35e jaargang nr. 9 – oktober 2016
Afgiftekantoor Ieper 1
Erkenningsnummer: P708 587
Verschijnt maandelijks
(Niet in augustus)

Verantwoordelijke uitgever: Hilde Hemelsoen

1

Inhoud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inleiding
Zingeving
Bewonersnieuws
Personeelsweetjes
Vrijwilligerswerking
Terugblik
Info
Menu
Woonbegeleiding
Residentie Louise
Koken met André
Pret en verzet
Huize Sint-Jozef bouwt

Redactie:
Hilde Claeys
Helen Connerty
Charlotte Dufoor
Elsy Kynds
Petra Man
Valérie Pattyn

2

blz. 3
blz. 4
blz. 7
blz. 8
blz. 9
blz. 11
blz. 15
blz. 21
blz. 23
blz. 27
blz. 28
blz. 29
blz. 31

1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Oktober …
De herfst heeft een warme start genomen en terwijl we nog wat genieten van
het mooie nazomerweer zijn we al volop bezig met de voorbereiding van ons
25ste najaarsfeest. Dit gaat door op zondag 23 oktober. Inschrijven kan tot de
14de. We hopen jullie weer talrijk te mogen verwelkomen.
Daarnaast wordt er deze maand voor de tweede maal een modeweek
georganiseerd en kan er worden deelgenomen aan ons Kubb-tornooi. Meer
hierover vanaf pagina 15.
De vrijwilligers werden op 22 september voor hun inzet bedankt tijdens het
vrijwilligersfeest. Op pagina 10 vindt u een aantal sfeerfoto’s terug.
Vanaf pagina 11 werpen we een terugblik op de andere activiteiten die vooral
in het teken van dementie stonden.
Ook de activiteitenkalender is weer goed gevuld en in de nieuwbouw krijgen de
kamers stilaan vorm (zie pagina 31).
Ik wens jullie een mooie oktobermaand.
Veel leesplezier!
Vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Oktobermaand-rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In
deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De
rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde,
Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het
levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van
het Licht aan toegevoegd.
Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met
name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die
dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de
eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met
name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de
rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 1475 te Keulen werd
opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de
katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd
wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter
nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op
die datum in 1571.
Gebedssnoer
De rozenkrans is een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal
tien kralen, telkens afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer
werd ter ere van Maria bij elke kraal een weesgegroet, dus in totaal
150 weesgegroeten gebeden. De grotere kraal betrof het Onze Vader.
De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond genoemde 'rozenkrans' is feitelijk
het zogeheten 'rozenhoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als
een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd
afgebeeld. Dit 'rozenhoedje' is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer
telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150
weesgegroetjes gebeden, maar 'slechts' vijftig.
Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals dat
bij het bidden van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies
voorkomt, onder meer bij moslims.
In veel Limburgse parochiekerken wordt speciaal tijdens de oktobermaand de
rozenkrans dagelijks gebeden.
Geheimen van de Rozenkrans
Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen
van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal
van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf
overwegingen.
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De delen bestonden tot vorig jaar uit de Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen.
Het was paus Johannes-Paulus II z.g. die eind 2002 in de eerdergenoemde
apostolische brief aan de reeds bestaande 15 geheimen van de rozenkrans vijf
'geheimen van het Licht' toevoegde, een
toevoeging die sinds eeuwen niet had
plaatsgevonden. Hierdoor zijn de
opeenvolgende geheimen meer een
"samenvatting van het evangelie" geworden
en hebben zij een duidelijker Bijbels
fundament gekregen.
Hieronder een overzicht van alle geheimen,
met de voorkeurdag waarop deze overwogen
kunnen worden.
De blijde geheimen (maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriel brengt de blijde
boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van
Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel aan God
opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.
De geheimen van het Licht (donderdag)
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. Jezus openbaart zichzelf op de bruiloft van
Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op
tot bekering.
4. Jezus verandert van gedaante op de berg
Tabor.
5. Jezus stelt de eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.
De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg.
5. Jezus sterft aan het kruis.
De glorievolle geheimen (zondag en woensdag)
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.
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Op dinsdag 4 oktober komen we samen in de kapel om 15 uur
om de rozenkrans te bidden.
Even bezinnen
Als het vroeger weer oktober was
de herfst had zich gemeld;
werd er bij potkachel en pijp
een sterk verhaal verteld...
De lamp die bleef nog even uit
petroleum was duur
als enig licht, het schijnsel van
een hout- of kolenvuur.

daarvoor koopt men "geluk"...
Ons hele leven is gericht
op de miljoenen-dans.
De mens van nu, heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans!
Maar…razen rampen plotseling
over ons heen
en zoekt de mens naar hulp en steun
voelt hij zich bang, alleen.
Is hij ten einde raad en daad
ziet hij geen uitkomst meer;
drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos, heen en weer.

In die tijd waren ouders thuis
geëerd en heel wat mans
men bad tesamen in geloof
devoot de rozenkrans....
Voorwaar, de tijd die stond niet stil
nog minder de techniek,
wie niet modern denkt elke dag
noemt men algauw: antiek...
Men heeft het voor gebed of God
nu immers veel te druk,
er moet zonodig geld verdiend

Is hij de koers in 't leven kwijt
geeft niemand hem nog kans,
dan grijpt diezelfde mens ineens
die oude rozenkrans...

gedicht uit de bundel van Har Ramakers
Pastorale agenda
 Dinsdag 4 oktober: rozenkrans om 15 u in de kapel
 Donderdag 3 november: herdenkingsviering voor de familie van 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

Koor

Volgende bijeenkomsten:
dinsdag 18/10 om 15u30 in de kapel
dinsdag 15/11 om 15u30 in de kapel
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Vandenberghe André
Van Massenhove Bertha
Notredame Hubertine
Lampens Maria
Lampens Mathilde
Bolliou Margaretha
Weuten Andrea
Clarysse Rachel

03/10/1928
04/10/1926
06/10/1921
06/10/1928
06/10/1928
09/10/1934
12/10/1924
18/10/1918

88 jaar
90 jaar
95 jaar
88 jaar
88 jaar
82 jaar
92 jaar
98 jaar

K7
K130
K1
K128
K122
K31
K147
K135

Nieuwe bewoners
Op donderdag 8 september nam mevrouw Christiane
Debeuf haar intrek in kamer 149 (D2).
Ze is afkomstig van Zillebeke .
De heer Eric Lacour kwam op dinsdag 20 september bij
ons wonen. Hij verblijft in kamer 8 (D1) en is afkomstig
van Ieper.
Christiane en Eric verbleven vroeger al bij ons in
kortverblijf.
We wensen hen een mooie tijd in ons midden.

Overlijden
Op zondag 4 september is mevrouw Marie-Louise Gruson
uit kamer 149 (D2) overleden. Ze werd 95 jaar.
Mevrouw Yvonne Carrein is op donderdag 15 september
op 87-jarige leeftijd gestorven. Ze verbleef in kamer 8 (D1)
van ons woonzorgcentrum.
We wensen de familie en dierbaren van Marie-Louise en
Yvonne veel sterkte in deze tijden van afscheid.
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4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Kynds Elsy
Clynckemaillie Lynn
Capoen Jessica
Dewilde Ilse
Allaeys Joyce
Aernout Brigitte
Cardon Kim
Hemelsoen Hilde
Nollet Els

02/10/1976
05/10/1993
18/10/1981
18/10/1974
24/10/1994
26/10/1959
26/10/1983
28/10/1961
30/10/1966

Geboorte
Dinsdag 19 juli werd een heuglijke dag voor Pieter
Pollée en Marlies Sioen (Zorgkundige D3). Ze
verwelkomden een tweede zoontje Aaron, een
broertje voor Joran.

Op vrijdag 9 september werden Ben Desender en
Kelly Rollé (Diensthoofd D3) de trotse ouders van
een flinke dochter Renée. Renée is het eerste kindje
van Kelly en Ben.
We wensen Marlies en Kelly veel geluk met hun gezin.

Personeelswissels
Eind augustus eindigde de tewerkstelling van Alissa Indevuyst (zorgkundige
D2). Aïcha Liefhooge (zorgkundige) ondersteunt verder het team in de zorg.
Carine Mesdag (diensthoofd D2) kiest er voor om na jarenlange inzet als
diensthoofd terug te keren naar de zorg. Vanaf november zal Carine deeltijds
de teams in de zorg ondersteunen. We willen Carine van harte bedanken voor
de vele jaren die ze hier reeds gewerkt heeft. Ze heeft enorm veel betekend
voor bewoners, familie, medewerkers en deze voorziening, en doet dit nog
altijd.
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Serge Clarysse (verpleegkundige) neemt haar taak als diensthoofd over en kan
op de ondersteuning van Carine rekenen in deze inwerkperiode. We heten hem
alvast van harte welkom!
Van 7 tot 10 november zetten wij opnieuw alle medewerkers in de bloemetjes
tijdens de week van de medewerker! Geef hen allen gerust een extra dikke
duim tijdens deze week!

5. Vrijwilligerswerking
Vrijwilligersfeest
Op donderdag 22 september schoven alle vrijwilligers
hun voeten onder tafel voor het jaarlijkse
vrijwilligersfeest van de voorziening. Vanaf 11u kon er
heerlijk geaperitiefd worden in de binnentuin, en
aansluitend kon men genieten van een lekkere
barbecue bereid door onze koks. Op het einde sloten
we de dag af met een stuk taart als dessert.
Tijdens het feest stond het thema dementie centraal.
De vrijwilligers schreven een belangrijke herinnering
uit hun leven op een kaartje en lieten dit met
ballonnen de lucht in
gaan; een
symbolisch gebaar
naar ouderen met dementie toe, wiens
herinneringen vaak veel te vlug vervagen.
Naast de ballonnen konden de vrijwilligers
plaatjes kiezen uit hun jeugdjaren, die werden
dan in een playlist samengevoegd, met een
gezellige dans- en zangnamiddag als
resultaat.
Naast het dansen en eten werd ook tijd gemaakt om enkele vrijwilligers te
bedanken voor hun jarenlangs inzet:
- Marie-Jeanne Pollée, die al 30 jaar vrijwilligerswerk uitoefent in Huize
Sint-Jozef
- Annie Van Isacker, komt al 15 jaar ondersteuning geven als vrijwilligster
- Nelly Garreyn, is al 15 jaar van de partij om onder andere lekkere
maaltijden te koken voor de bewoners
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- Ria Depuydt en Firmin Leeuwerick, komen als koppel al 10 jaar langs in
Huize Sint-Jozef om de activiteiten te ondersteunen
- Monique Lammerant en Noël Schoutteten, bieden als koppel reeds 10
jaar hun ondersteuning aan tijdens de wandelingen en uitstappen
- Jan Steen, is al 5 jaar vrijwilliger binnen Huize Sint-Jozef.

Theatervoorstelling ‘geluk op grootmoeders wijze’
In het kader van de week van de geestelijke gezondheidszorg, van 10 tot en
met 16 oktober, organiseert het woonzorgnetwerk Huize Zonnelied de
toneelvoorstelling ‘Geluk op grootmoeders wijze’. Dit gaat door op donderdag
13 oktober om 15u in de stadsschouwburg.
Wij hebben 15 kaarten gereserveerd voor de vrijwilligers van Huize Sint-Jozef.
Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om te gaan kunnen een kaartje verkrijgen
bij Valérie.Indien er meer dan 15 vrijwilligers geïnteresseerd zijn, dan kunnen
we nog meer gratis kaartjes reserveren.
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6. Terugblik
Dienst 1
Voetbadjes!
In september hadden we nog een heel warme nazomer. We zorgden dan ook
voor wat afkoeling met een fris voetbadje en een lekker ijsje voor onze
bewoners.
Het was echt genieten!

Dienst 2
Eenmaal per week maken
we op de dienst zelf onze
soep. En daarvoor krijgen we
soms hulp uit onverwachte
hoek…
Veel handen maken licht
werk, zeggen ze dan!
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Dienst 3
Herinneringen
In het kader van ‘september – dementiemaand’ hebben we in onze leefruimte
een herinneringswand gecreëerd. Onze bewoners hebben een leven lang
unieke ervaringen beleefd, en met hulp van het boek ‘De schat van je leven’,
komen de mooiste verhalen weer boven: hoe er vroeger geleefd werd,
getrouwd, gewerkt… Een aantal van deze verhalen kregen een plekje op onze
wand, en we vinden er ook berichtjes terug van mensen die ondertussen niet
meer bij ons zijn.

Een mooie herinnering van Denise: ‘In het groot verlof mocht ik altijd bij mijn
tante gaan logeren, en dat vond ik geweldig. Zij had een boomgaard en dan
speelde ik Tarzan en kroop ik in iedere boom’.
Samen bewegen
Nu de school terug gestart is, hebben we ook onze gezamenlijk momentjes met
de kleuters terug opgenomen. Tweewekelijks komen 6 kindjes uit de derde
kleuterklas ons gezelschap houden. We doen samen wat oefeningen, en zowel
voor de kinderen als onze bewoners is dit altijd een mooi moment van contact.
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Samen dansen!
Dank je wel Linda en Vicky om met ons mee te dansen 
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Dienstoverschrijdend – dementiemaand
21 september 2016 was het Werelddag Dementie. In Huize Sint-Jozef zetten wij
daarom de dementieproblematiek extra centraal in de maand september.
De werkgroep dementie ontwikkelde tijdens deze maand voor bewoners en
mantelzorgers, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers verschillende
initiatieven.
Begin september werden er aan alle medewerkers pins uitgedeeld met een
inspirerende boodschap om het bewustzijn rond de dementiezorg te vergroten.
Vele medewerkers droegen elke dag trouw deze pin!
Op maandag 12/09 kwamen wij, met alle medewerkers die in huis waren,
samen in onze binnentuin. Medewerkers werden uitgenodigd om een mooie
herinnering vast te maken aan een ballon en deze te laten wegvliegen; een
symbolisch gebaar naar ouderen met dementie toe, wiens herinneringen vaak
veel te vlug vervagen.
Op woensdag 21/09 werd de
documentaire ‘Vergeet me niet’
vertoond in de grote
vergaderzaal. Een ontroerend
portret dat weergeeft wat de
impact van dementie is op de
persoon zelf maar ook op
familieleden en mantelzorgers.
Van maandag 26/09 tot vrijdag
30/09 stonden dieren centraal!
Via allerlei activiteiten werden
onze bewoners in contact
gebracht met dieren, zij het via
verhalen, een quiz, of echte
huisdieren die langs kwamen!
Wij kunnen tevreden terugkijken
op een gevulde, informatieve
maar ook plezante maand!
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7. Info
Modeweek
Van 24 tot 28 oktober organiseren we voor de tweede maal een modeweek.
Tijdens deze editie staat de winterkledij centraal. Vanuit de vakgroep wonen
doen we een warme oproep naar alle familieleden en vrijwilligers om tijdens
deze week de bewoners te ondersteunen tijdens een bezoek aan een
modeshow, bij het passen van de tentoongestelde kledingstukken, …
Bewoners kunnen kledij passen in het gespreks- en overleglokaal voor de
cafetaria.
Hieronder staat het programma:
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Kubb-tornooi
In de week van 10 oktober tot 14 oktober wordt er weerom een heus
Kubb-tornooi georganiseerd. We spelen op 2 velden in de polyvalente zaal
beneden. Iedereen krijgt de kans om 4 wedstrijdjes te spelen. Op vrijdag vindt
dan de grote finale plaats tussen de 6 beste spelers. Dan worden ook de
gouden, zilveren en bronzen koning uitgereikt. Als je graag zou deelnemen,
spreek dan gerust iemand van de kiné of woonbegeleiding aan.

Passiflora
Enkele gezondheidstips om het najaar goed in te zetten:
Gezond eten en minder stressen helpt je weerstand opbouwen!
1. Voeding
Als het aankomt op voeding is er veel dat je kunt doen om loopneuzen en
andere kwaaltjes te voorkomen. Nummer één in het lijstje is acht glazen water
per dag drinken, wat je eigenlijk allang zou moeten doen, maar tijdens de
wintermaanden wordt dit nog belangrijker. Elke cel in je lichaam gebruikt water
en door water te drinken spoel je alle gifstoffen en bacteriën weg. Als water
niet je favoriete drankje is maak het wat interessanter door bijvoorbeeld een
schijfje citroen of wat frambozen toe te voegen. Warme thee, zeker verse munt
thee is ook een prima optie.
Zware, stevige maaltijden zijn niet aan te raden. Je tegoed doen aan calorierijk,
suikerhoudend of vettig eten zoals koekjes en andere bewerkte hapjes doen
het glucosepeil in je bloed stijgen waardoor je witte bloedcellen loom worden
en minder efficiënt virussen kunnen aanpakken.
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Leg de focus daarom liever op voedingrijk eten zoals vetarme yoghurt, noten
en zaden, vis met omega 3 zoals zalm, vitaminerijke groenten zoals
bladgroenten, zoete aardappels, tomaten en broccoli zowel als mager vlees
zoals kip om ziektes te vermijden. Vergeet zeker niet look te gebruiken bij het
koken: look bevat allicine, een krachtig antimicrobieel ingrediënt dat je helpt
bacteriën en virussen het hoofd te bieden.
2. Antioxidanten
De beste antioxidanten die je gezond helpen houden zijn vitamines A, C en
E. Vitamine A is een ziektebestrijdend antioxidant en geeft een boost aan je
immuunsysteem, voorkomt infecties en bestrijdt deze. Vitamine A reguleert
feitelijk je immuunsysteem dat je witte bloedcellen - die schadelijke bacteriën
en virussen bestrijden - aanmaakt. De aangeraden dagelijkse hoeveelheid
(ADH) is 4000IU (internationale units) voor vrouwen en 5000IU voor mannen.
Vitamine A vind je in melk, eieren zowel als in worteltjes, erwtjes, pompoen en
bladgroenten. Vitamine C vind je in aardbeien, kiwi fruit, rode paprika’s en
citrusvruchten. Probeer 500 tot 1000mg vitamine C per dag binnen te krijgen.
Vitamine E is nog zo’n geweldige vechter.Vind je in plantaardige olie, groene
bladgroenten en noten. Vitamine C samen met vitamine E nemen, kan de
antioxidante werking verhogen.
3. Stop stress
Psychologische stress kan je gevoeligheid voor ziekten verhogen. Maar het is
niet de stress waar we ziek van worden. Stress brengt andere condities in ons
lichaam voort waardoor we vatbaarder worden. Het stresshormooncircuit
werkt samen met het immuunsysteem waardoor belangrijke
lymphocytwaarden beginnen te dalen. Hoge cortisonewaarden werken de
ziektebestrijdende witte bloedcellen tegen omdat het lichaam, dat denkt dat
het in acute stress modus zit, de immuuncellen elders stuurt in plaats van waar
ze nodig zijn. Probeer tai chi, yoga of andere oefeningen.
Ademhalingsoefeningen kunnen stress ook helpen verminderen.
Probeer dit: ga liggen, haal diep adem tot in je buik. Plaats je hand op je buik en
laat deze mee rijzen met je ademhaling. Tel tot zes en adem dan tien tellen
langzaam uit. Herhaal tot je je ontspannen voelt.
Ook tips om uw rugklachten te voorkomen of te verlichten
1. Neem pauzes
Neem ieder uur zeker tien minuten pauze van je bureau - het liefst opgebroken
in kleine stukjes - en loop weg van je computer. Ga de post halen, maak een
telefoontje en wandel rond terwijl je belt of haal een kop koffie. Studies tonen
aan dat zelfs mensen die regelmatig sporten evengoed nog risico lopen op harten vaatziekten als ze veelvuldig en lang stilzitten.
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2. Varieer je werkhouding
Gebruik een bureaustoel met een kantelfunctie en strek regelmatig je voeten
naar voren uit. Of zet ze op de stoelpoten en zit regelmatig eens wat naar
voren of naar achteren in je stoel. Als je bureau makkelijk in de hoogte
instelbaar is kan je ook nog eens variëren tussen zittend en staand werken.
Bij staand werk: werkhoogte aanpassen en een ontspannen houding
aannemen.
3. Beweeg
Haal het meeste uit de momenten dat je niet achter je computer zit. Loop, als
je bijvoorbeeld even een collega wilt spreken, even naar hun bureau in plaats
van een mailtje te sturen.Ontspan en rek je spieren tussendoor.
4. Stretch
Van stilzitten worden spieren stijf en kort, daarom zijn stretchoefeningen
belangrijk. Zelfs aan je stoel kan je met je schouders en hoofd rollen, benen
strekken en je heupen bewegen.
5. Krachtoefeningen met alledaagse objecten
Gebruik alledaagse objecten voor je krachttraining en om spierknopen in de
schouders en rug los te werken.
Vul waterflesjes en gebruik ze als gewichten. Verstevig rug- en armspieren door
met de benen op heupbreedte uit elkaar te staan en een flesje in iedere hand
te houden. Til je armen recht naar voren of naar buiten toe tot aan de schouder
en laat weer zakken. Herhaal tien keer.
Sta tegen een muur met een tennisbal tussen je rug en de muur, en rol je rug
over de bal. Een bijzonder effectieve manier om spierknopen in je rug los te
werken!
Boek een afspraak in onze Passiflora en laat je heerlijk verwennen!

Tot binnenkort!
Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Delfien
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8. Menu
dag
za

Datum
01/okt

ONTBIJT
toespijs
chocolade

zo

02/okt

koekebrood aspergesoep

varkenshaasje

witlof

kroketten

ma

03/okt

confituur

groentesoep

kalkoenstoofvlees

appelmoes

kookaardappel

di

04/okt

peperkoek

preisoep

steak Suisse

tomatensalade

kookaardappel

braadsaus

wo

05/okt

choco

seldersoep

zalmfilet

juliennegroentjes

puree

hollandaisesaus pudding kalfsworst

do

06/okt

smeerkaas

kervelsoep

vr

07/okt

confituur

tomatensoep

macaroni met hesp
in kaassaus
varkensgebraad

prinsessenboontjes

kookaardappel

za

08/okt

chocolade

peterseliesoep

heekfilet

fijne salade

zo

09/okt

koekebrood ossenstaartsoep rosbief

ma

10/okt

confituur

groentesoep

mosterd gebraad

di

11/okt

peperkoek

wortelsoep

wo

12/okt

choco

do

13/okt

vr

14/okt

soep
kippensoep

vlees/vis
zonnevis

MIDDAGMAAL
groente
veldsla

aardappel
puree

saus
botersaus

AVOND
dessert
beleg
pudding préparé

tijmsaus

gebak

hennepot

koekje

kaasbordje

fruit

salami

koekje

kipsalade

Spaanse saus

fruit

kaas

krielaardappelen

citroensaus

pudding préparé

broccolimix

kroketten

roomsaus

gebak

Parijse worst

kookaardappel

mosterdsaus

koekje

Russisch ei

chipolataworst

bloemkool in
kaassaus
wortelstomp

speksaus

fruit

kaas

courgettesoep

pladijsfilet

spinazie

kookaardappel

vissaus

pudding hespenworst

smeerkaas

preisoep

gehaktballetjes

champignons

puree

tomatensaus

koekje

vissalade

confituur

tomatensoep

kipgyros

salade met
vinaigrette
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gebakken aardappel bruine saus

fruit

kaas

za

15/okt

chocolade

seldersoep

hamburger

gestoofde wortelen

kookaardappel

zo

16/okt

koekebrood

bloemkoolsoep

ma

17/okt

confituur

di

18/okt

wo

kruidensaus

visgratin

fijne salade

frietjes

groentesoep

duivelsgebraad

schorseneren

kookaardappel

braadsaus

peperkoek

kervelsoep

wienerschnitzel

appelmoes

kookaardappel

tijmsaus

19/okt

choco

wortelsoep

zonnevis

prei in witte saus

puree

garnalensaus

do

20/okt

smeerkaas

kippensoep

spaghetti bolognaise

vr

21/okt

confituur

tomatensoep

za

22/okt

chocolade

seldersoep

zo

23/okt

koekebrood

ma

24/okt

di

pudding

préparé

gebak

hoofdvlees

koekje

Noordzee bordje

fruit

kaas

pudding

vleessalade

koekje champignonworst

kipfilet

salade

rijst

currysaus

tongrolletje

spinazie

puree

hollandaisesaus

aspergesoep

haantje in rode wijn

salade

gebakken aardappel

confituur

groentesoep

casselrib

prinsessenboontjes

kookaardappel

kruidensaus

25/okt

peperkoek

preisoep

gehakt broodje

erwtjes en wortelen

kookaardappel

braadsaus

wo

26/okt

choco

courgettesoep

zalmfilet

gestoofd prei

puree

Bretoense saus

do

27/okt

smeerkaas

witlofsoep

kookaardappel

vr

28/okt

confituur

tomatensoep

za

29/okt

chocolade

kippensoep

zo

30/okt

koekebrood

ossenstaartsoep

varkensgoulash

fruit

kaas

pudding

préparé

gebak

kruidenham

koekje charcuterie bordje
fruit

kaas

pudding

rillette

Spaanse saus

koekje

lunchworst

kippenboomstammetje

salade

gebakken aardappel

kruidensaus

fruit

kaas

heekfilet

Chinese kool

puree

tartaarsaus

pudding

préparé

smulhammetje

witloof

kroketten

roomsaus

gebak

paté
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9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Denksport

D3
Soep maken

Dinsdag

Voorlezen

Soep maken

Woensdag

Kamerbezoek

Soepgroenten
snijden
Soep maken

Donderdag

Actualiteit

Spel

voorlezen

Vrijdag

Turnen

ROT

belevingskoffer

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag

Soep

Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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Activiteiten Dienst 1
Dag en datum

Activiteit

Zaterdag 01/10

Koffietafel

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Maandag 03/10

Individueel + Lingerienamiddag

Living 15 uur

Dinsdag 04/10

Tomatensoep + Mannenmoment+
Rozenkrans

Living 15 uur

Woensdag 05/10

Kaarting

Cafetaria 14 uur
Living 15 uur

Donderdag 06/10 Pannenkoeken
Gezelschapsspel
Vrijdag 07/10

Living 15 uur

Zaterdag 08/10

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 10/10

Kubbtornooi + naaiatelier

Living 15 uur

Kubbtornooi + Paprikasoep /
mannenmoment
Kubbtornooi + Kaarting

Living 15 uur

Dinsdag 11/10
Woensdag 12/10

Donderdag 13/10 Kubbtornooi + dans De Mande
Kubbtornooi
Vrijdag 14/10

Living 15 uur
Parking 14 uur
Living 15 uur

Zaterdag 15/10

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 17/10

Uno

Living 15 uur

Dinsdag 18/10

Wortelsoep + zangkoor

Living 15 uur

Woensdag 19/10

Kaarting

Cafetaria 14 uur

Donderdag 20/10 Spel
Individueel op kamer
Vrijdag 21/10

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 22/10

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 24/10

Modeweek

Cafetaria

Dinsdag 25/10

Modeweek + Preisoep

Cafetaria

Woensdag 26/10

Kaarting

Cafetaria

Donderdag 27/10 Modeweek
Modeweek
Vrijdag 28/10

Cafetaria
Cafetaria

Zaterdag 29/10

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 31/10

Bingo

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Zaterdag 01/10

Koffietafel

Plaats en tijdstip
Living 14u

Maandag 03/10

Individuele lingerieverkoop

Cafetaria 15u

Dinsdag 04/10

Rozenkrans / Individuele activiteit

Woensdag 05/10

Individuele activiteit

Kapel 15u /
Living 15u
Living 15u

Donderdag 06/10

Pannenkoekenbak

Living 15u

Vrijdag 07/10

Herfstdecoratie maken
Koffietafel

Living 15u

Zaterdag 08/10

Activiteit

Living 14u

Dinsdag 11/10

Sportweek: Kubb / Herfstdecoratie
Living 15u
maken
Sportweek: Kubb / Servetten plooien/ Living 15u
mannenmoment

Woensdag 12/10

Sportweek: kubb

Living 15u

Donderdag 13/10

Sportweek: kubb / Restaurantdag /
Kaarten

Living 15u

Vrijdag 14/10

Sportweek: kubb prijsuitreiking

Poly 15u

Zaterdag 15/10

Koffietafel

Living 14u

Maandag 17/10

Living 15u

Dinsdag 18/10

Herfstspreukenspel
Koor / Individuele activiteit

Woensdag 19/10

Individuele activiteit

Living 15u

Donderdag 20/10

Chocoladekoekjes bakken

Living 15u

Vrijdag 21/10

Wellness: voetbadjes en massage

Living 15u

Zaterdag 22/10

Koffietafel

Living 14u

Maandag 24/10

Modeweek: modeshow Senior fashion Cafetaria 15u

Dinsdag 25/10

Modeweek: winterkledij Di Moda Plus Cafetaria 15u

Woensdag 26/10

Individuele activiteit

Living 15u

Donderdag 27/10

Modeweek: schoenen

Cafetaria 15u

Vrijdag 28/10

Cafetaria 15u

Zaterdag 29/10

Modeweek: modeshow
Koffietafel

Maandag 31/10

Spel

Living 15u

Maandag 10/10
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Living 15u

Living 14u

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Maandag 03/10

Sensopathisch spel / individuele lingerieverkoop

Dinsdag 04/10

Rozenkrans in de kapel (15.00 uur)

Woensdag 05/10

Wellness

Donderdag 06/10

Derde kleuter op bezoek: samen bewegen

Vrijdag 07/10

Crumble van appel / banaan

Maandag 10/10

Sportweek: Kubb / wellness

Dinsdag 11/10

Sportweek: Kubb / muziek +mannenmoment

Woensdag 12/10

Sportweek: Kubb

Donderdag 13/10

Sportweek: Kubb /pannenkoekenbak

Vrijdag 14/10

Sportweek: Kubb/De schat van je leven

Maandag 17/10

Creatief moment: houtbewerking

Dinsdag 18/10

Koor

Woensdag 19/10

Wellness: voetbadjes

Donderdag 20/10

Derde kleuter op bezoek: samen bewegen

Vrijdag 21/10

Bakken: cupcakes

Maandag 24/10

Modeweek: modeshow Senior fashion
(nachtkledij)

Dinsdag 25/10

Modeweek: winterkledij Di Moda Plus

Woensdag 26/10

Sjoelbak

Donderdag 27/10

Modeweek: schoenen

Vrijdag 28/10

Modeweek: modeshow / Trifle rode vruchten

Maandag 31/10

Wellness / crea moment
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Devos de Moldergem Jan
Vercruysse Maria Theresia
Decorte Joana

03/10/1922
07/10/1922
14/10/1933

94 jaar
94 jaar
83 jaar

Flat 1G
Flat 1A
Flat 2G

Overlijden
Op donderdag 22 september is mevrouw Rose Marie
Vanleene uit flat 3A overleden. Ze werd net geen 76 jaar.
We wensen alle dierbaren van Rose Marie veel sterkte.

Activiteiten
Turnen
Maandag 10 oktober om 14u30
Pastorale agenda
 Dinsdag 4 oktober: rozenkrans om 15 u in de kapel
 Donderdag 3 november: herdenkingsviering voor de familie van de overleden
bewoners van het voorbije jaar om 14u30 in de kapel
 Maandag 14 november: seniorenmis met kinderen van de lagere school om
15u in de kapel
 Donderdag 1 december: adventswake om 15 u in de kapel
 Zaterdag 24 december: kerstviering om 15 u in de kapel
Koor

Volgende bijeenkomsten:
dinsdag 18/10 om 15u30 in de kapel
dinsdag 15/11 om 15u30 in de kapel
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11. Koken met André
MODERNE WATERZOOI ( 4 PERS.)
Ingrediënten
-

4 kipfilets
100 g vetsof
4 jonge worteltjes
2 selderstengels
1 prei

-

Saus
50 ml lichte room
500 ml kippenbouillon
peper en zout
1 takje verse tijm

-

1 ui
1 handvol broccoliroosjes
zout en kipkruiden
12 middelgrote vastkokende
aardappelen

- 1 laurierblaadje
- 2 bundeltjes waterkers
- 1 potje zure room

Bereiding
- Spoel de kipfilets onder koud water en dep droog met keukenpapier.
- Kruid de kip met de kipkruiden. Laat wat vetstof heet worden in een pan en
bak de filets kort aan tot ze goudbruin zien.
- Was de groentjes en snij ze in julienne. Stoof ze langzaam in wat vetstof.
- Kook de broccoliroosjes zeer kort in gezouten water en laat schrikken in koud
water.
- Schil de aardappelen. Kook ze beetgaar in gezouten water.
- Saus: kruid de kippenbouillon stevig met pezo en laat even inkoken met tijm en
laurier
- Haal laurier en tijm eruit. Hou 4 mooie plukjes waterkers opzij.
- Mix de rest van de gewassen waterkers onder de saus, samen met de lichte
room en de zure room.
- Presentatie: leg twee eetlepels juliennegroenten in een diep bord en schep er
de broccoli bij.
- Leg er de kipfilet op en schik er de aardappelen bij.
- Schenk de saus er rijkelijk over.
- Versier met een mooi takje waterkers en dien op xx

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

Zoek de verschillen
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Oktober
Oktober is de tiende maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31
dagen. De naam komt van het Latijnse octo voor acht. Oktober was oorspronkelijk
de achtste maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in
maart begon.
In verband met de omschakeling van de zomertijd naar de standaardtijd op de
laatste zondag van deze maand duurt oktober een uur langer dan de andere
maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober de langste maand van het jaar.
Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd.
Weerspreuken





Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar is hij nat en
koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.
Warme oktoberdagen, februari vlagen.
Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud.
Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.

Oplossingen
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

In de technische ruimten wordt midden
september 2016 de laatste hand gelegd
aan het samenkomen van alle
ventilatiekanalen bij de centrale ventilatieunit.

Op het gelijkvloers worden de gyprocwanden voorbereid zodat de schilder ze
kan behangen en schilderen.

Op 15 september werden de
omgevingswerken aangevat. De
aardehoop op de parking werd volledig
afgevoerd. Van de hoop aan de overkant
van het Koerierpad blijft de mooie
teeltaarde voorlopig nog even liggen
totdat die op het terrein kan verdeeld
worden.

In de keuken is de installatie van de
koelcellen en diepvriescel volop aan de
gang.

31

