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1. Inleiding 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers, 

November,… als het buiten natter en kouder wordt, willen we hier in ons huis 
zorgen voor een gezellige warmte. 
 
Het najaarsfeest was voor veel bewoners alvast een leuk samenzijn met familie 
en vrienden. Bedankt aan alle helpende handen die dit mogelijk maakten. 
 

Traditiegetrouw herdenken we op 3 november onze dierbare overledenen en 
de wandeltocht Pazovo is ondertussen aan zijn 15de editie toe. Op zaterdag 12 
november wordt onze cafetaria de ganse dag opengehouden ten voordele van 
Palliatieve Zorg. 
 
Verder komen in november de contactclowns op bezoek en organiseren we het 
seniorenfeest in de Fenix. De mooi gevulde activiteitenkalender vindt u terug 
vanaf pagina 22. 
 
Al deze activiteiten kunnen uiteraard niet plaatsvinden zonder de inzet van 
onze medewerkers. Daarom worden ook zij eens verwend tijdens “de week van 
de medewerker”. Meer hierover op pagina 18. 
 

In de terugblik kijken we met een warm gevoel terug op onder andere de 
dierenweek. U kunt er nagenieten bij tal van mooie foto’s. 
 
En ook aan de nieuwbouw wordt nog steeds verder gewerkt. Ook daar willen 
we een gezellige thuis creëren. 
 
 
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=0ahUKEwiVkdDs2aLPAhUnKsAKHe0cAYkQjRwIBw&url=http://2014.co.in/goodbye-october-hello-november-quotes-greetings-sayings-with-images/&psig=AFQjCNGQAPTeBTM_dE1I-iFG0tC9dLgUhg&ust=1474624317405076
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2. Zingeving 

Allerheiligen 
 

Allerheiligen (1 november) is een christelijke feestdag 
waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-
katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en 
herdacht. 
 

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op 
Allerzielen (2 november) worden alle gestorven 
herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen 
waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de 
orde komen. 
 

De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle 
heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-
katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag 
voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële 
rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 
november. 
 

Rooms-katholiek feest 
 

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden 
behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het 
leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld 
gesteld voor een goed christelijk leven. 
 

Op de avond vóór en de middag en avond ván Allerheiligen worden voorbereidingen 
getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. In alle rooms-katholieke 
streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd. 
 

In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk 
feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was 
overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa 
verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken. 
 

In de Protestantse kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering 
afwijst. Dit gebeurde dus na de Reformatie, de periode waarin mensen als Luther en 
Calvijn en grote groepen rond hen zich afscheiden van de traditionele katholieke kerk 
(de Beeldenstorm!). 
 

Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken rond 1 november 
 

1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in 
het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 
november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis 
(november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van 
zolder werden gehaald. 

http://www.beleven.org/feest/allerzielen
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs1MaJ7tnPAhUGcRQKHfMuD7IQjRwIBw&url=http://ekeren.skynetblogs.be/tag/begraafplaats&psig=AFQjCNHxhi-gYof6L3BbDOcuGnl-FIKSfg&ust=1476519544394676
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Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe 
pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de 
najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen 
winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te 
gaan. In Winschoten wordt nog altijd Allerheiligenmarkt (Aldrillenmarkt) gehouden. 
 
Weerspreuken Allerheiligen 
 

"Houden de kraaien voor Allerheiligen school, zorg dan voor hout en kool." 
 

"Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed." 
 

"Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer op keer." 
 

"Brengt Allerheiligen de winter aan, dan doet Martinus (11 nov.) de zomer staan." 
 

"Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn." 
 

"Na het zomertje van Allerheiligen, kan u voor de winter niet beveiligen." 
 
Even bezinnen 
 

 
Verdriet kan een steen op je hart zijn,  
maar soms komen er mensen op je weg     
die je steen helpen dragen… 
 
 

Water en steen 
Zacht en hard 
Het zachte neemt zijn tijd 
Het harde wordt gepolijst 
De scherpe kantjes gaan eraf 
En toch 
De steen verliest niet zijn natuur 
Je blijft hem voelen 
Soms als een kiezeltje in je schoen 
Soms hard en zwaar op je maag 
Het water kabbelt voort,  
steeds anders 
Steeds hetzelfde 
Het leven zelf 
Verzacht het gemis 
Maar de gemiste blijft 
 
 
 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsau44_zOAhWHWBQKHczTCxEQjRwIBw&url=http://www.munay-ki-delft.nl/heling-met-stenen&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNGXO-SC73Xowlt6tMAxBAyZ1s6uUg&ust=1473321224793798
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Seniorenmis 
 

In de novembermaand staan ook de senioren in de kijker. Elk jaar 
nodigen we kinderen van de lagere school uit om samen met onze 
bewoners eucharistie te vieren. Dit jaar komen we samen in de 
kapel op maandag 14 november om 15 uur. De kinderen zingen 
en lezen voor; de perfecte integratie tussen jong en oud! 
 
Pastorale agenda 
 

 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 
 
Koor 
 

 
 

 
 

Volgende bijeenkomst:  
dinsdag 15/11 om 15u30 in de kapel 

 
 
 
 

3. Bewonersnieuws 

Jarige bewoners  
 

Bentein Frans   01/11/1925  91 jaar  K104  
Vermeulen Oscar   03/11/1925  91 jaar  K10  
Heite Maurice  04/11/1924  92 jaar K138 
Masschelein Anna  05/11/1928  88 jaar K21  
Blomme Marguerite  06/11/1921  95 jaar  K144 
Torré Geneviève  12/11/1927  89 jaar K141 
Leupe Madeleine   26/11/1919  97 jaar K16 
 
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3i8rF2qLPAhVWOMAKHf1dB_EQjRwIBw&url=http://www.tegeltjeswijsheid.nl/kant-en-klare-tegel/tegel-verjaardag/spreuktegeltje-0094.html&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNHN8m09I3MfrH6u4bXnpULBnVC0Zg&ust=1474624501135161
https://www.facebook.com/295161140848113/photos/299993993698161/
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4.  Personeelsweetjes 

Verjaardagen   
 

Geeraert Melanie  04/11/1991 
Dufoor Charlotte   08/11/1977  
Bryon Martine   16/11/1959  
Derycke Elien   23/11/1990  
Rassalle Carmen   27/11/1963 

 
 
Overlijden 
 

Op vrijdag 23 september is de heer Jean-Marie 
Vandenberghe overleden. Hij werd 57 jaar. Jean Marie 
was de schoonbroer van Myriam Bucquoye 
(interieurmedewerkster). 
We wensen Myriam en haar familie veel sterkte in deze 
tijden van afscheid. 

 

5. Vrijwilligerswerking 

Vorming 
 

Op dinsdag 8 november, van 14u tot 16u30, vindt een vorming plaats in 
Roeselare met als thema ‘rondom stilte’. Deze gratis vorming wordt 
georganiseerd door Present en is enkel voor vrijwilligers bedoeld. Men wil 
stilstaan rond ‘stiltes’ binnen het werken met en zorgen voor (kwetsbare) 
mensen. Indien interesse kan men zich inschrijven bij Valérie via 
pattyn@huizesintjozef.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAtvHw2qLPAhXhDMAKHW3DB-UQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/explore/verjaardag-ontwerp-937595933734/&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNHN8m09I3MfrH6u4bXnpULBnVC0Zg&ust=1474624501135161
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjy6KqM6qLPAhVrIcAKHbZKBWMQjRwIBw&url=http://www.beri.nl/condoleance.php?nr%3D14614&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNFux5X1JcPzdJK03Nvukk_QI2eD_A&ust=1474628613580074
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Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers om… 
 

Op dinsdag 22 november vindt het seniorenfeest plaats in de fenix. Wij zijn nog 
op zoek naar een aantal vrijwilligers om de bewoners te vervoeren en te 
vergezellen tijdens dit feest. 
 
 

Nieuwe vrijwilligers 
Sinds kort zijn er drie nieuwe vrijwilligers binnen Huize Sint-Jozef.  
Ginette Pattyn en Alain Burggraeve zullen zich inzetten voor de cafetaria en het 
ondersteunen van activiteiten op dienst 1. Ginette en Alain zijn de dochter en 
schoonzoon van Lucien en Laura uit kamer 24. Ze wonen te Zillebeke. 
 
Daarnaast is Erik Dassonneville begin oktober gestart als vrijwilliger. Eric is de 
zoon van Marcella Desnyder die woont op kamer 146. Erik zal zich engageren 
om ondersteuning te geven tijdens feestjes of andere evenementen. Verder 
heeft hij ook een vlotte pen en zal hij ons helpen bij de opmaak van een nieuwe 
huiskrant. Erik woont in Ieper. 

 
Pastorale weetjes voor de vrijwilligers: 
  

 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 
 

 
Koor 
 

 
 

 
Volgende bijeenkomst:  
dinsdag 15/11 om 15u30 in de kapel 

 
 

 
 

 

  



9 

 

6. Terugblik 

Dienst 1 
 

Dierenweek 
Het bezoek van de dieren lokte heel wat enthousiaste reacties los bij onze 
bewoners! 
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Dienst 2 
 

Dieren, dieren, dieren… 
Zo veel gelukkige gezichten! Wat die dieren 
niet al deden met de bewoners. Strelen, op 
schoot nemen, ertegen praten…het lijken wel 
allemaal grote dierenvrienden op de dienst.  
    

  
 

  

Verder schaafden we onze kennis bij met dierenweetjes, bezochten we het 
dierenasiel tijdens de wandeling en kwamen heel wat dierenspreuken aan bod.  
 

Van een … een… maken (erg overdrijven) 

 
Van een mug een olifant maken. Dat is het juiste antwoord! 
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Bakken 
Gebak… wie zegt daar neen 
tegen?! Regelmatig slaan we 
dan ook aan het bakken of 
kokkerellen. Enige voorwaarde, 
de bewoners helpen mee…! En 
zoals je kan zien, hebben ze hier 
niet de minste moeite mee! 
 
Bewegen tussenin 

Ja, met al dat gebak moeten 
we wat opletten, want echt 
gezond is dat niet  Maar, 
dit compenseren we ruim-
schoots door te bewegen. 
Veel van de bewoners gaan 
al twee keer per week 
turnen in de polyvalente 
zaal. Maar een extra kans 
om soepel te blijven laten 
de meesten toch niet aan 
zich voorbij gaan. Dus ook in 
de living gaan we ervoor… 

       

Dienst 2 herfstproof 
Tot spijt van wie het benijdt, maar de zomer is voorbij. Dit 
betekent meteen dat de herfst is binnengeslopen bij ons. 
Nieuwe decoratie, ook dat doen we met de hulp van onze 
bewoners. 
 

 

 
Kaarten 

En om een spelletje kaarten zitten deze bewoners nooit verlegen. Hoe meer we 
kaarten, hoe liever!  
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Het zit hem in de kleine dingen 
Een praatje, een grapje, een voetbadje… het zit hem vaak in de kleine dingen. 

 

Dienst 3 
 

Heel veel dieren op bezoek 
Tijdens de dierenweek kwamen ook bij ons heel veel dieren op bezoek! Een 
konijn, een kip, vogels, en heel veel honden kwamen langs. 
Freddy, de zoon van Irène kwam langs met Chicco. Chicco nam zijn tijd om bij al 
onze bewoners eens te gaan snuffelen en op de foto te gaan. 
Wim bracht 2 mooie vogels mee, en Valerie bracht een biggetje mee. 
Ook Aicha’s hondje was heel gewillig om bij de mensen op schoot te gaan 
zitten.  
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Afrikaanse middag 
 

Onder het motto ‘je hoeft niet veel te reizen om veel van de wereld gezien te 
hebben’,   brachten Elisabeth en Mathilda ons met veel passie en enthousiasme 
helemaal tot in Afrika.  Om te beginnen aten we ‘puddim de leite condensada’ 
die Elisabeth speciaal voor ons klaarmaakte: het smaakte naar meer! 
Tijdens een modeshow lieten zij ons kennismaken met verschillende 
klederdrachten uit Angola en Ghana. Ze dansten op hun muziek en namen ook 
onze bewoners mee de dansvloer op.  Dank je wel Elisabeth en Mathilda voor 
deze prachtige namiddag!  
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Uitstap palingbeek 
 

Met de beste bedoelingen vertrokken we op een herfstachtige 
donderdagnamiddag naar de palingbeek, klaar voor een fikse wandeling in het 
bos. Jammer genoeg waren de weergoden ons niet goed gezind, en moesten 
we al vlug gaan schuilen . Gelukkig kan je bij ‘The bluff’ een film bekijken  die 
verteld over de eerste werelddoorlog in dit gebied, en in de cafetaria genoten 
we van een lekker warme chocomelk en een pannenkoek. Zo konden we toch 
genieten van ons namiddagje weg!  
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Dienstoverschrijdend  
 

Kubbtornooi 
In de polyvalente zaal werd 
in de week van 10 tot 14 
oktober het Kubbtornooi 
georganiseerd. Deze vierde 
sportweek was de afsluiter 
van ons sportief jaar. In het 
voorjaar hebben we de 
week van de balsporten 
gehad, voor de zomer was 
er de fietsweek en er is ook 
de week van de boccia of 
petanque geweest. Nu 
hebben we kubb, of het 
spel met de koning, 
gespeeld.  
Wie aan al deze sportieve 
activiteiten heeft 
deelgenomen, is nu de 
trotse bezitter van een 
kleurrijke pin.  
Tijdens de laatste 
sportweek hebben alle 
bewoners de kans 
gekregen om 4 maal het spel van de koning te spelen. De 6 beste spelers 
mochten op vrijdag in de finale tegen elkaar uitkomen. Er werd hard en goed 
gegooid om al die soldaten om te gooien. Ook de koning moest eraan geloven. 
De finale werd een spannend strijd tussen onze bewoners van de 3 diensten. 
De vele supporters droegen ook hun steentje bij terwijl ze genoten van een 
drankje en hapje. 
Nu staat de gouden koningstrofee te pronken bij Frans Bentein, de zilveren bij 
Agnes Herman en de bronzen koning staat bij Oscar Vermeulen.  
 

Ook de medewerkers konden dit jaar voor een trofee strijden, al is er daar het 
één en het ander misgelopen in de communicatie… . We gingen er van uit dat 
iedereen de e-mail had gekregen, maar dat bleek niet zo te zijn… waarvoor 
onze oprechte excuses! Werkpuntje voor volgend jaar! Enkele medewerkers 
hadden er ondanks de communicatiefout toch lucht van gekregen en bijgevolg 
kon Charlotte Dufoor na afloop de trofee in ontvangst nemen! Proficiat! 
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7. Info 
 

 

Passiflora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tot binnenkort! 
 

Het Passiflora team 
Nathalie, Sandra, Myriam en Delfien 
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Tuin op poten 
 

Onze vrijwilligers André en Igor werkten samen met Albert in de tuin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praatcafé dementie  
 

Het praatcafé dementie stelt deze keer  “veiligheidsaspecten bij dementie” 
centraal.  
Dhr. Jan Vanneste, medewerker thuiszorgcentrum Kortrijk- Ieper, geeft uitleg en 
beantwoordt alle vragen omtrent dit thema.  
 
Het praatcafé vindt 2 maal plaats: 

- 22/11 om 14u in OC het Perron, Maarschalck Fochlaan, 8900 Ieper 
- 24/11 om 14u in LDC DE BRES, Veurnestraat 15, 8970 Poperinge 

 
Voor meer info kunt u terecht op www.praatcafedementiewvl.be.  

 
Zuiddag 
 

Op donderdag 20 oktober mochten we student Thomas verwelkomen. In het 
kader van de zuiddag hielp hij een handje mee op dienst 3 in de 
woonbegeleiding. 
Zuiddag is een organisatie die jongeren stimuleert om een engagement aan te 
gaan in de maatschappij. Eén dag in het jaar motiveren ze jongeren om in de 
huid te kruipen van beroepskrachten.  
  

http://www.praatcafedementiewvl.be/
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De opbrengst van hun inzet gaat integraal naar een 
onderwijs- en opleidingsproject voor kansarme 
jongeren in Brazilië.  Wij als organisatie betalen de 
student dus niet maar geven wel financiële steun aan 
het project. 
Zuiddag biedt jongeren de kans om zich verder te 
ontwikkelen en te motiveren tot actief burgerschap. 
Thomas volgt een koksopleiding in Kortrijk en koos 
ervoor om een dag bij ons te komen helpen. 
 

Een goed initiatief waar wij actief willen in bijdragen! 
 

 

Week van de medewerker 
 

Tijdens deze week staan ontmoetingen met elkaar centraal, waar we kunnen 
communiceren, van mens tot mens. Alle maaltijden die aangeboden worden 
zijn gratis. Alle medewerkers zijn dan ook van harte welkom! 
We lanceren een warme oproep aan alle medewerkers om zelf een lekkernij te 
bakken en dit mee te brengen naar de koffieklets op donderdag. Des te 
gezelliger!  

 

 ACTIVITEIT LOCATIE  UUR 

MAANDAG Yoga 
 

“Gepimpte” soep  
 

Stijl – en kleuradvies 
 

Personeelsruimte 
 

Personeelsruimte 
 

Personeelsruimte 

7u en 19u 
 

10u45 
 

19u - 21u 

DINSDAG Herfstaperitief 
 

Yoga 
 

Bedrijfstheater 12act 

Personeelsruimte 
 

Personeelsruimte 
 

Grote vergaderzaal 

10u45 
 

12u 
 

19u – 21 u 
Onthaal: 18u30 

WOENSDAG Gezellig middagmaal 
 

Bezoek van de Sint 

Personeelsruimte 
 

Personeelsruimte  

Vanaf 12 u 
 

Namiddag 

DONDERDAG Yoga 
 

Koffieklets 

Personeelsruimte 
 

Personeelsruimte 

7u 
 

15u 
 
 

WEEK VAN DE 
MEDEWERKER 
7/11 t.e.m. 10/11 

Communiceren van mens tot mens  

 
 
 

“Voel je goed in je 
vel!” 

WEEK VAN DE 
MEDEWERKER 
7/11 t.e.m. 10/11 

Communiceren van mens tot mens  

 
 
 

“Voel je goed in je 
vel!” 

http://zuiddag.be/sites/zuiddag.be/files/styles/large/public/cirkellogo_zuiddag_batch_0.png?itok=jH_pVlmL
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8. Menu  
 

    ONTBIJT     MIDDAGMAAL       AVOND 

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

di 01/nov sandwiches aspergesoep kalkoenfilet salade kroketten archiduc saus gebak hoofdvlees 

wo 02/nov choco groentesoep pladijsfilet prei in witte saus krielaardappelen vissaus pudding kalfsworst 

do 03/nov smeerkaas preisoep gehakt balletjes brunoisegroentjes puree tomatensaus koekje vleessalade 

vr 04/nov confituur tomatensoep kip blinde vink bloemkool in 
kaassaus 

kookaardappel bruine saus fruit kaas 

za 05/nov chocolade kippensoep koolvis andijvie puree choronsaus pudding préparé 

zo 06/nov koekebrood bloemkoolsoep varkenshaasje witlof denappeltjes tijmsaus gebak Parijse worst 

ma 07/nov confituur pompoensoep kipfilet curry saus met 
appeltjes 

rijst   koekje kaasbordje 

di 08/nov peperkoek seldersoep mosterd gebraad hutsepot   Spaanse saus fruit salami 

wo 09/nov choco wortelsoep zonnevis wortel, prei en selder 
in staafjes 

puree garnalensaus pudding hesp 

do 10/nov smeerkaas kervelsoep macaroni met hesp 
in kaassaus 

      koekje vissalade 

vr 11/nov sandwiches tomatensoep beenhesp salade of tomaat in 
de oven 

kroketten braadjus gebak kaas 

za 12/nov chocolade peterseliesoep zeewolf knolselder  krielaardappelen witte wijn saus pudding préparé 

zo 13/nov koekebrood aspergesoep kalfssteak salade frietjes archiduc saus gebak paté 

ma 14/nov confituur groentesoep kippen-
boomstammetje 

appelmoes kookaardappel kruidensaus koekje Russisch ei 
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di 15/nov peperkoek seldersoep orloff gebraad prinsessenboontjes kookaardappel kaassaus fruit kaas 

wo 16/nov choco courgettesoep koolvis andijvie puree Indiase saus pudding hespenworst 

do 17/nov smeerkaas champignonsoep kip wortel, prei, selder, 
courgette en paprika 

pasta fijne roomsaus koekje kipsalade 

vr 18/nov confituur tomatensoep worst hutsepot   braadsaus fruit kaas 

za 19/nov chocolade kippensoep zonnevis courgette puree vissaus pudding préparé 

zo 20/nov koekebrood ossenstaartsoep hesp  witlof kroketten kaassaus gebak hennepot 

ma 21/nov confituur groentesoep varkensgebraad erwtjes en wortelen kookaardappel Spaanse saus koekje breughelbordje 

di 22/nov peperkoek kervelsoep kippenworst broccollistomp   kruidensaus fruit kaas 

wo 23/nov choco wortelsoep pladijsfilet asperges puree peterselie 
boter 

pudding lunchworst 

do 24/nov smeerkaas preisoep spaghetti bolognaise       koekje tonijnsalade 

vr 25/nov confituur tomatensoep kalkoenfilet salade gebakken aardappel roomsaus fruit kaas 

za 26/nov chocolade seldersoep tongrolletje prei in witte saus puree botersaus pudding préparé 

zo 27/nov koekebrood aspergesoep kalfstong champignons kroketten Madeirasaus gebak kiproulade 

ma 28/nov confituur groentesoep duivelsgebraad schorseneren kookaardappel braadsaus koekje hesprolletje 

di 29/nov peperkoek ajuinsoep kippenburger tomatensalade kookaardappel tijmsaus fruit kaas 

wo 30/nov choco peterseliesoep zalmfilet prei, selder en wortel 
in staafjes 

puree hollandaisesaus pudding salami 
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9. Woonbegeleiding 

Ochtendactiviteiten  
 

Per dienst 

 D1 D2 D3 
Maandag Turnen Denksport  

Dinsdag Soep Soepgroenten 
snijden 

 

Woensdag Actualiteit Soep maken  

Donderdag  Voorlezen Spel  

Vrijdag Turnen R.O.T.  

 
Dienstoverschrijdend 

Maandag Turnen 

Dinsdag Soep 

Woensdag Volleybal 

Donderdag Relaxatie 

Vrijdag Turnen 
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Activiteiten Dienst 1  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/11 Allerheiligen  

Woensdag 02/11 Kaarting + Individueel Living 15uur 

Donderdag 03/11 Herdenkingsviering overleden bewoners Kapel 15 uur 

Vrijdag 04/11 Gezelschapsspelen Living 15uur 

Zaterdag 05/11 Koffietafel Living 15uur 

Maandag 07/11 Naaiatelier Living 15uur 

Dinsdag 08/11 Tomatensoep + mannenmoment Living 15uur 

Woensdag 09/11 Sint-Maartensfeest Living 15uur 

Donderdag 10/11 Appelcake Living 15uur 

Vrijdag 11/11 Wapenstilstand  

Zaterdag 12/11 Koffietafel Living 15uur 

Maandag 14/11 Seniorenmis Kapel 15 uur 

Dinsdag 15/11 Paprikasoep + Zangkoor Living 15uur 

Woensdag 16/11 Kaarting + Individueel Living 15uur 

Donderdag 17/11 Contactclowns Polyv 15 uur 

Vrijdag 18/11 Opdracht student (spel) Living 15uur 

Zaterdag 19/11 Koffietafel Living 15uur 

Maandag 21/11 Pannenkoeken Living 15uur 

Dinsdag 22/11 Seniorenfeest Fenix Parking 13u15 

Woensdag 23/11 Kaarting + Individueel Living 15uur 

Donderdag 24/11 Feestmaaltijd Living 15uur 

Vrijdag 25/11 Belevingskoffer + Reminicentie Living 15uur 

Zaterdag 26/11 Koffietafel Living 15uur 

Maandag 28/11 Muzieknamiddag Living 15uur 

Dinsdag 29/11 Wortelsoep Living 15uur 

Woensdag 30/11 Kaarting + Individueel Living 15uur 
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Activiteiten Dienst 2  

Dag en datum Activiteit Plaats en tijdstip 

Dinsdag 01/11 Koffietafel  Living 14u 

Woensdag 02/11 Individuele Living 14u 

Donderdag 03/11 Klaaskoeken bakken Living 14u30 

Vrijdag 04/11 Zitdansen Living 14u30 

Zaterdag 05/11 Koffietafel Living 14u 

Maandag 07/11 Spel/Kaarten Living 14u30 

Dinsdag 08/11 Mannenmoment / Individuele Living 14u30 

Woensdag 09/11 Sint-Maartensfeest NM 

Donderdag 10/11 Kaarten/Crea Living 14u30 

Vrijdag 11/11 Koffietafel Living 14u 

Zaterdag 12/11 Koffietafel Living 14u 

Maandag 14/11 Karnemelkstovers maken/ Spel Living VM/14u30 

Dinsdag 15/11 Wellness/Koor 
Living 14u30/Kapel 
15u30 

Woensdag 16/11 Individuele Living 14u30 

Donderdag 17/11 Contactclowns op bezoek Poly 15u 

Vrijdag 18/11 Bladerdeeg-appelcrumble bakken Living 14u30 

Zaterdag 19/11 Koffietafel Living 14u 

Maandag 21/11 Fruitsla maken/ Spel Living VM/14u30 

Dinsdag 22/11 Seniorenfeest in de Fenix NM  

Woensdag 23/11 Tomatensoep met balletjes/ Crea Living VM/14u30 

Donderdag 24/11 Beweging Living 14u30 

Vrijdag 25/11 Individuele Living 14u30 

Zaterdag 26/11 Koffietafel Living 14u 

Maandag 28/11 Spel/Kaarten Living 14u30 

Dinsdag 29/11 Volksspelen Living 14u30 

Woensdag 30/11 Individuele Living 14u30 
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Activiteiten Dienst 3  

Dag en datum Activiteit 

Dinsdag 01/11 Koffietafel 

Woensdag 02/11 Sjoelbak 

Donderdag 03/11 Wellness: voetbadjes 

Vrijdag 04/11 Reminiscentie 

Maandag 07/11 Creatief moment 

Dinsdag 08/11 Mannenmoment 

Woensdag 09/11 Sint Maartensfeest 

Donderdag 10/11 Wafelbak 

Vrijdag 11/11 Wapenstilstand 

Maandag 14/11 Turnen met derde kleuter 

Dinsdag 15/11 Koor  + belevingsgericht werken 

Woensdag 16/11 Wellness 

Donderdag 17/11 Contactclowns op bezoek 

Vrijdag 18/11 Crumble van rode vruchten 

Maandag 21/11 Wellness 

Dinsdag 22/11 Seniorenfeest in de Fenix 

Woensdag 23/11 Gezelschapsspel 

Donderdag 24/11 Feestmaaltijd 

Vrijdag 25/11 Chocoladekoekjes bakken 

Maandag 28/11 Turnen met derde kleuter 

Dinsdag 29/11 Möllky 

Woensdag 30/11 Nagelverzorging 
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10. Residentie Louise 

Verjaardagen  

Bogaert Nellie   04/11/1927  89 jaar  Flat GF  
Vandecasteele Daniel  05/11/1925  91 jaar Flat 1D  
Tavernier Germana  08/11/1921  95 jaar  Flat 1E  
Demeyere Jacqueline  10/11/1937  79 jaar  Flat 1B  
Borremans Eugeen  14/11/1931  85 jaar  Flat GB 
 

Nieuwe bewoners 
 
 

 

 
 

Op maandag 24 oktober nam mevr. Odette Decroos 
haar intrek in assistentiewoning 3A. Zij is de 
echtgenote van August Houvenaghel die in kamer 
133 (D2) van ons woonzorgcentrum woont. Odette 
verbleef sinds kort bij ons in kortverblijf. 
We wensen Odette een vlotte aanpassing en een 
mooie tijd in ons midden. 
 

Activiteiten 
 

Volgende activiteiten op de planning  
 

Sint-Maarten komt langs op woensdag 9 november om 16u30 in de living. Jullie 
kunnen zich inschrijven aan het bord aan de voordeur. 
 

Op woensdag 21 december vindt het kerstfeestje plaats in de living, vanaf 
14u30. 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQsra-26LPAhVlJ8AKHVd-BsUQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-fotografie-de-kaart-van-de-verjaardag-met-retro-bloemachtergrond-image6127367&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNHN8m09I3MfrH6u4bXnpULBnVC0Zg&ust=1474624501135161
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiottje26LPAhUqCcAKHc7pBUUQjRwIBw&url=http://pt.aliexpress.com/w/wholesale-miniature-polymer-clay.html&bvm=bv.133387755,d.ZGg&psig=AFQjCNFf4rVu3HBk0J9VVN20CpTsQ_GSmg&ust=1474624825322083
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Turnen 
Opgelet!!! Aangezien er op de 2de maandag van de maand november (14 
november) seniorenmis is, zal het turnen voor 1 keer doorgaan op de 3de 

maandag: Maandag 21 november om 14u30 in de living van residentie Louise. 
 

 
Pastorale agenda 
 

 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 
 

 
 
Koor 
 

 
 

 
Volgende bijeenkomst:  
dinsdag 15/11 om 15u30 in de kapel 
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11. Koken met André 

 

Kip in de oven met prei, witbier en geplette aardappel  
(4 pers.) 

 

Ingrediënten 
 
- 1 braadkip in stukken gesneden    

(de billen en borsten nog eens 
gehalveerd) 

- 1 kg zachtkokende aardappelen 
- 8 staven niet te dikke prei 
- 1 flesje witbier 

 

 
- 2 dl kippenbouillon 
- 1 citroen 
- enkele takjes tijm 
- 200 gr boter 
- nootmuskaat 
- peper en zout 

 

 
Bereiding 
 
- Kuis de prei en snijd het donkergroene deel weg.   
- Snijd het witte en bleekgroene gedeelte in stukken van ongeveer 5 cm lang. 
- Kruid de kip met peper en zout en bak goudbruin in 25 g boter.   
- Haal de kip terug uit de pan.   
- Blus de pan met het bier en roer de aanbaksels los. 
- Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. 
- Schik intussen de prei in een licht beboterde ovenschotel en giet er de inhoud 

van de pan overheen.   
- Rasp de schil van de citroen er overheen, kruid met peper en zout en de tijm. 
- Leg de kip op de prei en dek af met aluminiumfolie.   
- Bak 30 minuten in een oven op 180° C en verwijder de laatste 10 min. de folie. 
- Schil intussen de aardappelen. 
- Snijd ze in grote stukken en kook ze gaar in gezouten water.   
- Giet ze af en laat ze goed drogen op het vuur.   
- Kneus de aardappelen met een lepel.  In de geplette aardappelen mogen nog 

stukjes zitten.   
- Roer er de rest van de boter, peper en zout en nootmuskaat door. 

 
 

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

Rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 
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November  

November  is de elfde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 
30 dagen. De naam komt van het Latijnse novem voor negen. November was 
oorspronkelijk de negende maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het 
Romeinse kalenderjaar in maart begon. 

November wordt ook wel: slachtmaand, bloedmaan of  nevelmaand genoemd. 

November is sinds 2003 de maand waarin mannen hun snor laten groeien en 
die laten sponsoren voor fondswerving in de strijd tegen prostaatkanker. De 
maand wordt dan Movember (met de m van moustache) genoemd. 

Weerspreuken 

 Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed. 
 Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn.  
 November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. 
 Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap vinden het graf. 
 Wie houdt van wind, november bemint. 
 Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met kerstmis 

door`t slijk gaan. 
 November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.  

Oplossingen 

Een rit op een paard is altijd de moeite waard 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snor_(haargroei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sponsor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prostaatkanker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Movember
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snor_(haargroei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Tours
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
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13. Huize Sint-Jozef bouwt 
 
 

 
We zijn begin oktober. Het geraamte, om 
het plafond dicht te leggen, wordt volop 
bevestigd aan het betonnen gebinte. 
 

 
Dezelfde week komt de betegeling toe op 
de werf.  Met het vloeren zal er terug een 
grote verandering zijn op de werf. 
 
 
 

 
 

 
Tegelijk wordt een radiator opgehangen in 
proefopstelling. 
 
 

  
Wanneer de vloer ingewassen is, wordt de 
vaste meubelkast daags erna al opgesteld.  
Kamer per kamer wordt zo opgeschoven 
aan een betrekkelijk hoog tempo. 
 
 

 

←  ←  ← 

17 oktober : de omgevingsaanleg is 
vandaag begonnen.  Hier wordt van de 
afgebroken fietsstalling naar de 
nieuwbouw een sleuf getrokken voor alle 
energie-leidingen. 
 


