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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Juni, nog enkele weken verwijderd van de zomer…
Alles in groei & bloei, zomerse temperaturen lokken ons buiten om te genieten
van de zon en de natuur…
Met dit maandblad willen we jullie opnieuw informeren over het reilen en
zeilen hier in huis.
Zoals gewoonlijk starten we met onze rubriek zingeving. Deze maand staat dit
vooral in het teken van het hoogfeest Heilig Hart van Jezus.
Nieuw !!! Het wellness aanbod wordt uitgebreid met “waxen”.
Meer hierover op pg. 16.
Een uitgebreid (zomers) aanbod van activiteiten vind je terug op pg. 21.
Een terugblik op de activiteiten van de voorbije maand doen we aan de hand
van heel wat sfeerfoto’s. …
Zo vind je sfeerbeelden, over de kapelletjestocht, de belevenisgerichte
wandeling, moederdag en andere gezellige bijeenkomsten, terug op pg.11.
Ik wens jullie alvast veel lees - en kijkplezier.

Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Terugblik kapelletjestocht
Voor het tweede jaar op rij trokken we op tocht langs Mariakapelletjes in Ieper. We waren
met 64. Een grote groep! Het weer was optimaal. Niet te warm, niet te koud, geen wind…
We vertrokken langs de achterkant van het woonzorgcentrum naar het eerste kapelletje in
de Ligywijk. Vandaar wandelden we naar het vernieuwde kapelletje bij de Torrepoort. Het
laatste kapelletje was dat langs de vestingen. Vandaar gingen we over de brug naar de SintJacobskerk. Daar werd de eucharistieviering voorgegaan door EH Deken Hemeryck. In het
Novotel Hotel werden we achteraf heel goed ontvangen met een kopje koffie en een stukje
taart. We wandelden terug naar huis via de Menenpoort en de bascule.
Het was een namiddag waarop we stilstonden bij het verhaal van Maria, als moeder van
Jezus, en het verhaal van alle moeders. Van harte dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk
maakten voor onze bewoners.
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Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
Het Hoogfeest van het Heilig Hart is een hoogfeest in de
liturgische kalender van de Katholieke Kerk. Het wordt op de
derde vrijdag na Pinksteren gevierd en valt meestal in de
maand juni. Daarom wordt de maand juni soms wel de
'maand van het Heilig Hart' genoemd.
Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk: in 1672 gaf de
bisschop van Rennes aan de religieuze congregaties van de H.
Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst verlof om een
feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765
erkende Paus Clemens XIII deze dag officieel als een
plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor
heel de Kerk voor.
De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke
spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus
Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door
Jezus' Hart. Een passage uit het Evangelie volgens Johannes, waar Jezus' zijde door een lans
doorboord werd, waaruit bloed en water stroomden, speelt in deze mystieke vroomheid een
grote rol. Daarbij is het hart van de Gekruisigde doorboord en bron van de sacramenten en
van de Kerk.
Het Hart van Jezus wordt in de kunst gewoonlijk afgebeeld als een geopende borstkas met
daarin een bloedrood hart met een vlam. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven
en Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert.
De wortels van de devotie vindt zijn eerste sporen in het Nieuwe Testament. Johannes
verhaalt van Jezus' zijde, die door een lans doorboord werd. Lezing van de Schrift, meditaties
en overpeinzingen maakten het doorboorde Heilig Hart daarmee tot onderwerp van
mystieke ervaring. Deze ervaringen zouden in de late Middeleeuwen in een aantal mystici
een hoogtepunt bereiken om daarna vanaf de zeventiende eeuw langzaam tot een openbare
collectieve cultus uit te groeien.
Tegenwoordig is er bij sommigen meer oog voor het feit dat de Heilig-Hartverering uit de
19e en begin 20e eeuw vooruitloopt op een aantal ontwikkelingen, die later meer zouden
worden erkend. De grotere betrokkenheid van leken is daarvan wellicht een van de
belangrijkste. De beweging van de Katholieke Actie, zoals deze door paus Pius XI
gestimuleerd, is hiervan een bekend voorbeeld: het politieke domein werd steeds meer aan
persoonlijk geëngageerde leken-gelovigen overgelaten. De verbinding van persoonlijke
devotie met de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid, structureel onrecht en uitbuiting van
mens en natuur is eveneens een vrucht van dezelfde ontwikkeling als de Heilig Hartverering.
Daarbij blijft de Heilig Hartverering uitermate individueel gericht en heeft als zodanig in de
eerste plaats de mystieke, geestelijke gemeenschap tot doel.
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Even bezinnen
Het hart is de zetel van de liefde: het levenscentrum.
Zo is de liefde het hart van het christen zijn.
En Jezus' doorstoken hart is het beeld van Gods grenzeloze liefde voor de mens:
maar meteen een uitnodiging tot liefde voor de mens.
Met de ene hand wijst Jezus naar zijn Hart: "Aanschouw mijn liefde",
met de andere wijst hij naar de mens: "Beleef mijn liefde door je liefde voor elkaar".
Liefde tot God en vanuit God tot de mens.
God maakt ons in Jezus liefde-bekwaam. Bereid zijn is nog niet voldoende.
" Het grootste geluk in het leven is de zekerheid bemind te worden".
Aan een gevangenis aalmoezenier werd gevraagd:
" Hoe praat je nu met gevangenen over God"?
Hij antwoordde: "Ook als je emmer leeg is en je geen verdiensten kunt voorleggen is God er
nog die van je houdt". Bij God mag je met een lege emmer aankomen.
Want zoveel kan dood zijn in ons. Zo vaak ligt een steen op ons hart.
De Heer is net dan in ons leven…
Het feest van het H. Hart leert ons die blijde boodschap:
Er is altijd iemand voor wie je mag bestaan; voor wie je de moeite bent.
Je daaraan vasthouden kan het begin zijn om opnieuw op weg te gaan in het leven.
God is altijd de eerste in de liefde.

Pastorale agenda
Vrijdag 3 juni: viering Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus om 15 uur in de kapel
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Boulet Raymonde
Dulst Rachel
Loffer Maria
Deschoemaeker Marie-Thérèse
Decroix Erna
Quaeybeur Fabienne
Monkerhey Agnes
Develtere Maurice
De Bisschop Jeannine
Callewaert Suzanne
Lingier Lucienne
Louwyck Albert

13/06/1922
14/06/1936
16/06/1922
17/06/1964
17/06/1943
18/06/1932
21/06/1918
21/06/1924
25/06/1935
26/06/1921
27/06/1931
28/06/1935

94 jaar
80 jaar
94 jaar
52 jaar
73 jaar
84 jaar
98 jaar
92 jaar
81 jaar
95 jaar
85 jaar
81 jaar

Nieuwe bewoners
Op dinsdag 10 mei nam mevrouw Raymonde Boulet haar
intrek in kamer 20 (D1). Raymonde is afkomstig van Ieper en
verbleef sinds kort bij ons in herstelverblijf (K31 – D1).
We wensen Raymonde een mooie tijd in ons
woonzorgcentrum.
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K31
K3
K107
K145
K126
K17
K132
K131
K139
K19
K30
K110

Overlijden
Mevrouw Adoline Vierstraete is op woensdag 4 mei
overleden. Adoline verbleef in kamer 20 (D1) en
werd 100 jaar.
Op vrijdag 20 mei is mevrouw Micheline Leroy
gestorven. Zij verbleef in kamer 12A (D1) in
herstelverblijf. Micheline werd 71 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Adoline en
Micheline veel sterkte in deze tijden van afscheid.

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Plamont Tschailly
Gheeraert Mieke
Rollé Kelly
Schaut Gudrun
D’Hondt Marjan
Connerty Helen
Indevuyst Alissa
Sioen Marlies
Laureys Jolien
Bruynsteen Rosemie
Coussens Shana
Bruneel Carla

01/06/1993
02/06/1986
08/06/1991
08/06/1980
13/06/1964
16/06/1989
16/06/1995
17/06/1985
18/06/1993
19/06/1957
24/06/1992
26/06/1966

Geboorte
23 mei werd een mooie dag voor Hilde Hemelsoen
(Algemeen directeur) en Patrick Vanhoenacker
(vanaf 1 juni – Diensthoofd D1). Die dag schonk hun
dochter Stefanie het leven aan een flinke zoon Victor.
We wensen de ouders en grootouders heel veel geluk
met hun kleine spruit.
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Overlijden
Op donderdag 12 mei is de heer Guido Rassalle
overleden.
Guido was de papa van Carmen (zorgkundige in
de nacht).
Mevrouw Micheline Leroy is op vrijdag 20 mei
van ons heengegaan. Zij verbleef sinds kort bij
ons in herstelverblijf (K12A-D1) en was de mama
van Dirk Verhaeghe (Diensthoofd administratie).
We wensen Carmen, Dirk en hun families veel
sterkte in deze tijden van afscheid.

Personeelswissels
Op 1 juni start Patrick Vanhoenacker als diensthoofd op dienst 1. We heten
hem alvast van harte welkom! In mei en juni was Ine Devos (verpleegkundige)
aangesteld als verantwoordelijke op de dienst. Vanaf juni zal zij deeltijds
tewerkgesteld worden in de nacht, ter vervanging van Ann Allewaert. Zij zal
ook nog deeltijds tewerkgesteld zijn op dienst 1, ter ondersteuning van de
algemene werking.
Stéphanie Lannoote startte op 1 mei als zorgkundige op dienst 3. Van harte
welkom! Ze vervangt Katrien Devaere (zorgkundige D3) en Elien Derycke
(zorgkundige D3) die momenteel in ziekteverlof zijn.
In mei startte Kelly Wyffels (verpleegkundige) op dienst 1. Welkom! Zij
vervangt Marjorie Myleville die in zwangerschapsverlof is. We wensen
Marjorie van harte proficiat!
Op 16 mei eindigde de tewerkstelling van Lisa Cailliau (woonbegeleider D2). Zij
gaat een nieuwe uitdaging aan, waarbij we haar van harte succes wensen! Jirka
Masselis, die reeds de vervanging van Lisa op zich nam, blijft momenteel als
woonbegeleider op dienst 2 tewerkgesteld.
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5. Vrijwilligerswerking
Nieuwe vrijwilligers
In mei mochten we 2 nieuwe mensen in ons vrijwilligersteam verwelkomen:
-

Isabelle Delhaye:
Isabelle is 48 jaar en woont in Ieper. Zij zal zich vooral inzetten in de cafetaria
in het weekend.

-

Niels Verbeerst:
Niels is 18 jaar en is daarmee de jongste vrijwilliger binnen onze equipe. Niels
liep onlangs stage in ons woonzorgcentrum waardoor hij de
vrijwilligersmicrobe te pakken kreeg. Hij zal de wandelingen en uitstappen
ondersteunen vanaf de zomervakantie.

Noteer volgende data alvast in jullie agenda:
We komen samen met de vrijwilligers op volgende overlegmomenten:
-

Dinsdag 31 mei rond de cafetaria en ’t winkeltje om 14u30 in de cafetaria

-

Maandag 6 juni rond de activiteiten om 14u30 in de cafetaria

Geïnteresseerde vrijwilligers met nieuwe ideëen, vebeterpunten of opmerkingen
kunnen zich aansluiten op één van bovenstaande overlegmomenten.
Traditiegetrouw sluiten we ons wandelseizoen af met het vrijwilligersfeest, dit jaar
gaat dit door op donderdag 22 september. Info volgt nog.

Bezoek Woonzorgcentrum Aksent te Lendelede
In het najaar plannen we een bezoek aan het woonzorgcentrum Aksent te Lendelede.
Daar ontmoeten we een aantal medewerkers, bewoners en vrijwilligers van het
woonzorgcentrum. Zij zullen ons hun vrijwilligerswerking voorstellen, hierdoor
kunnen we kennismaken met andere activiteiten en nieuwe ideëen. De concrete
datum voor het bezoek dient nog gepland te worden, van zodra dit duidelijk is wordt
dit doorgegeven via mail en in de zonnebloem.

Communiceren via email
Al enkele jaren proberen we ook via de digitale weg, via email,
vrijwilligers te bereiken om info door te geven. Daarom doen we
graag nog eens een oproep aan alle (nieuwe) vrijwilligers om hun
(gewijzigd) emailadres door te geven. Dit kan doorgegeven
worden aan Valérie via pattyn@huizesintjozef.be.
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6. Terugblik
Dienst 1
Eerste lentedagen

Moederdag

Activiteit lagere school
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Dienst 2
Chinese dag
We verhuisden een dag naar China! De zaal werd een chinees restaurant, de
woonbegeleiding veranderde in Chinese dames en ook de maaltijden werden
aangepast!
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Dienst 3
Karnemelkstovers met hondshaai en een eitje

Nelly en André kwamen onze bewoners verwennen met ‘kerremelkstovers’.
Het smaakte extra lekker, en veel bewoners herinnerden zich nog hoe ze dit
vroeger thuis ook zo dikwijls aten. Bij Albert bijvoorbeeld kwam dit wekelijks op
tafel, op vrijdag 
Muziekinstrumenten
Muziek prikkelt… Niet alleen zang of dans, maar zeker ook zelf muziek spelen
haalt het beste in ons naar boven! Daarom gingen we aan de slag met
verschillende trommels en djembés. Voor sommigen even wennen, maar
anderen hebben duidelijk gevoel voor rimte en zo genoten we samen van een
ritmisch samenspel.
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‘Coupe Soleil’ op ons terras
We hadden er lang op gewacht, maar eindelijk was dat zonnetje daar! En om
dat te vieren, aten we buiten een lekkere ijscoupe met vers fruit.

Dienstoverschrijdend
Belevingsgerichte wandelingen
Sinds vorig jaar gaan wij samen met een groep vrijwilligers
en enkele bewoners met dementie op belevingsgerichte
wandeling. We vertrokken wat later dan de andere
wandelaars om in alle rust onze wandeling in het groen te
starten.
Deze keer nam de wandeling ons langs de vestingen via het
hoornwerkpark terug naar het woonzorgcentrum.
Onderweg stopten we even op de camping voor een lekkere koek en een
drankje. We ontmoetten er ook een hele gezellige dame uit Holland en haar
hondje Balou! Onze bewoners hebben er duidelijk van genoten!
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7. Info
Modeweek
Voor de tweede maal organiseren de mensen van de
vakgroep wonen de modeweek. Dit jaar gaat de modeweek
door van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28
oktober. In deze week zal de wintercollectie van kledij en
schoenen centraal staan, alsook gezellige
verwenmomenten voor alle bewoners. Dit zal ondersteund
worden door het wellnessteam. Meer info volgt.

Vakanties Moerkerke
Van eind mei tot half juni trekken we op driedaagse vakantie naar Moerkerke, een
gezellig dorpje bij Damme in de Bruge Polders. We kiezen er voor om kleinschalige
vakanties aan te bieden aan onze kwetsbare bewoners, daarom gaan er steeds een
5-tal bewoners met een 4-tal begeleiders mee. In Moerkerke verblijven de mensen in
een aangepaste bed en breakfast waar ze kunnen buiten vertoeven in de tuin, gaan
wandelen in Moerkerke en aan de Damse vaart, uitstappen doen naar Brugge, enz.
We hopen dat het een geslaagde en zonovergoten vakantie wordt voor iedereen.
Een uitgebreid verslag vinden jullie weldra in de zonnebloem terug.
Dienst 3: maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei
Dienst 2: dinsdag 7 juni tot en met donderdag 9 juni
Dienst 1: dinsdag 14 juni tot en met donderdag 16 juni
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Passiflora

Waxen is de meest effectieve en ook minst schadelijke vorm van
ontharen.
Er zijn veel verschillende methoden ontwikkeld voor het verwijderen van ongewenste
haargroei: van zeer traditioneel (met pincet) tot hoog innovatief technologisch (met
laser). Maar niet voor niets gebruikte de koningin van het oude Egypte, Cleopatra, al
warme bijenwas voor het verwijderen van ongewenst haar.
De haren worden snel en geheel verwijderd, blijven dan 3 tot 4 weken weg en,
belangrijk, de haarwortel wordt niet vernietigd. Het haar wordt snel verwijderd met
zo min mogelijk pijn. En door regelmatig (iedere maand) te waxen blijven je
huidhaartjes heel dun en zacht en worden steeds schaarser. Daarnaast leeft je huid
op omdat bij iedere waxbeurt, de dode huidcellen van je huid verwijderd worden.

Prijslijst Gezicht:
Bovenlip

€ 6,00

Wenkbrauwen

€ 6,00

Kin

€ 7,00

Hele gezicht

€ 16,00

Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Jirka
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Praatcafé dementie
“De geheugenkliniek in het Jan Yperman Ziekenhuis”
Welke noden en behoeften zijn herkenbaar bij de diagnose van 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?
Op deze en uw vragen geven de medewerkers van de Geheugenkliniek van het Jan
Yperman Ziekenhuis een antwoord.
Deze bijeenkomst gaat door op dinsdagnamiddag 21 juni om 14u in CC HET PERRON
in Ieper, M. Fochlaan 1, 8900 Ieper.
Voor meer info kunt u terecht bij vzw Thuiszorgcentrum Zuid-West-Vlaanderen (tel:
056/52 63 30 ; mail: thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be) of op
www.praatcafedementiewvl.be.

Sociale verkiezingen op 10 mei 2016
Op dinsdag 10 mei 2016 werden in Huize Sint-Jozef sociale
verkiezingen gehouden. Het kiesbureau werd voorgezeten
door Dirk met assistentie van Elsy als secretaris en Gudrun en
Marleen als getuige.
75% van de kiesgerechtigden kwam opdagen. Dit is op zich een
bijzonder goed resultaat !

Meten van de kwaliteit van leven in de Vlaamse
woonzorgcentra
De overheid wenst na te gaan hoe de
levenskwalitiet in de Vlaamse woonzorgcentra is.
Om daar een goed beeld van te krijgen wordt op
grote schaal een enquete af genomen. Een deel
van de bewoners gaat een vragenlijst kunnen
invullen met een onafhankelijke interviewer, voor
andere bewoners zal iemand van de familie
aangesproken worden.
De concrete datum is nog niet bepaald, maar 2 weken op voorhand zullen we
gecontacteerd worden. De woonbegeleiding en staf zullen zorgen voor het vlotte
verloop van deze enquete. Ook voor verdere vragen kunnen jullie altijd bij hen
terecht.
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8. Menu
dag Datum

ONTBIJT
toespijs

soep

wo 01/jun choco

wortelsoep

do 02/jun smeerkaas

preisoep

vlees/vis
Pladijsfilet
macaroni met
hesp in kaassaus

MIDDAGMAAL
groente

aardappel

saus

juliennegroentjes

puree

Hollandaisesaus

dessert

AVOND
beleg

dessert

vleessalade

dessert

kalfsworst

dessert

kaas

rundskarbonaden

salade met
vinaigrette

gebakken aardappel

Heekfilet

prei in witte saus

kookaardappel

botersaus

dessert

préparé

varkenshaasje

gebakken groentjes

kroketten

tijmsaus

gebak

paté

Ardens gebraad

erwtjes en wortelen

kookaardappel

braadsaus

dessert

kaasbordje

seldersoep

steak Suisse

tomatensalade

kookaardappel

kruidensaus

dessert

salami

wo 08/jun choco

wortelsoep

Zalmfilet

krielaardappelen

bearnaisesaus

dessert

vissalade

do 09/jun smeerkaas

kervelsoep

gehaktballetje

venkel
tomatensaus met
champignons

dessert

hespenworst

vr 10/jun confituur

tomatensoep

kipstoofvlees

verse groentjes

puree
rozemarijn
aardappelen

dessert

kaas

za 11/jun chocolade

preisoep

Hamburger

schorseneren

kookaardappel

Spaanse saus

dessert

préparé

salade

frietjes

mayonaise

gebak

kookaardappel

braadsaus

dessert

hennepot
charcuterie
bordje

dessert

kaas

vr 03/jun confituur

tomatensoep

za 04/jun chocolade

kippensoep

zo 05/jun koekebrood aspergesoep
ma 06/jun confituur
di 07/jun peperkoek

groentesoep

zo 12/jun koekebrood ossenstaartsoep koude visschotel
ma 13/jun confituur
di 14/jun peperkoek

groentesoep
seldersoep

mosterd gebraad prinsessenboontjes
Kipfilet

Gentse waterzooi
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kookaardappel

wo 15/jun choco

kervelsoep

Kabeljauw

vers spinazie

krielaardappelen

do 16/jun smeerkaas

bloemkoolsoep

varkensgoulash

wortelen

kookaardappel

vr 17/jun confituur

tomatensoep

Gyros

salade

gebakken aardappel

za 18/jun chocolade

kippensoep

Koolvis

juliennegroentjes

Beenhesp
varkensgebraad

witlof
bloemkool in
kaassaus

Worst

wortelstomp
gestoofd prei

zo 19/jun koekebrood aspergesoep
ma 20/jun confituur
di 21/jun peperkoek

groentesoep
preisoep

dessert

kipsalade

dessert

hesp

bruine saus

dessert

kaas

puree

tartaarsaus

dessert

préparé

kroketten

kruidensaus

gebak

kookaardappel

braadsaus

dessert

Parijse worst
Noordzee
bordje

Spaanse saus

dessert

kaas

Hollandaisesaus

dessert

vleessalade

dessert

salami

wo 22/jun choco

peterseliesoep

do 23/jun smeerkaas

broccolisoep

Pladijsfilet
spaghetti
Bolognaise

vr 24/jun confituur

tomatensoep

kalkoenfilet

appelmoes

kookaardappel

honingsaus

dessert

kaas

za 25/jun chocolade

seldersoep

Tongrolletje

andijvie in roomsaus

puree

garnalensaus

dessert

préparé

smulhammetje

tomaat inde oven

roomaardappelen

gebak

paté

groentesoep

gehaktbroodje

salade

kookaardappel

tijmsaus
Provençaalse
saus

dessert

Russisch ei

wortelsoep

kalfsblanket

fijne groentjes

rijst

dessert

kaas

zo 26/jun koekebrood aspergesoep
ma 27/jun confituur
di 28/jun peperkoek

kookaardappel

vissaus

wo 29/jun choco

champignonsoep

Zalmfilet

asperges

puree

Dijonaise saus

dessert

kalfsworst

do 30/jun smeerkaas

preisoep

Kalfslapje

Bulgaarse salade

gebakken aardappel

Spaanse saus

dessert

kruidenham
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9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Turnen

Dinsdag

Voorlezen

Voorlezen

Woensdag

Soep

Soep

Donderdag

Huishoudelijk
werk
Turnen

Individueel
werken
Turnen

Vrijdag

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag

Voorlezen

Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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Activiteiten Dienst 1
Dag en datum
Woensdag 01/06

Activiteit
Kaarten + Individueel

Donderdag 02/06 Ontbijtbuffet + wandeling
H.Hartviering
Vrijdag 03/06

Plaats en tijdstip
Cafetaria 14uur
Parking 14u15
Kapel 15 uur

Zaterdag 04/06

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 06/06

Activiteit 2de leerjaar St. Jozef

Living 15 uur

Dinsdag 07/06

Aardbeien met ijs
Tomatensoep en kaarten

Living 15 uur

Woensdag 08/06

Donderdag 09/06 Wandeling
Gezelschapsspellen of tuin
Vrijdag 10/06

Cafetaria 14 uur
Parking 14u15
Living 15 uur

Zaterdag 11/06

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 13/06

Activiteit 2de leerjaar St. Jozef

Living 15 uur

Dinsdag 14/06

Bananenmilkshake + Mannenmoment

Living 15 uur

Woensdag 15/06

Wortelsoep + kaarten

Cafetaria 14 uur

Donderdag 16/06 Wandeling
Actualiteit of tuin
Vrijdag 17/06

Parking 14 uu15
Living 15 uur

Zaterdag 18/06

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 20/06

Bingo

Living 15 uur

Dinsdag 21/06

Meloen met platte kaas
Paprikasoep + “Uitstap Nonnenbos”

Living 15 uur
Living 15 uur

Woensdag 22/06

Donderdag 23/06 Wandeling
Nagelverzorging of tuin
Vrijdag 24/06

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 25/06

Koffietafel

Living 15uur

Maandag 27/06

Naaiatelier

Living 15 uur

Dinsdag 28/06

Dames Blanche

Living 15 uur

Woensdag 29/06

Barbecue

Cafetaria 11uur

Donderdag 30/06 Wandeling

Parking 14 u15
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Woensdag 01/06

Activiteit
Preisoep + Gezelschapsspelen

Plaats en tijdstip
Living 15u00

Donderdag 02/06

Wandeling

Parking 14u15

Vrijdag 03/06

Bakken: Appeltaart + H.Hartviering

Zaterdag 04/06

Koffietafel

Living 15u00 +
Kapel
Living 15u00

Maandag 06/06

Activiteit 2de leerjaar St. Jozef

Living 15u00

Dinsdag 07/06

Wellness op dienst
Wortelsoep + Voorleesnamiddag

Living 15u00
Parking 14u15

Vrijdag 10/06

Wandeling
Dame blanche

Zaterdag 11/06

Koffietafel

Living 15u00

Maandag 13/06

Activiteit 2de leerjaar St. Jozef

Living 15u00

Dinsdag 14/06

Living 15u00

Vrijdag 17/06

Mannenmoment + wellness op dienst
Champignonsoep + individueel
werken
Wandeling
Bakken: Pannenkoekenbak

Zaterdag 18/06

Koffietafel

Living 15u00

Maandag 20/06

Actualiteit

Living 15u00

Dinsdag 21/06

Nationale dag van de yoga

Living 15u00

Woensdag 22/06

Paprikasoep + Kaartspelen

Living 15u00

Donderdag 23/06

Wandeling

Parking 14u15

Vrijdag 24/06

Bakken: Marmercake

Living 15u00

Zaterdag 25/06

Koffietafel

Living 15u00

Maandag 27/06

Bingo

Living 15u00

Dinsdag 28/06

Living 15u00

Woensdag 29/06

Kaartspelen + Wellness op dienst
Tomatensoep + Memory

Donderdag 30/06

Wandeling

Parking 14u15

Woensdag 08/06
Donderdag 09/06

Woensdag 15/06
Donderdag 16/06

Living 15u00
Living 15u00
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Living 15u00
Parking 14u15
Living 15u00

Living 15u00

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Woensdag 01/06

Sjoelbak

Donderdag 02/06

Wandeling

Vrijdag 03/06

Viering Heilig Hart om 15.00 uur

Maandag 06/06

Activiteit met het tweede leerjaar

Dinsdag 07/06

Wellness in de leefruimte

Woensdag 08/06

Reminiscentie: ‘de schat van je leven’

Donderdag 09/06

Wandeling

Vrijdag 10/06

Aardbeiendessert met speculoos

Maandag 13/06

Activiteit met het tweede leerjaar

Dinsdag 14/06

Mannenmoment , bezoek tuin op poten

Woensdag 15/06

Möllky

Donderdag 16/06

Wandeling + dessert door Iryssa

Vrijdag 17/06

Fruitsla maken + muziek en dansnamiddag

Maandag 20/06

Crea-activiteit

Dinsdag 21/06

Foto-namiddag

Woensdag 22/06

Wellness in de leefruimte

Donderdag 23/06

Wandeling

Vrijdag 24/06

Dame Blanche

Maandag 27/06

Wellness in de leefuimte

Dinsdag 28/06

Aardbeienmilkshake

Woensdag 29/06

Sjoelbak

Donderdag 30/06

Wandeling
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Bossier Maria
Baert Nestor

01/06/1932
19/06/1925

84 jaar
91 jaar

Flat 3B
Flat 1C

Nieuwe bewoners
Op vrijdag 13 mei mochten meneer Henri Platteau en
mevrouw Christiane Vanlede de sleutels in ontvangst
nemen van flat 2F.
We wensen hen een vlotte aanpassing en nog veel
mooie jaren in Residentie Louise.

Activiteiten
Vorige activiteiten
Samen met enkele bewoners speelden we verschillende
volksspelen. Van bowling tot tsjoelbak en kegelspel.
Volgende activiteiten
17 juni: Bloemschikken
 We spreken af om 14u30 in de living van de flatjes.
Gelieve een schaal of bloempot mee te brengen die je
wil gebruiken bij het bloemschikken. Wij zorgen voor de
bloemen en andere benodigdheden.
15 juli: Milkshakes en versnaperingen maken
Augustus: Barbecue
September: Rad van Fortuin
Turnen
Maandag 13 juni om 14u30
Pastorale agenda
Vrijdag 3 juni: viering Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus om 15 uur in de
kapel
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11. Koken met André
MACARONI MET VERSE ZALM ( 4 PERS.)
Ingrediënten
-

400 g macaroni
Zout
4 eetlepels vetstof
4 tomaten

-

2 lente-uitjes
400 g verse zalmfilet
Versgemalen peper
1 eetlepel fijngehakte rozemarijn

Bereiding
-

Ontvel de tomaten, verwijder de zaadjes en snij het vruchtvlees in blokjes.
Snij de uitjes in dunne ringetjes.
Kook de macaroni in een grote pot met ruim water en wat zout beetgaar.
Verhit 2 eetlepels vetstof in een pan en bak de zalmfilets zachtjes in ca. 4
minuten aan beide kanten bruin en van binnen net gaar.
Strooi er zout en peper over en leg ze op een bord.
Verhit weer 2 eetlepels vetstof in dezelfde pan en fruit de lente-uitjes met
rozemarijn ca. 2 minuten.
Schep de tomaatblokjes erdoor en laat het geheel op een matig hoog vuur ca.
3 - 5 minuten sudderen.
Breng de saus op smaak met zout en peper.
Verdeel de zalm met een vork in stukjes.
Giet de macaroni af en schep de tomatensaus en stukjes zalm erdoor.
Voeg zout en peper naar smaak toe.

S M A K E L I J K !!!
Tip
- Serveer de pasta in diepe borden.
- Voeg bij de tomaten ook 1 dl droge witte wijn toe en laat alles sudderen tot
een lekkere saus.
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12. Pret en verzet
Woordzoeker
Zoek de volgende woorden:
zonvakantie - nederland – eventussenuit – fietsvakantie – vliegvakantie –
reiswijzer – reizen – veilingen – lekkerweg – vaarvakantie – woordzoeker –
vakantiechecklist – bungalowvakantie – vliegtuig – zomer – autovakantie – trein –
huwelijksreis – pasen – vakanties – singevakantie – reisvakantie – cruisevakantie –
tent - buitenland

De maand juni
De maand juni werd genoemd naar de Romeinse godin Juno, de vrouw van
oppergod Jupiter. Het is de zesde maand in de Gregoriaanse kalender. Juni heeft
30 dagen. Andere benamingen voor de maand juni zijn de zomermaand, de
rozenmaand en de weidemaand.
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Katholieken noemen deze maand ook de maand van het Heilig Hart. De derde
vrijdag na Pinksteren valt meestal in juni en op deze dag wordt het hoogfeest van
het Heilig Hart van Jezus gevierd.
In juni worden in vele landen de papa's in de
bloemetjes gezet. Deze dag is verschillend van
land tot land. In België valt vaderdag op de
tweede zondag van juni, in Nederland op de
derde zondag van juni. In Duitsland wordt
Vaderdag dan weer op Hemelvaartsdag
gevierd. In Antwerpen is er nog een tweede
datum voor vaderdag, namelijk 19 maart, de
naamdag van de Heilige Jozef. Vaderdag werd
in 1909 in Amerika uitgevonden en wordt
sinds 1910 jaarlijks gevierd, in navolging van moederdag.

Oplossing
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