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1. Inleiding 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

September,  
 

De zomervakantie is voorbij en terwijl de kinderen hun boekentassen weer op 
de rug nemen, zijn ook de meeste collega’s terug aan het werk. We hopen dat 
iedereen met volle teugen heeft kunnen genieten van een welverdiende 
vakantie zodat we met volle moed het nieuwe werkjaar tegemoet kunnen. 
Een welgemeende dank aan de jobstudenten, vrijwilligers en medewerkers 
voor hun extra inzet gedurende deze vakantieperiode is hierbij zeker op zijn 
plaats. 
 
Onze vrijwilligers willen we trouwens nog eens extra bedanken tijdens het 
vrijwilligersfeest op 22 september en ook de week van de medewerker wordt 
ondertussen verder uitgewerkt. 
 
Aangezien het 24 september werelddag dementie is, stellen wij de 
dementieproblematiek centraal in de maand september. 
De werkgroep dementie heeft voor bewoners en mantelzorgers, maar ook voor 
medewerkers verschillende initiatieven ontwikkeld. Meer hierover verder in de 
zonnebloem. 
 
Ook het bouwverlof is voorbij, dus gaan de werken 
aan de uitbreiding volop verder (zie pg.30). 
 
De volledige activiteitenkalender voor september 
vindt u terug vanaf pagina 22 en wie toch nog eens wil 
stilstaan bij de afgelopen zomer, kan nog even 
wegmijmeren bij de terugblik vanaf pagina 10. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Vriendelijke groet  
 
Hilde Hemelsoen 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia7ufBw4vNAhVoCcAKHfkdBGcQjRwIBw&url=http://www.lovethispic.com/tag/hello%2Bseptember&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNGQut90qvncOPkKCrpPBdvFxQKnTQ&ust=1465031935664745
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2. Zingeving 

 
 

 

Koor 
Volgende bijeenkomst:  
dinsdag 13/09 om 15u30 in de kapel 
 
 
 

Even bezinnen 
 

Ik liep door de winkelstraten. 
Overal waren er mensen.  
Ik zag haastige en slenterende mensen, 
rijke en arme mensen, jong en oud, blije en droevige gezichten. 
Allemaal waren ze op zoek naar 'iets' dat ze in de uitstalramen niet vonden. 

Straatzangers lokten even volk en dan deinde de massa 
weer verder. 
Iemand werd ziek op straat; 
men schrok even van het geluid van de ziekenwagen 
maar na tien minuten wist de massa niet meer dat er iets 
gebeurd was. 
Een massa, dat is niemand. 
Maar als ik nu iemand uit de massa neem, 
en ik ga met hem of haar iets drinken op een terras, 

dan zou die iemand een mens worden, met een eigen gezicht, een eigen 
verhaal.  
De mens is een eigenaardig fenomeen: hij loopt zomaar ontelbaar rond, 
maar treed je ermee in een dialoog, dan wordt hij enig en onvervangbaar. 
Laten wij bidden dat dit een enig huis mag zijn met enige mensen door 
iedereen gerespecteerd! 
 
Pastorale agenda 

 

 Dinsdag 4 oktober: rozenkrans om 15 u in de kapel 

 Donderdag 3 november: herdenkingsviering voor de overleden bewoners 
van het voorbije jaar om 14u30 in de kapel 

 Maandag 14 november: seniorenmis met kinderen van de lagere school 
om 15 u in de kapel 

 Donderdag 1 december: adventswake om 15 u in de kapel 

 Zaterdag 24 december: kerstviering om 15 u in de kapel  

http://www.lekkerengezellig.nl/wp-content/uploads/2010/08/terrasje.jpg
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3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Ooghe Suzanne  07/09/1936  80 jaar K29 
Versavel Maria  09/09/1927  89 jaar K121 
Boscart Roger  17/09/1924  92 jaar K28 
Alleweireld Bernadette 22/09/1930  86 jaar K114 
Dierckx Marie-José 25/09/1929  87 jaar K103 
 

Nieuwe bewoners 
 
 

 

 

 

Zuster Rachel Clarysse (Zr. Maria-Victoor) nam op 11 juli haar intrek in kamer 135 
(D2). Ze woonde hiervoor met haar medezusters in Residentie Louise. 
 

Op woensdag 27 juli kwam mevrouw Geneviève Torré in kamer 141 (D2) wonen. 
Ze is afkomstig van Ieper en verbleef al een tijdje bij ons in kortverblijf. 

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

 

 

 

 

 

 

 
Overlijden 
 

De heer Michel Demolder is op woensdag 6 juli overleden. Michel 
verbleef in kamer 135 (D2) en werd 91 jaar.  

De heer Marcel Six nam zijn intrek in kamer 141 (D2) nadat hij 
vanuit Residentie Louise een tijdje bij ons in kortverblijf werd 
opgenomen. Helaas is hij hier op zondag 24 juli overleden. Marcel 
werd 88 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Michel en Marcel veel 
sterkte in deze tijden van afscheid.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU0bymxIvNAhXHDsAKHX40CNIQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/verjaardagskaarten/verjaardagskaart-lb-tekst-paars&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNHoKt8go7OYjKmXCEGwK4kpPwe3ow&ust=1465032026308799
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0lcTHx4vNAhXkJcAKHQp7CBoQjRwIBw&url=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?t%3D159665&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNExJpcC9aKqqd50TPS-r3tBUYYEJw&ust=1465033033576802
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWnfr1jv3NAhWEJcAKHdarDy4QjRwIBw&url=http://stoprokenblog.nl/recent_posts/8&psig=AFQjCNGsOEcytbw9DjHG0m8m8XGphD0B0Q&ust=1468934691229309
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4.  Personeelsweetjes 
 

Verjaardagen   
 

Per vergissing werden een aantal van onze nieuwe collega’s niet in de 
verjaardagskalender van vorige editie opgenomen. Bij deze willen we ons 
hiervoor excuseren en alsnog feliciteren met hun verjaardag! 
 

Deroo Kim    21/08/1987 
Vandenbussche Wim 21/08/1972  
Scheldeman Lien  27/08/1990 
 

September 
Claeys Hilde   05/09/1960  
Versavel Lore   11/09/1994  
Vanmeenen Lies   14/09/1988  
Claus Jan    17/09/1960  
Blieck Greta   19/09/1965  
Hoedt Evelien   21/09/1987  
 

Huwelijk   
 

Op zaterdag 9 juli traden Valérie Pattyn (stafmedewerker) en Michiel Derycke 
in het huwelijksbootje. Het werd een stralende, zonnige dag en een prachtig 
feest. We wensen het jonge koppel alle geluk in de toekomst!  

    

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj27Dpw4vNAhWHI8AKHbB0CrkQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/verjaardagskaarten/verjaardag-kaartje-paars-bloemen-patroon&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNHoKt8go7OYjKmXCEGwK4kpPwe3ow&ust=1465032026308799
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Overlijden 
 

Mevr. Madeleine Bau, moeder van Marleen Cousin, 
verpleegkundige dienst 2, is op zondag 31 juli overleden. 
 

Zondag 21 augustus is mevrouw Maria Vanheule, moeder 
van Gerda Vanheule (zorgkundige dienst 3) gestorven. 

We wensen Marleen, Gerda en hun familie heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijden. 

 
Personeelswissels 
 

 

Eind augustus ging Kelly Rollé (Diensthoofd dienst 3) in zwangerschapsverlof. 
We wensen haar het allerbeste toe! Charlotte Mahieu (verpleegkundige dienst 
3) wordt vanaf september aangesteld als verantwoordelijke ad interim en 
wordt hierbij ondersteund door het volledige team en de stafmedewerkers. 
Shirley Dewilde (zorgkundige) neemt de zorgtaken van Charlotte over. Shirley 
deed reeds stage op dienst 3 en werkte hier ook als vakantiehulp. 
 
Op 12 september start Sofie Vanwolleghem als woonbegeleidster – 
ergotherapeut  op dienst 2.  
 
Op 12 september start ook Ilse Knockaert als verpleegkundige in de 
nachtdienst.  
 
Cindy Candry (zorgkundige nachtdienst) verlaat eind augustus onze voorziening 
en gaat een nieuwe uitdaging aan. Eugénie Ledoux vervoegt het nachtteam nu 
volledig, aangezien zij ook nog steeds de afwezigheid van Carmen Rassalle 
(zorgkundige nachtdienst) opvangt tijdens haar ziekteverlof.  
 
Eind augustus eindigt de tewerkstelling van Sylwia Czerniakowska 
(verpleegkundige dienst 1). Zij ondersteunde het team tijdens het 
zwangerschapsverlof van Marjorie Mylleville. Dit wordt nu overgenomen door 
Iryna Corneille (zorgkundige).  
 
Via deze weg willen wij alle vakantiehulpen bedanken die zich deze zomer 
hebben ingezet om alle medewerkers een welverdiende vakantie te gunnen. 
We heten de nieuwe medewerkers van harte welkom en wensen de 
medewerkers die ons huis verlaten veel succes toe bij hun nieuwe uitdagingen.  
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj84_7Wx4vNAhVoCsAKHaHrD-kQjRwIBw&url=http://www.gratis-e-cards.nl/greetings/search-ecard/keyword/overlijden&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNExJpcC9aKqqd50TPS-r3tBUYYEJw&ust=1465033033576802
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5. Vrijwilligerswerking 

Op 22 september nodigen we alle vrijwilligers en hun 
partner uit voor een gezellige barbecue vanaf 11u. Bij 
mooi weer spreken we af aan de cafetaria, en drinken 
we een aperitiefje in de binnentuin. Bij slecht weer 
verhuizen we naar de feestzaal of vergaderzaal.  

Aangezien september in het teken staat van de 
problematiek rond dementie willen wij ook tijdens het 
vrijwilligersfeest aandacht schenken aan dat bijzondere 
thema. In de begeleiding voor personen met dementie 
staan herinneringen centraal, en wij vroegen ons af 
welke herinneringen jullie hebben aan jullie jeugd? Welke liedjes speelden toen 
op de radio of werden aangevraagd op een bal of feest? Wat is de song die 
jullie doet terugdenken aan de jeugdjaren? Geef het lied door en op basis 
daarvan stellen we een playlist op die we laten afspelen tijdens de barbecue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alles praktisch te kunnen organiseren vragen we dat jullie zich inschrijven 
tegen vrijdag 16 september. Vrijwilligers schuiven gratis mee aan tafel, partners 
betalen 12 euro voor de barbecue. De persoonlijke uitnodiging met 
inschrijvingsstrook vinden jullie binnenkort in de bus. Jullie kunnen ook mailen 
naar Valérie (pattyn@huizesintjozef.be).  

 

Tot dan! 

 

mailto:pattyn@huizesintjozef.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq7uOm4NfOAhXDthQKHTjGD2MQjRwIBw&url=https://plaatjessite.mine.nu/barbecue/barbecue.htm&psig=AFQjCNEsxmzlB1DZkWDsUm4HcGSARpzj5g&ust=1472049060796646
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2vzQ4tfOAhUGuxQKHQclA44QjRwIBw&url=http://www.blogitall.nl/liedjes-met-herinneringen/&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNHsWDX3DMIdEfaxt_hFrtmBkdXvvA&ust=1472049209383913
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6. Terugblik 

Dienst 1  
 

Olympische spelen 

 
 
Knutselen   
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Zomeruitstap Nonnenbos 
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Dienst 2 
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Dienst 3 
Genieten van de zomer… 
 
Tijdens ons zomers ontbijtbuffet… 

 
Met de voeten in het water… 
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Op ons terras… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op onze (indoor, want het regende) barbecue 
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Lekkere dessertjes maken… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tenslotte wat sport en spel om alle ijsjes af te werken… 
 

 

Dienstoverschrijdend 
Zeedag 
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7. Info 
 
 
 

FILMVOORSTELLING DEMENTIE 
 
Voor wie?    Medewerkers, vrijwilligers, familieleden, 

mantelzorgers, geïnteresseerden,…  
 
Wat?     U wordt uitgenodigd voor de voorstelling van de film 

‘Vergeet me niet’ van David Sieveking, een 
ontroerende portret van een vrouw met dementie, gebracht door haar zoon. 

 

Gretel lijdt aan Alzheimer. Haar zoon David keert voor enkele weken terug naar zijn ouderlijk huis om 
zijn vader bij te staan bij har verzorging en maakt een portret van zijn moeder Hij documenteert haar 
gestage verval, maar vertelt ook het verhaal van de vrouw achter de ziekte: haar turbulente verleden 
als activiste voor vrouwenrechten en vrije liefde in de woelige jaren ’60. Het contrast met haar 
huidige situatie is scherp. David en zijn vader worstelen met schuldgevoelens als de keuze voor een 
woonzorgcentrum onvermijdelijk wordt.  

 
Wanneer?  Woensdag 21 september   

- 18u30: Onthaalmoment met drank en versnaperingen 

- 19u: Start film (duur ca. 1u08’) + nabespreking 
 

Waar?   Huize Sint-Jozef, Grote vergaderzaal (2de verdieping)  
 
Praktisch?       De voorstelling is gratis.  

Graag uw aanwezigheid bevestigen via mail (psycho@huizesintjozef.be), 

telefonisch (057/22 69 78) of aan de receptie. De contactpersoon is Helen 

Connerty, referentiepersoon dementie. 

 
 

Winkeltje 
 

Sinds 3 augustus zijn de producten uit het winkeltje te koop in 
de cafetaria. De producten zijn er uitgestald en geïnteresseerde 
bezoekers kunnen daar iets kopen van chocolade, snoep of 
verzorgingsproducten tegen democratische prijzen.  
We stelden vast dat weinig bewoners en hun familieleden de 
weg naar het winkeltje vonden, daarom beslisten we om de 
winkel dichter bij de bewoner en zijn familie te brengen.   
Vanaf oktober zal ook een mobiele winkel uitrijden. Maandelijks 
zal/zullen vrijwilliger(s) langs de kamers passeren om producten te verkopen. 
Het gaat vooral om sneukelingen, fruit en verzorgingsproducten. 
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Dierenweek 
 
Van maandag 26 september tot vrijdag 30 september staan dieren centraal in 
Huize Sint-Jozef. Graag doen wij een warme oproep aan familieleden, vrienden, 
vrijwilligers en medewerkers om hun rustig en aaibaar huisdier mee te nemen 
naar het woonzorgcentrum, zodat de bewoners kunnen genieten van het 
contact met dieren. Indien jullie interesse hebben, gelieve zich te richten tot 1 
van de woonbegeleiders om verder af te spreken. Hopelijk mogen wij u en uw 
huisdier binnenkort verwelkomen in ons huis! 

 
Passiflora  
 
Na een deugdoende vakantie is de Passiflora opnieuw open. 
Maak tijdig uw afspraak bij iemand van het Passiflora team. 
De behandelingen gaan door op dinsdagnamiddag. 
Hieronder een overzicht van de verschillende verzorgingen en de 
prijzen. 
 
Prijslijst wellness Passiflora 2016 

Gezichtsverzorging      Voetbad& massage     Rugmassage    Hotstones 

Manicure            Waxing              Verzorgingscrèmes (body, hand en voetcrème) 
 
*Behandeling voor (assistentie) bewoners: 12 euro 
 
*Behandeling voor personeel/ vrijwilligers: 16 euro 
 
*Waxing/ ontharing:   wenkbrauwen:     6 euro 
                                     bovenlip:              6 euro 
                                    kin:                   7 euro 
                                   alles:                  16 euro 
 
*Verzorgingscrème kleine pot:    6,50 euro 
  Verzorgingscrème grote pot:     12 euro 

 
Tot binnenkort! 
 

Het Passiflora team 
Nathalie, Sandra, Myriam en Delphine 
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8. Menu  
 

    ONTBIJT     MIDDAGMAAL       AVOND 

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

do 01/sep smeerkaas preisoep 

macaroni met hesp 
in kaassaus       dessert vleessalade 

vr 02/sep confituur tomatensoep gyros 
salade met 
vinaigrette gebakken aardappel mayonaise dessert kaas 

za 03/sep chocolade kippensoep zonnevis andijvie in roomsaus puree botersaus dessert préparé 

zo 04/sep koekebrood ossenstaartsoep smulhammetje witlof kroketten roomsaus gebak Parijse worst 

ma 05/sep confituur groentesoep varkensgebraad erwtjes en wortelen kookaardappel braadsaus dessert Russisch ei 

di 06/sep peperkoek seldersoep wienerschnitzel appelmoes kookaardappel tijmsaus dessert kaas 

wo 07/sep choco wortelsoep kabeljauw veldsla krielaardappelen garnalensaus dessert kalfsworst 

do 08/sep smeerkaas kervelsoep kalfslapje 
bloemkool in 
citroensaus kookaardappel braadsaus dessert kruidenham 

vr 09/sep confituur tomatensoep kalkoenfilet champignons gebakken aardappel kruidensaus dessert kaas 

za 10/sep chocolade preisoep koolvis brunoisegroentjes puree bearnaisesaus dessert préparé 

zo 11/sep koekebrood aspergesoep beenhesp zomersalade gebakken krieltjes speksaus gebak hennepot 

ma 12/sep confituur groentesoep mosterd gebraad broccolimix kookaardappel bruine saus dessert 
Noordzee 

bordje 

di 13/sep peperkoek peterseliesoep kipfilet Gentse waterzooi kookaardappel   dessert kaas 

wo 14/sep choco wortelsoep zeewolf knolselder  krielaardappelen tartaarsaus dessert hespenworst 
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do 15/sep smeerkaas seldersoep gehakt balletjes champignons puree tomatensaus dessert kipsalade 

vr 16/sep confituur tomatensoep kipstoofvlees appelmoes kookaardappel   dessert kaas 

za 17/sep chocolade kippensoep zonnevis veldsla puree botersaus dessert préparé 

zo 18/sep koekebrood aspergesoep rosbief witlof kroketten roomsaus gebak hoofdvlees 

ma 19/sep confituur groentesoep casselrib prinsessenboontjes kookaardappel tijmsaus dessert 
parmaham 

met meloen 

di 20/sep peperkoek preisoep chipolataworst wortelstomp   Spaanse saus dessert kaas 

wo 21/sep choco kervelsoep pladijsfilet 
veldsla en witte 

boontjes kookaardappel tartaarsaus dessert 
champignon-

worst 

do 22/sep smeerkaas courgettesoep kip Chinese rijstschotel   currysaus dessert vissalade 

vr 23/sep confituur tomatensoep kalkoenstoofvlees salade gebakken aardappel mayonaise dessert kaas 

za 24/sep chocolade seldersoep hamburger erwtjes en wortelen kookaardappel kruidensaus dessert préparé 

zo 25/sep koekebrood bloemkoolsoep visgratin gestoofde groentjes kroketten   gebak paté 

ma 26/sep confituur groentesoep duivelsgebraad erwtjes en wortelen kookaardappel Spaanse saus dessert 
charcuterie 

bordje 

di 27/sep peperkoek champignonsoep worst broccolistomp   braadsaus dessert kaas 

wo 28/sep choco wortelsoep kabeljauw 
veldsla en witte 

boontjes kriel aardappelen hofmeesterboter dessert lunchworst 

do 29/sep smeerkaas kippensoep spaghetti bolognaise       dessert vleessalade 

vr 30/sep confituur tomatensoep kalkoenfilet appelmoes kookaardappel bruine saus dessert kaas 
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9. Woonbegeleiding 

Ochtendactiviteiten  
 

Per dienst 

 D1 D2 D3 
Maandag Turnen Turnen Soep maken 

Dinsdag Huishoudact. Soepgroenten 
snijden 

Soep maken 

Woensdag Krant lezen Volleybal Krant lezen 

Donderdag  Voorlezen Relaxatie Krant lezen 

Vrijdag Turnen Turnen Belevingskoffer 

 
Dienstoverschrijdend 

Maandag Turnen 

Dinsdag  

Woensdag Volleybal 

Donderdag Relaxatie 

Vrijdag Turnen 
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 02/09 Gezelschapsspelen Living 15 uur 

Zaterdag 03/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 05/09 Uitstap Potyze Parking 13u30 

Dinsdag 06/09 Tomatensoep + mannenmoment Living 15 uur 

Woensdag 07/09 Kaarting + Individuele begeleiding Living 15 uur 

Donderdag 08/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 09/09 Actualiteit en belevingskoffer Living 15 uur 

Zaterdag 10/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 12/09 Uno Living 15 uur 

Dinsdag 13/09 Preisoep + Koor Living 15 uur 

Woensdag 14/09 Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 15/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 16/09 Belevingskoffer Living 15 uur 

Zaterdag 17/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 19/09 Naaiatelier Cafetaria 14 u 

Dinsdag 20/09 Wortelsoep Living 15 uur 

Woensdag 21/09 Kaarting + Individuele begeleiding Living 15 uur 

Donderdag 22/09 Koffietafel Living 15 uur 

Vrijdag 23/09 Crea Living 15 uur 

Zaterdag 24/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 26/09 Pannenkoeken Living 15 uur 

Dinsdag 27/09 Paprikasoep Living 15 uur 

Woensdag 28/09 Kaarting + Individuele begeleiding Living 15 uur 

Donderdag 29/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 30/09 Handmassage Living 15 uur 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 02/09 Bakactiviteit Living 15 uur 

Zaterdag 03/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 05/09 Actualiteit  Living 15 uur 

Dinsdag 06/09 Wellness + mannenmoment Living 15 uur 

Woensdag 07/09 Spel of tuin Living 15 uur 

Donderdag 08/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 09/09 Bakactiviteit Living 15 uur 

Zaterdag 10/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 12/09 Kaarting Living 15 uur 

Dinsdag 13/09 Koor Polyv 14 uur 

Woensdag 14/09 Spel of tuin Living 15 uur 

Donderdag 15/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 16/09 Bakactiviteit Living 15 uur 

Zaterdag 17/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 19/09 Actualiteit Living 15 uur 

Dinsdag 20/09 Wellness Living 15 uur 

Woensdag 21/09 Spel of tuin Living 15 uur 

Donderdag 22/09 Knutselen Living 15 uur 

Vrijdag 23/09 Bakactiviteit Living 15 uur 

Zaterdag 24/09 Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 26/09 Kaarting Living 15 uur 

Dinsdag 27/09 Wellness Living 15 uur 

Woensdag 28/09 Spel of tuin Living 15 uur 

Donderdag 29/09 Wandeling Polyv 14 uur 

Vrijdag 30/09 Bakactiviteit Living 15 uur 
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Activiteiten Dienst 3  

Dag en datum Activiteit 

Donderdag 01/09 Wandeling 

Vrijdag 02/09 Frisse smoothies 

Maandag 05/09 Wellness  

Dinsdag 06/09 Zangnamiddag + mannenmoment 

Woensdag 07/09 Sjoelbak 

Donderdag 08/09 Wandeling 

Vrijdag 09/09 Bakken:  chocoladekoekjes 

Maandag 12/09 Derde kleuters op bezoek: samen bewegen  

Dinsdag 13/09 Spel: möllky + koor 

Woensdag 14/09 Reminiscentie spel 

Donderdag 15/09 Wandeling 

Vrijdag 16/09 Bakken: cupcakes 

Maandag 19/09 Handverzorging: nagels lakken 

Dinsdag 20/09 Voorlezen : herfst 

Woensdag 21/09 
Voetbadjes 
Werelddementiedag 

Donderdag 22/09 (vrijwilligersfeest) + reminiscentie 

Vrijdag 23/09 Bakken: pannenkoeken 

Maandag 26/09 
Derde Kleuters op bezoek: samen bewegen 
Dierenweek 

Dinsdag 27/09 
Crea: wenskaarten maken 
Dierenweek 

Woensdag 28/09 
Muziek: verzoeknamiddag 
Dierenweek 

Donderdag 29/09 
Wandeling 
Dierenweek 

Vrijdag 30/09 
Bakken: appeltaartje met bolletje ijs 
Dierenweek 
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10. Residentie Louise 

Verjaardagen  

Defever Alice 02/09/1924   92 jaar  Flat 3G  
 
 

 

 

 

Jubileum  

Op 22 augustus vierde Zuster Marie-Rosa haar diamanten (60 jaar) 
professiefeest.  
We wensen haar van harte proficiat! 
 

Activiteiten 
 
 

 
Groepsturnen op maandag 12 september om 14u30 in de living! 
 
Koor 
Volgende bijeenkomst:  
dinsdag 13/09 om 15u30 in de kapel 
 
 
Pastorale agenda 

 

 Dinsdag 4 oktober: rozenkrans om 15 u in de kapel 

 Donderdag 3 november: herdenkingsviering voor de overleden bewoners 
van het voorbije jaar om 14u30 in de kapel 

 Maandag 14 november: seniorenmis met kinderen van de lagere school 
om 15 u in de kapel 

 Donderdag 1 december: adventswake om 15 u in de kapel 

 Zaterdag 24 december: kerstviering om 15 u in de kapel 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitn4yO7szOAhXLOhQKHTkkBAcQjRwIBw&url=http://plusquotes.com/images-happy-birthday-img-photos-birthday-2016.php&psig=AFQjCNFd2MY60EdUeLusTvWReFlQysU8wQ&ust=1471674825147657
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11. Koken met André 

 
KIP MARENGO (4 Porties) 

 
 

Ingrediënten 
- 4 kippenvleugels  
- 4 dijen (zonder huid) 
- 3 eetlepels olijfolie 
- ¾ sjalotjes fijngehakt 
- 100g champignons in plakjes 

gesneden 
- 1 tomaat in blokjes 

- 1 handvol gehakte tuinkruiden 
(basilicum en tijm) 

- 1 glas witte wijn 
- 1 blik tomatenroomsoep 
- 2 eetlepels bloem – peper en zout 

 
 

  

Bereiding 
- Bestrooi de kip met zout en peper.   
- Wentel in bloem. 
- Verhit de olijfolie in een pan.   
- Bruin de kip aan beide kanten.   
- Laat uitlekken en zet apart. 
- Met de resterende olie in de pan, bak je de sjalotjes en de knoflook.   
- Voeg champignons, tomaat, kruiden, witte wijn en tomatensoep toe. 
- Doe de kip in de pan.  
- Breng aan de kook.   
- Zet het deksel erop en laat gedurende 25 minuten sudderen tot de kip gaar is.   
- Breng op smaak met peper en zout. 
- Serveer warm met sneetjes knoflookbrood. 
- Garneer met vers gehakte kruiden. 

 
 

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

Rebus          
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iepers dialect 
 

Van iemand die ontrouw is E pist neffes de seule 

Van iemand die overal ruzie stookt E zoet de duvels doen dansn 

Van iemand die pas overleden is E'nes ze schuppe gekeerd 

Van iemand die vertrokken is E'nes ze schuppe gekeust 

Van iemand die zich braaf voordoet T'is lik en heilig bitje 

Van iemand met grootheidswaanzin En it nogoal e bitje pretenche 

Van niks weten E wit va toetn of bloazen 

Veranderen van gedacht Zin karre keren 

Wanneer je iets niet vind die voor je ligt Wast e nond, je wos ol gebeetn! 

Boter Beuter 

Boterham Stutte 

Chocolade Sjukla 

Garnalen Gernaors 

Weinig eten Eet’n lik e mussche 
 

Oplossingen 
 

Goede meesters zijn duur, maar slechte nog duurder. 

http://positieverevolutie.files.wordpress.com/2011/08/revolutionaire_rebus_3.png
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13. Huize Sint-Jozef bouwt 

 
 
Het zomerverlof is aan de gang.  Tijd om 
een stand van zaken op te maken.  Het 
hart van de keuken is al duidelijk 
zichtbaar.  Hier komen de kookpotten , 
braadsledes en bijhorende 
afzuiginstallatie. 
 

 
 
Ook de afwerking van de eerste verdieping 
volgt kort op die van het gelijkvloers.  De 
verstevigingsplaten om de wandleuningen 
aan te bevestigen zitten hier al ter plaatse. 
 

 
 
In de kamers zelf wordt onmiddellijk na 
het verlof de tweede wand dicht gezet 
zodat de potjes van de schakelaars kunnen 
gestoken worden en het volledige 
sanitaire gedeelte kan geïnstalleerd 
worden. 
 

 
 
Ook op het gelijkvloers krijgen we meer en 
meer zicht op de indeling van het gebouw.  
De isolatie van de kamers rond de 
leefruimte is afgewerkt. Na het verlof 
kunnen de wanden definitief dicht.  
 
 

 
 
De gang met de verpleegpost en de 
“propere en vuile” utilities liggen centraal 
tussen de twee leefruimtes. 
 
 

 
 
De flatjes op de tweede verdieping volgen 
als laatste. Toch is al duidelijk waar de 
slaapkamer, badkamer en berging komen. 
 


