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1. Inleiding 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

In onze drukke maatschappij is het belangrijk om zo nu en dan te onthaasten 
en ontstressen. Juli en augustus zijn voor de meesten onder ons dan ook de 
maanden om van een welverdiende vakantie te genieten. 
Tijdens een mooie reis of thuis met familie en vrienden, neemt ieder van ons 
de tijd om eens helemaal tot rust te komen. 
 
Uiteraard willen wij de zorg en de begeleiding van de bewoners verzekeren 
door het inschakelen van studenten verpleegkunde. Jullie zullen de komende 
maanden dus zeker wat nieuwe gezichten zien.  
 
De vakantiesfeer brengen we in huis d.m.v. een aangepast activiteitenaanbod. 
Meer hierover vanaf pagina 24. 
 
Vanaf pg. 11 blikken we graag nog even terug op de mooie vakantie van een 
aantal van onze bewoners en medewerkers in B&B Altijd Genieten. 
 
Ondertussen wordt ook het onthaal wat opgefrist en de evolutie van de 
bouwwerken kunt u verder volgen op pg. 34. 
 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers en medewerkers hartelijk danken voor hun inzet 
tijdens het voorbije werkjaar en wens ik iedereen een zonnige, deugddoende 
vakantie! 
 
 
Vriendelijke groet  
 
Hilde Hemelsoen 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPoPPO9fnMAhWCCcAKHfmgAgUQjRwIBw&url=http://www.slugsontherefrigerator.com/blog/hello-summer&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNEFEuv5EW-tI2oaRXpIEqQg95DfBQ&ust=1464426927199870
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2. Zingeving 

 

vooruitblik op vakantie 
 
Sta op tijd eens stil 
om te weten waar je staat, 
om zicht te krijgen op je leven, 
op je unieke plaats tussen mensen, 
op je eigen onvervangbare taak 
in de kleine en de grote wijde wereld. 
 
Sta op tijd eens stil om achterom te kijken, 
zie hoever je al bent, én kijk vooruit 
om bij te sturen, om richting te bepalen, 
om je te heroriënteren op de etappe van morgen. 
 
Sta op tijd eens stil al was het maar alleen 
om tot rust te komen, 
om nieuwe krachten te verzamelen, 
om met volle teugen te 
genieten van het goede, 
om verbondenheid te 
vieren. 
 
 
 
 

 

http://www.avac.nl/
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Vakantie… 
 
Je kan er een jaar naar verlangen, 
plannen maken, 
je buigen over landkaarten, 
dromen van de wijde wereld, 
nieuwe horizonten verkennen… 
 
En tevens  
oog hebben voor het gewone, 
kijken naar je medemensen,  
reizen doorheen stad en dorp, 
genieten van de natuur, 
rusten, spelen, werken, bidden, 
nieuwe onvertrouwde wegen gaan… 
 
Vakantie 
is horen wat je anders niet hoort, 
zien wat je anders niet ziet, 
weer gevoelig worden voor de geur van aarde, 
de prikkeling van hooi 
en de zware avondlucht. 
 
Het is luisteren naar het gefluit 
van de leeuwerik boven je hoofd, 
het sjirpen van de krekels, 
het ruisen van de bomen. 
 
Het is het ritme van jezelf  
en van je medemens herontdekken, 
het leren van eenvoud en levenskunst.  
 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9r87k26fNAhXIBcAKHR0gDsMQjRwIBw&url=http://hoeikdebijbellees.blogspot.com/&psig=AFQjCNFwoH8w17THLDPP2FBqOa91bixVOg&ust=1466000230383393
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God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

dat zich kan losmaken uit het gareel van de zorgen, 
dat los en vrij, 

de aarde kan proeven en ruiken, 
de lucht en het water, 

de avond en de morgen.  
 

Geef mij een hart dat,  
als een rustbank in de schaduw, 

halte en uitnodiging is 
voor iedere voorbijganger, ieder mens onderweg… 

 
Geef mij een open hart  

en open handen om naar mensen toe te gaan, 
te luisteren naar hun verhalen  

en te genieten van hun vriendschap, 
een hart dat zich laven kan 

aan die bron. 
 

Geef mij een hart  
dat zich wil bekeren tot de eenvoud  

en het geluk van de kleine dingen, 
een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten 

en kan bidden zonder woorden. 
 
 

God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen,  
dan is het feest van vrijheid al begonnen…  

 
 
 

  

https://www.boomvriendjes.nl/wp-content/uploads/2014/08/Blad-Hart-geel.png
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Volckaerts Irène  05/07/1934  82 jaar K142  
Lenoir Maria   10/07/1931   85 jaar  K108  
Rebry Denise   25/07/1933   83 jaar  K5  
 
Petillion Rosette   07/08/1939  77 jaar  K12  
Wydock Paula   14/08/1929   87 jaar  K109  
Desmyter Blanche   17/08/1927   89 jaar  K26  
Coudron Roger   23/08/1925   91 jaar  K101  
Rosseneu Christine   27/08/1931   85 jaar  K11  
Crève Mariette   27/08/1920   96 jaar  K15 

Nieuwe bewoners 
 

 

 

 

 

De heer Marcel Six nam in afwachting van definitieve 
opname zijn intrek in kamer 4 (D1). 
Marcel verbleef hiervoor in Residentie Louise. 

We wensen hem een vlotte aanpassing en een mooie 
tijd in ons midden. 

 

4. Personeelsweetjes 
 

Overlijden 
 

Op zondag 29 mei is de heer Frans Delodder 
overleden. Frans was de schoonvader van Martine 
Bryon (verpleegkundige D1).  
We wensen Martine en haar familie veel sterkte in 
deze moeilijke tijden. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm8I2N9PnMAhXJBcAKHe9XAacQjRwIBw&url=http://www.zazzle.nl/happy%2Bbirthday%2Bwhite%2Bgeschenken&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFsIvDoG_HzRqpN1sJqrxzUfHxxAA&ust=1464426481703165
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLi7bo9fnMAhUFB8AKHR6xBrQQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeelding-welkom-geel-fig-dessert-image33305526&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNGnS1CDr9lO4hX_SMRmfEmT1aJvSA&ust=1464426988946678
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzpYKF9_nMAhVOF8AKHZlZA90QjRwIBw&url=http://www.kapellen.be/Overlijden/default.aspx?id%3D1537&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFZyGgicpYPAQSXN0ALEFf4_7NqtA&ust=1464427291365381
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Verjaardagen   
 

Deroo Katrien   05/07/1972  
Vanheule Gerda   09/07/1961  
Man Petra    14/07/1976  
Deknock Wendy   17/07/1979  
Lanckriet Andy   18/07/1974  
Ledoux Eugenie   25/07/1985  
Deramouth Sabine   26/07/1970  
Verstraete Marleen  29/07/1956  
Odent Cindy    30/07/1973  
Berquin Carine   31/07/1959  
 
Jacques Fanny   04/08/1971  
Carpentier Maria   07/08/1961  
Deneire Sandra   09/08/1968  
Mesdag Carine   10/08/1959  
Carpentier Vera   19/08/1957  
Pattyn Valérie   29/08/1990 

 
Personeelswissels 
 

 

Eind juni gaat Marleen Verstraete (zorgkundige D1) op pensioen. Marleen was bij ons 
in dienst sinds 1974 en heeft dus 42 jaar met hart en ziel voor de bewoners gezorgd. 
We danken Marleen voor de vele mooie jaren en wensen haar veel genot van haar 
pensioen! 
Op 1/07 start Lynn Mertens als verpleegkundige op D1 om het team te versterken. 
Welkom! 
 

Op 1/07 start Sylwia Czerniakowska op D1 als verpleegkundige. Zij ondersteunt het 
team gedurende de vakantieperiode tijdens het zwangerschapsverlof van Marjorie 
Myleville. 
 

Eind juni eindigde de tewerkstelling van Stéphanie Lanoote (zorgkundige). Op 4/07 
start Wim Vandenbussche als verpleegkundige om het team van D3 te versterken. 
 

Eind juni eindigde de tewerkstelling van Annelies Monteyne (woonbegeleidster D2). 
Op 1/07 start Aïcha Liefhooge (zorgkundige) op D2. Zij zal het team ondersteunen in 
de zorg en in de woonbegeleiding.  
 

We heten alle nieuwe medewerkers van harte welkom. Ook wensen we een goeie 
start toe aan alle vakantiehulpen! Zij zullen zich gedurende de vakantieperiode 
inzetten om de totaalzorg te garanderen en onze vaste medewerkers een 
welverdiende vakantie te verzekeren!  
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj20orQ9_nMAhUBLMAKHdGQAkgQjRwIBw&url=http://webstudiobrigitte.sendasmile.com/card/5011592&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNE0GAcbb8aR7f9BX5PYLEq0CosdVg&ust=1464427474805489
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Geboorte 
 

 

 

 

 

Op 14 juni werden Kim Cardon (verpleegkundige 
D2) en haar man Adriaan Dejaegher trotse ouders  
van een flinke zoon Remi. 
We wensen Kim, Adriaan en hun dochtertje Jenthe 
heel veel geluk met de kleine spruit.  
 

5. Vrijwilligerswerking 

Wandelingen - zeedag 
 

In de zomermaanden trekken we 
traditioneel richting de kust voor een dag 
aan zee. Dit jaar gaat dit door op 
donderdag 7 juli. We baden onze pootjes 
niet aan de kust van Nieuwpoort, maar 
we gaan een ‘staptje’ verder richting 
Oostende-Ravelingen. Dankzij de hulp en 
inzet van vele vrijwilligers kunnen we deze 
zeedag mogelijk maken. Een dikke merci!  
 

Daarnaast vinden ook de wekelijkse wandelingen plaats op donderdag. Indien je mee 
kan stappen, graag een seintje aan Hilde Claeys. Indien je om de één of andere reden 
niet mee kan, gelieve Hilde te verwittigen voor 10u op donderdag. 
Indien de regenbuien, zoals we er veel over ons heen krijgen de laatste tijd, de 
wandeling in het water doen vallen, dan verwittigen we de vrijwilligers voor 11u via 
telefoon. Hopelijk komen we dit niet veel tegen in juli en augustus. 
 

Vrijwilligersfeest 
 

Alle vrijwilligers kijken wellicht allemaal uit naar het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Dit 
jaar wordt dit georganiseerd op donderdag 22 september. Met de mensen van de 
vakgroep wonen wordt er nog gebrainstormd over het verloop en het thema van de 
dag. We proberen het opnieuw even ludiek en plezant te maken als vorig jaar! Een 
persoonlijke uitnodiging volgt eind augustus. 
 

Nieuwe vrijwilligers 
 

Deze maand mochten we twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen in het 
vrijwilligersteam. Eric Dasonneville en Jules Allemon zullen vanaf deze zomer 
ondersteuning geven bij de activiteiten en de wandelingen. We vragen hen 
binnenkort om zich eens kort voor te stellen. Dit zal in de volgende zonnebloem te 
lezen zijn. We wensen beiden veel succes!  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYxuqFqsDNAhWIIsAKHaFXD8AQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/felicitatiekaarten/felicitatiekaart-geboorte-geel-1&psig=AFQjCNG13cFPLw94NmaEqnZ3nLXiFGBuhw&ust=1466846189304042
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL1YajhL7NAhUHDsAKHdnSA2wQjRwIBw&url=http://www.katwijk-aanzee.nl/seite-home&psig=AFQjCNGZTkpTpSPDUSMI3UF_RKGbL1fM6A&ust=1466767336580852
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6. Terugblik 

Dienst 1 
 

Barbecue D1 

 

Activiteiten lagere school 
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Driedaagse vakantie B&B Altijd Genieten te Moerkerke 
 

Dinsdag 14 juni was het de beurt aan Dienst 1 om op vakantie te 
vertrekken. 5 bewoners en 5 medewerkers stonden om 10 u klaar 
om te vertrekken naar Moerkerke. Na een uurtje kwamen we aan in 
onze B&B, waar de gastvrouw Kathleen klaarstond met een kopje 
koffie en versgebakken broodpudding. Een fikse regenbui zorgde 
ervoor dat we onze wandelplannen even uitstelden en dan maar 
wat voorbereiding deden voor het avondmaal. Om 15u30 kwam de 
zon er dan toch door en zijn we Moerkerke gaan verkennen. ’s Avonds kregen we 
bezoek van enkele collega’s. Het werd een toffe avond. 
De tweede dag zijn we naar Damme gewandeld. Daar hebben we de boot ‘De Lamme 
Goedzak’ genomen naar Brugge. Na een wandeling langs het Molenpad en een stevig 
middagmaal was het alweer tijd om huiswaarts te keren. Iedereen was moe maar 
heel tevreden over deze mooie uitstap.  
Donderdag  hebben we, na het inpakken, de tijd genomen om te genieten van de rust 
rond de B&B.  
De stilte, de vergezichten, de bomen, de vele koeien,… dit alles heeft gezorgd voor 
een deugddoende vakantie. Bedankt !!!            

Madeleine, Rosette, Rachel, Laura, Denise, Shana, Lien, Melissa, Myriam en 
Els. 
 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj456fH27bNAhUICcAKHUdeAjAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/340373684315342139/&psig=AFQjCNGk2fLOe4ktZptGZCd4_sLZWc97kw&ust=1466515860220950
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Dienst 2 
 

Driedaagse vakantie B&B Altijd Genieten te Moerkerke 
 

Na een periode van overvloedig regenen en 
herfsttemperaturen, was het tijd voor onze driedaagse 
vakantie… . Met een klein hartje begonnen we de valiezen in te 
pakken, maar we konden het niet beter treffen want het 
zonnetje kwam tevoorschijn en bleef de ganse vakantie trouw 
aan onze zij!!! Veel van het interieur hebben we niet gezien 
want de tuin was er prachtig en met het goede weer konden we 
3 dagen volop genieten van de gezonde buitenlucht. Niet alleen 
het weer werd gesmaakt, maar ook het uitgebreide ontbijt van de lieve gastvrouw, de 
kooksels van de begeleiding ( verse frietjes met spiegeleieren, BBQ, croque 
monsieurs, …) en uiteraard ook wat Moerkerke en Damme te bieden hadden. We 
konden op visite in een chique villa en genoten uitermate van de stevige 
natuurwandelingen. De sfeer werd dan weer gezet door zangstonden uit de goeie 
oude tijd en de enthousiaste begeleiding die vaak voor uitgebreide lachbuien zorgde. 
Het was echt een vakantie zoals een vakantie moet zijn… puur genieten in B&B Altijd 
Genieten. We keerden terug met een valies vol prachtige herinneringen! Zonnige 
groetjes van Carla & Michel, Sandra & Walter, Rony & August, Gudrun & Marguerite 
en Femke & Irène. Op naar een volgende editie!!! 
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Dienst 3 
 

Onze vakantie in Moerkerke  
 

Wij mochten de spits afbijten: op 23 mei vertrokken we voor 3 
dagen naar B&B Altijd Genieten in Moerkerke. We werden er 
hartelijk ontvangen en ook al was de zon niet altijd van de partij, 
toch konden we genieten van 3 mooie dagen. 
Op maandag hadden we tijd voor een wandeling in de buurt van 
de B&B en een  bezoekje aan de supermarkt. We dronken ook 
een aperitiefje om onze vakantie goed in te zetten. 
De volgende dag trokken we erop uit. We bezochten het 
Musum voor Volkskunde in Brugge, waar wij, de jonge garde, kennis kon maken met 
de jeugdjaren van onze bewoners. Er kwamen veel verhalen los bij het zien van de 
oude winkel, bakkerij, het interieur met de jachtstove,… 
’ s Avonds smulden we van lekker tapa’s en de wafels die Erna voor ons bakte. 
Als afsluiter gingen we op woensdag lekker gaan eten in een bistro in Moerkerke. 
Met de regenjassen aan deze keer, maar gelukkig konden we na de middag nog in 
droog weer een mooie wandeling maken. We genoten van 3 mooie dagen, volgend 
jaar zijn we weer van de partij! Erna, Laura, Albert, Denise, Maria, Charlotte, Delfien 
en Charlotte. 
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Bezoek van de Sint Jozefschool. 
 

We kregen bezoek van een paar kindjes uit het tweede leerjaar. Samen met Irène 
maakten ze lekkere bananenmilkshake klaar, die ze daarna uitdeelden aan onze 
bewoners. Het smaalte! 
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7. Info 

Passiflora  

De zomer is er! 
Tijd om alles wat rustiger aan te doen. 
Ook in de Passiflora doen we het wat rustiger aan en sluiten we vanaf 19 juli.  
We starten opnieuw op 22 augustus. 
Delphine (D3) zal de manicure overnemen van Jirka. U kunt gerust al een afspraak 
maken. 
 

Take it easy.  

De boog kan niet altijd gespannen staan. Waarom zou je, als de zomer zich eindelijk 
van zijn beste kant laat zien, niet even gas terugnemen? 
Heeft het huis een schoonmaakbeurt nodig? Laat maar even zitten (tot het weer 
regent). 
Als je alles goed bekijkt, zijn er veel klusjes (en verplichtingen) die je wel even kunt 
uitstellen. Heb het lef om 'nee' te zeggen en geniet met volle teugen van de mooie 
dagen die de zomer je schenkt. 

Geniet ervan! Tot binnenkort! 

Het Passiflora team 
Nathalie, Sandra en Myriam  
 

 

Sociale Verkiezingen 2016: uitslag 
In Huize Sint-Jozef moesten op dinsdag 10 mei 2016 drie 
vertegenwoordigers voor de bedienden en één voor de 
arbeiders verkozen worden.   
Voor de arbeiders waren er geen kandidaten.  
Bij de bedienden waren er zes kandidaten.   
In de categorie van de bedienden  werden de drie 
bestaande afgevaardigden herverkozen :  
In alfabetische volgorde : 

 Capoen Jessica 

 Devaere Katrien 

 Schaut Gudrun

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN1vuF7rvNAhVpLsAKHWMaABsQjRwIBw&url=http://www.vanessablogt.be/2014/07/zomer-inspiratie.html&psig=AFQjCNFOcCNTukKuZ2nT8voLVqFIzbmERQ&ust=1466692622562260
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Tuin op poten  
 

Tijdens de zomermaanden staan planten en bloemen niet stil. Nu en dan dienen we 
onze tuin eens op te ruimen en wat bij te werken. Geïnteresseerde helpende handen 
kunnen terecht bij Valérie. 
Daarnaast willen wij een warme oproep doen aan alle familieleden en vrijwilligers om 
samen met de bewoners tijdens de zomermaanden eens een bezoekje te brengen 
aan onze tuin om er even gezellig bij te kletsen of gewoon te genieten van de 
natuurlijke stiltes. De moeite waard! 
 

Kunstparcours ‘Landscape, form & psyche’ 
 

Zoals jullie wellicht al gezien hebben neemt Huize 
Sint-Jozef deel aan een kunstproject. Op de zijgevel 
van ons huis (kant parking) werd een werk 
aangebracht. Ook in de kapel zijn twee kunstwerken 
te zien, een schilderij en een grote  installatie met 
twee soldaten. Hieronder vinden jullie alvast wat 
meer uitleg over het hele project… 

MENIN ROAD - YPERNSTRASSE  
De vier partnergemeenten Menen, Wervik, Zonnebeke en Ieper 
organiseren samen het project ‘Menin Road – Ypernstrasse’, dat loopt  
van 4 juni tot en met 25 september 2016. De locaties zijn toegankelijk 
van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur.  
De Meenseweg, die de verbinding maakt tussen Ieper en Menen via de 
dorpen Geluwe en Geluveld, alsook het landschap errond, speelden een 
strategische rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Al van in augustus 1914 
kwam het langs de weg regelmatig tot een treffen tussen 
cavaleriepatrouilles. Midden oktober 1914 maakten de geregelde legers 
hier hun opwachting en begon de Eerste Slag bij Ieper. De stee nweg Ieper-
Menen kwam haaks op de frontlijn te liggen en werd aan weerszijden 
ervan door de strijdende partijen intensief gebruikt. De Duitsers duidden 
deze aan als ‘Ypernstrasse’ omdat dit voor hen de meest aangewezen weg 
naar Ieper was. De Britten noemden ze ‘Menin Road’ omdat deze hen naar 
Menen zou leiden, beginnende aan de toen al afgebroken Meensepoort. De 
Britten zouden echter nooit in Menen raken en de Duitsers nooit in Ieper!  
Kunstparcours Landscape, Form & Psyche  
Voor dit uitzonderlijk artistiek project worden 40 nationale en 
internationale kunstenaars  uitgenodigd om zich te verdiepen in de 
landschappelijke en architecturale overblijfselen van de Eerste 
Wereldoorlog, langs de weg Menen-Ieper. Het vertrekpunt van de 
tentoonstelling is het idee van het graven in de aarde. Het gegeven van het 
oorlogslandschap wordt benadrukt of verborgen via monumentale 
sculpturen, land art, schilderkunst en literatuur, maar ook door minimale 
en poëtische ingrepen. De kunstwerken worden gepresenteerd op en nabij 
de weg van Ieper naar Menen, in 19 verrassende binnenlocaties en in open 
lucht. De tentoonstelling wordt gecureerd door kunstenaar Johan Tahon.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwie7P-4gbvNAhXIK8AKHd8IC8kQjRwIBw&url=http://www.radio2.be/regio/west-vlaanderen/menin-road-ypernstrasse&psig=AFQjCNFweA37ZMnbVquF59ktDaqJhxiTfw&ust=1466663372503185
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8. Menu  
 

 

    ONTBIJT     MIDDAGMAAL       AVOND 

dag Datum toespijs soep vlees/vis groente aardappel saus dessert beleg 

vr 01/jul confituur seldersoep kipfilet juliennegroentjes rijst currysaus dessert kaas 

za 02/jul chocolade kippensoep zonnevis veldsla puree botersaus dessert préparé 

zo 03/jul koekebrood ossenstaartsoep rosbief witlof kroketten roomsaus gebak hennepot 

ma 04/jul confituur preisoep Ardens gebraad erwtjes en wortelen kookaardappel braadsaus dessert hesprolletje 

di 05/jul peperkoek wortelsoep kalfstong champignons puree Madeirasaus dessert kaas 

wo 06/jul choco groentesoep kabeljauw gestoofd prei krielaardappelen vissaus dessert kipsalade 

do 07/jul smeerkaas tomatensoep 
macaroni met 

hesp in kaassaus       dessert champignonworst 

vr 08/jul confituur kervelsoep rundskarbonaden appelmoes kookaardappel   dessert kaas 

za 09/jul chocolade kippensoep chipolataworst groene boontjes kookaardappel Spaanse saus gebak préparé 

zo 10/jul koekebrood aspergesoep koude visschotel salade frietjes mayonaise dessert Parijse worst 

ma 11/jul confituur groentesoep casselrib 
bloemkool in 

kaassaus kookaardappel kruidensaus dessert kaasbordje 

di 12/jul peperkoek peterseliesoep boomstammetje prinsessenboontjes kookaardappel bruine saus dessert kruidenham 

wo 13/jul choco wortelsoep tongrolletje 
andijvie in 
roomsaus puree nantuasaus dessert kalkoenham 

do 14/jul smeerkaas bloemkoolsoep kipfilet Spaanse rijstschotel     dessert vissalade 

vr 15/jul confituur tomatensoep vleesbrood broccolistoemp 
 

braadsaus dessert kaas 
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za 16/jul chocolade seldersoep heekfilet juliennegroentjes puree botersaus gebak préparé 

zo 17/jul koekebrood aspergesoep varkenshaasje salade kroketten roomsaus dessert hoofdvlees 

ma 18/jul confituur groentesoep orloff gebraad schorseneren kookaardappel bruine saus dessert breughelbordje 

di 19/jul peperkoek kervelsoep worst wortelstomp 
 

kruidensaus dessert kaas 

wo 20/jul choco Bouillonsoep zalmfilet asperges krielaardappelen Hollandaisesaus dessert hespenworst 

do 21/jul sandwiches vichysoisesoep 
haantje in rode 

wijn salade 
gebakken 
aardappel 

 
gebak zalmsalade 

vr 22/jul confituur preisoep hamburger tomaten kookaardappel Spaanse saus dessert kaas 

za 23/jul chocolade kippensoep zonnevis gestoofd prei puree vissaus dessert préparé 

zo 24/jul koekebrood aspergesoep smulhammetje witlof kroketten roomsaus gebak paté 

ma 25/jul confituur groentesoep varkensgebraad erwtjes en wortelen kookaardappel braadsaus dessert 
parmaham met 

meloen 

di 26/jul peperkoek seldersoep wienerschnitzel appelmoes kookaardappel tijmsaus dessert kaas 

wo 27/jul choco wortelsoep kabeljauw veldsla krielaardappelen garnalensaus dessert kalfsworst 

do 28/jul smeerkaas peterseliesoep kalfslapje 
bloemkool in 
citroensaus kookaardappel braadsaus dessert krabsalade 

vr 29/jul confituur tomatensoep kalkoenfilet champignons 
gebakken 
aardappel kruidensaus dessert kaas 

za 30/jul chocolade preisoep koolvis brunoisegroentjes puree bearnaisesaus dessert préparé 

zo 31/jul koekebrood ossenstaartsoep beenhesp zomersalade gebakken krieltjes speksaus gebak hennepot 

ma 01/aug confituur groentesoep mosterd gebraad broccolimix kookaardappel bruine saus dessert Russisch ei 
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di 02/aug peperkoek seldersoep kipfilet Gentse waterzooi kookaardappel   dessert kaas 

wo 03/aug choco wortelsoep zeewolf knolselder  krielaardappelen tartaarsaus dessert vleessalade 

do 04/aug smeerkaas kervelsoep gehaktballetjes champignons puree tomatensaus dessert hespenworst 

vr 05/aug confituur tomatensoep kalkoenstoofvlees appelmoes kookaardappel   dessert kaas 

za 06/aug chocolade kippensoep hamburger wokgroentjes kookaardappel Spaanse saus dessert préparé 

zo 07/aug koekebrood aspergesoep koude visschotel salade frietjes mayonaise gebak Parijse worst 

ma 08/aug confituur groentesoep casselrib prinsessenboontjes kookaardappel bruine saus dessert kaasbordje 

di 09/aug peperkoek preisoep kalfsblanket op oude wijze rijst   dessert kalkoenham 

wo 10/aug choco peterseliesoep pladijsfilet 
andijvie in 
roomsaus kookaardappel vissaus dessert kipsalade 

do 11/aug smeerkaas seldersoep 
macaroni met 

hesp in kaassaus       dessert salami 

vr 12/aug confituur tomatensoep gyros salade 
gebakken 
aardappel mayonaise dessert kaas 

za 13/aug chocolade bloemkoolsoep zonnevis juliennegroentjes puree admiraal saus dessert préparé 

zo 14/aug koekebrood witlofsoep rosbief witlof kroketten vleessaus gebak hoofdvlees 

ma 15/aug sandwiches aspergesoep scampi salade 
gebakken 
aardappel lookbotersaus gebak kaas 
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di 16/aug peperkoek groentesoep steak Suisse tomaten kookaardappel kruidensaus dessert 
charcuterie 

bordje 

wo 17/aug choco wortelsoep zalmfilet gestoofd prei krielaardappelen mousselinesaus dessert kalfsworst 

do 18/aug smeerkaas erwtensoep gehaktballetje 
tomatensaus met 

champignons puree   dessert vissalade 

vr 19/aug confituur tomatensoep kipstoofvlees verse groentjes gebakken aardappel   dessert kaas 

za 20/aug chocolade kippensoep hamburger gestoofde wortelen kookaardappel Spaanse saus dessert préparé 

zo 21/aug koekebrood Indische soep koude visschotel salade frietjes mayonaise gebak paté 

ma 22/aug confituur groentesoep varkensgebraad prinsessenboontjes kookaardappel demi glace saus dessert 
haringfilet op 

bordje 

di 23/aug peperkoek preisoep worst appelmoes kookaardappel braadsaus dessert kaas 

wo 24/aug choco seldersoep kabeljauw juliennegroentjes puree vissaus dessert lunchworst 

do 25/aug smeerkaas kervelsoep 
spaghetti 

Bolognaise       dessert eiersalade 

vr 26/aug confituur tomatensoep rundskarbonaden gestoofde groentjes gebakken aardappel   dessert kaas 

za 27/aug chocolade maissoep koolvis gestoofd prei puree   dessert préparé 

zo 28/aug koekebrood aspergesoep coq au vin salade frietjes   gebak kipperoulade 

ma 29/aug confituur groentesoep duivelsgebraad tomatensalade kookaardappel tijmsaus dessert hesprolletje 

di 30/aug peperkoek wortelsoep kipfilet Gentse waterzooi kookaardappel   dessert kaas 

wo 31/aug choco peterseliesoep zalmfilet prei in witte saus krielaardappelen botersaus dessert champignonworst 
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9. Woonbegeleiding 

Ochtendactiviteiten  
 

Per dienst 

 D1 D2 D3 
Maandag Turnen  Soep maken 

Dinsdag Huishoudact  Soep maken 

Woensdag Soep Soep  

Donderdag  Voorlezen  Voorlezen 

Vrijdag Turnen  Belevingskoffer 

 
Dienstoverschrijdend 

Maandag Turnen 

Dinsdag Voorlezen 

Woensdag Soep en Volleybal 

Donderdag Relaxatie 

Vrijdag Turnen 
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/07 Tuin of gezelschapsspelen Tuin 15 uur 

Zaterdag 02/07 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 04/07 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 05/07 Aardbeienmilkshake Living 15 uur 

Woensdag 06/07 Tomatensoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 07/07 Uitstap Zee Parking 13 uur 

Vrijdag 08/07 Spel of tuin Living 15 uur 

Zaterdag 09/07 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 11/07 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 12/07 Dame Blanche + Mannenmoment Living 15 uur 

Woensdag 13/07 Preisoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 14/07 Wandeling Polyvalente 14u 

Vrijdag 15/07 Bingo of tuin Living 15 uur 

Zaterdag 16/07 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 18/07 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 19/07 Meloen met platte kaas Living 15 uur 

Woensdag 20/07 Paprikasoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 21/07 Nationale Feestdag  

Vrijdag 22/07 Handmassage of tuin Living 15 uur 

Zaterdag 23/07 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 25/07 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 26/07 Fruitsla Living 15 uur 

Woensdag 27/07 Courgettesoep + kaarting Living 15 uur 

Donderdag 28/07 Wandeling Living 15 uur 

Vrijdag 29/07 Tuin of spel Living 15 uur 

Zaterdag 30/07 Koffietafel Living 15 uur 
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Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Maandag 01/08 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 02/08 Dame Blanche Living 15 uur 

Woensdag 03/08 Wortelsoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 04/08 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 05/08 Tuin of spel Living 15 uur 

Zaterdag 06/08 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 08/08 Petanque Tuin 15 uur 

Dinsdag 09/08 Bananenmilkshake + mannenmoment Living 15 uur 

Woensdag 10/08 Tomatensoep +Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 11/08 Wandeling Polyv 15 uur 

Vrijdag 12/08 Tuin of spel Living 15 uur 

Zaterdag 13/08 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 15/08 O.L.Vrouw Hemelvaart Tuin 15 uur 

Dinsdag 16/08 Meloen met platte kaas Living 15 uur 

Woensdag 17/08 Preisoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 18/08 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 19/08 Tuin of spel Living 15 uur 

Zaterdag 20/08 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 22/08 Petanque Living 15 uur 

Dinsdag 23/08 Appelcake Living 15 uur 

Woensdag 24/08 Paprikasoep + Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 25/08 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 26/08 Tuin Living 15 uur 

Zaterdag 27/08 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 29/08 Petanque Living 15 uur 

Dinsdag 30/08 Dames Blanche Living 15 uur 

Woensdag 31/08 Wortelsoep + Kaarting Living 15 uur 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/07 We zetten de zomer in! Living 15u00 

Zaterdag 02/07 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 04/07 Actualiteit en bingo Living 15u00 

Dinsdag 05/07 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 06/07 Wortelsoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 07/07 Daguitstap naar Zee Parking 13u00 

Vrijdag 08/07 Bakactiviteit Living 15u00 

Zaterdag 09/07 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 11/07 Actualiteit en uno Living 15u00 

Dinsdag 12/07 Wellness op dienst + mannenmoment Living 15u00 

Woensdag 13/07 Champignonsoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 14/07 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 15/07 Dame blanche Living 15u00 

Zaterdag 16/07 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 18/07 Actualiteit en bingo Living 15u00 

Dinsdag 19/07 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 20/07 Paprikasoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 21/07 Nationale feestdag  

Vrijdag 22/07 Bakactiviteit Living 15u00 

Zaterdag 23/07 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 25/07 Actualiteit en uno Living 15u00 

Dinsdag 26/07 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 27/07 Preisoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 28/07 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 29/07 Bananenmilkshake Living 15u00 

Zaterdag 30/07 Koffietafel Living 15u00 
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Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Maandag 01/08 Actualiteit en bingo Living 15u00 

Dinsdag 02/08 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 03/08 Tomatensoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 04/08 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 05/08 Bakactiviteit Living 15u00 

Zaterdag 06/08 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 08/08 Actualiteit en uno Living 15u00 

Dinsdag 09/08 Wellness op dienst + mannenmoment Living 15u00 

Woensdag 10/08 Courgettesoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 11/08 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 12/08 Fruitsla met ijs Living 15u00 

Zaterdag 13/08 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 15/08 O.L.V. Hemelvaart  

Dinsdag 16/08 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 17/08 Wortelsoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 18/08 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 19/08 Bakactiviteit Living 15u00 

Zaterdag 20/08 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 22/08 Actualiteit en bingo Living 15u00 

Dinsdag 23/08 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 24/08 Preisoep + spel of tuin Living 15u00 

Donderdag 25/08 Wandeling Polyvalente 14u00 

Vrijdag 26/08 Aardbeienmilkshake Living 15u00 

Zaterdag 27/08 Koffietafel Living 15u00 

Maandag 29/08 Actualiteit en uno Living 15u00 

Dinsdag 30/08 Kaarting of wellness op dienst Living 15u00 

Woensdag 31/08 Paprikasoep + spel of tuin Living 15u00 
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Activiteiten Dienst 3  

Dag en datum Activiteit 

Vrijdag 01/07 Sjoelbak 

Maandag 04/07 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 05/07 Muziek: liedjes op de viool 

Woensdag 06/07 Nagelverzorging 

Donderdag 07/07 Wandeling 

Vrijdag 08/07 Zomers ontbijtbuffet/ spel: Möllky 

Maandag 11/07 ‘de schat van je leven’: reminiscentie 

Dinsdag 12/07 Zangnamiddag 

Woensdag 13/07 Wellness in de leefruimte 

Donderdag 14/07 Wandeling 

Vrijdag 15/07 We maken zomerse sapjes 

Maandag 18/07 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 19/07 Crea-namiddag 

Woensdag 20/07 Voorlezen 

Donderdag 21/07 Koffietafel 

Vrijdag 22/07 Crumble van rode vruchten met bolletje ijs 

Maandag 25/07 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 26/07 Zintuigelijk beleven 

Woensdag 27/07 Gezelschapsspel (quizkoffer) 

Donderdag 28/07 Wandeling 

Vrijdag 29/07 Coupe Fraises 
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Dag en datum Activiteit 

Maandag 01/08 Muziek: viool en zang 

Dinsdag 02/08 Verzoekprogramma 

Woensdag 03/08 Wellness: voetbadjes 

Donderdag 04/08 Wandeling 

Vrijdag 05/08 We maken zomerse sapjes 

Maandag 08/08 Verfrissende voetbadjes 

Dinsdag 09/08 Sjoelbak 

Woensdag 10/08 Werken met de belevingskoffer, voorlezen 

Donderdag 11/08 Wandeling 

Vrijdag 12/08 Reminiscentiespel  

Maandag 15/08 Koffietafel 

Dinsdag 16/08 Quiz-koffer: gezelschapsspel 

Woensdag 17/08 Handmassage, nagelverzorging 

Donderdag 18/08 Wandeling 

Vrijdag 19/08 Trio van ijs met coulis 

Maandag 22/08 Spel: Möllky 

Dinsdag 23/08 Voetbadjes 

Woensdag 24/08 Reminiscentie: de schat van je leven 

Donderdag 25/08 Wandeling 

Vrijdag 26/08 Frisse fruitsalade 

Maandag 29/08 Wellness in de leefruimte 

Dinsdag 30/08 Muziek en dans 

Woensdag 31/08 Voorlezen: de krant 
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10. Residentie Louise 

Verjaardagen  

Devriendt Emiel   09/07/1921  94 jaar  Flat GD  
 

Vanlede Christiane 06/08/1933  83 jaar Flat 2F 

Denys Elza    25/08/1928  87 jaar  Flat 2D 

 

 

Nieuwe bewoner 
Op maandag 20 juni nam de heer André Hennin  de 
sleutels in ontvangst van flat GE.  

André is afkomstig van Ieper en is de schoonvader 
van Rita Noyelle (zorgkundige D1). 

We wensen hem een vlotte aanpassing en nog veel 
mooie jaren in Residentie Louise. 

 

 

Verhuis  
De heer Marcel Six uit flat GE nam zijn intrek in ons 
woonzorgcentrum. Hij verblijft voorlopig in kamer 4 
in afwachting van een definitieve opname. 

 

Activiteiten 
 

Volgende activiteiten op de planning  
 

Turnen in juli zoals altijd 2de maandag van de maand: maandag 11 juli 
Turnen in augustus uitzonderlijk 1ste maandag van de maand: 1 augustus !!! 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipnOaq9_nMAhUGI8AKHabQDEkQjRwIBw&url=http://www.inekekoene.nl/images/illustraties/eigenwerk/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFn0Jg_EWXKzRHBFfGZxdQx5l4NgQ&ust=1464427383401688
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUi7mC-PnMAhVrLcAKHdffAHYQjRwIBw&url=http://www.devliegendeballon.be/product-categorie/ballonnen/bedrukte-ballonnen/verjaardag/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNE0GAcbb8aR7f9BX5PYLEq0CosdVg&ust=1464427474805489
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi837qSvrbNAhWJAsAKHa20DAEQjRwIBw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-foto-geel-welkom-die-teken-op-een-boom-wordt-gespeld-image52293515&bvm=bv.124817099,d.ZGg&psig=AFQjCNF43CxMXr4BrRL8Qs3I6F2HODWK0g&ust=1466507963783894
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11. Koken met André 

 
VARKENSHAAS MET CHAMPIGNONSAUS 

EN KRIELTJES (4 PERS.) 
 
 

Ingrediënten 
 

- 50 gr boter 
- 600 gr krieltjes in de schil 
- 600 gr varkenshaasje 
- 100 gr krulslamelange 
- 2 sjalotten 

- 2 eetlepels peterselie 
- 3 eetlepels vinaigrette met mosterd 
- 250 gr champignons 
- 75 ml droge witte wijn 
- 125 ml slagroom

 
 
  

Bereiding 
 

- Smelt in een koekenpan de helft van de boter.   
- Bestrooi de varkenshaas eventueel met peper en bak het vlees in 12 – 15 

minuten rondom bruin en vanbinnen rosé of naar wens gaar. 
- Neem het vlees uit de pan en houd warm onder een deksel. 
- Kook de krieltjes intussen in water met zout in 10-12 minuten gaar. 
- Smelt de laatste boter in de koekenpan.   
- Bak de champignons 4 minuten. 
- Voeg de wijn toe en laat tot de helft inkoken.   
- Voeg de slagroom toe en kook de saus tot de gewenste dikte in. 
- Breng op smaak met peper en zout. 
- Meng de sla met de sjalot en maak aan met de vinaigrette. 
- Verdeel de krieltjes met de varkenshaas over de borden. 
- Schep de champignonsaus over het vlees en bestrooi met de fijngehakte 

peterselie.   
- Serveer de salade erbij. 
 

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

Sudoku 
 

 
 
Muggen 

 

De beestjes die je hele zomernachten lang wakker houden en/of bezaaien met rode 
stipjes, zijn best bijzonder. Wist je dit al over muggen?  

 Er zijn 3.500 soorten in de wereld, in ons land komen er tussen de 20 en 30 
families voor. 

 De meeste muggen zijn vegetariërs. Ze leven vooral van nectar. Alleen de 
steekmuggen zijn echte bloedzuigers. 

 Enkel vrouwtjesmuggen bijten, en dan nog enkel als ze eitjes moeten leggen. 
Ze sterven niét na een beet. 

 Als muggen geraakt worden door een regendruppel, dan is dat vergelijkbaar 
met een botsing tussen een mens en een bus. Toch overleven de muggen. 
Hoe? Ze zijn heel licht in vergelijking met de zware regendruppel, die hen naar 
beneden duwt in plaats van te breken. Omdat de druppel bijna niet van vorm 
verandert, wordt maar weinig kracht overgezet op de mug. Er is wel één 
gevaar: muggen die te dicht bij de grond vliegen als het begint te regenen 
worden wel in de grond geboord.  

 Citronella houdt muggen maar een beperkte tijd op afstand, een 20-tal 
minuten. Producten met citronella moeten dus herhaaldelijk worden 
aangebracht willen ze werken. 

 Wel efficiënt tegen muggen: kaarsen (door de rook, niet de geur). 

 Jeukende muggenbeten kan je proberen doen stoppen met speeksel of 
krabben, maar echt doeltreffend is... tandpasta.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-foto-grappige-mug-image28586735&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNEPQd9ztxYJMNwAf4yy254FzUouzQ&ust=1465306888427261
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/06/04/how-the-mosquito-survives-a-raindrop-collision/
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Zomerspreuken 

 Wisselen in juli regen en zonneschijn, 't zal voor de boeren kermis zijn.
 Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was - met de winter vergeleken.
 Zo heet het is in juni, zo koud het is in december.
 Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig.
 Is in juli de morgen rood, 's avonds verkeert het weer in nood.
 Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed.

Oplossing 

13. Huize Sint-Jozef bouwt

Wanneer alle bekabeling gelegd is wordt 
de werkvloer volledig gestofzuigd zodat er 
een isolatielaag kan opgespoten worden. 

Op de isolatielaag komt dan een 
geluidsdoek en dan uiteindelijk de chappe. 
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De chappe wordt naar boven gespoten en 
manueel verdeeld en effen getrokken. 

Na enkele dagen uitharden kan de 
kamerindeling met Gyproc-wanden 
starten. 

Alle leidingen die in de grond klaargelegd 
werden, worden nu door de muren en het 
plafond verder getrokken tot aan de 
zekeringskasten. 

Tegen halfweg juni waren al 2 verdiepen 
klaar. 

Nu is er terug grote verandering op de 
werf. De kamerindeling en de leefruimten 
worden stillaan zichtbaar. 

De grote open vlakten worden nu kamers, 
druk behangen met allerlei kabels. 


