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INTRODUCTIE 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Ondanks de koude maand januari, konden we toch genieten van een warme sfeer in 

ons huis. Naast de talrijke nieuwjaarsrecepties voor bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers, waren er ook de smulzondagen. Deze smulzondagen zorgden voor 

leuke ontmoetingsmomenten met de bewoners en hun familie. 

In de maand februari starten we met een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van 

Huize. 

In Hove worden vanaf 1 fabruari de eerste zorgflats in gebruik genomen. 

Een oprechte dankjewel aan alle medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten om 

alles op tijd klaar te krijgen. 
 

Na 35 jaar steken we onze huiskrant in een nieuw kleedje en nemen we  afscheid 

van onze Zonnebloem. Ondertussen zijn jullie kennis aan het maken met ons nieuwe 

huiskrantje “ Ten Huize”.  

Net als in de Zonnebloem willen  we jullie verder op de hoogte houden van het 

reilen en zeilen in ons huis. Jullie kunnen genieten van leuke sfeerfoto’s en ook de 

activiteitenkalender blijft een vast onderdeel van onze huiskrant. 

We wensen jullie alvast heel veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet 
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ZINGEVING 

Even bezinnen 
 

Als we nu eens ons leven zouden 
vergelijken met een appel: 
een appel met schil, vlees en klokhuis. 
Dan zijn we de meeste tijd 
bezig aan de schil, 
de buitenkant. 
Af en toe boren we wat dieper, 
en dan zitten we bij het vlees: 
de grote waarden 
die ons werk en leven kracht en smaak geven. 
Maar het klokhuis 
wordt meestal weggegooid. 
Men weet daar geen weg mee. 
Nochtans is het precies 
vanuit dit klokhuis 
dat een appel zijn levenskracht put. 
Voor ons leven 
is het net dezelfde vraag: 
wat is ons klokhuis? 
Wat is de kern, 
de ziel van ons leven? 
Vanwaar halen wij 
onze diepste kracht en inspiratie? 

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 
 
Aswoensdag… start van de vasten… 
 

Aswoensdag ontstond uit de praktijk van de openbare boete: wie een zware zonde 
begaan had, meldde zich aan bij de bisschop en bij het begin van de veertigdagentijd 
werd hen een boetekleed aangetrokken en werden ze met as bestrooid. In een 
ritueel werden de boetelingen uit de vierende gemeenschap gebannen. Deze 
gebruiken waren reeds gekend in het Oude Testament en zelfs in het heidendom. As 
werd gezien als uitdrukking van droefheid, vergankelijkheid, boete, bekering en 
vernieuwing. 
Tegen het einde van het eerste millenium begonnen steeds meer gelovigen, die zich 
bewust waren van hun eigen zondigheid, zich met as te bestrooien. Toen dan ook 
het gebruik van de openbare boete verloren ging, werd de praktijk van de 
asoplegging voor alle gelovigen algemeen. Aanvankelijk werden bij de mannen de as 
op het hoofd gestrooid en bij de vrouwen een kruis op het voorhoofd getekend.  
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In de twaalfde eeuw werd vanuit Rome voorgeschreven dat de as afkomstig moest 
zijn van de verbrande gewijde palmtakjes van het vorige jaar. 
Vandaag gebeurt de zegening en het uitdelen van askruisjes nog steeds op 
aswoensdag. Er wordt meteen ook verwezen naar de 
bedoeling van de veertigdagentijd die er op volgt: ‘Dat zij 
met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren’. De 
priester zegt tijdens de asoplegging: ‘Gedenk mens dat gij 
van stof zijt en tot stof van de aarde wederkeert’  
(Gn 3, 19) of ‘Bekeer u en geloof in de blijde boodschap’ 
(Mc 1,15).  
Tijdens de veertigdagentijd proberen we de essentie van 
het leven op het spoor te komen. Door heel  bewust te 
onthechten, gaan we op zoek naar wat er in relatie tot 
onszelf, anderen en God écht belangrijk voor ons is. Vasten is een periode van 
zelfonderzoek: Wat moet er zeker bijgehouden worden in mijn leven? Welke zaken 
gooi ik beter overboord? 
Deze ‘opruimactie’ kan vele gezichten en vormen kennen. Sommigen kiezen ervoor 
om tijdens de vasten letterlijk te onthechten. Door minder te eten, bijvoorbeeld, of 
door bepaalde zaken – zoals vlees – van het menu te schrappen. Men kan er ook 
voor opteren heel bewust bij het leven stil te staan. Doorheen meditatie en/of 
gebed vindt er reflectie plaats. Door naar binnen te keren, ontdekken we wat er 
allemaal speelt en kunnen we onderscheiden wat ons te doen staat in het leven! 
 
Koor: 28/02 om 15.30 uur in de kapel 
 

Pastorale jaarkalender:      Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 
Woe 01/03      aswoensdag 15 u 
Do 16/03     kruisweg 15 u 
Ma 20/03      feest Sint- Jozef 14.30 u + receptie 
Di 28/03           sober maal tussen 11 en 13 u 
Di 04/04     ziekenzalving  15 u 
Vrij 07/04     Palmzondag 9.30 u 
Do 13/04          witte donderdag 15 u 
Vrij 14/04         goede vrijdag 15 u 
Za 15/04           paaswake 15 u 
Do 04/05          kapelletjestocht 
Ma 09/10         rozenkrans 15 u 
Do 02/11          herdenkingsviering 14.30 u 
Ma 13/11         seniorenmis 15 u 
Di 05/12           adventswake 15 u 
Zo  24/12     kerstviering 15 u 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid3aHOpc7RAhULvBoKHYv0CIkQjRwIBw&url=http://parochieshoensbroek.nl/event/h-mis-met-as-kruisje-aswoensdag-1900-uur-grote-st-jan/&psig=AFQjCNHH_l382qhCPL9psHIrCyZb1JoW0A&ust=1484918219568389
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BEWONERSNIEUWS 

Jarige bewoners  
Debeuf Christiane  07/02/1951  66 jaar K149  
Maertens Irène  11/02/1929  88 jaar  K125 
Dekindt Suzanne  21/02/1938  79 jaar K14 
Debruyne Bertha  25/02/1929  88 jaar K1 
Loffer Joanna  27/02/1925  92 jaar K13 
 

Proficiat aan de jarigen! 
 

Nieuwe bewoners  
Mevrouw Bertha Debruyne woont sinds 30 december in kamer 1 (Huize Ida). 
Zij is afkomstig van Zonnebeke en verbleef hiervoor in kortverblijf. 
 

De heer en mevrouw De Geest Joannes – Goudezeune Maria namen op woensdag 
18 januari hun intrek in kamer 6 (Huize Ida). Zij zijn afkomstig van Ieper. 
 

Op maandag 23 januari kwamen de heer en mevrouw Decadt Lucien – Milleville 
Paula  bij ons wonen. Zij verblijven in kamer 24 (Huize Ida) en zijn afkomstig van 
Wijtschate. 
 

Mevrouw Rachel De Crock ruilde op vrijdag 27 januari haar assistentiewoning in 
Residentie Louise in voor kamer 138 (Huize Beatrijs). We wensen haar een vlotte 
aanpassing. 
 

We wensen ook Bertha, Joannes, Maria, Lucien en Paula een mooie tijd in Huize Ida. 
 

Verhuisd 
De heer Robert Coene verblijft sinds 12 januari in kamer 11 (Huize Ida). Hiervoor 
woonde hij samen met zijn vrouw Maria in kamer 6. 
 

We wensen Robert veel sterkte bij het verlies van zijn echtgenote. 
 

Overlijden 
Op zaterdag 24 december is mevrouw Hubertine Notredame (kamer 1 – Huize Ida) 

overleden. Hubertine werd 95 jaar. 
 

Mevrouw Christine Rosseneu is op vrijdag 6 januari in het ziekenhuis gestorven. Zij 

verbleef in kamer 11 (Huize Ida) en werd 85 jaar. 
 

Op zondag 8 januari is mevrouw Maria Bustraen (kamer 6 – Huize Ida) van ons 

heengegaan. Zij woonde hier samen met haar man Robert Coene en telde 90 lentes. 
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Het echtpaar Lucien Pattyn en Laura Deleye zijn beiden op 15 januari overleden. Ze 

verbleven in kamer 24 (Huize Ida) en werden beiden 87 jaar. 
 

Op zaterdag 21 januari is de heer Maurice Heite zachtjes ingeslapen. Maurice 

woonde in kamer 138 (Huize Beatrijs) en werd 92 jaar. 
 

Mevrouw Agnes Monkerhey  is op woensdag 25 januari op  98-jarige leeftijd 

overleden. Agnes verbleef in kamer 132 (Huize Beatrijs). 
 

We wensen de families, vrienden en dierbaren van Hubertine, Christine, Maria, 

Lucien & Laura, Maurice en Agnes  heel veel sterkte bij het verwerken van dit 

verlies. 
 

HUIZE IDA 

Nieuwjaarsreceptie 

Op donderdag 5 januari kregen de bewoners een 

glas en een hapje aangeboden voor het nieuwe 

jaar. We klonken allen op een goede gezondheid en 

veel geluk in 2017. Nadien werden er nog wat 

nieuwjaarsbrieven voorgelezen. 
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Crea 

Tijdens de crea werd er een winterboom gemaakt. De bewoners hielpen mee om de 
mutsjes te maken onder begeleiding van Rita. 
Deze boom is te bewonderen aan het verpleeglokaal van Huize Ida. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/02 VM: Volleybal Feestzaal 10 uur 

 NM: Individueel Living 14u30 

Donderdag 02/02 VM: Relaxatie Oude bib 10 uur 

 NM: Pannenkoeken Living 14u30 

Vrijdag 03/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: Gezelschapsspelen Living 15 uur 

Zaterdag 04/02 VM: Individueel Living 10 uur 

 NM: Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 06/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: Activiteit met de lagere school St.-Jozef Living 15 uur 

Dinsdag 07/02 VM: Kapper Vanaf 9 uur  

 NM: Knolseldersoep Living 15 uur 

Woensdag 08/02 VM: Volleybal Feestzaal 10 uur 

 NM: Individuele begeleiding Living 15 uur 

Donderdag 09/02 VM: Relaxatie Oude bib 10 uur 

 NM: Muziekbingo Living 15 uur 

Vrijdag 10/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: Schrijfnamiddag Living 15 uur 

Zaterdag 11/02 VM: Individueel Living 10 uur 

 NM: Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 13/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: De schat van je leven Living 15 uur 

Dinsdag 14/02 VM: Kapper Vanaf 9 uur 

 NM: Wortelsoep Living 15 uur 
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Woensdag 15/02 VM: Volleybal Feestzaal 10 uur 

 NM: Individueel Living 15 uur 

Donderdag 16/02 VM: Aperitief +  Biefstuk friet  Living 10 uur 

 NM: Valentijnquiz Cafetaria 15 uur 

Vrijdag 17/02 VM: Turnen Polyv  10 uur 

 NM: Quiz  Living 15 uur 

Zaterdag 18/02 VM: Individueel Living 10 uur 

 NM: Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 20/02 VM: Turnen Polyv  10 uur 

 NM: Naaiatelier Living 15 uur 

Dinsdag 21/02 VM: Kapper Vanaf 9 uur 

 NM: Pastinaaksoep Living 15 uur 

Woensdag 22/02 VM: Volleybal Feestzaal 10 uur 

 NM: Kaarting Living 15 uur 

Donderdag 23/02 VM: Relaxatie Oude bib 10 uur 

 NM: Muzieknamiddag Living 15 uur 

Vrijdag 24/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: Bingo Living 15 uur 

Zaterdag 25/02 VM: Individueel Living 10 uur 

 NM: Koffietafel Living 15 uur 

Maandag 27/02 VM: Turnen Polyv 10 uur 

 NM: Reminiscentiespel Living 15 uur 

Dinsdag 28/02 VM: Kapper Vanaf 9 uur 

 NM: Broccolisoep Living 15 uur 
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HUIZE BEATRIJS  

Kersfeest 

Ons kersfeest was lekker gezellig. De start met warme 
appeltaart en ijs bij een potje koffie kon al niet beter. Maar 
wat daarna kwam, zorgde pas echt voor sfeer! Een 
trompetterende kerstman, daarvoor moet je toch echt bij 
uize Sint-Jozef zijn. Je hoort het goed, de kerstman kwam ons 
verblijden met muziek. Velen zongen de kerstliedjes mee.  
En éénmaal de stem van Walter was opgewarmd, waagde hij zich zelfs aan een solo! 
De kerstman bracht trouwens ook nog een nuttig cadeautje mee voor iedere 
bewoner, nl. verzorgingsproducten. 
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Tussendoor 

Louis trakteert met taart voor zijn 95ste verjaardag. 

Frans  zorgt voor een quiz. Voor velen een heel leuke 

namiddag. En we besloten met het gezegde dat je nooit 

te oud bent om bij te leren! 

Voor oudejaarsavond bakten we wenskoekjes met 

daarin wensen van de bewoners voor hun 

medebewoners. Dat al die wensen mogen uitkomen! 

 

Lukken bakken met een druppel 

De eerste werkdag van het nieuwe jaar. 

Niks lekkerder dan een versgebakken nieuwjaarswafel met een druppel dachten we. 

Veel bewoners vragen regelmatig al spottend een ‘dreuple’ bij de koffie. Nu moest 

het er maar eens van komen.  

Een receptje van hier, een ijzer van daar… En daar waren 

de lukken.  

Nog een kaartje 

leggen achteraf 

en we hadden 

een gezellige 

winternamiddag 

aan het begin 

van 2017! 
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Nieuwjaarsreceptie 

Wat een leuke namiddag hadden we. Een glaasje cava, 
lekkere hapjes (dank u chefs!). En de nieuwjaarsbrieven 
konden op een applaus rekenen.  
  

Driekoningen 

Wie heeft de boon en draagt de kroon? Het kind in ons kwam weer naar boven… 

Niks mis mee toch? 

De uiteindelijke 3 koningen werden… 

Chrispar (Christianne), Balthazine (Victorine) en  Melchileine (Madeleine) 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – niet beschermd Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/02 
VM: Preisoep maken 

          Volleybal 

Living VM 

Feestzaal 10u 

 NM: Individuele Living 14u30 

Donderdag 02/02 VM: Kaarten Living VM 

 NM: Pannekoekenbak lichtmis Living 14u30 

Vrijdag 03/02 
VM: Muziek 

         Turnen  

Living VM 

Polyv 10u 

 NM: Hartencrea Living 14u30 

Maandag 06/02 VM: Actualiteit Living VM 

 NM: Bingo met 6de leerjaar Living 14u30 

Dinsdag 07/02 VM: Soepgroenten snijden Living VM 

 NM: Spel Living 14u30 

Woensdag 08/02 VM: Knolseldersoep maken Living VM 

 NM: Individuele Living 14u30 

Donderdag 09/02 VM: Kaarten Living VM 

 NM: Koffietafel Living 14u30 

Vrijdag 10/02 VM: Muziek Living VM 

 NM: Bewegingsspel Living 14u30 

Maandag 13/02 VM: Actualiteit Living VM 

 NM: Kaarten Living 14u30 

Dinsdag 14/02 VM: Fruitsla met liefdestoets + Soepgroenten 
snijden 

Living VM 

 NM: Liefdesgedichten Living 14u30 

Woensdag 15/02 VM: Wortelsoep maken Living VM 

 NM: Wellness Living 14u30 

  



 
16 

Donderdag 16/02 VM: Kaarten Living VM 

 NM: Valentijns quiz Cafetaria 15u30 

Vrijdag 17/02 VM: Muziek Living VM 

 NM: Hartenkoekjes Living 14u30 

Maandag 20/02 VM: Actualiteit Living VM 

 NM: Kaarten Living 14u30 

Dinsdag 21/02 VM: Soepgroenten snijden Living VM 

 NM: Spel Living 14u30 

Woensdag 22/02 VM: Pastinaaksoep maken Living VM 

 NM: Individuele Living 14u30 

Donderdag 23/02 VM: Italiaanse restaurantdag Living VM 

 NM: Bakactiviteit Living 14u30 

Vrijdag 24/02 VM:Denksport Living VM 

 NM: Muziekactiviteit Living 14u30 

Maandag 27/02 VM: Actualiteit Living VM 

 NM: Kaarten Living 14u30 

Dinsdag 28/02 VM: Soepgroenten snijden + Appelmoes 
maken 

Living VM 

 NM: Spel Living 14u30 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

Uitstap  naar de kerstmarkt 

Een nieuwsje dat nog dateert van vorig jaar… 

op 23 december trokken we in de late namiddag met een aantal bewoners naar de 
kerstmarkt  in Ieper. 

We trotseerden de koude wind en gingen een kijkje nemen op de markt en bij de 
kerststal aan de kathedraal.  Om ons wat op te warmen , gingen we iets warms 
drinken in de foyer van Flanders Fieldsmuseum. Daarna gingen we terug naar de 
markt waar we ondertussen de mooie verlichting konden bewonderen.  Een stop 
aan het oliebollenkraam stond natuurlijk ook op het programma…. en of het 
gesmaakt heeft!  

Nieuwjaarsreceptie 
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Lukkenbak  

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, bakten 
we samen lukken. 
Erna rolde het deeg in mooie bolletjes,  en “ ’t 

ging lijk lukken bakken’. Ze smaakten goed, 

zeker met die druppel erbij ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea activiteit: winterse decoratie 

De kerstbomen zijn weer allemaal opgeborgen: tijd dus 

voor iets nieuws! samen met een aantal bewoners 

gingen we aan de slag, en maakten we deze mooie 

winterse vaasjes. 
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Nieuwjaarswensen van de buren 

De kinderen uit het eerste leerjaar kwamen langs met hun nieuwjaarswensen. Ze 

hadden voor elke bewoner een persoonlijke kaart gemaakt, en ze lazen ook allemaal 

samen  hun nieuwjaarsbrief voor. Een hartverwarmend bezoekje!  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/02 VM: volleybal  

 NM:  sjoelbak  

Donderdag 02/02 VM: individuele activiteit  

 NM: Maria Lichtmis: pannenkoeken  

Vrijdag 03/02 VM: turnen  

 NM: crea-activiteit  

Maandag 06/02 VM: turnen  

 NM: bezoek 6de leerjaar: spel  

Dinsdag 07/02 VM: soepgroenten snijden  

 NM:wellness  

Woensdag 08/02 VM: volleybal  

 NM: kranten lezen, reminiscentie  

Donderdag 09/02 VM: voorlezen  

 NM: belevingskoffer  

Vrijdag 10/02 VM: turnen  

 NM: confituurtaart bakken  

Maandag 13/02 VM: turnen  

 NM: bezoek derde kleuter: samen bewegen  

Dinsdag 14/02 VM: klaarmaken Valentijns-etentje  

 NM: valentijnsbal (dans, muziek)  

Woensdag 15/02 VM: volley  

 NM: wellness  
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Donderdag 16/02 VM: voorlezen  

 NM: valentijnsquiz  met gebakje  

Vrijdag 17/02 VM: turnen  

 NM: valentijnskoekjes bakken  

Maandag 20/02 VM: turenen  

 NM: turnen met derde kleuter   

Dinsdag 21/02 VM: soepgroenten snijden  

 NM: zangnamiddag  

Woensdag 22/02 VM: volley  

 NM: wellness  

Donderdag 23/02 VM: voorlezen  

 NM: de schat  van je leven, schrijven  

Vrijdag 24/02 VM: turnen  

 NM: chocoladecake  

Maandag 26/02 VM: turnen  

 NM: wellness  

Dinsdag 27/02 VM: soepgroenten snijden  

 NM:  crea-activiteit  

Woensdag 28/02 VM: volley  

 NM: spel: Môllky  
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE  

Jarige bewoners  
Neyssens Alice   04/02/1925  92 jaar Flat 3D 
Vandenbroucke Gilberte   08/02/1932  85 jaar  Flat 3C 
Depover Magda   16/02/1939  78 jaar Flat GC 
Janssen Lydia   19/02/1932  85 jaar Flat 2E 
Lambrecht Maria   21/02/1931  86 jaar Flat 2G 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

Verhuis 
Op vrijdag 27 januari verhuisde Rachel De Crock van assistentiewoning 3H naar 
kamer 138 (Huize Beatrijs). We wensen haar een mooie tijd in ons 
woonzorgcentrum. 
 

Activiteiten 
 

Gebruikersraad 2017: De gebruikersraad gaat door telkens om 15 uur. 

 13 april 2017 met aansluitend uitstap naar de paters 

 13 juli 2017 (onder voorbehoud) 

 12 oktober 2017 

Pastorale jaarkalender:      Noteer deze data alvast in uw agenda! 

Woe 01/03      aswoensdag 15 u 
Do 16/03     kruisweg 15 u 
Ma 20/03      feest Sint- Jozef 14.30 u + receptie 
Di 28/03           sober maal tussen 11 en 13 u 
Di 04/04     ziekenzalving  15 u 
Vrij 07/04     Palmzondag 9.30 u 
Do 13/04          witte donderdag 15 u 
Vrij 14/04         goede vrijdag 15 u 
Za 15/04           paaswake 15 u 
Do 04/05          kapelletjestocht 
Ma 09/10         rozenkrans 15 u 
Do 02/11          herdenkingsviering 14.30 u 
Ma 13/11         seniorenmis 15 u 
Di 05/12           adventswake 15 u 
Zo  24/12     kerstviering 15 u 
 

Turnen 

Maandag 13 februari om 14u30 in de living. 
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Koffieklets 

Op donderdag 16 februari bereiden we een valentijnsdessert en houden we achteraf 
een koffieklets. We starten om 14u30 in de living.  Inschrijven kan via de lijst aan de 
inkom van Residentie Louise en de prijs bedraagt 3 euro. 

Nieuwjaarsreceptie 

Op donderdag 12 januari kwamen we samen in de living van Residentie Louise om  
met een hapje en een drankje te klinken op het nieuwe jaar! Het werd een gezellige 
namiddag. 
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PERSONEELSWEETJES 

Verjaardagen 
Verhaeghe Dirk   01/02/1966 

Vandenbum Laurence  02/02/1971 

Deleye Justien   03/02/1990 

Bonte Olivier   06/02/1972 

Mortier Delfien   09/02/1995 

Ververken Carine   14/02/1960 

Tanghe Rebecca   15/02/1988 

Cousin Marleen   18/02/1967 

Allewaert Ann   23/02/1960 
Deleu Femke   23/02/1988 
 

Gelukkige verjaardag! 

 

Overlijden 
Op zaterdag 21 januari is mevrouw Gabriëlle Beleyn overleden. Gabriëlle was de 
schoonmoeder van Marleen Cousin  (verpleegkundige Huize Beatrijs). Ze werd 91 
jaar.  

We wensen Marleen en haar familie veel sterkte in deze tijden van afscheid. 

 

Personeelswissels 
Huize Ida 

Op 2/01 startte Delfien Lahoutte als verpleegkundige op Huize Ida. Zij vervangt 

tijdelijk Lynn Mertens (verpleegkundige), die in ziekteverlof is. Wanneer de 

nieuwbouw Hove in gebruik wordt genomen, zal Delfien daar het team versterken.  

Op 23/01 startte Dorine Ghyselen als thuisverpleegkundige. Wij heten haar van 

harte welkom! 

Op 18/02 keert Marjorie Myleville terug uit moederschapsrust. Voorheen werkte zij 

in de groep thuisverpleging, nu zal zij haar taak als verpleegkundige opnemen op 

Huize Ida. 

We verwelkomen ook 2 nieuwe interieurmedewerkers, namelijk Lucy Vandevoorde 

en Anastasia Mattheeuws.  
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Huize Beatrijs  

Vanaf februari zal Gerda Vanheule (verpleegkundige) 19u / week werken. Daardoor 

start op 1/02 Jamie Prinsie (zorgkundige) op Huize Beatrijs – beschermde afdeling.  

De tewerkstelling van Aïcha Liefhooge (zorgkundige) loopt ten einde op 19/02. Zij 

zal eerst vervangen worden door Rebecca Tanghe (verpleegkundige in opleiding), 

die vanaf 13/03 doorschuift naar de nieuwbouw Hove. Op 13/03 start Bo Gouwy 

dan als zorgkundige op Huize Beatrijs. 

Op 23/02 start Larissa Herman als zorgkundige op Huize Beatrijs – beschermde 

afdeling. Zij vervangt Marlies Sioen, die in Hove tewerkgesteld zal worden.  

Halfweg maart verwelkomen we een nieuwe interieurmedewerker, Laurence 

Vandenbum. Tschailly Plamont (interieurmedewerker Huize Beatrijs), wordt vanaf 

dan tewerkgesteld op Huize Ida.  

 

Hove 

De kamers niet-erkend herstelverblijf van de nieuwbouw Hove worden vanaf eind 

februari in gebruik genomen. Een tweede instroomfase gebeurt halfweg maart. Een 

nieuw gebouw betekent ook nieuwe medewerkers! Een aantal huidige 

medewerkers zetten mee hun schouders onder dit nieuwe project: Kim Cardon 

(verpleegkundige), Mieke Houthoofd (verpleegkundige), Delfien Lahoutte 

(verpleegkundige), Marlies Sioen (zorgkundige). 

We verwelkomen ook een aantal nieuwe medewerkers om dit project mee te 

helpen realiseren, namelijk Beatrice Danet (verpleegkundige), Melissa Degryse 

(zorgkundige), Jolien Six (zorgkundige), Rebecca Tanghe (verpleegkundige in 

opleiding), Noura Bulcke (zorgkundige).  

Wij heten iedereen van harte welkom en wensen hen alle succes toe bij het 

opstarten van de werking in Hove! 
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VRIJWILLIGERS 

Nieuwjaarsreceptie 
Met een 35 tal vrijwilligers klonken we op het nieuwe jaar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in de cafetaria. Met een ‘ouderwetse kerstboompluk’, wat 
hapjes en flessen cava was de namiddag compleet.  Onder de imaginaire kerstboom 
dropten alle vrijwilligers hun cadeau bij aankomst, op het einde van de namiddag 
verdeelden de woonbegeleiders de cadeau’s lukraak. Sommigen gingen naar huis 
met een fles rode wijn, andere werden verwend met zeep en massageolie.  Het 
geplande bezoek aan de nieuwbouw ging niet door, maar wordt verplaatst naar de 
week van de vrijwilliger begin maart.  

 

Nieuwe vrijwilliger 
Begin januari startte Maria Vanlerberghe (‘Miet’ voor de vrienden) met 
vrijwilligerswerk op de beschermde afdeling van Huize Beatrijs. Zij zal Charlotte 
Dufoor ondersteunen tijdens creatieve – en kook activiteiten met de bewoners. 
Daarnaast zal zij ook in de toekomst de livingwerking in Hove ondersteunen.  
 

Vrijwilligers gezocht voor Hove 
In Hove nemen weldra heel wat bewoners hun intrek, ook zij verdienen een 
aangename begeleiding en ondersteuning. Daarom zijn wij nog op zoek naar 
personen die zich willen engageren als vrijwilliger voor Hove.   Indien interesse dan 
kunnen jullie contact opnemen of doorverwijzen naar vrijwilligersverantwoordelijke 
Valérie Pattyn via valerie.pattyn@huizesintjozef.be. 

  

mailto:valerie.pattyn@huizesintjozef.be
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Week van de vrijwilliger 
Op donderdag 9 maart vanaf 14u30 verwennen we, tijdens de week van de 
vrijwilliger, onze vrijwilligers met lekkere dessertjes. Iedere vrijwilliger kan zijn 
voeten onder tafel schuiven op de dienst waar hij / zij ondersteuning geeft. Gelieve 
dit wel door te geven aan de woonbegeleiders Hilde, Sofie of Charlotte. 
 

 

BELEIDSINFO 

Met een aantal medewerkers van Huize Sint-Jozef hielpen we mee op de 
nieuwjaarsreceptie van de stad Ieper op zondag 8 januari. Onze soep-, glühwein- en 
chocomelkstand werd druk bezocht door de ieperlingen. Het is leuk om ook 
buitenshuis de koude te trotseren en samen te werken met elkaar! 
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À PROPOS 

IN DE ‘ GROOTE KRUISKALKSYDE ‘ 
 
Maandag 27 februari 2017. “ Alors, comment ça va mes copains? Met een brede 
zwaai opent Jeroom de voordeur van herberg ‘ De Groote Kruiskalksyde ‘ en laat 
zich neerploffen op een stoel rond de stamtafel. “ Trois bières “ zegt hij haast 
onbewogen. Zijn tafelgenoten Gerard en Michel zitten er met open mond naar te 
kijken en alleen cafébaas Jozef is in staat tot ‘ bavarder ‘. “ Spreek jij Frans Jeroom? “ 
probeert hij. “ Je moet daar niet zo zwaar aan tillen “ expliceert ons talenwonder, 
maar morgen is het in Belle ‘ Mardi gras ‘ en ik ga dan samen met mijn schoonzoon 
naar het carnaval. Dus oefen ik nu een beetje mijn Frans. “  “ Is er daar veel gras ?” 
glimlacht Gerard. “ Neen “ antwoordt een stilaan opgewonden Jeroom. “ Mardi 
gras, betekent gewoonweg ‘ Vette Dinsdag.  ’t Is al! “ 
“ Weet je wat?” lacht Michel , ik zal een kleine proef afnemen van jou. Ik zal 5 
dingen zeggen in het Nederlands, en jij vertaalt dat dan in het Frans. Per juiste 
vertaling krijg je van mij een pint.” Zo een aanbod kan onze Jeroom niet afslaan en 
daarom zegt hij halfluid: “ O.K., begin maar ! “ 
Animator Michel kijkt heel geleerd en zegt dan met een welluidende stem : “ Ik heb 
geen zin meer! “ Ons slachtoffer kijkt schalks rond zich heen, kucht even en zegt: “ 
Je n’ai plus de phrase!”. Ons quizmaster blijft echter superkalm en vuurt de tweede 
zin op hem af: “ Het ligt aan mij!” Weer twijfelt onze Jeroom. “ Cela couche à moi!” 
probeert hij aarzelend. Waard Jef verbergt zich alvast lachend achter zijn toog , 
terwijl onze taalquiz verder gaat. “ Kamerjas ! “ klinkt het verdict. “ Chambre 
manteau ! “ klinkt het antwoord. En Gerard, onze Gerard die moet plots het toilet 
opzoeken. “ Ondergoed “ klinkt het nu lachend. “ Sous bien “ klinkt het tamelijk 
zeker. En we eindigen met ‘ uurwerk ‘grijnst onze quizanimator. “ Travail heure “ 
klinkt het triomfantelijk. 
Er klinkt een daverend doch heel beperkt applaus.  
“ Goed gedaan, Jeroom ! “ zegt Michel. “ Eén pint voor je inzet! “. In drie paar ogen 
glinsteren pretlichtjes! 
Even is het stil, tot waard Jozef het woord neemt. “ Een paar jaar gelden, begint Jef, 
ben ik ook naar de Carnavalstoet in Baillieul geweest en ik had mij verkleed als 
badkuip.” “ Zeg manneke, antwoordt Gerard met zijn mond val tanden (sorry bier! ) 
. Jij gaat mij dat toch niet wijsmaken hee! “ Ja wel, antwoordt de waard, ik heb mij 
volledig laten vollopen ! “ Even moet Gerard dit verwerken, maar zijn antwoord is 
bijzonder alert. “ Ik heb een maat, opent hij zijn verhaal, en die ging ook eens naar 
het Carnaval. Je kent dat wel , drinken, drinken, drinken, zodat hij in de vroege 
uurtjes slingerend met zijn auto naar huis rijdt. Maar daar staat opeens een ‘ 
zwaantje ‘ op de weg. “ Meneer, zegt hij, ik volg u al een tijdje. Je bent gewoonweg 
poepzat, en een tiental minuten geleden is er zelfs een vrouw uit je wagen 
gevallen!” “ God zij dank! “ zei de man, ik dacht al dat ik doof geworden was. 
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Jeroom, onze mislukte Fransman , wil absoluut zijn mislukt examen doorspoelen , 
bestelt daarop onmiddellijk ‘ trois demies ‘ en vertelt één van zijn vele heldendaden. 
“ Op een dag had ik veel te veel gedronken en ik kwam goed aangeladen thuis. Ik 
wist echt niet meer waar mijn bed stond en daarom riep ik heel hard: “ Vrouwtje, wil 
je voor mij eens zingen, ik vind onze kamer niet meer! “ 
“ Kijk “ zegt Jozef. “ Ik ga eens heel eerlijk zijn. Mijn zoon en Frans, dat gaat ook niet 
samen. Nu, op zekere dag, zit hij zich in de les Frans te vervelen en daarom volgt hij 
twee vliegen, die hij ‘ persé ‘ wil dood slaan. Ondertussen leert de juf de kinderen 
tellen in het Frans. Ze zegt een cijfer in het Nederlands en de leerlingen moeten het 
dan in het Frans vertalen. Ze komt bij mijn zoon en zegt ‘15 ‘ . “ Quinze! “ antwoordt 
hij heel luid. 
Even moet de grap doordringen, maar dat kan niet! De gsm van Jeroom verstoort de 
stilte. Het gezicht van desbetreffende verbleekt en er verschijnt een zorgwekkende 
grijns op zijn gezicht. De carnaval sfeer verdwijnt en de gsm verdwijnt in zijn jaszak. 
“ ’t Is mijn schoonzoon “ treurt Jeroom. Hij heeft zijn auto in de prak gereden. 
Gelukkig is hijzelf niet gekwetst. Maar zijn auto is ‘ total perdu ! ‘ 
“ Ja, mijmert de waard. “Nu is het een car na val. Drie paar niet begrijpende ogen 

kijken hem strak aan. Misschien moet Jeroom morgen wel ‘ car poolen ‘. Maar best 

eerst naar de ‘ carwash ‘ gaan ! 

 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
3 februari : Blasius 
Daar bij die molen, die mooie molen 
Als ’t op St Blasius regent of waait, 
Zeven weken dat de wintermolen draait 
 
12 februari: Gertrudis 
Ga op vakantie naar IJsland. 
Op St Geertruid 
Komt de warmte de grond uit. 
 
17 februari: Silverius 
Laat de rolluiken naar beneden! 
Klaar weer op St Silvijn, 
Het kan nog twee maanden winter zijn. 
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HOOR ! daar is SCOOP ! 
 
WATERMAN 
21 januari – 18  februari 
 
Dag Waterman, 
‘ Ik hou van jou, ik blijf je trouw!” , want jij hebt een sterk en aantrekkelijk karakter. 
Tevens ben jij een heel uitbundig iemand en je hebt vooral een grote 
overtuigingskracht. En dan zwijgen we nog over je andere positieve eigenschappen: 
Je bent intelligent en je spreekt bijzonder kernachtig wanneer je in het openbaar 
spreekt. Je redeneert ook bijzonder logisch. Jij weigert de massa te volgen, maar 
diezelfde massa volgt jou massaal op de sociale netwerken. Ik zou nog meer goeds 
over jou kunnen vertellen, maar bepaalde instanties zeggen we dat we moeten 
besparen ( misschien ook woorden ! ).  Dus ik zal dat ook maar doen. Punt! 
 
VISSEN 
19 februari – 20 maart 
 
‘ Dag Vis, 
“ Ik ben zo eenzaam zonder jou”, want jij bent zo fantasierijk en gevoelig ..  (liefst 
zingen ). Jij bent dus een aardige, sympathieke knul. Je bent ook vriendelijk en erg 
meegaand. Alweer dus heel wat positieve eigenschappen. Want echt fijn is bij jou is 
dat je echt bezig bent met de problemen van anderen. Je bent dus zeker geen 
egoïst. Je kent erg goed de wereld want je gaat vaak op reis. Maar toch blijf je trouw 
aan je traditionele partner. Men mag dus gerust een standbeeld oprichten voor jou. 
Maar helaas, men moet besparen en er is dus geen geld voor. O.K. laten we het dan 
maar bij een gedenksteen houden. En omdat je zelf heel creatief bent, zou je hem 
best zelf ‘ schaffen ‘. 
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HUIZE SINT-JOZEF BOUWT 

Hove begint stilaan vorm te krijgen. Ondertussen konden een aantal toekomstige 
bewoners reeds een kijkje komen nemen in de living en een afgewerkte flat. In de 
loop van de maand februari zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in  Hove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


