIJT
toespijs

zo 01/mei sandwiches

soep

vlees/vis

groentesoep

saus

dessert

kroketten

roomsaus

gebak

mosterd gebraad

kookaardappel

braadsaus

dessert

paté
charcuterie
bordje

kervelsoep

kalfsblanket

op oude wijze

rijst

dessert

kaas

wo 04/mei choco

wortelsoep

kabeljauw

dessert

Parijse worst

do 05/mei sandwiches

vichysoisesoep

juliennegroentjes
kookaardappel
vissaus
knolselder en tomaat
in de oven
gebakken aardappel archiduc saus

gebak

potjesvlees

vr 06/mei confituur

preisoep

hamburger

erwtjes en wortelen

kookaardappel

bruine saus

dessert

kaas

za 07/mei chocolade

kippensoep

heekfilet

spinazie

puree

botersaus

dessert

préparé

haantje in rode wijn

salade

frietjes

gebak

casselrib

prinsessenboontjes

kookaardappel

worst

di 03/mei peperkoek

varkenshaasje

aardappel

AVOND
beleg

witlof
bloemkool in
kaassaus

ma 02/mei confituur

aspergesoep

MIDDAGMAAL
groente

zo 08/mei koekebrood ossenstaartsoep
ma 09/mei confituur
di 10/mei peperkoek

groentesoep
preisoep

parelhoenfilet

tijmsaus

dessert

hoofdvlees
parmaham met
meloen

Spaanse saus

dessert

kaas

tartaarsaus

dessert

salami

currysaus

dessert

hespenworst

wo 11/mei choco

kervelsoep

pladijsfilet

wortelstomp
veldsla en witte
boontjes

do 12/mei smeerkaas

wortelsoep

kip

Chinese rijstschotel

vr 13/mei confituur

tomatensoep

kalkoenstoofvlees

salade

gebakken aardappel

mayonaise

dessert

kaas

za 14/mei chocolade

kippensoep

hesp

witloof
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puree

kaassaus

dessert

préparé

kookaardappel

zo 15/mei sandwiches

aspergesoep

scampi

fijne salade

frietjes

looksaus

gebak

paté

groentesoep

rosbief

witlof

kriel aardappelen

kruidensaus

dessert

kaas

seldersoep

orloff gebraad

broccolimix

kookaardappel

bruine saus

dessert

kalfsworst

wo 18/mei choco

wortelsoep

zalmfilet

flageolets

puree

vissaus

dessert

vleessalade

do 19/mei smeerkaas

erwtensoep

gehaktballetje

champignons

puree

tomatensaus

dessert

kaasbordje

vr 20/mei confituur

tomatensoep

gyros

salade

gebakken aardappel

mayonaise

dessert

kalkoenham

za 21/mei chocolade

bloemkoolsoep

tongrolletje

andijvie in roomsaus

puree

Noordzeesaus

dessert

préparé

smulhammetje

bloemkool

kroketten

gebak

kruidenham

varkensgebraad

erwtjes en wortelen

kookaardappel

roomsaus
demi glace
saus

dessert

breughelbordje

kipfilet

Gentse waterzooi

kookaardappel

dessert

kaas

kabeljauw

brunoisegroentjes

puree

dessert

kipsalade

dessert

salami

ma 16/mei confituur
di 17/mei peperkoek

zo 22/mei koekebrood aspergesoep
ma 23/mei confituur
di 24/mei peperkoek

groentesoep
preisoep

wo 25/mei choco

peterseliesoep

do 26/mei smeerkaas

maïssoep

vr 27/mei confituur

tomatensoep

za 28/mei chocolade

kippensoep

zo 29/mei koekebrood ossenstaartsoep
ma 30/mei confituur
di 31/mei peperkoek

groentesoep
champignonsoep

nantua saus

spaghetti Bolognaise
kalkoenfilet

appelmoes

kookaardappel

bruine saus

dessert

kaas

boomstammetje

veldsla

kookaardappel

Spaanse saus

dessert

préparé

visgratin

witlof

kroketten

gebak

kalfskop

lentegebraad

gebakken groentjes

kookaardappel

tijmsaus

dessert

Russisch ei

worst

wortelstomp

speksaus

dessert

kaas
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9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

D3
Soep maken

Dinsdag

Voorlezen

reminiscentie

Woensdag

Soep

Individueel
moment
Soep

Donderdag

Huishoudactiviteit Aperitiefhapjes

Voorlezen

Vrijdag

Turnen

Belevingskoffer

Turnen

Dienstoverschrijdend

Maandag

Groepsturnen

Dinsdag
Woensdag

Soep + Vollleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Groepsturnen
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Soep maken

Activiteiten Dienst 1
Dag en datum

Activiteit

Maandag 02/05

Bingo

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Dinsdag 03/05

Pannenkoeken

Living 15 uur

Woensdag 04/05

Preisoep Kaarting

Cafetaria 14 uur

Donderdag 05/05 O.L. Heer Hemelvaart
Gezelschapsspelen
Vrijdag 06/05

Living 15 uur

Zaterdag 07/05

Living 15 uur

Maandag 09/05

Koffietafel
Activiteit 3de leerjaar St. Jozefschool

Dinsdag 10/05

Chocolademilkshake+ mannenmoment

Living 15 uur

Woensdag 11/05

Paprikasoep + kaarting

Cafetaria 14 uur

Donderdag 12/05 Kapelletjestocht

Living 15 uur

Polyvalente 14uur

Vrijdag 13/05

Handmassage

Living 15 uur

Zaterdag 14/05

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 16/05

Pinksterenmaandag

Dinsdag 17/05

Aardbeien met ijs + zangkoor

Living 15 uur

Woensdag 18/05

Tomatensoep + Kaarting

Living 15 uur

Donderdag 19/05 Wandeling
Muziek
Vrijdag 20/05

Polyvalente 14 uur
Living 15 uur

Maandag 23/05

Koffietafel
Activiteit 3de leerjaar St. Jozefschool

Living 15 uur
Living 15 uur

Dinsdag 24/05

Uno

Living 15 uur

Woensdag 25/05

Champignonsoep+ Kaarting

Cafetaria 14 uur

Zaterdag 21/05

Donderdag 26/05 Wandeling
Nagelverzorging
Vrijdag 27/05

Polyvalente 14uur
Living 15 uur

Zaterdag 28/05

Kaarting

Cafetaria 14uur

Maandag 30/05

Reis door Europa

Cafetaria15 uur

Dinsdag 31/05

Aardbeienmilkshake

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Maandag 02/05

Actua

Plaats en tijdstip
Living 15u00

Dinsdag 03/05

Wellness op dienst

Living 15u00

Woensdag 04/05

Ajuinsoep + Bingo

Living 15u00

Donderdag 05/05

O.L.H. Hemelvaart - Koffietafel

Living 14u00

Vrijdag 06/05

Bakken: Appelcake

Living 15u00

Zaterdag 07/05

Koffietafel
Activiteit 3de leerjaar St. Jozefschool

Living 15u00
Living 15u00

Woensdag 11/05

Filmnamiddag
Paprikasoep + Gezelschapsspelen

Donderdag 12/05

Croque monsieur + Kapelletjestocht

Polyvalente 14u00

Vrijdag 13/05

Bakken: Chocolade rotsen

Living 15u00

Zaterdag 14/05

Koffietafel

Living 15u00

Maandag 16/05

Pinksterenmaandag - koffietafel

Living 15u00

Dinsdag 17/05

Living 15u00

Woensdag 18/05

Muzieknamiddag + zangkoor
Chinese dag

Donderdag 19/05

Wrap kruidenkaas en zalm +
Wandeling

Polyvalente 14u00

Vrijdag 20/05

Bakken

Living 15u00

Zaterdag 21/05

Koffietafel

Living 15u00

Maandag 23/05

Activiteit 3de leerjaar St. Jozefschool

Living 15u00

Dinsdag 24/05

Wellness op dienst

Living 15u00

Woensdag 25/05

Wortelsoep + Kaarting

Living 15u00

Donderdag 26/05

Meloen met parmaham + Wandeling

Polyvalente 14u00

Vrijdag 27/05

Bakken: citroentaartjes

Living 15u00

Zaterdag 28/05

Living 15u00

Maandag 30/05

Koffietafel
Voorleesnamiddag

Dinsdag 31/05

Wellness op dienst

Living 15u00

Maandag 09/05
Dinsdag 10/05

Activiteit
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Living 15u00
Living 15u00

Living dienst 2

Living 15u00

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Maandag 02/05

Turnen met 3de kleuter

Dinsdag 03/05

Muziek : zang en dans

Woensdag 04/05

Kranten lezen

Donderdag 05/05

O.L.H Hemelvaart

Vrijdag 06/05

Bakken: chocoladecake

Maandag 09/05

Bezoek 3de leerjaar

Dinsdag 10/05

Mannenmoment + ‘de schat van je leven’

Woensdag 11/05

Wellness: voetbadjes en handverzorging

Donderdag 12/05

Kapelletjestocht

Vrijdag 13/05

Gezelschapsspel

Maandag 16/05

Pinkstermaandag

Dinsdag 17/05

Wellness: voetbadjes + zangkoor

Woensdag 18/05

Sjoelbak

Donderdag 19/05

Wandeling

Vrijdag 20/05

Aardbeiendessert met speculoos + reminiscentie

Maandag 23/05

Vakantie Moerkerke

Dinsdag 24/05

Vakantie Moerkerke

Woensdag 25/05

Vakantie Moerkerke

Donderdag 26/05

wandeling

Vrijdag 27/05

Ijscoupe met vers fruit + belevingskoffer

Maandag 30/05

wellness

Dinsdag 31/05

Turnen met 3de kleuter
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Verkouter Marie-Thérèse 01/05/1931
Verfaillie Palmer
02/05/1931

85 jaar
85 jaar

Flat GG
Flat 2B

Verhuis
Op woensdag 27 april nam mevrouw Raymonde Tytgat haar intrek in Huize SintJozef. Ze verblijft in kamer 143 (D2).
We wensen Raymonde een vlotte aanpassing.

Activiteiten
AANPASSING!!!
Wegens technische problemen aan de lift kon onze dansnamiddag op 20
april niet doorgaan, daarom organiseeren wij die opnieuw op woensdag 27
april om 14u30 in de living van de flatjes.
Aan het info bord vinden jullie een inschrijvingsblad.
Vergeet jullie dansschoenen niet aan te trekken!!
Volgende activiteiten op de planning
Op 10 mei doen we volksspelen. We verzamelen allemaal om 14u15 in de living van
de flatjes. Bij goed weer proberen we de volksspelen buiten te doen. Indien niet
wordt de locatie dan afgesproken.
9 mei:
10 mei:
17 juni:
15 juli:

turnen (om 14u30)
volksspelen (om 14u15)
Bloemschikken
Milkshakes en versnaperingen maken

Koor
Volgende bijeenkomst:
dinsdag 17 mei om 15u30
in de kapel!
Pastorale agenda
Dinsdag 17 mei:
Vrijdag 3 juni:

koor om 15u30
viering Heilig Hart om 15u
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11. Koken met André
ASPERGES MET HAM EN EI (4 Pers.)
Ingrediënten
- 2 kg asperges, geschild en ontdaan
van houtachtige uiteinden
- 6 hardgekookte eieren
- 100 gr boter
- sap van ½ citroen

- 2 à 3 eetlepels verse fijngehakte
peterselie
- Nootmuskaat
- 200 gr gekookte ham in plakjes

Bereiding
Breng in een grote pan water aan de kook.
Kook hierin de asperges gedurende 10 minuten.
Haal de pan van het vuur en laat de asperges nog 10 min. in het water staan.
Laat ze vervolgens uitlekken in een vergiet.
Prak de eieren fijn met een vork.
Smelt de boter in een pan en roer het citroensap erdoor.
Breng op smaak met peper en zout en nootmuskaat.
Leg de asperges naast elkaar in een schaal, de kopjes allemaal aan één kant en
schenk er een beetje botersaus over.
- Bestrooi met eikruim en peterselie.
- Drapeer de plakjes ham over de onderkant van de asperges en serveer de rest
van de botersaus er apart bij.
-

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

Variatietip
- Maak asperges een tikje Italiaans door ze in schuine stukken te snijden en 5
minuten te roerbakken.
- Voeg in de laatste minuut 200 g parmaham (in reepjes gesneden) en 2
eetlepels gedroogde tomaat in olie (in kleine stukjes) toe.
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12. Pret en verzet
Sudoku

De maand mei
De meimaand (bloeimaand of Mariamaand) heeft in veel tradities te maken
met vruchtbaarheid, liefde en groei. Niet voor niets luidt het spreekwoord: ‘In
mei leggen alle vogels een ei’, met het ei als symbool van nieuw leven.
Historisch gezien
Bij de Kelten was 1 mei het begin van de zomer, dat werd gevierd met het
Beltanefeest, waarin de God Belenos, god van de zon, lucht en genezing, werd
geëerd.
De meimaand is door de Romeinen vernoemd naar de Griekse moedergodin
Maia, die werd vereerd om ervoor te zorgen dat zij de natuur weer zou laten
groeien. Het Griekse woord ‘maia’ betekent ‘moeder’.
De Katholieke kerk heeft vanaf de Middeleeuwen de maand mei gewijd aan
Maria, Moeder van God.

26

Enkele weersspreuken van mei














Een natte mei, brengt boter in de wei.
Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij.
Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.
Dauw in mei en april maken goede augustus en september.
Donder in mei geeft gras in de wei.
Het onweer in de mooie mei, doet 't koren bloeien op de hei.
Veel onweer in mei, maakt de boeren blij.
Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.
Een koude mei, een gouden mei.
Einde van mei, staartje van de winter.
Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad.
Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet de schuur maar weinig hooi.
Onweer in mei is een vruchtbaar getij.

Sudoku oplossing
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

In april is de installatie van de technieken
al volop aan de gang. In de kelder wordt
de hoofdleiding van het water volledig
manueel ter plaatse op maat gelast.

De leidingen voor de verwarming worden
verdiep per verdiep uitgerold.

Om niet in elkaars weg te lopen installeert
iedere aannemer zijn deel per verdieping
en wisselt dan van verdieping. Hier is de
verwarming klaar, de aannemer van de
elektriciteit kan beginnen.

Elektriciteitsleidingen, data-leidingen,
koax-kabels, telefoonleidingen,
chauffageleidingen, … Elk heeft zijn eigen
kleur.

Op de bovenste verdieping, die van de
zorgflatjes, worden ondertussen de
metalstuds geplaatst om er dan de
wanden tegen te bevestigen. De
kamerindeling wordt stilaan duidelijk.

Wanneer de leidingen er liggen is het de
beurt aan de sanitairwerken. De toiletten
worden in een verstevigd kader bevestigd.
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