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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Met het einde van de winter in zicht, bereiken ook de werken in Hove stilaan hun 

einde. De afgelopen weken was iedereen druk in de weer om de nieuwe bewoners 

te kunnen verwelkomen. Ondertussen namen een 20-tal mensen hun intrek op het 

eerste verdiep in Hove, de sleutels werden overhandigd aan de flatbewoners op het 

tweede verdiep en er wordt met man en macht verder gewerkt om de bewoners 

van het gelijkvloers vanaf 13 maart te kunnen verwelkomen. 

Het spreekt voor zich dat we alle medewerkers willen bedanken voor de extra 

geleverde inspanning bij de opstart van Hove. Maar we mogen zeker onze 

vrijwilligers niet vergeten. Tijdens de week van de vrijwilligers maken we graag tijd 

vrij om hen eens extra te verwennen. Meer hierover in de vrijwilligersrubriek. 

Daarnaast waren er natuurlijk nog tal van activiteiten op de andere diensten, 

alhoewel de griep hier en daar ook een spelbreker was.  

Mooie foto’s van deze activiteiten zijn ook in deze editie van ‘Ten Huize’ terug te 

vinden. 

We beginnen gewoontegetrouw met de rubriek Zingeving, waarbij de vasten 

centraal staat. 

We wensen jullie alvast heel veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet 

 

 

Hilde Hemelsoen 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD6-zJqajSAhUB6xoKHXYnCasQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/Twarres/maart/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNFUoyc49jPxvVGnfJ0Kfi8E5vGqJA&ust=1488011595418209
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ZINGEVING 

START VAN DE VASTEN 
 

Op woensdag 1 maart is het aswoensdag. Dat is meteen ook de start van de vasten. In 
veertig dagen bereiden we ons voor op Pasen. Tijdens die veertigdagentijd proberen we als 
gelovigen 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! 
In het woonzorgcentrum maken we de vastenperiode zichtbaar in enkele themahoekjes. 
We symboliseren de veertigdagentijd met een kruisje, een paarse doek, een dorre tak, een 
kruik en wat stenen.  
Op donderdag 16 maart komen we om 15 uur samen in de kapel om de kruisweg te 
bidden. 
De kruisweg is een nabootsing van de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw 
tot op de heuvel van Golgotha. Ieder schilderij beeldt een scène uit het lijdensverhaal van 
Christus uit. Dit wordt een kruiswegstatie genoemd. Het woord statie is afgeleid van het 
Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent. Sinds de vijftiende eeuw 
ontstond in de katholieke kerk de kruiswegoefening, waarbij de gelovigen biddend en 
herdenkend langs de veertien kruiswegstaties gaan. Het ontstaan van dit gebruik wordt 
toegeschreven aan Maria, de moeder van Jezus, die in Jeruzalem de plaatsen van de 
kruisweg bezocht. De verspreiding van het gebruik hebben we te danken aan Fransciscus 
van Assissi… 

 

FEEST VAN DE HEILIGE JOZEF 
 

De man van Maria en de (wettige) vader van Jezus, was timmerman in Nazareth. De 
verering van Jozef is pas laat opgekomen. In 1479 werd zijn feest ingevoerd in de Romeinse 
kalender (19 maart). Sint Jozef is de beschermheilige van België.  
Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de voedstervader of pleegvader 
van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog 
geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van ene 
Jakob. 
 
De Bijbel vertelt ook dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman 
van beroep. Later wordt hij niet meer genoemd, terwijl Maria dat wel wordt; mogelijk was 
hij al overleden toen Jezus optrad. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als 
Jezus 12 jaar oud is.  
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Sint Jozef is de patroon van echtparen, kinderen, christelijke gezinnen, jeugd, wezen, 
kuisheid, arbeiders, houthakkers, timmerlui, meubelmakers, ingenieurs, 
begrafenisondernemers, opvoeders, uitgestotenen, reizigers, stervenden en een zalige 
dood.  
En natuurlijk is hij ook de patroon van ons huis. Op maandag 20 maart wordt iedereen 
uitgenodigd om 14.30 uur in de kapel. Wie vieren eerst eucharistie en daarna wordt U een 
kleine receptie aangeboden ter ere van het feest van de Heilige Jozef. 

 

SOLIDARITEITSMAALTIJD 
 

Op dinsdag 28 maart organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een 
solidariteitsmaaltijd. Het land in de kijker is dit jaar Burkina Faso. Onze 
koks bereiden die dag een typische maaltijd van dat land. De opbrengst 
van deze activiteit gaat naar Broederlijk delen. Zij helpen de boeren ginder 
om hun eigen keuzes te maken, geven vorming, leren hen technieken aan om hun grond 
vruchtbaarder te maken, geven leningen aan vrouwen om een schaap te kunnen kopen 
zodat ze organische mest hebben en helpen hen om met vrachtwagens stenen te 
vervoeren om rond hun velden erosiedijken te bouwen.  
Door samen te tafelen tonen wij ook dat we solidair zijn met de mensen die het ginder 
moeilijk hebben.  
*Bewoners kunnen komen eten om 11 uur in de polyvalente zaal. Zij dienen in te schrijven 
bij de woonbegeleiders. 
*Bewoners van de assistentiewoningen van residentie Louise en de assistentiewoningen 
van Hove, medewerkers, vrijwilligers, familieleden, … kunnen komen tafelen om 12 uur in 
de cafetaria. Inschrijven kan via de receptie of via het infobord bij de cafetaria. 
 
Voor de prijs van 10 euro krijgt u soep, een hoofdgerecht en een klein zoetigheidje. 
 

GEZOCHT 
 

Op vrijdag 7 april gaan we in de eucharistieviering palm wijden. Om iedereen te kunnen 
voorzien zijn we nog op zoek naar veel palmtakjes. Wie palm kan missen mag die graag 
bezorgen aan Petra. We verzamelen de takken tegen vrijdag 31 maart. Zo hebben we nog 
de mogelijkheid om ze te bevestigen aan de kaartjes. 
 
We zijn ook nog op zoek naar helpende handen. Op dinsdag 28 maart zoeken we mensen 
die willen helpen aan de solidariteitsmaaltijd. We kunnen hulp gebruiken voor 
verschillende taken: geld ontvangen, soep opdienen, afwassen,… 
 
De Paaswake gaat door op zaterdag 15 april. We zijn voor die eucharistieviering op zoek 
naar mensen die willen helpen met het vervoer van de bewoners voor en na de  dienst. De 
viering is om 15.00 uur. We starten met het vervoer vanaf 14.30 uur… 
 
Wie bij deze activiteiten wil helpen kan zijn naam doorgeven aan Petra 
(man@huizesintjozef.be)  
 

 

mailto:man@huizesintjozef.be
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
D’alleine Maria  12/03/1921  96 jaar K2  Huize Ida 
Vande Velde Victorine 12/03/1925  92 jaar K102  Huize Beatrijs 
Desnyder Marcella 13/03/1923  94 jaar K146  Huize Beatrijs 
Ameel Simonne  15/03/1927  90 jaar K12B  Huize Ida (KV) 
Fieu Walther  15/03/1935  82 jaar K106  Huize Beatrijs 
Depuydt Jeanne  17/03/1931  86 jaar K117  Huize Beatrijs  
Bauden Henri  24/03/1923  94 jaar  K25  Huize Ida 
Vandamme Maria  27/03/1922  95 jaar K238  Hove (NEH) 
Devacht Erik  28/03/1935  82 jaar  K112  Huize Beatrijs  
Peene Frans   29/03/1930  87 jaar K231  Hove (NEH) 
Duriez Lucienne  31/03/1929  88 jaar K145  Huize Beatrijs 
 
Proficiat aan de jarigen! 
 

Op 15 februari werd Hilonia Fraeyman 89 jaar. Zij stond per vergissing niet in Ten 
Huize van vorige maand, dus willen wij haar bij deze toch nog feliciteren met haar 
verjaardag. 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op 31 januari nam mevrouw Suzanna Maes haar intrek in kamer 132 (Huize 
Beatrijs). Ze is afkomstig van Ieper en verbleef hier al een tijdje in kortverblijf. 

De heer Nestor Baert woont sinds dinsdag 21 februari in kamer 19 (Huize Ida). 
Nestor woonde hiervoor in flat 1C in Residentie Louise. 

We wensen Suzanne en Nestor een mooie tijd in ons Huis. 

 

VERHUISD 
Erik Devacht verhuisde op dinsdag 21 februari naar kamer 112 (Huize Beatrijs), 
hij verbleef hiervoor in kamer 19 (Huize Ida). 
 

We wensen Erik een vlotte aanpassing. 
 

OVERLIJDEN 
De heer Paul Claes is op woensdag 15 februari overleden. Paul verbleef in kamer 

112 (Huize Beatrijs) en werd 82 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Paul veel sterkte in deze tijden van afscheid. 
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HUIZE IDA 

ACTIVITEIT LAGERE SCHOOL 
Samen met de bewoners kwamen de leerlingen van het 6de leerjaar  bingo spelen. 
Een mix van oud en jong, dat moet kunnen. De bewoners waren dan ook bijzonder 
opgetogen. 
 

 

MARIA LICHTMIS 
Op Maria Lichtmis denken we aan pannenkoeken. 
Samen met de vrijwilligers en de keuken werden er stapels pannenkoeken 
geserveerd en veel schoot er niet meer over. 
 

AANKONDIGING 
Op maandag 13 maart gaat onze jaarlijkse 
fiets-14-daagse van start. We nodigen alle 
bewoners uit om in deze 14 dagen 
minstens vijf  keer te komen fietsen. In 15 
minuutjes geven we het beste van onszelf 
en proberen zoveel mogelijk kilometers te 
koersen. Vrijdag 24 maart worden ‘de 
kampioenen’ gevierd met een hapje en een 
drankje. Iedereen, geoefende sportieveling 
of beginnende sporter is van harte welkom 
in de polyvalente zaal. 

   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=omxgqtBd&id=B3A0CCC5685DCCCFC308E4CA1147C6F0C36CDE9B&q=fietsen+tekening&simid=608010144612092491&selectedIndex=33
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/03 Actualiteit Living 9u30 

 Aswoensdagviering Kapel 15 uur 

Donderdag 02/03 Relaxatie 10 uur 

 Pannenkoeken Living 14u30 

Vrijdag 03/03 Turnen Polyv. 10 uur 

 Gezelschapsspelen Living 15 uur 

Maandag 06/03 Turnen Polyv 10 uur 

 Bingo Living 15 uur 

Dinsdag 07/03 Kapper Kapsalon 

 Kervelsoep Living 15 uur 

Woensdag 08/03 Actualiteit Living 9u30 

 Cupcakes bakken Living 15 uur 

Donderdag 09/03 Relaxatie 10 uur 

 Dessertbuffet met vrijwilligers Cafetaria 15 uur 

Vrijdag 10/03 Groepsturnen Polyv 10 

 Quiz Living 15 uur 

Maandag 13/03 Start Fietsweek  Polyv 10 uur 

 Fietsweek + Naaiatelier Living 15 uur 

Dinsdag 14/03 Kapper + Fietsweek Kapsalon 

 Wortelsoep Living 15 uur 

Woensdag 15/03 Actualiteit + Fietsweek Living 9u30 

 Kaarting + Individuele begeleiding Cafetaria 14uur 
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Donderdag 16/03 Relaxatie + Fietsweek 10 uur 

 Kruisweg  Kapel 15 uur 

Vrijdag 17/03 Fietsweek Poly 10 uur 

 Appelcake Living 14u30 

Maandag 20/03 Fietsweek Polyv 10 uur 

 Feest van St. Jozef met viering en receptie Kapel 14u30 

Dinsdag 21/03 Kapper + Fietsweek Kapsalon 

 Tomatensoep met balletjes Living 14u30 

Woensdag 22/03 Actualiteit + Fietsweek Living 9u30 

 Kaarting + Individuele begeleiding Cafetaria  14 uur 

Donderdag 23/03 Fietsweek 10 uur 

 Avondactiviteit: roerei Living 17 u30 

Vrijdag 24/03 Fietsweek Polyv 10 uur 

 Afsluit Fietsweek Living 15 uur 

Maandag 27/03 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Muziekbingo Living 15 uur 

Dinsdag 28/03 Kapper Kapsalon 

 Solidariteitsmaaltijd Poly middag 

 Champignonsoep Living 14u30 

Woensdag 29/03 Individuele begeleiding Living  

 Kaarting Cafetaria 14 uur 

Donderdag 30/03 Relaxatie 10 uur 

 
Activiteit met 2de leerjaar St. Jozefsschool 

Koor  

Living 14u45 

Kapel 15u45 

Vrijdag 31/03 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Uno Living 15 uur 
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HUIZE BEATRIJS  

PANNENKOEKENBAK 

Lichtmis betekent pannenkoeken bakken, veel pannenkoeken!  De geur, instant 

gezelligheid is dat. En van die grote stapel, was al snel niet veel meer te merken… 

BINGO MET HET 6DE
 LEERJAAR 

Kindjes kunnen we deze leerlingen al niet meer noemen. Want enkelen onder hen 

waren al groter dan sommige bewoners. Desalniettemin waren ze heel welgekomen 

op de dienst. We waren getuige van een heel mooie samenwerking tussen ‘jong’ en 

‘oud’! Heel gezellig was dat. Zowel leerlingen als bewoners vonden het fijn. Meer 

moet dat niet zijn! 
  

 

BEWEGEN 

Kegelspel op de dienst. 60, 70, 80 of zelfs 90 jaar, de competitiedrang was er… 
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WEEK VAN DE LIEFDE 

Love is in the air… We hadden allerlei liefdesactiviteiten voorzien. Maar helaas 
waren heel wat bewoners ziek en bleven anderen preventief op kamer. Daardoor 
moesten de activiteiten wat wijken.  

Toch was er ruimte voor het lezen van liefdesgedichten. Een zelfgeschreven gedicht 
moeten we je wel schuldig blijven, want we zijn duidelijk geen poëten.  

Gelukkig ging de living op vrijdag weer open, net op tijd voor het bakken van 
hartenkoekjes.  

Gelukkig zijn de bewoner weer genezen na een week van ‘liefdevolle’ zorgen.  
‘Geluk is iemand gelukkig maken’ 

 

WORDEN WE FIETSKAMPIOEN? 

Maandag 13 maart start de fiets-14-daagse. Dit betekent dat alle bewoners worden 

uitgenodigd om minstens vijf keer te komen fietsen in de polyvalente zaal. Zo veel 

mogelijk kilometers overbruggen in 15 minuten, dat is de bedoeling.  Op vrijdag 24 

maart is er de viering van de kampioenen. Duimen dat jullie bij die kampioenen 

mogen horen! 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – niet beschermd Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/03 Broccolisoep maken VM - Living 

 Aswoensdagviering 15u - Kapel 

Donderdag 02/03 Kaartspel VM - Living 

 Appelcake + appemoes maken NM - Living 

Vrijdag 03/03 Verzoeknummertjes NM – Living 

Maandag 06/03 Restaurantdag: steak Living 

 Ouderwetse taalspelletjes NM - Living 

Dinsdag 07/03 Soepgroenten snijden VM - Living 

 Actualiteit NM - Living 

Woensdag 08/03 Kervelsoep maken VM -Living 

 Spel NM - Living 

Donderdag 09/03 Kaartspel VM - Living 

 Vrijwilligers verwennen NM - Living 

Vrijdag 10/03 Fotopret NM - Living 

Maandag 13/03 Feestnamiddag met muziek NM - Living 

 Fietsweek Poly 

Dinsdag 14/03 Soepgroenten snijden VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Mannenmoment NM 

Woensdag 15/03 Preisoep maken VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Sjoelen NM -  Living 

Donderdag 16/03 Kaartspel VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Speculoosmousse maken NM – Living 
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 Kruisweg 15u -Kapel  

Vrijdag 17/03 Wellness NM -  Living 

 Fietsweek Poly 

Maandag 20/03 Sint-Jozef viering 14u30 - Kapel 

 Fietsweek Poly 

Dinsdag 21/03 Soepgroenten snijden VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Lentespel NM - Living 

Woensdag 22/03 Tomatensoep met balletjes maken VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Spreuken en gezegden NM - Living 

Donderdag 23/03 Kaartspel VM - Living 

 Fietsweek Poly 

 Uitstap floralux 14u - Living 

Vrijdag 24/03 Frans quiz NM - Living 

 Afsluit fietsweek Poly 

Maandag 27/03 Bingo NM - Living 

Dinsdag 28/03 Soepgroenten snijden VM - Living 

 Solidariteitsmaaltijd Middag - Poly 

Woensdag 29/03 Champignonsoep maken VM - living 

 Individuele NM - Living 

Donderdag 30/03 Creatief met het 2de leerjaar 14u45 - Living 

 Koor 15u45 - Kapel 

Vrijdag 31/03 Paascrea NM - Living 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

MANNEN AAN HET WERK 
Terwijl de dames genieten van 

hun kopje koffie, steken onze 

mannen de handen uit de 

mouwen. Roger, Albert, Erik en 

André maakten samen wintervoer 

voor de vogels (vetbollen), en ze 

gingen ook aan de slag met de 

figuurzaag. Albert en Erik 

vormden een goed duo – jammer 

genoeg sprong de zaag kapot en 

konden ze hun figuurtje 

voorlopig nog niet afwerken. 

 

HEEL VEEL LEKKERS… 
Een lekker hapje gaat er altijd in! 

De voorbije maand genoten we 
van een lekker ontbijtbuffet,  
Chef-kok Jan kwam ons 
verwennen met lekkere en 
versgebakken ‘churros’, (dat zijn een soort oliebollen in een 
langwerpige vorm), en met Maria Lichtmis genoten we van 
heerlijke pannenkoeken. Op 14 februari, speciaal voor 
Valentijn, kwamen Nelly en André ons weer culinair in de watten leggen. Zij 
toverden voor ons een videetje met vis op tafel. Heerlijk genieten! Onze maaltijd 
sloten we af met een heus Valentijnsbal.  
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BEZOEK VAN SCHOOL: KLEUTERS EN ZESDE LEERJAAR 
We kregen bezoek van een paar leerlingen uit het zesde 
leerjaar. Zij hielpen onze bewoners met een spelletje sjoelbak, 
en ze deden ook een quiz met onze mensen: vragen over 
thema ‘winter’ en een spel met foto’s over ‘Europa’. Knap om 
te zien hoe vlot jong en oud met elkaar omgaan!  
Ook onze vriendjes uit de derde kleuterklas blijven regelmatig 
langs komen om samen te bewegen. Ook hier is het 
hartverwarmend om te zien hoe lief en zorgzaam de kinderen 
onze bewoners betrekken bij hun spel. 

VALENTIJNSBAL 
Tijd om de extra calorieën van ons heerlijke vispannetje te verbranden! 

tafels en stoelen aan de kant, wat mooie muziek, en ons valentijnsbal kon van start 
gaan! Dank je wel Miet, Jeanine en Gaetan om onze bewoners uit te nodigen op de 
dansvloer. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/03 Individuele begeleiding  

 Aswoensdag-viering  15 uur, kapel 

Donderdag 02/03 Voorlezen  

 Pannenkoekenbak  

Vrijdag 03/03 Turnen  

 Wellness: voetbadjes  

Maandag 06/03 Turnen  

 
Houtbewerking voor de mannen 

Avond: croque monsieurs  

 

Dinsdag 07/03 Soep maken  

 Creatief: lentedecoratie  

Woensdag 08/03 Individuele begeleiding  

 Sjoelbak  

Donderdag 09/03 Voorlezen  

 Dessertbuffet voor onze vrijwilligers  

Vrijdag 10/03 Turnen  

 Verzoekprogramma: zang  

Maandag 13/03 Fietsweek  

 Belevingsgericht werken rond breien, haken, 
naaien 

 

Dinsdag 14/03 Soep maken  

 Mannenmoment + reminiscentie thema lente  

Woensdag 15/03 Fietsweek  

 Handmassage, nagels lakken  
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Donderdag 16/03 Voorlezen + Fietsweek  

 Kruisweg  Kapel, 15 uur 

Vrijdag 17/03 Fietsweek  

 Chocoladekoekjes bakken  

Maandag 20/03 Fietsweek  

 Viering Sint Jozef  + receptie Kapel, 14.30 uur 

Dinsdag 21/03 Soep maken + Fietsweek  

 Dansnamiddag  

Woensdag 22/03 Fietsweek  

 Wellness-activiteit  

Donderdag 23/03 Voorlezen + Fietsweek  

 Reis rond de wereld: quiz/reminiscentie  

Vrijdag 24/03 Fietsweek  

 Bakken: crumble van appel en peer  

Maandag 27/03 Turnen  

 Bewegingsactiviteit  

Dinsdag 28/03 Solidariteitsmaaltijd vanaf 11 uur  

 Creatief: paasdecoratie  

Woensdag 29/03 Volleybal  

 gezelschapsspel  

Donderdag 30/03 Voorlezen Koor in de kapel 

 Reminiscentie-activiteit door leerlingen van 
MMI + koor om 15.45 uur 

 

Vrijdag 31/03 Turnen  

 Bakken: appeltaartje met bolletje ijs  
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HOVE 

OPSTART LIVINGWERKING IN HOVE 
Sinds 20 februari zijn de deuren van Hove geopend. Vele stielmannen lopen er nog 
rond om de laatste schilderwerken en installeerwerken af te ronden. We zien ook 
veel bewoners en hun familieleden, met veel gerief en wat gezonde nervositeit hun 
intrek nemen in hun nieuwe kamer. Daarnaast zijn ook een aantal nieuwe 
medewerkers gestart die het team van Hove versterken.  
Kortom, het is een boeiende drukte in deze uitdagende periode! Aarzel niet om 
medewerkers aan te spreken bij vragen of bemerkingen, wij zullen trachten 
antwoorden te bieden… maar op dit moment is nog niet alles even duidelijk en 
verloopt alles nog niet even vlot aangezien het voor ons ook allemaal nieuw is. 
 
In deze opstartfase, die vermoedelijk nog zal lopen tot eind maart, willen wij binnen 
de livingwerking het accent leggen op kennismaking met de dienst, de medewerkers 
en tussen de bewoners onderling. Daarnaast zullen wij tijdschriften, kranten, 
muziek, spelmateriaal, enz. ter beschikking stellen zodat jullie in de living of op 
kamer de tijd zinvol kunnen besteden.  
 
In maart proberen we wel al een aantal vaste activiteiten in te plannen zodat dit een 
houvast biedt aan de bewoners. Op dinsdagvoormiddag bereiden we samen soep. 
Daarnaast zijn er in maart en april een aantal pastorale activiteiten naar aanleiding 
van de vastenperiode en de goede week. Van 13 maart tot en met 24 maart 
organiseert de kiné binnen Huize Sint-Jozef een fiets-14 daagse.  
Tijdens deze 14-daagse strijden de bewoners onderling om zoveel mogelijk 
kilometers af te leggen. Dit vindt plaats in de polyvalente ruimte. 
 
De concrete planning voor maart kunnen jullie vinden op pagina’s 20 en 21 van de 
huiskrant. 
 
Het dagverloop sluit aan op de maaltijden die worden aangeboden. Vanaf 8u kan 
men het ontbijt nemen in de living tot 9u30. Op termijn kan men aansluiten op een 
ochtendactiviteit. Om 11u wordt de soep geserveerd en om 11u30 vindt het 
middagmaal plaats. Na de middagrust (om 14u30) nuttigen we ‘een zatte kaffie’ met 
een koekje en aansluitend wordt een namiddagactiviteit opgezet. Het avondmaal 
wordt geserveerd om 17u30 in de living. 
 
Vanuit de vakgroep wonen (dat is de verantwoordelijke wonen en de 
woonbegeleiders) wensen we jullie een aangenaam verblijf toe! 
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Dag en datum Activiteit: Hove Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/03   

 Aswoensdag viering 15u kapel 

Donderdag 02/03 Kennismaking en rondleiding 14u30 living 

 Koffietafel 14u30 living 

Vrijdag 03/03   

 Koffietafel 14u30 living 

Maandag 06/03   

 Filmnamiddag 14u30 living 

Dinsdag 07/03 Bereiden soep 9u living 

 Koffietafel 14u30 living 

Woensdag 08/03   

 Koffietafel + Spelnamiddag 14u30 living 

Donderdag 09/03 Dessert maken  

 Koffietafel 14u30 living 

Vrijdag 10/03   

 Koffietafel + Bingo 14u30 living 

Maandag 13/03 Start fietsweek Polyvalente zaal 

 Koffietafel + Kennismaking bewoners 14u30 living 

Dinsdag 14/03 Bereiden soep 9u living 

 Koffietafel 14u30 living 

Woensdag 15/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Koffietafel + Pannenkoeken bakken 14u30 living 
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Donderdag 16/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 
Koffietafel 

Kruisweg 

14u30 living 

15u kapel 

Vrijdag 17/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Koffietafel + Decoratie 14u30 living 

Maandag 20/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Feest van Sint-Jozef 14u30 kapel 

Dinsdag 21/03 Bereiden soep 9u living 

 Koffietafel + Filmnamiddag 14u30 living 

Woensdag 22/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Koffietafel + Geurzakjes maken 14u30 living 

Donderdag 23/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Koffietafel + Paasdecoratie maken 14u30 living 

Vrijdag 24/03 Fietsweek Polyvalente zaal 

 Afsluit fietsweek 14u30 Polyvalente zaal 

Maandag 27/03   

 Koffietafel + bloemschikken 14u30 living 

Dinsdag 28/03 Bereiden soep 9u living 

 Solidariteitsmaaltijd 11u Polyvalente zaal 

Woensdag 29/03   

 Koffietafel + Wellnessnamiddag 14u30 living 

Donderdag 30/03   

 
Koffietafel  

Koor 

14u30 living 

15u45 kapel 

Vrijdag 31/03   

 Muziekquiz 14u30 living 
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS  
Pype Paula    02/03/1934  83 jaar Flat 2C 
Pattyn Jozef    07/03/1927  90 jaar Flat HOV13 
Baillivier Claudina   12/03/1923  94 jaar  Flat GA 
Baillivier Daniel   20/03/1930  87 jaar Flat 1F 
Sweertvaegher Cecilia  21/03/1940  77 jaar Flat HOV10 
Notebaert Anna   27/03/1920  97 jaar Flat 2A 
 

 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

NIEUWE BEWONERS 
Op 1 februari werden de sleutels overhandigd van de assistentiewoningen in Hove. 
Volgende bewoners nemen tussen 6 februari en eind maart hun intrek in hun 
nieuwe thuis. We heten hen van harte welkom en wensen hen een aangenaam 
verblijf in ons huis. 
 

 Candry Maria      HOV1 

 Lasure Alfons     HOV2 

 Louwagie Guibertus – Keirsebilck Susanne HOV3 

 Lemaire Fredy – Mostrey Hilda   HOV4 

 Colpaert Yolande     HOV5 

 Desmadryl Achiel     HOV6 

 Devogel Marcel – Ollevier Nelly  HOV7 

 Santy Robert – Parmentier Gerarda  HOV8 

 Devos Georges     HOV9 

 Sweertvaegher Cecilia    HOV10 

 Grymonpon Irène     HOV11 

 Christiaens Theresia    HOV12 

 Pattyn Jozef – Simoens Marie-Jeanne  HOV13 

 Bintein Beatrix     HOV14 

 Demeester Marie-Louise    HOV15 
 
Ook op 1 februari nam mevrouw Hilda Fertin de sleutels in ontvangst van flat 3H 
(Residentie Louise), zij is afkomstig van Elverdinge. 
 
We wensen iedereen een mooie tijd in onze assistentiewoningen! 
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VERHUISD 
Op 21 februari nam Nestor Baert zijn intrek in kamer 19 (Huize Ida). Hij woonde 
hiervoor in flat 1C.  
We wensen Nestor een vlotte aanpassing. 
 
 

ACTIVITEITEN  BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN HOVE 
Wat betreft het activiteitenaanbod voor de bewoners van de assistentiewoningen 
van Hove staan we in de startblokken. We streven ernaar om de bewoners zoveel 
mogelijk samen te brengen om zo het sociaal contact te stimuleren.  De bewoners 
van Hove kunnen aansluiten op de activiteiten die plaatsvinden in de living van het 
eerste verdiep van Hove. Voor de planning van de wekelijkse activiteiten kunnen 
jullie terecht op pagina 19 en 20 van deze huiskrant.  
De bewoners kunnen verder ook aansluiten, samen met hun familie, op de 
uitstappen die georganiseerd worden voor de bewoners van Residentie Louise. 
 
Op dinsdag 11 april worden jullie alvast uitgenodigd op een uitstap naar de Paters in 
Westvleteren. We nodigen hierbij ook graag familieleden uit om mee te gaan. We 
vertrekken vanuit het woonzorgcentrum om 16u. Vanaf maart zal er een 
inschrijvingsformulier te vinden zijn aan het infobord op het verdiep van de 
assistentiewoningen van Hove. 
 

ACTIVITEITEN RESIDENTIE LOUISE 
 

Turnen UITZONDERLIJK op maandag 6 maart om 14u30 in de living van Residentie 
Louise in plaats van 13 maart!!! 
 
Op donderdag 23 maart vindt een filmnamiddag plaats. Aangezien het te ‘klaar’ is in 
de living, zal de film vertoond worden in de vergaderzaal (tweede verdieping).  We 
spreken vooraf af om 14 u in de living om samen naar de vergaderzaal te gaan. Met 
wat sneukelingsjes kijken we naar de film ‘Le gendarme de Saint-Tropez’ met Louis 
De Funes. Prijs voor deze namiddag bedraagt 2 euro. 
 
Op dinsdag 11 april trekken we richting de paters. We nodigen hierbij graag alle 
familieleden uit om mee te gaan. We spreken af om 16u in de living.  
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TERUGBLIK 
 

Op donderdag 16 februari kwamen we samen voor een koffietafel in het teken van 
Valentijn! En of het gezellig was! Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om de 
kommetjes vol te krijgen met stukjes ananas, meloen, appel, druiven, kiwi, banaan, 
… . Dit werd nog aangevuld met lekkere zachte ouderwetse snoepen (“nonnebillen”) 
en boudoirkoekjes. Na het snijwerk was het dan tijd om te smullen en iedereen kon 
naar wens stukjes in de gesmolten chocolade doppen! Een ware lekkernij die door 
alle aanwezigen meer dan in de smaak viel! 
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Devos Geert    13/03/1970 
Prinsie Jaimie   20/03/1995 
Demolder Evelien   28/03/1986 

Gelukkige verjaardag! 

 

GEBOORTE 
Op maandag 20 februari werd Hilde Claeys (woonbegeleidster Huize Ida) mammie 
van een kleindochtertje Noa. Haar zoon Nils en schoondochter Valery schonken 
zoontje Mathis een zusje. 

Van harte proficiat! 

 

PERSONEELSWISSELS 
Huize Ida 

Shana Coussens (verpleegkundige) ging in zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen 

door Jasmien Huyghe (zorgkundige) vanaf 8 februari.  

Huize Beatrijs 

Katrien Devaere (zorgkundige) is momenteel in langdurig ziekteverlof. Zij wordt 

vervangen door Elisabeth Pova (zorgkundige), die hier reeds stage heeft gelopen.  

Hove 

Vanaf maart vervoegen Carine Mesdag (verpleegkundige) en Mieke Houthoofd 

(verpleegkundige) het team thuisverpleging. Zij zullen de nodige thuisverpleging in 

Hove realiseren.  

Het team van Hove verwelkomt vanaf maart een nieuwe medewerker, Melissa 

Delanghe (zorgkundige) om het team te versterken.  

Eugenie Ledoux werkte als zorgkundige in de nachtdienst. Vanaf april zal zij 

terugkeren naar de dagdienst en het team in Hove vervoegen. Elke Bostyn neemt 

haar plaats in als zorgkundige in de nachtdienst.   
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VRIJWILLIGERS 

 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
Van 6 tot en met 10 maart is het week van de vrijwilliger. Omdat jullie ons team en 
onze werking versterken nodigen we jullie uit voor een gezellig dessertbuffet op 
donderdag 9 maart om 14u30. Jullie kunnen aanschuiven op de dienst waar jullie 
ondersteuning bieden of op de dienst waar jullie familielid woont. Graag vooraf 
doorgeven of jullie komen aan Hilde (Huize Ida), Sofie (Huize Beatrijs) of Charlotte 
(Beschermde afdeling Huize Beatrijs). We maken die namiddag ook tijd voor een 
bezoek aan de nieuwe dienst Hove.  
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR ACTIVITEIT HUIZE BEATRIJS 
De decoratie op onze dienst is aan vernieuwing toe. Daarom besloten we om een 
uitstapje naar de floralux te plannen met onze bewoners, en dat op 
donderdagnamiddag 23 maart. Kan iemand van jullie ons hiervoor ondersteunen? 
Gelieve mij te verwittigen voor 14 maart. Dank op voorhand!  
 

Sofie van Huize Beatrijs 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HOVE 
De eerste bewoners namen hun intrek in Hove. Om onze livingwerking op punt te 
stellen zijn wij nog op zoek naar geëngageerde vrijwilligers om de medewerkers en 
bewoners te ondersteunen in Hove. We zijn vooral op zoek naar mensen die zich 
willen inzetten tijdens de maaltijd- en activiteitenbegeleiding. Indien interesse 
kunnen jullie mailen naar valerie.pattyn@huizesintjozef.be. 
 

ZET ALVAST VOLGENDE DATA IN JULLIE AGENDA… 

 Donderdag 6 april: vrijwilligersvergadering om 14u30 in de grote vergaderzaal 

 Dinsdag 9 mei: vergadering wandeling en uitstappen + vorming gemachtigd 
opzichter om 14u30 in de grote vergaderzaal 

 Dinsdag 6 juni: vergadering cafetaria om 14u30 in de cafetaria 

 Juni: vorming EHBO (datum volgt nog) 
 
 
 

  

mailto:valerie.pattyn@huizesintjozef.be
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BELEIDSINFO 

GEBRUIKERSRAAD 
De volgende gebruikersraad gaat door op dinsdag 14 maart om 16u in de cafetaria. 
Hierbij nodigen wij graag bewoners en familieleden uit. Dit overleg biedt de 
mogelijkheid aan familie en bewoner om inspraak te hebben in de werking van het 
woonzorgcentrum. 
 

RESULTATEN KWALITEITSINDICATOREN 
In de media sprak men onlangs over ‘het meten van kwaliteit’ in woonzorgcentra en 
daarbij haalde men aan dat veel bewoners vallen en dat er veel fouten gebeuren 
met de medicatie. Met deze berichtgeving worden woonzorgcentra opnieuw 
negatief in het daglicht gesteld. Dit is jammer, terwijl onze medewerkers steeds 
streven naar een kwaliteitsvolle zorg zonder al te veel valpartijen en fouten. We 
willen jullie er op wijzen dat de resultaten die de media meedeelden volledig uit hun 
context werden gehaald. Tot slot willen wij jullie onze resultaten van onze 
kwaliteitsmeting in 2016 via de huiskrant meedelen. Voor de uitgebreide 
verslaggeving van de resultaten wordt verwezen naar ons dossier dat ter inzage ligt 
in de cafetaria en in de personeelsruimte. 
 
Resultaten objectieve kwaliteitsindicatoren 
 

- Op 20 april 2016 hadden 0% van de bewoners een decubituswonde 
- Tussen maart en oktober 2016 had 9,1% van de bewoners een onbedoeld 

gewichtsverlies van 5% of meer 
- 2,4% van de bewoners had 1 valincident in de maand mei 2016 
- 1,2% van de bewoners had 2 of meer valincidenten in de maand mei 2016 
- Van 13 tot en met 19 juni werden geen medicijnincidenten geregistreerd 
- 52,2% van het zorgpersoneel werd gevaccineerd tegen het griepvirus 
- 46,9% van de bewoners had op datum van 20 maart 2016 5 tot 9 

voorgeschreven geneesmiddelen door de huisarts 
- 37% van de bewoners had op datum van 20 maart 2016 10 of meer 

voorgeschreven geneesmiddelen door de huisarts 
- In 2016 overleden 18 bewoners, waarvan 15 in het woonzorgcentrum en 3 in 

het ziekenhuis 
- Alle bewoners hebben een up-to-date-plan rond de zorg rond levenseinde 

 
Resultaten subjectieve kwaliteitsindicatoren 
 

In oktober werden bewoners zonder cognitieve problemen bevraagd naar hun 
kwaliteit van leven in het woonzorgcentrum. Zij moesten verschillende stellingen 
scoren op een schaal van 1 tot 5. Waarbij 5 staat voor zeer goed. Hieronder zie je 
een overzicht van de scores. 
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De bewoners met cognitieve problemen werden niet bevraagd. Hun 
contactpersonen werden aangeschreven en bevraagd naar de kwaliteit van leven in 
ons woonzorgcentrum. Zij dienden stellingen te scoren rond verschillende thema’s 
op een schaal van 1 tot 5. Waarbij 5 staat voor zeer goed. Hieronder zie je een 
overzicht van de scores. 
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’ 
Maandag 20 maart. Café ‘ De Groote Kruiskalksyde ‘ , rond 11u10. “ Waar blijft onze 
Gerard toch zo lang?”. Jeroom kijkt ongerust naar zijn polshorloge en naar de deur. 
Maar de deur van de herberg blijft potdicht. Ook de gsm van Michel bevestigt de 
onverwachte aanwezigheid van zijn ‘ besten maat ‘ en zelf de smartphone van 
waard Jozef is heel consequent: Gerard is al tien minuten te laat! “ Moet ik eens 
bellen? ”probeert Jeroom maar het is integendeel de deurbel die rinkelt. Daar is de 
verloren zoon! 
“ Sorry , sorry ! “ hijgt Gerard. “ Ik heb deze morgen wat ‘ geboerd ‘ op mijn land, en 
ik heb de tijd wat uit het oog verloren. Weet je wat, drink er vlug eentje!” Dat laten 
onze ‘ copains ‘ zich geen tweemaal zeggen. In een mum van tijd plant cafébaas 
Jozef twee verse pinten op tafel. “ Goed geboerd!” duimt onze Gerard. 
“ Zo,” opent Michel de debatten. “Meneer heeft dus op zijn land gewerkt. Je weet 
toch dat dit niet zonder gevaar is? Ik kende vroeger een ‘ grote, rijke ‘ boer maar op 
zekere dag kreeg hij bezoek van de inspecteur van de belastingen. Er werd in de 
goegemeente immers beweert, dat hij zijn personeel in ‘ het zwart ‘ betaalde. “ Wie 
werkt hier allemaal ? “ zei de inspecteur gewichtig? 
De boer zuchtte en begon na te tellen. “ Wel, zei hij. “ Hier werkt een knecht en die 
geef ik € 400 per maand, plus kost en inwoon. Dan is er nog een kokkin, die krijgt  
€300 per maand en die woont hier ook in. En dan heb je nog ‘ de sukkelaar ‘ . Hij 
verdient € 10 in een maand en af en toe mag hij eens bij te boerin slapen. De 
ambtenaar keek hem heel subtiel aan en vroeg. “ Zou ik die misschien eens kunnen 
spreken?” “ Natuurlijk , zei de boer. Hij staat hier voor u! “ 
Onze pseudoboeren vinden het echter maar een triestig verhaal, waarop Jeroom 
zegt: “ Die boer had toch beter eieren verkocht, ten minste als zijn kippen willen 
leggen!” Drie paar ‘ei’skoude ogen, vol met vraagtekens, kijken hem onbegr’ ei 
‘pend aan. “ Kijk, grapt Jeroom , ik leg het u even uit. Er was eens een vrouw, die 20 
eieren bij hem kwam kopen. Naar het schijnt waren ze legvers en bijzonder lekker. 
De volgende dag echter kwam ze heel kwaad terug en beweerde dat alle eieren 
poepleeg waren. Ook de boer was razend en ging met grote stappen naar het 
kippenhok. “ Nu is het genoeg!” brieste hij uit. “Wie van jullie, neemt hier de pil?” 
Gerard hijgt al lang niet meer. Hij glimlacht echt bijzonder breed. “ Toen ik nog klein 
was, vertelt hij , kwam mijn vader thuis met twee emmers koemest. Ik vroeg hem: “ 
Pa, wat ga je daar mee doen?” En weet je wat ik toen zei? Drie hoofden schuddend 
ontkennend. “ Wel, zei ik , ik heb ze toch liever met slagroom!” 
“ Ja, beaamt waard Jozef, ik kan ook over landbouwers meepraten. Sommige boeren 
zijn inderdaad heel eigenaardige gasten! Een week of drie geleden, na de Hoogmis, 
zitten er hier drie ‘ akkerbouwers ‘ aan een tafeltje. Ze vragen een reep chocolade 
en ik denk uiteraard dat ze gaan kaarten. Maar neen hoor, ze beginnen daar tegen 
elkaar ‘op ‘ te ‘ stoefen ‘. Zegt de eerste : “ Weet je, thuis op mijn hof heb ik koeien  
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die zich zelf kunnen melken. Als ik mij ’s morgens verslaap, zijn ze al gemolken en zit 
de melk reeds in de bussen.” Boer twee lacht even en pocht op luide toon verder: “ 
Dat is nog niets!” bluft hij. “ Ik heb op ons hof een paard dat zelf kan ploegen. Als ik 
’s morgens op het land aankomt, is ‘ het stuk ‘ al lang geploegd!” De derde 
landbouwer houdt zich echter heel bedeesd en weet niet van welke eitjes taarten 
bakken. “ Luister, fluistert hij zacht. “ Ik heb thuis een ezel, en die doet gans het 
huishouden!” 
“ ’t Is toch zeker ik niet! “ roept Michel verontwaardigd, en weet je wat Jozef, heb jij 
misschien glazen die zich zelf kunnen vullen?” 
De cafébaas verstaat de tip en tovert drie glazen van het rek naar de tap. Heel 
laconiek goochelt hij met de woorden : Hokus, Pokus, Pas! Drie nieuwe pinten in een 
glas!  
Met brede, magische gebaren en van onder een besmeurde vaatdoek verschijnen 
op de stamtafel drie bruin – witschuimende Sterren ( Stella’s )! 
Jeroom wil graag iets zeggen, maar daar ‘ ontploft ‘ een bruin geluid in de 
onmiddellijke omgeving van onze Jef. Even is het ‘ bijzonder geurig ‘ maar daarna 
merkwaardig stil, waarop de glimlachende Jeroom dan toch even kort zijn mond 
opent: “ Ook vandaag geboerd, Jef ! “ 
 
 

OVER HET WEER GESPROKEN 

 
1 maart: Albinus 
Zet enkele ‘ gaatjesloze ‘ emmers klaar! 
Regent het met Sint – Albinus dat het giet, 
dan doet de boer dat veel verdriet. 
 
14 maart: Mathilde 
Misschien doe je er nog wat kaneel of suiker bij! 
St Mathilde komt uit de hoeken 
met hagelstenen bakt zij koeken. 
 
25 maart: Maria Boodschap 
Geef het antwoord op deze prangende, sportieve vraag : 
Waarom maken voetballers zo graag een “ Schwalbe “? 
Onze Lieve Vrouwe roept de zwaluwen 
en stuurt ze ook terug! 
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HOOR! DAAR IS SCOOP! 
 
VISSEN 
19 februari – 20 maart 
 
Hé Vis, wil je even dichter komen! Jawel, ik wil jou wel even aanraken, want ik vind 
jou een echt sympathieke knul. Kom Vis, wordt toch eens wakker want dromen doe 
je veel te veel. En toch, en toch ben jij een bijzonder vrolijk iemand. 
Je weet het toch : Vissen zijn voortdurend op zoek naar geluk maar vaak zijn ze niet 
zo realistisch. De tekorten kennen van je geliefde kennen is erg mooi en het oogt 
ook heel sympathiek. Maar…a.u.b. beste Vis, sta nu toch eens met je beide voeten 
op de vaste grond en neem onmiddellijk contact met een…. 
 
RAM 
21 maart – 20 april 
 
Want inderdaad Vis, een Ram beschikt immers over heel wat energie en hij is ook 
een echte persoonlijkheid. Goed, hij wordt wel heel vlug boos maar hij is ook een 
echt competitiebeest. Wanneer je met hem (haar) over haar (zijn) carrière praat 
zegt onze zelfbewuste Ram : “ Zeker, ik wil heersen, ik wil veroveren, ik wil macht 
hebben, ik wil president worden. Er zit vuur in mij, ik ben moeilijk te blussen. 
Vis, we hebben het dus niet over de brandweer maar over sport. Sta dus in het doel 
in het voetbalstadion en laat de Ram shotten. Laat hem een hele hoop doelpunten 
maken, dan wordt je ongetwijfeld verkocht aan de Chinezen. En dan…… ben je van 
hem af. 

  



 

 


