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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers,
December, …
De winter staat voor de deur. De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen en de
temperaturen zullen langzaam naar het vriespunt zakken.
Maar december staat ook in het teken van kerst.
Met het aanbrengen van de kerstversiering zorgen we voor een gezellige
warmte en stilaan worden ook de voorbereidingen getroffen voor het
kerstfeest en de kerstviering .
Meer hierover in de activiteitenkalender vanaf pagina 22.
In de terugblik vindt u sfeerbeelden van het bezoek van Sint-Maarten en
andere leuke activiteiten.
En op pagina 31 kunt u de vorderingen in de nieuwbouw op de voet volgen.
Verder staan er ook een aantal nieuwigheden op de planning. De jaarlijkse
kerstmarkt wordt vervangen door smulzondagen, de diensten krijgen een
nieuwe naam en ook de postbedeling krijgt een nieuwe vorm.
Meer uitleg vindt u terug vanaf pagina 7.
Dan rest mij enkel nog mijn allerbeste wensen voor een sfeervol eindejaar en
een gezond en gelukkig 2017 over te maken.
Veel leesplezier!

Vriendelijke groet,

Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Terugblik seniorenmis
We kijken terug op een geslaagde seniorenviering! Op maandag 14 november startte
onze “14- daagse seniorenweek” met een eucharistieviering. De kinderen van het
vijfde leerjaar kwamen de mis opfleuren met hun vrolijke gezang. De kapel zat goed
vol en de sfeer was prima. We stonden even stil bij wat jong en oud voor elkaar
kunnen betekenen…

Advent
De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode
naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus,
dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich
voor op het kerstfeest, wordt de geboorte van Jezus herdacht.
1ste zondag van de Advent Mt. 24, 37-44

Houd onze ogen open!
Elke dag een warreling van klanken en beelden.
Elke dag een overvolle agenda.
Soms lijkt het leven een rush tegen de tijd en
glijdt die als zand door je vingers.
Een niets ontziende pletmolen verbrijzelt het wezen van het leven
als was het een wissewasje.
Elke toekomstdroom moet voor de bijl als was hij een gril.
En toch is er diep in ons iets wat niet kapot te krijgen is. Het zachte
murmelen van een bron die tegen alles in blijft opwellen.
Luister. Blijf luisteren.
Houd je ogen wijd open,
geef niet toe aan de glitterslaap die ze je opdringen.
Ergens is er iets dat onze naam uitspreekt.
Ergens is er iemand die wil dat we leven.
2de zondag van de advent Mt. 3,1-12

Gooi mijn leven ondersteboven!
Je bekeren is breken met gewoonten
die je op een dood spoor hebben gezet.
Afwijken van het voorgebaande spoor
waarop je niet je eigen weg kon gaan.
Stoppen met achter een geluk aan te zitten dat je steeds weer ontsnapt.
Een andere weg inslaan.
Je hele leven ondersteboven halen met als enige drijfveer:
kiezen voor het leven.
Omdat je gelooft in een Woord dat wil dat je leeft,
een Woord dat het niet kan aanzien dat je verstikt zit in de netten
van de vernietiging. Je bekeren is de banden verbreken
die je verhinderen
het ruime sop te kiezen.
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3 de zondag advent Mt. 11, 2-11

Ik zoek je aangezicht!
Bron van alle leven, waar moeten we je opnieuw zoeken?
Waar ben je te vinden? Op welk aangezicht?
Mooipraters, verkopers van illusies en niet van hun stuk te brengen
profeten vertellen ons hoe we onze pijn kunnen vergeten en
gelukkig kunnen zijn ...
Waar komen we je opnieuw tegen, dichtbije onbekende Bron?
Kijk, zegt het Woord, duister wijkt, verlangen licht weer op.
Levensadem gaat opnieuw door wat verloren, verlamd en afgestorven was.
De einder is niet gesloten.
Er is weer kracht - dicht bij jou , voor jou en voor allen.
Drink aan de bron, want in haar welt je geloof op.

4de zondag advent Mt. 1, 18 – 24

Bevrucht door de Geest!
Gelukkig het hart dat op geen enkel weten boogt,
het ongerepte hart dat braak ligt voor wat kan komen.
Gelukkig zijn wij als de deur van ons hart open blijft. Als wij er ontvankelijk
voor zijn, zal de Levensadem achter de deur een kiem van eeuwigheid
neerleggen die de diepste lagen van ons wezen bevrucht.
En door die Adem dat is het ongehoorde
zullen wij vlees en bloed kunnen geven aan het Woord,
zullen wij voor onze wereld het gezicht ter wereld brengen van het Woord
dat wil dat iedere mens leven heeft.
Geloven dat het ondenkbare mogelijk is,
vereist een nederigheid die aan alle denken voorbij is
en leeft van de waarheid die in dromen naar boven komt ...

Kerstmis Lc. 2, 1 – 14
Een in doeken gewikkelde pasgeborene
Vreugde voor onze aarde! Vreugde voor ons leven!
Gedaan met het zoeken naar nepgoden in een onbereikbare hemel.
De Bron van alle leven, die ons behoudt voor elke vorm van vernietiging, is
hier, in de broosheid van een pasgeboren kind dat in doeken werd
gewikkeld.
We dachten dat het allergrootste buiten het bereik van ons leven lag, maar
het openbaart zich in een van ons, in een kind dat ons in al zijn
afhankelijkheid wordt toevertrouwd. Eindelijk komen Hemel en Aarde
samen. Door de vleeswording van het Woord gaat elk ogenblik van ons
leven, ook het meest pijnlijke, deel uitmaken van de eeuwige. De dood
verliest alle greep op wat de Liefde definitief heeft gered.
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Ik wens je
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.
Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.
Genoeg vertrouwen
om het goede
zijn weg te laten vinden .
Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.
Kris Gelaude

Kerstviering
Op zaterdag 24 december komen we om 15 uur samen in de kapel voor de
kerstviering. Iedereen is van harte welkom!
Wie op één of ander manier wil meehelpen aan deze pastorale activiteit kan
zijn naam opgeven aan Petra. We zijn op zoek naar:
mensen die willen helpen met het vervoer van de bewoners, mensen die
helpen met het uitdelen van glühwein en lukken, mensen die willen helpen
opruimen achteraf en kinderen voor het kerstspel!
Pastorale agenda
Donderdag 1/12: adventswake om 15 uur in de kapel
Zaterdag 24/12: kerstviering om 15 uur in de kapel
Koor
Koor: donderdag 8/12:
Optreden: zondag 15/01:

om 15u30 in de kapel
om 15u30 in de kapel
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3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Lanneau Anna
Claes Paul
Titeca Andre
Suffis Martha
Sedeyn Marguerite
Sintubin Louis
Devisch Marcella
Sels Madeleine
Blancke Christiane
Coussement Madeleine

04/12/1922
10/12/1934
15/12/1925
17/12/1927
19/12/1924
21/12/1921
28/12/1931
30/12/1923
30/12/1953
31/12/1925

94 jaar
82 jaar
91 jaar
89 jaar
92 jaar
95 jaar
85 jaar
93 jaar
63 jaar
91 jaar

K124
K112
K123
K148
K140
K134
K120
K25
K105
K113

Nieuwe bewoners
De heer Erik Devacht nam op
maandag 7 november zijn intrek
in kamer 19 (D1) van ons
woonzorgcentrum. Erik is
afkomstig van Ieper.
Mevrouw Jeanne Loffer uit Langemark woont sinds maandag 28 november in
kamer 13 (D1). Jeanne is de zus van Maria Loffer die bij ons op D3 woont.
We wensen Erik en Jeanne een mooie tijd in ons midden.

Overlijden
Op woensdag 2 november is mevrouw
Suzanne Callewaert in he t ziekenhuis
overleden. Suzanne woonde in kamer 19 op
dienst 1 en werd 95 jaar.
Mevrouw Maria Denys is op dinsdag 22
november ingeslapen. Maria telde 103 lentes
en verbleef in kamer 13.
We wensen de familie en dierbaren van
Suzanne en Maria veel sterkte in deze droeve
dagen.
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4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Corneille Iryna
Merveillie Karoline
Deleu Martine
Dehaene Ingeborg
Bucquoye Myriam
Vanmaekelbergh Myriam

08/12/1974
13/12/1969
16/12/1961
19/12/1981
24/12/1963
24/12/1956

Geboorte
Vrijdag 4 november werd een heuglijke dag
voor Marjorie Mylleville (verpleegkundige D1)
en haar man Wesley Dedier. Ze werden de
trotse ouders van een eerste dochtertje
Juliette.
We wensen het jonge gezin een mooie
toekomst.

Overlijden
De heer Constant Vanmeenen, grootvader van
Lies Vanmeenen (keuken) is op 12 november
gestorven. Hij werd net geen 88 jaar.
We wensen Lies en haar familie heel veel
sterkte in deze tijden van afscheid.

Personeelswijzigingen
Kim Cardon (verpleegkundige) keerde op 1 november terug uit
moederschapsrust. Zij startte op Dienst 3. Daarmee eindigde de tewerkstelling
van Shirley Dewilde (zorgkundige) op Dienst 3. Zij ondersteunt nu het team van
Dienst 1 sinds 1/11.
De samenwerking met Ilse Knockaert (verpleegkundige nacht) werd stopgezet.
Line Foubert (verpleegkundige) vervoegt het team sinds 10/11.
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We verwelkomen op 1/12 Marlies Sioen (zorgkundige D3) terug uit
moederschapsrust. Delfien Mortier (zorgkundige), die de vervanging van
Marlies deed, vervoegt het team van Dienst 2, dat afscheid neemt van An-Sofie
Clarysse (verpleegkundige). Zij gaat een nieuwe uitdaging aan.
Op Dienst 3 start op 1/12 Stephanie Decancq (zorgkundige). Zij neemt de
plaats in van Wim Vandenbussche (verpleegkundige).
Ine Devos (verpleegkundige mobiele equipe) gaat een nieuwe uitdaging aan.
Op 30/12 start Karolien Cambier (verpleegkundige) in de mobiele equipe.
De tewerkstelling van Cheyenne Wyckaert (interieurmedewerker) liep ten
einde op 4/12. Op 5/12 start Lucy Vandevoorde als interieurmedewerker op
Dienst 1.
Via deze weg willen we de nieuwe mama’s van harte terug welkom heten in
onze teams. We wensen de medewerkers die een nieuwe uitdaging aangaan
heel veel succes toe en verwelkomen de nieuwe medewerkers van harte.

5. Vrijwilligerswerking
Kerstmarkt in Ieper
Tijdens de kerstdagen willen wij graag met de bewoners de sfeer gaan
opsnuiven op de markt in Ieper. Tijdens deze uitstap maken we dan graag tijd
om eens langs te gaan op de kerstmarkt om er een warme chocomelk of
jenever te drinken. Om dit te kunnen realiseren doen we een warme oproep
aan alle vrijwilligers en familieleden om de bewoners te vergezellen.
Dienst 1 gaat op donderdag 15 december.
Dienst 2 trekt naar de kerstmarkt op 13 december.
Dienst 3 staat gaat op een later nog te bepalen datum.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers gaat
door op donderdag 19 januari vanaf 14u30 in de
cafetaria. Dit jaar organiseren we opnieuw een
ouderwetse kerstboompluk, we vragen aan iedere
vrijwilliger om een klein maar nuttig cadeautje te
kopen van maximum 5 euro. Dit leggen we dan onder onze ‘nieuwjaarsboom’
(een kerstboom die zal blijven staan) en daarna verdelen we de cadeautjes
lukraak onder de aanwezige vrijwilligers.
Vergeet jullie niet in te schrijven voor dit gebeuren, dit kan bij Valérie of Elsy via
057 22 69 70 of pattyn@huizesintjozef.be.
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6. Terugblik
Dienst 1
Lavendel
De feestdagen
komen er terug aan
en tijdens de crea
werden er
lavendelzakjes
gemaakt .

Trouw
Tijdens de modeweek was er ook een reminiscentie activiteit rond het
huwelijk. Eén van onze studentes poseerde dan ook met een trouwjurk.

De bewoners namen hun trouwfoto mee uit hun kamer en er werden volop
herinneringen opgehaald over vroeger.
11

De sint op bezoek
Hoog bezoek! De Sint, de Pieten, en een lange stoet van kindjes kwamen langs!

Dienst 2
Huize Sint-Jozef ‘s got talent!

Wie denkt dat je alleen maar de
vrijdagavond op televisie getalenteerde
mensen kan zien, heeft het grondig mis.
Ons huis barst van het talent. Zie maar…

Snijtalent…
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Kaarttalent…

Knutseltalent…

En dan nog zangtalent, kooktalent, turntalent, quiztalent… en zo veel meer. De
bewijzen daarvan volgen in een latere editie.
Daar komt de bruid, daar komt…
Die trouwkleren van vroeger… Daar dachten we
tijdens de modeweek ook eens aan terug. De
mode is duidelijk veranderd. Alhoewel, …
sommige kleedjes zouden weer in de mode zijn.
Oude trouwfoto’s werden er bijgehaald. Maar
om de sfeer helemaal te maken, trok onze
studente Yasmine met plezier één van de oude
trouwkleedjes aan.
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De sint op bezoek
De heilige man kwam op bezoek. De tijd dat de bewoners echt bang waren van
die oude vriend, ligt al lang achter hen. Maar de gezellige sfeer die rond het
sintgebeuren hangt lieten ze niet aan zich voorbij gaan. Vooral de hulpjes van
de sint en de kindjes van medewerkers toverden veel glimlachen op de
gezichten van de bewoners.
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Dienst 3
Sint Maarten op bezoek
Op woensdag 9 november kwam de Sint op bezoek ….
De kindjes van de mama’s en papa’s die bij ons
werken, mochten hem en zijn pieten vergezellen , en
ook bij ons op dienst 3 kwamen ze eens
binnenspringen.
De kindjes hielpen picknickjes uitdelen aan onze
bewoners en ze zongen ook een paar liedjes voor hen.
Dit bezoekje deed onze mensen zichtbaar deugd!

Vrijdag – bakdag
Doorgaans is het op vrijdag bakdag bij ons…
Er staat elke week wel iets anders op het programma,
en er zijn ook altijd wel een aantal bewoners bereid
om de handen uit de mouwen te steken en zo een
lekker dessert op tafel te toveren.
Hieronder ziet u in een paar foto’s hoe we een lekkere
crumble van appel en banaan met een bolletje ijs
maakten.
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Decoratie –tip
Met deze donkere dagen maken we het binnen graag een beetje gezelliger…
Met een handjevol denappels, een lint van kant, een kleine stukjes vilt, konden
we samen een knus hoekje maken in onze eetruimte.

Dienstoverschrijdend
Sint-Maarten
Op woensdag 9 november was er hoog bezoek bij ons in huis.
De Sint en zijn Pieten hadden alle kinderen van de papa’s en mama’s die hier
werken uitgenodigd om samen met de bewoners feest te vieren.
Eerst genoten de kinderen van een mooi verhaal , gebracht door Bea en
Meneer Ignace.
Die Meneer Ignace toch, hij had zomaar het boek van Sint Maarten gevonden!
En tot grote verontwaarding van de kinderen, durfde hij zelfs eens kijken wiens
naam er allemaal in het boek stond!
Gelukkig liep alles goed af, en was de Sint vooral blij dat hij zijn boek
teruggevonden had.
De kindjes gingen met Sint op bezoek bij onze bewoners, en daarna kregen ze
een geschenkje van de Sint. Na een lekkere kop warme chocolademelk en een
koek keerden ze allemaal heel tevreden terug naar huis.
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7. Info
Postverdeling
Vanaf ongeveer halfweg december zal de
post niet meer verdeeld worden op kamer
of in de verpleeglokalen. Elke bewoner
krijgt zijn eigen brievenbus met bijhorende
sleutel, waar hij-/zijzelf of de familie hun
post kunnen ophalen.
De kranten en tijdschriften zullen wel nog
door de woonbegeleiders aan de bewoners
persoonlijk bezorgd worden.
De brievenbussen voor dienst 1 bevinden
zich bij de polyvalente zaal.
De brievenbussen voor dienst 2 en 3 bevinden zich aan de muur tegenover de
kleine lift. We houden u verder op de hoogte over de praktische regelingen
betreffende de sleutels enz.
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Sfeervolle smulzondagen
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen starten we met een nieuw initiatief. In
plaats van de jaarlijkse kerstmarkt, die we een aantal weken voor kerstdag
planden, organiseren we drie zondagen op rij ‘sfeervolle smulzondagen’. Dit
gaat door in januari, tijdens de nieuwjaarsperiode. In deze tijd van het jaar
brengen heel wat mensen hun gelukwensen over aan hun familie en vrienden.
Wij willen familieleden, kennissen en vrienden van onze bewoners ook deze
mogelijkheid geven en dit in een sfeervol kader. We zorgen voor een vers
dessert en muzikale opluistering. We bieden ook nog wat producten aan die we
samen met de bewoners vervaardigden. Kom zeker langs op één van de
sfeervolle smulzondagen in januari!

Nieuwe benaming
Nadat we jarenlang gewerkt en gewoond hebben op een dienst met een
cijfertje, willen we in de toekomst graag wonen en werken in ‘huizen’. Met de
opening van de uitbreiding in het vooruitzicht vonden we het een geschikt
moment om de namen van de wooneenheden te veranderen…
Dienst 1 wordt “Huize Ida”.
Dienst 2 en dienst 3 worden samen “Huize Beatrijs” .
De uitbreiding wordt “Hove”.
18

Passiflora

Nog geen geschenk voor de eindejaarsfeesten?

KADOBON
12 EURO
BON VOOR 1 BEHANDELING NAAR KEUZE
Geldig tot 30 juni 2017

Keuze tussen 12 euro, 22 euro of 30 euro
Goed voor respectievelijk 1, 2 of 3 behandelingen :

Massage, voetverzorging, manicure, gezichtsverzorging
of waxing.
Prettig eindejaar toegewenst!

Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Delfien
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8. Menu
ONTBIJT
dag
do
vr

Datum
01/dec

03/dec

zo

04/dec

di

do

08/dec

zo

groente

aardappel

saus

beleg

varkensgoulash

wortelen

kookaardappel

Spaanse saus

koekje

lunchworst

kippenboomstammetje

salade

gebakken aardappel

kruidensaus

fruit

kaas

heekfilet

Chinese kool

puree

tartaarsaus

pudding

préparé

smeerkaas

witlofsoep

confituur

tomatensoep

chocolade

kippensoep

koekebrood

ossenstaartsoep

smulhammetje

witloof

kroketten

roomsaus

gebak

confituur

groentesoep

varkensgebraad

spruitjes

kookaardappel

braadsaus

koekje

paté
parmaham met
meloen

peperkoek

seldersoep

kalkoenfilet

salade

kookaardappel

archiducsaus

fruit

hoofdvlees

choco

kervelsoep

pladijsfilet

prei in witte saus

krielaardappelen

vissaus

pudding

kalfsworst

smeerkaas

preisoep

gehaktballetjes

brunoisegroentjes

puree

tomatensaus

koekje

vleessalade

confituur

tomatensoep

kipfilet

bloemkool in kaassaus

kookaardappel

bruine saus

fruit

kaas

chocolade

kippensoep

koolvis

andijvie

puree

choronsaus

pudding

préparé

koekebrood

bloemkoolsoep

varkenshaasje

denappeltjes

tijmsaus

gebak

Parijse worst

confituur

pompoensoep

kipfilet

witlof
curry saus met
appeltjes

koekje

kaasbordje

peperkoek

seldersoep

mosterd gebraad

Spaanse saus

fruit

salami

choco

wortelsoep

garnalensaus

pudding

hesp

smeerkaas

kervelsoep

zonnevis
macaroni met hesp in
kaassaus

koekje

vissalade

09/dec
10/dec
11/dec

ma

12/dec

di

13/dec

woe 14/dec
do

dessert

06/dec
07/dec

za

vlees/vis

05/dec

wo

vr

soep

AVOND

02/dec

za

ma

toespijs

MIDDAGMAAL

15/dec

hutsepot
wortel, prei en selder
in staafjes
salade
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rijst

puree

vr
za
zo
ma
di
wo
do

16/dec
confituur

tomatensoep

kalkoenfilet

salade of tomaat in de
oven

kroketten

braadjus

chocolade

peterseliesoep

zeewolf

knolselder

krielaardappelen

koekebrood

aspergesoep

kalfssteak

salade

confituur

groentesoep

kippenboomstammetje

peperkoek

seldersoep

choco

courgettesoep

kaas

witte wijnsaus

pudding

préparé

frietjes

archiducsaus

gebak

paté

appelmoes

kookaardappel

kruidensaus

koekje

Russisch ei

orloff gebraad

prinsessenboontjes

karnemelkstovers

kaassaus

fruit

kaas

koolvis

spinazie

puree

Indiase saus

pudding

hespenworst

kip

wortel, prei, selder,
courgette en paprika

pasta

fijne roomsaus

koekje

kipsalade

worst

hutsepot

fruit

hoofdvlees

pudding

feestelijke
kaasschotel

17/dec
18/dec
19/dec
20/dec
21/dec
22/dec

vr

23/dec

za

24/dec

zo

25/dec

ma

26/dec

smeerkaas

champignonsoep

confituur

tomatensoep

chocolade

di

fruit

kippensoep

braadsaus

zalmfilet

asperges

puree

choronsaus

raapjes en witlof

denappeltjes

roomsaus
Spaanse saus

sandwiches

vichysoisesoep

feestelijk
kalkoengebraad

confituur

groentesoep

varkensgebraad

erwtjes en wortelen

kookaardappel

peperkoek

kervelsoep

vol au vent

salade

puree

choco

wortelsoep

pladijsfilet

asperges

krielaardappelen

peterselie boter

smeerkaas

preisoep

kalfstong

champignons

puree

Madeirasaus

confituur

tomatensoep

rundskarbonaden

salade

gebakken aardappel

chocolade

seldersoep

hamburger

tomaat inde oven

krielaardappelen

préparé
koekje

Noordzee bordje

fruit

kaas

pudding

lunchworst

koekje

tonijnsalade

roomsaus

fruit

kaas

tijmsaus

pudding

sfeervolle
breugheltafel

27/dec

woe 28/dec
do
vr
za

29/dec
30/dec
31/dec
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9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
Denksport

D3
belevingskoffer

Dinsdag

Soep

Soep

Woensdag

Volleybal

Soepgroenten
snijden
Soep

Donderdag

Voorlezen

Kaarten

Vrijdag

Turnen

Actualiteit

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag

Soep maken

Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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Individueel
moment
Krant lezen
Inidvidueel
moment

Activiteiten Dienst 1
Dag en datum

Activiteit

Donderdag 01/12 Adventswake
Gezelschapsspelen
Vrijdag 02/12

Plaats en tijdstip
Kapel 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 03/12

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 05/12

Bingo

Living 15 uur

Dinsdag 06/12

Tomatensoep
Kaarten + Individueel

Living 15 uur

Woensdag 07/12

Donderdag 08/12 Wafelbak + zangkoor
De schat van je leven (reminiscentie)
Vrijdag 09/12

Living 15 uur
Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 10/12

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 12/12

Appelcake

Living 15 uur

Dinsdag 13/12

Paprikasoep +Mannenmoment

Living 15 uur

Woensdag 14/12

Kaarten + Individueel

Living 15 uur
Cafetaria 15u30

Donderdag 15/12 Uitstap Kerstmarkt
Belevingskoffer
Vrijdag 16/12

Living 15 uur

Zaterdag 17/12

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 19/12

Reis door Europa

Living 15 uur

Dinsdag 20/12

Karnemelkstovers + Preisoep
Kaarten + individueel

Living 15 uur

Woensdag 21/12

Living 15 uur
Living 15 uur

Donderdag 22/12 Kerstfeest
Crea
Vrijdag 23/12

Living 15 uur

Zaterdag 24/12

Koffietafel + kerstviering

Kapel 15 uur

Maandag 26/12

Uno

Living 15 uur

Dinsdag 27/12

Broccolisoep

Living 15 uur

Woensdag 28/12

Kaarten + individueel

Living 15 uur
Living 15 uur

Donderdag 29/12 Muzieknamiddag
Actualiteit
Vrijdag 30/12
Zaterdag 31/12

Living 15 uur
Living 15 uur

Koffietafel
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Donderdag 01/12

Activiteit
Adventswake

Plaats en tijdstip
Kapel 15u

Vrijdag 02/12

Kerstdecoratie

Living 14u30

Zaterdag 03/12

Koffietafel

Living 14u30

Maandag 05/12

Kaarten/Spel, Kerstversiering

Living 14u30

Dinsdag 06/12

Individuele

Living VM, 14u30

Woensdag 07/12

Wellness

Living 14u30

Donderdag 08/12

Kaarten, Koor

Vrijdag 09/12
Zaterdag 10/12

Crea kerst
Koffietafel

Living 14u30, Kapel
15u30
Living 14u30

Maandag 12/12

Kaarten/ Spel

Living 14u30

Dinsdag 13/12

Individuele

Living 14u30

Woensdag 14/12

Vergeten groentesoep, Actualiteit

Living VM, 14u30

Donderdag 15/12

Kaarten, Wafelenbak

Living 14u30

Vrijdag 16/12

Living 14u30

Zaterdag 17/12

Zitdansen
Koffietafel

Maandag 19/12

Kaarten/Spel

Living 14u30

Dinsdag 20/12

Karnemelkstovers, Individuele

Living VM,14u30

Woensdag 21/12

Uiensoep, Wellness

Living VM, 14u30

Donderdag 22/12

Kerstfeest

Living 14u

Vrijdag 23/12

Tafeldecoratie/servetten plooien

Living 14u30

Koffietafel + kerstviering

Living 14u30

Living 14u30

Maandag 26/12

Kaarten/Spel

Living 14u30, kapel
15u
Living 14u30

Dinsdag 27/12

Individuele

Living 14u30

Woensdag 28/12

Living 14u30

Donderdag 29/12

Actualiteit
Kaarten, Frans quizt

Vrijdag 30/12

Wenskoekjes bakken/Tafeldecoratie

Living 14u30

Zaterdag 31/12

Koffietafel

Living 14u30

Zaterdag 24/12
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Living 14u30

Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Donderdag 01/12

Adventswake

Vrijdag 02/12

Bakken: sneeuwballen (koekjes)

Maandag 05/12

We maken ons klaar voor de kerstsfeer: decoratie

Dinsdag 06/12

‘De schat van je leven’

Woensdag 07/12

Wellness: voetbadjes

Donderdag 08/12

Koor

Vrijdag 09/12

Pannenkoekenbak

Maandag 12/12

Derde kleuter op bezoek: samen bewegen

Dinsdag 13/12

mannenmoment

Woensdag 14/12

sjoelbak

Donderdag 15/12

Dansnamiddag

Vrijdag 16/12

Wafelbak

Maandag 19/12

Wellness: voetbadjes

Dinsdag 20/12

Koken: karnemelkstovers
+ voorlezen: kerstverhaal / kerstmuziek

Woensdag 21/12

Belevingskoffer in thema ‘kerst’

Donderdag 22/12

Kerstfeest met bezoek van de kerstman

Vrijdag 23/12

Crea: tafeldecoratie maken

Maandag 26/12

Relaxatie, wellness

Dinsdag 27/12

Kerstsnuisterijtjes, kerstliederen zingen

Woensdag 28/12

Reminiscentie

Donderdag 29/12

Crea: tafeldecoratie maken

Vrijdag 30/12

Lukkenbak (met een druppel erbij…)
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
De Crock Rachel
Vanden Bussche Erna
Marreel Denise

14/12/1926
19/12/1922
20/12/1931

90 jaar
94 jaar
85 jaar

Flat 3H
Flat 3F
Flat 3E

Index
Vanaf 1 januari 2017 worden de dagprijzen voor de assistentiewoningen in Residentie
Louise, overeenkomstig artikel 5.4 van uw woonovereenkomst, aangepast aan de
index der consumptieprijzen.
Deze prijsverhoging is in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van
12 augustus 2005 inzake bepaling van prijzen in de bejaardenzorg.
Na aanpassing, zijn volgende prijzen van toepassing:
- flat type 1 (60m2): 29,79 euro per dag
- flat type 2 (72m2): 34,37 euro per dag
- flat type 3 ( 90m2): 41,25 euro per dag

Activiteiten
Volgende activiteiten op de planning:
Kerstfeestje
Op woensdag 22 december gaat het kerstfeestje door in de living van de
assistentiewoningen vanaf 16u. Samen met de kerstman gaan we tafelen en
genieten we van een kaasschotel met pistoletjes. Inschrijven kan vanaf begin
december aan het infobord aan de ingang. De prijs hiervoor bedraagt 5 euro
per persoon.
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Turnen
Maandelijks turnen gaat door op maandag 12 december om 14u30 in de living
van Residentie Louise.

Pastorale agenda
Donderdag 1/12: adventswake om 15 uur in de kapel
Zaterdag 24/12: kerstviering om 15 uur in de kapel

Koor
Koor: donderdag 8/12:
Optreden: zondag 15/01:

om 15u30 in de kapel
om 15u30 in de kapel

Terugblik: bezoek van Sint-Maarten:
Op 9 november stopte de goed Heilig man ook in Residentie Louise. Samen met
zijn drie pieten maakte hij tijd om eens goeiendag te komen zeggen in de
living, alsook op de flatjes. We maakten er een gezellige namiddag van en
smulden van de ‘klaaskoeken’ en verse
chocolademelk.
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11. Koken met André
Boeuf Bourguignon - klassiek (4 pers.)
Ingrediënten
75 g boter
2 eetlepels olijfolie
750 g doorregen runderlappen
16 sjalotjes, grote sjalotten in grove
brokken gehalveerd
- 2 winterwortelen, in blokjes
- 200 ml vleesfond
- 500 ml volle rode wijn
-

-

2 teentjes knoflook
150 g spekblokjes
250 g kleine champignons
2 blaadjes laurier +
2 takjes tijm +
2 takjes peterselie samenbinden
= bouquet garni
peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 160° C
Verhit 50 g boter met de olie in een ovenvaste braadpan.
Bak het vlees rondom bruin en leg het op een bord.
Bak de sjalotjes en wortelblokjes ca. 2 min. in het bakvet.
Voeg de fond en wijn toe en breng het geheel aan de kook.
Voeg het vlees met de bouquet garni en knoflook aan het vocht toe.
Voeg peper en zout naar smaak toe.
Stoof het vlees afgedekt in de oven in ca. 3 uur gaar.
Schep het af en toe door en doe er eventueel nog een scheut wijn bij om te
voorkomen dat het te droog wordt.
- Bak de spekblokjes in 25 g boter in een koekenpan zachtjes uit.
- Bak de champignons ca. 3 min. mee.
- Schep dit mengsel door de boeuf bourguignon en stoof het gerecht nog een
kwartiertje.
-

- Lekker met aardappelpuree en sperziebonen.
- Frans hoofdgerecht : bevat per portie 750 kcal, 51 g eiwit, 51 g vet,
23 g koolhydraten

S M A K E L I J K !!!
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12. Pret en verzet
Zoek de 6 verschillen

December
December valt in het noordelijk halfrond voor twee derde in de herfst en voor
een derde in de winter; op het zuidelijk halfrond zijn dat achtereenvolgens
lente en zomer.
Weerspreuken






December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
December mist, goud in de kist.
Kerstmis donker, wordt de boer een jonker.
Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in 't nieuwe jaar.
Donder in de decembermaand, belooft veel wind in `t jaar aanstaand.
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Oplossing
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

November, de eindmeet nadert.
Verschillende aannemers werken tegelijk
op de werf. De liftkooi wordt hier in de
schacht gemonteerd.

De schilder/behanger is begonnen in de
kamers op het gelijkvloers.

In praktisch alle kamers staat de vaste
kast. In de leefkeukens en de
verpleegposten zijn ze volop bezig.

Tegelijk zijn de omgevingswerken
begonnen.

In de stookplaats leggen de staallassers en
monteurs de laatste hand aan de
verwarming.

Eind november zou die operationeel
moeten zijn.
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