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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Samen met de lente mochten we de afgelopen weken nog 20 bewoners op het 

gelijkvloers in Hove verwelkomen. Daarmee is onze nieuwbouw volledig in gebruik 

genomen. 

We wensen alle nieuwe bewoners en medewerkers een vlotte aanpassing en een 

mooie tijd in ‘ons huis’. 

Zoals gewoonlijk, beginnen we ook deze editie met de rubriek zingeving waarin de 

aanloop naar Pasen centraal staat. 

Daarnaast werden hier vorige maand de vrijwilligers in de kijker gezet, mooie foto’s 

hiervan en van andere activiteiten zijn terug te vinden bij de verschillende diensten, 

net zoals de resultaten van de fietsveertiendaagse. 

De activiteitenkalenders werden weer aangevuld en er staan weer een aantal leuke 

vooruitzichten op het programma zoals o.a. ons lenteontbijt op zondag 23 april. 
 

Ten slotte kunnen we genieten van het mooie vervolgverhaal: In de ‘groote 

kruiskalksyde’. 

 

We wensen jullie alvast heel veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet 

 

 

Hilde Hemelsoen 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2r7kn_bSAhWCchoKHXddCtMQjRwIBw&url=http://www.lovethispic.com/blog/7328/75-hello-april-quotes--amp;-sayings&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNH92_8tNPFYSyXcGVJYZH_UubEvwg&ust=1490689065284125
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ZINGEVING 

INSPIRATIE 

 
 
 
 
 
 
 

ZIEKENZALVING 

Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen 
voor elkaar behoort tot het wezen van ons Christen- zijn. Als wij de ziekenzalving geven en 
ontvangen willen we op die manier uiting geven aan hoe wij zorg dragen voor elkaar.  
De ziekenzalving is  een krachtige hulp in de nood waarin een zieke of verzwakte mens kan 
verkeren. Het sacrament heeft een heilzame werking om, door Gods bijstand, de moeilijke 
dagen goed te doorstaan. Het helpt de zieke om te vertrouwen op God en om van daaruit 
het lijden te dragen. Het sterkt hem tegen de angst voor lijden. Bij het Sacrament van de 
Ziekenzalving ligt de nadruk op Gods nabijheid bij de lijdende en zieke mens. De Heer wil 
dichtbij de lijdende mens zijn. De Bijbel vertelt ons dat Jezus zieken de handen oplegde en 
zijn leerlingen opdracht gaf zieken de handen op te leggen en met olie te zalven.  
De ziekenzalving gaat door op dinsdag 4 april om 15 uur in de kapel… 
 

PALMWIJDING EN DE SYMBOLIEK VAN HET PALMTAKJE 

De Franse kloosterzuster Egeria ondernam rond 400 een bedevaart naar het Heilig Land. Ze 
vertelde, dat ze op Palmzondag te Jeruzalem een processie meemaakte onder leiding van 
de bisschop. Er werden hymnen gezonden met het refrein: ‘Gezegend die komt in de naam 
des Heren.’ 
Al het volk ging voor de bisschop uit. Kinderen die nog niet konden lopen, werden door 
hun ouder op de arm meegedragen. Allen droegen takken in de hand, sommigen van 
palmen, anderen van olijfbomen. 
In de westerse kerk verschijnt de viering van Palmzondag pas in de zevende eeuw, het 
eerst in Spanje en later in andere landen. Het is de liturgische viering van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Na de palmwijding in kerk werd er vroeger een processie gehouden in 
de open lucht. 
De palmen, bij ons gewoonlijk buxus, hebben een bijzondere betekenis. Kerkvaders zoals 
Hieronymus en Augustinus hebben de palmtakken van het bijbelverhaal geïnterpreteerd 
als een teken van hulde en overwinning. Dit heeft een antieke basis. Wanneer de oude 
Romeinen van een gewonnen oorlog in Rome terugkeerden, werden ze onderscheiden 
met de overwinningspalm. Van de martelaars en martelaressen in de oude kerk werd 
overdrachtelijk gezegd dat ze de krans of palm van de overwinning hadden behaald. In de 
christelijke kunst worden ze dan ook vaak met een palmtak afgebeeld. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlYqo0ufSAhXJzxQKHUSfAbQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/juffieangela/toon-hermans/&psig=AFQjCNGmr0_KkX7PSlj-CStPA7cZ0QGVKw&ust=1490187017574599
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Eenzelfde betekenis geldt voor de palmen van Palmzondag. Rond 800 zegt een 
wijdingsgebed in het sacramentale van Bobbio: ‘Heer, op deze dag herdenken wij dat de 
kinderen van Israël U met takken van olijven en palmen tegemoet liepen om U te huldigen, 
zodat alle volken mogen erkennen dat U de overwinning hebt behaald op de wereld en de 
duivel. Dat deze takken, in vroom geloof naar huis meegenomen, ziekten en aanvallen van 
de vijand afweren.’ 
Zo symboliseren de palmtakken dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis de 
overwinning heeft behaald op de duivel en het aan hem toegeschreven kwaad. Het oude 
gebed van de palmwijding getuigt reeds van een oud volksgebruik. Het palmtakje in huis, 
in de stal of in een akker gestoken, werd gezien als een middel om het kwade  te 
overwinnen of af te weren. 
De palm wordt bij ons gewijd op vrijdag 7 april om 9u30 in de kapel. De palmkaartjes 
worden dan in de namiddag door vrijwilligers op de kamers bezorgd… 
 

GOEDE WEEK 

De Goede Week is de belangrijkste week in de veertigdagentijd. Het is de week voor Pasen. 
 

 
 
 
 
Op Palmzondag trok Jezus de stad Jeruzalem binnen. In de kerk zegent de priester 
palmtakken, die gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen. 
Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn vrienden aan tafel. 
Hij brak het brood en deelde de wijn. Hij waste de voeten van Zijn leerlingen. 
Het Laatste Avondmaal is de oorsprong van de eucharistie. 
Goede Vrijdag is een dag van rouw. Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld. 
In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood rond 15 uur 's middags herdacht. 
Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van gespannen afwachten. 
Zal het hiermee eindigen of is er hoop? Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest van 
het jaar. Na de Goede Week en de dood van Jezus op Goede Vrijdag staat op  
Pasen de verrijzenis van Jezus of Zijn opstanding centraal. In de Bijbelse verhalen wordt op 
verschillende manieren duidelijk gemaakt dat Jezus niet dood is, maar dat Hij leeft. 
Pasen is daarom het feest van hoop en nieuw leven. 
 

PAASWENS 

Blijf niet staan 

bij het graf van het verleden 

want het is leeg 

maar ga kijken, horen en voelen 

waar Hij leeft in mensen 

 

Zalig Paasfeest   
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf0tf41tPSAhXHvRoKHYOcBs0QjRwIBw&url=http://www.deverrijzenisparochie.nl/anders-op-weg-naar-pasen/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNFpZKag3Deh3vhp92I94NA8xOlWBQ&ust=1489500537619169
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Gaston Ameloot  02/04/1958  59 jaar K218 Hove (NEH) 
Joseph Depover  03/04/1934  83 jaar K 31  Huize Ida (NEH) 
Jeannette Blanckaert  03/04/1933  84 jaar K209 Hove (NEH) 
Maria Goudezeune  04/04/1928  89 jaar K 6 Huize Ida 
Annie Arnold  08/04/1953  64 jaar K127 Huize Beatrijs 
Yvonne Ricour  11/04/1924  93 jaar K 27 Huize Ida 
Andrea Parreyn  13/04/1934  83 jaar K 228 Hove (NEH) 
Nestorina Goigne  20/04/1934  83 jaar K223 Hove (NEH) 
Cécile Huyghe  23/04/1935  82 jaar K207 Hove (NEH) 
Marie-Thérèse Woussen  24/04/1934  83 jaar K233 Hove (NEH)  
 
Proficiat aan de jarigen! 
 
 

NIEUWE BEWONERS  
De heer en mevrouw Andreas Liagre en Paula Vergote namen op 16 maart hun 
intrek in kamer 7. (Huize Ida) 
 

De heer Frans Peene kwam op 10 maart in kamer 2 (Huize Ida) wonen. Hij verbleef 
sinds eind februari in Hove. 
 

Op 28 maart nam de heer Jean Vansteelandt zijn intrek in kamer 139 (Huize 
Beatrijs).  Ook Jean verbleef sinds eind februari in Hove.  
 

Nadat eind februari de deuren werden geopend voor 20 kamers herstelverblijf in 
Hove (1ste verdiep), namen nog 20 bewoners in de maand maart hun intrek in Hove 
(gelijkvloers). 
 

We heten hen allemaal van harte welkom en wensen hen een vlotte aanpassing. 

 

VERHUISD 
Op donderdag 16 maart is Simonne De Creus verhuisd van kamer 7 naar kamer 1 
(Huize Ida). 
 

We wensen haar een vlotte aanpassing. 
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OVERLIJDEN 
Mevrouw Maria D’alleine is op zaterdag 4 maart overleden. Maria verbleef in  
kamer 2 (Huize Ida) en werd net geen 96 jaar. 
 

Op dinsdag 7 maart is de heer André Vandenberghe gestorven. André verbleef 
samen met zijn vrouw Simonne in kamer 7 (Huize Ida) en werd 88 jaar. 
 

Op 23 maart is mevr. Jeannine De Bisschop op 81-jarige leeftijd overleden.  
Jeannine woonde in kamer 139 (Huize Beatrijs). 
 

We wensen de familie en dierbaren van Maria en Jeannine veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. 

 

 

HUIZE IDA 

DESSERTBUFFET VRIJWILLIGERS 
Tijdens de week van de vrijwilligers, de eerste week van maart, werd er getrakteerd 
met een rijk gevuld dessertbuffet. 

Dit als dank voor de inzet van onze vrijwilligers gedurende het ganse jaar. 

Ook werd er een attentie uitgedeeld. 

En of het smaakte! 

Nogmaals hartelijk dank aan alle collega’s voor het klaarmaken van de desserts. 
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VERJAARDAGSFEEST SUZANNE DEKINDT 
Vorige maand vierde Mevr. Suzanne Dekindt haar 79 ste verjaardag. 
Dit werd samen met de bewoners en familie gevierd in de living. Er werd een 
accordeonist uitgenodigd die zorgde voor de muzikale noot. 

Tijdens de koffietafel werd er een lekker stuk taart geserveerd. 

Iedereen genoot ervan en het werd een echt verjaardagsfeest voor Suzanne. 

 

Hierbij nogmaals dank aan de familie voor de organisatie van dit prachtig feest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 03/04 Groepsturnen Polyvalente 

 Bingo Living 14u30 

Dinsdag 04/04 Kapper Kapsalon 

 Ziekenzalving Kapel 15u 

Woensdag 05/04 Volleybal Feestzaal 

 Kaarting + Gezelsschapsspelen Living 14u30 
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Donderdag 06/04 Individuele begeleiding  

 Pannenkoeken Living 14u30 

Vrijdag 07/04 Groepsturnen Polyvalente 

 Lentequiz Living 14u30 

Maandag 10/04 Groepsturnen Polyvalente 

 Muziek op aanvraag Living 14u30 

Dinsdag 11/04 Kapper Kapsalon 

 Wortelsoep Living 14u30 

Woensdag 12/04 Volleybal  

 Kaarting + decoratie maken Living 14u30 

Donderdag 13/04 Witte Donderdagviering Kapel 15 uur 

Vrijdag 14/04 Groepsturnen Polyvalente 

 Goede Vrijdagviering Kapel 15 uur 

Maandag 17/04 Paasmaandag  

 Koffietafel Living 14u30 

Dinsdag 18/04 Kapper Kapsalon 

 Paasdessertbuffet Living 14u30 

Woensdag 19/04 Volleybal  

 Kaarting + individuele begeleiding Living 14u30 

Donderdag 20/04   

 4de lj St. Jozef op bezoek Living 14u30 

Vrijdag 21/04 Groepsturnen Polyvalente 

 Appelcake Living 14u30 

Maandag 24/04 Huisje Weltevree - valpreventie Living 9u 

  Muzieknamiddag Living 14u30 

Dinsdag 25/04 Restaurantdag Living 
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 Preisoep Living 14u30 

Woensdag 26/04 Turnen  Polyvlante 9u45 

 Kaarting + Individuele activiteit Living 14u30 

Donderdag 27/04 Quiz met bingo -  valpreventie Living 14u30 

Vrijdag 28/04   Valpreventie : dansfeest Hove 14u30 

 

 

 HUIZE BEATRIJS  

ITALIAANS RESTAURANT 
De Belgische keuken is heel lekker. Maar werelds als sommige van onze bewoners 
zijn, willen ze ook wel graag eens proeven van een andere keuken. Dus we waanden 
ons voor één keer in een Italiaans restaurant. Een glaasje, een pizzahapje, pasta… 
niet slecht.  
Een beetje atypisch wel voor een restaurant. Het dessert moesten we zelf bakken. 
Het werden, hoe kan het ook anders, Italiaanse koekjes. De Palmiers vielen in de 
smaak.  

Ciao! 

 

 

 

 

 

KNIKKEREN 
Dat we veel kunnen bijleren van onze bewoners, dat weten we al langer dan 
vandaag.  Maar dat ze ons gingen leren knikkeren hadden we niet meteen verwacht. 
Er zitten een paar toppertjes in onze groep! 
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BIEFSTUK FRIET 
Al meer dans eens hoorden we bij onze bewoners een ‘honger’ naar een goed 
gebakken biefstuk. Dus het moest er eens van komen. Voor onze restaurantdag 
werden steaks gebakken op dienst. De keuken zorgde voor de bijhorende frietjes en 
een frisse salade. Bij het opnemen van de bestelling konden de bewoner hun 
gewenste cuisson doorgeven. En onze kokkin van dienst bakte ze bleue, saignant of 
bien cuit. Kan niet slecht zijn toch? 

BEDANKT VRIJWILLIGERS! 
In de week van de vrijwilliger nodigden we ook op onze dienst onze gouden helpers 
uit om hen te verwennen met een desserbuffet. Een cake van hier, een taart van 
daar en nog een fruitsla van elders…. Dankzij verschillende medewerkers konden we 
een heel uitgebreid buffet aanbieden. Want dat verdienen ze toch echt! En de 
bewoners konden mee genieten. Een win-winsituatie heet dat dan.  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 03/04 Pannenkoekenbak Living NM 

Dinsdag 04/04 Soepgroenten snijden Living VM 

 Ziekenzalving Kapel 15u 

Woensdag 05/04 Pastinaaksoep maken Living VM 

 Bingo Living NM 

Donderdag 06/04 
Kaartspelen 

Activiteit student 

Living NM 

Vrijdag 07/04 Palmzondagviering Kapel 9u30 

 Bewegingsspel Living NM 

Maandag 10/04 Paasspel  Living NM 

Dinsdag 11/04 
Fruitsla maken 

Soepgroenten snijden 

Living VM 

 Ouderwets knikkeren Living NM 

Woensdag 12/04 Wortelsoep maken Living VM 

 Muziek Living NM 

Donderdag 13/04 Kaarten Living VM 

 Witte donderdagviering Kapel 15u 

Vrijdag 14/04 Goede vrijdagviering Kapel 15u 

Dinsdag 18/04 Soepgroenten snijden  Living VM 

 Paasdessertbuffet Living NM 

Woensdag 19/04 Tomatensoep maken Living VM 

 Quiz Living NM 

Donderdag 20/04 Speelplaatsspelletjes met 4de leerjaar Living NM 

Vrijdag 21/04 Laagjespudding maken Living NM 

Maandag 24/04 Bordspel Week van de valpreventie Living VM 

 Pictionary Living NM 
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Dinsdag 25/04 Soepgroenten snijden Living VM 

 Restaurantdag Living 

 Individuele Living NM 

Woensdag 26/04 Preisoep maken Living VM 

 Turnles Week van de valpreventie Poly VM 

 Hoger-lager Living NM 

Donderdag 27/04 Lentecakejes bakken Living VM 

 Valpreventiequiz/bingo Living NM 

Vrijdag 28/04 Dansfeest Week van de valpreventie Hove NM 

 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

LENTEDECORATIE 
Deze 5 dames maakten samen mooie lente-figuurtjes uit stof. 

Eerst tekenden ze het patroon over op stof . Maria Loffer , Denise en Maria Lenoir 
kunnen alle drie nog heel fijn werken, en knipten ze voor ons uit. 

Vrijwilligster Miet naaide ze met de machine aan elkaar. De figuurtjes werden 
gevuld, en Denise, Irene en  Marcella zorgden voor de afwerking: een mooi lintje, 
zodat we ze konden ophangen aan onze lenteboom 
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GENIETEN VAN DE EERSTE ZONNESTRALEN 
Zalig genieten buiten op ons terras… en het deed zichtbaar deugd! 

 

BEDANKT VRIJWILLIGERS! 
Tijdens de week van de vrijwilligers zetten wij met heel veel plezier onze vrijwilligers 
in de bloemetjes.  

Dank je wel voor jullie hulp bij de maaltijden, voor jullie aandacht voor onze 
mensen, voor het begeleiden van de (belevingsgerichte) wandelingen, voor de 
lekkere etentjes, voor jullie warm hart! En ook aan alle collega’s die een dessertje 
klaarmaakten: een dikke dank je wel! 
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ALORS ON DANSE… 
Ook deze maand schoven we de tafels aan de kant, kozen we een paar leuke 
muziekjes, en nodigden we onze bewoners uit ten dans… 

Iets waar we allemaal veel plezier aan beleven! 

 

 

 

 

 

 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 03/04 Turnen  

 Fit-o-meter door Laïssa  

Dinsdag 04/04 Soep maken: pastinaaksoep  

 Ziekenzalving  
Om 15 uur in de 

kapel 

Woensdag 05/04 Volleybal  

 wellness  

Donderdag 06/04 Voorlezen uit de krant  

 chocoladekoekjes  

Vrijdag 07/04 Turnen  

 Een terugblik naar… met Laïssa  

Maandag 10/04 Turnen  
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 Belevingsgericht werken  

Dinsdag 11/04 Soep maken: wortelsoep  

 Fruitsla maken + mannenmoment  

Woensdag 12/04 Volleybal  

 gezelschapsspel  

Donderdag 13/04 Voorlezen uit de krant  

 Viering Witte donderdag  15 uur in de kapel 

Vrijdag 14/04 Turnen  

 Viering Goede Vrijdag 15 uur in de kapel 

Maandag 17/04 Turnen  

 paasmaandag  

Dinsdag 18/04 Tomatensoep  

 Paasdessertbuffet  

Woensdag 19/04 Volleybal  

 sjoelbak  

Donderdag 20/04 Kranten voorlezen  

 Vierde leerjaar op bezoek: 
speelplaatsspelletjes  

 

Vrijdag 21/04 Turnen  

 Bakken: appelcake  

Maandag 24/ 04 Turnen  

 Internet-uurtje: op zoek naar het dorp uit jullie 
jeugd 

 

Dinsdag 25/04 Preisoep maken + restaurantdag  

 dansnamiddag  

Woensdag 26/04 Volleybal  

 reminiscentie  
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Donderdag 27/04 Kranten lezen  

 Spel: Möllky  

Vrijdag 28/04 Turnen  

 Bananenmilkshake  

 

HOVE 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 03/04 Turnen 
Om 10u polyvalente 
zaal 

 Pannenkoeken bakken met Rita Om 14u30 

Dinsdag 04/04 Soep maken: pastinaaksoep  

 Ziekenzalving  
Om 15 uur in de 

kapel 

Woensdag 05/04 Individuele begeleiding  

 Fruitsla maken Om 14u30 living 

Donderdag 06/04 Individuele begeleiding  

 Palmtakjes knippen en op kaartjes nieten Om 14u30 living 

Vrijdag 07/04 Individuele begeleiding  

 Filmnamiddag Om 14u30 living 

Maandag 10/04 Turnen 
Om 10u polyvalente 

zaal 

 Verwennamiddag Om 14u30 living 

Dinsdag 11/04 Soep maken: wortelsoep Om 9u living 

 Mannenmoment 
Creatief tekenen 

Om 14u30 cafetaria 

Om 14u30 living 

Woensdag 12/04 Individuele begeleiding  

 Pudding met speculoos maken Om 14u30 living 
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Donderdag 13/04 Individuele begeleiding  

 
Memory met oude foto’s 

Viering Witte donderdag  

Om 15 uur in de 

kapel 

Vrijdag 14/04 Individuele begeleiding  

 Viering Goede Vrijdag 
Om 15 uur in de 

kapel 

Maandag 17/04 Paasmaandag  

Dinsdag 18/04 Tomatensoep maken Om 9u living 

 Paasdessertbuffet Om 14u30 living 

Woensdag 19/04 Individuele begeleiding  

 Wafels bakken Om 14u30 living 

Donderdag 20/04 Individuele begeleiding  

 Knutselen Om 14u30 living 

Vrijdag 21/04 Individuele begeleiding  

 Lentedecoratie maken Om 14u30 living 

Maandag 24/ 04 Bordspel “Huisje Weltevree”  

 Bewegingsactiviteit Om 14u30 living 

Dinsdag 25/04 Preisoep maken + Restaurantdag  

 Quiz Om 14u30 living 

Woensdag 26/04 Individuele begeleiding  

 Appelcake maken Om 14u30 living 

Donderdag 27/04 Individuele begeleiding  

 Spelnamiddag Om 14u30 living 

Vrijdag 28/04 Individuele begeleiding  

 Dansfeest – week van de valpreventie Om 14u30 living 
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DIENSTOVERSCHRIJDEND 

DIENSTOVERSCHRIJDENDE FIETSVEERTIENDAAGSE 

Veertien dagen lang hebben veel van onze bewoners zich de ziel uit het lijf gereden 
om zoveel mogelijk kilometers te rijden. Ook tal van medewerkers lieten zich niet 
onbetuigd. De sfeer zat goed; hieronder zie je tal van foto’s als getuigen ervan. Op 
vrijdag 24 maart werden alle kilometers bijeen geteld en konden de gouden, 
zilveren en bronzen medaille uitgereikt worden. Proficiat aan al die sportieve 
deelnemers. 
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LENTEONTBIJT 

 

Voor de tweede maal op rij willen wij graag bewoners en hun familie samenbrengen 
tijdens een uitgebreid en sfeervol ontbijt op zondag 23 april. Voor slechts 9 euro kun 
je aanschuiven voor het ontbijt, voor bewoners is dit gratis. Dit jaar bieden we ook 
afhaalontbijten aan voor dezelfde prijs. Inschrijven kan vanaf 3 april aan de receptie 
tot en met donderdag 20 april. De opbrengst gaat naar de zeedag begin juli. 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

In heel Vlaanderen wordt in de week van 24 tot 30 april extra aandacht besteedt 
aan VALPREVENTIE. Ook in Huize Sint-Jozef willen we dat in de kijker zetten. Er 
worden op de verschillende diensten tal van activiteiten georganiseerd. 
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN !!!  
Via affiches worden jullie op de hoogte gebracht van de initiatieven. Hou deze zeker 
in de gaten!! 
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BLIK VOORUIT 
Beste familie 

Als aanvulling op moederdag organiseren we in de week van 15 
tot 19 mei een heuse damesweek. We voorzien een wellness 
moment om onze dames eens extra te verwennen. 
Zelfs de wandeling krijgt een vrouwelijke touch.  

En als mooie afsluiter van de week organiseren we in 
de verschillende livings “English High tea” met scones. 
Klinkt sjiek hé? We drinken een lekker kopje thee met bijpassende hapjes. En vooral, 
we maken het gezellig. Hiervoor nodigen we u als familielid uit. Uiteraard zijn hier 
ook heren welkom! 

We verwachten jullie om 14u30 in de living op vrijdag 19 mei.  

Gelieve tegen 11 mei de woonbegeleider van de dienst te contacteren als u erbij 
wenst te zijn. Zo weten de koks wat en hoeveel ze moeten bestellen. 

De kostprijs voor familieleden is 3 euro per persoon. Bewoners hoeven uiteraard 
niet te betalen.  

Vriendelijke groeten / “Kind regards” 

De woonbegeleiding 
Valerie, Hilde, Charlotte en Sofie 

 
 

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS  
Jacqueline Vancayseele   01/04/1933  84 jaar Flat 1F  
André Hennin    03/04/1926  91 jaar Flat GE 
Théophile Vanbeselaere  09/04/1928  89 jaar Flat 1H 
Henri Platteau   09/04/1930  87 jaar Flat 2F 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

VERHUISD 
Mevrouw Marie-Thérèse Vercruysse ruilde op 13 maart haar flat in Residentie 
Louise voor kamer 213 (Hove). 
Ook mevrouw Alice Defever verhuisde op 13 maart naar Hove, kamer 201. 
Zij woonde voordien in flat 3G (Residentie Louise). 
 

We wensen hen een vlotte aanpassing. 

 

http://www.animaatjes.nl/eten-en-drinken/high-tea/eten-en-drinken-eten-en-drinken-plaatjes-high-tea-195601
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NIEUWE BEWONERS 
De heer en mevrouw Benoit Hardeman – Germaine Reynaert ontvingen op 13 
maart de sleutels van flat 1C (Residentie Louise). Zij zijn afkomstig van Reningelst. 
 

We wensen hen een mooie tijd in onze assistentiewoningen! 
 

 

ACTIVITEITEN BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN HOVE – RESIDENTIE 

LOUISE 
 
Aanbod activiteiten bewoners assistentiewoningen Hove 
In de vorige huiskrant werd het activiteitenaanbod voor de mensen van Hove 
geduid. Wij merken dat dit voor veel bewoners en familieleden verwarring met zich 
heeft meegebracht. 
 
De bewoners van de assistentiewoningen in Hove kunnen steeds aansluiten op de 
activiteiten die doorgaan op het verdiep eronder. De planning is terug te vinden op 
pagina 20 en 21. Daarnaast kunnen jullie ook aansluiten op de uitstappen die 
georganiseerd worden voor alle bewoners van de assistentiewoningen. Een 
uitnodiging voor een eerste uitstap kun je hieronder terugvinden. 
 
 
Uitstap de Paters 
 

Op dinsdag 11 april trekken we richting de paters in Oost-Vleteren. We tafelen 
gezellig samen in restaurant ‘In de Vrede’. Daar kunnen we een echte pater drinken 
of een ‘dikke stutte met een schelle hennepot’ eten.  
Voor de bewoners van de assistentiewoningen van Residentie Louise spreken we af 
om 15u45 in de living van Residentie Louise om tegen 16u te vertrekken.  
De bewoners van de assistentiewoningen van Hove verzamelen om 15u45 in hun 
living, om dan ook gezamenlijk tegen 16u te vertrekken. Graag nodigen wij ook 
familieleden uit om ons te vergezellen. Op die manier kan men nieuwe mensen, 
andere bewoners leren kennen. 
Er zullen medewerkers en vrijwilligers rijden, maar wij zouden graag ook beroep 
doen op familieleden voor het vervoer. 
Gelieve in te schrijven op de lijst aan de ingang van Residentie Louise of aan de lijst 
op het bord in Hove. Gelieve ook aan te duiden of er familie meegaat en of de 
familie wil instaan voor vervoer.  
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Vandevoorde Lucy   06/04/1971 
Hamers Cindy   10/04/1982 
Vanhoenacker Patrick  10/04/1958 
Houthoofd Marijke  12/04/1965 
Mahieu Charlotte   15/04/1985 
 

Gelukkige verjaardag!!! 

 

GEBOORTE 
Vic Delodder zag op 2 maart het levenslicht als kleinzoontje van Martine Bryon 
(verpleegkundige Huize Ida). Zoon Willem en schoondochter Evy schonken Amy een 
broertje. 
 

Van harte proficiat!  

 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 4 maart is mevrouw Maria d’Alleine overleden. Maria verbleef in  

kamer 2 (Huize Ida) en werd net geen 96 jaar. Zij was de schoonmoeder van Carine 

Mesdag (verpleegkundige Hove). 
 

De heer Joris Decruy is op zaterdag 11 maart zachtjes ingeslapen. Joris werd 65 jaar 

en was de schoonvader van Elsy Kynds (administratief bediende). 
 

We wensen Carine, Elsy en hun familie veel sterkte in deze tijden van afscheid. 

 

PERSONEELSWISSELS 
Lynn Mertens (verpleegkundige Huize Ida) verlaat onze voorziening. Ilse Stratsaert 

(verpleegkundige) komt het team op Huize Ida vervoegen.  

Fabienne Vercaigne (verpleegkundige Huize Ida) wordt vervangen door Noura 

Bulcke (zorgkundige). Noura blijft momenteel tewerkgesteld op Huize Ida. Charlotte 

Gellynck (zorgkundige) startte daarom in Hove om het team te ondersteunen.  

Ook Arvid Denhert (zorgkundige) startte eind maart op Huize Ida, om de 

afwezigheid van Mieke Geeraert (verpleegkundige) op te vangen.  
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Bo Gouwy (zorgkundige )startte op 13/03 op Huize Beatrijs omdat Rebecca Tanghe 

(zorgkundige) de overstap naar Hove maakte.   

Carine Bordeyne (zorgkundige) startte op 1/04 op Huize Beatrijs – beschermde 

afdeling. Zij vervangt Stephanie Decancq, wiens tewerkstelling ten einde liep.  

Katrien Devaere (zorgkundige Huize Beatrijs – beschermde afdeling) is nog steeds in 

ziekteverlof. Elisabeth Pova (zorgkundige) vervangt haar tijdens haar afwezigheid.  

Op 1/04 startten Nathalie Haeke (zorgkundige) en Angélique Staelen (zorgkundige) 

in Hove, om het team te vervolledigen. Marianne De Wilde (verpleegkundige) start 

op 10/04 in Hove. Zij vervangt Delfien Lahoutte (verpleegkundige) wiens 

tewerkstelling ten einde liep.  

 

BELEIDSINFO 

TAAKVERDELING KINE 

Met de ingebruikname van Hove zijn enkele aanpassingen nodig om een optimale 
dienstverlening op vlak van kine mogelijk te maken.  

Voor Huize Ida verandert er niets. Daar blijft Els de kine-behandelingen voor zowel 
de vaste bewoners als de bewoners in kort- of herstelverblijf verzekeren. 

Femke wordt verantwoordelijk voor de behandeling van de bewoners van Huize 
Beatrijs, zowel op de beschermde als op de niet-beschermde afdeling. 

Olivier neemt de behandelingen in de assistentie–woningen op zich, zowel in 
Residentie Louise als in de assistentie-woningen van Hove.  Daarnaast is Olivier ook 
verantwoordelijk voor de ondersteuning in Hove op vlak van hulpmiddelen, 
ergonomie, valpreventie,…. Ook een beperkt aantal kiné-behandelingen zijn aan 
hem toevertrouwd. 

Het nieuwe systeem gaat in op maandag 3 april.  
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VRIJWILLIGERS 

OPROEP! 
In Huize Sint-Jozef zijn we op zoek naar vrijwilligers die de cafetaria willen runnen op 
woensdag-, zaterdag- of zondagnamiddag.  

In Hove (nieuwe gebouw) zijn we op zoek naar familieleden van bewoners die zich 
willen engageren voor vrijwilligerswerk op de dienst waar hun 
moeder/vader/familielid woont. U kan ondersteuning bieden tijdens de maaltijden, 
uw talenten (muziek spelen, maken van decoratie, koken,…) inzetten tijdens 
namiddagactiviteiten of meegaan op wandeling. 

Op Huize Ida zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor het begeleiden van het 
middagmaal (10u30-12u30) op maandag.  

Indien U zich geroepen voelt om een handje te komen helpen gellieve dit te laten 
weten aan Valérie Pattyn via valerie.pattyn@huizesintjozef.be of 057/22.68.88 
(verantwoordelijke vrijwilligers). 

Alvast op voorhand bedankt! 
 

JAARLIJKSE VERGADERING VRIJWILLIGERS 
Op donderdag 6 april zijn alle vrijwilligers uitgenodigd op de jaarlijkse 
vrijwilligersvergadering. Deze vergadering gaat door van 14u30 tot 16u in de grote 
vergaderzaal. We overlopen de nieuwe beleidslijnen binnen de organisatie, alsook 
de afspraken binnen de vrijwilligerswerking. Suggesties en opmerkingen kunnen op 
dat moment ook doorgegeven worden. 

START WANDELINGEN 
In mei start het wandelseizoen en we bijten de spits af met de kapelletjestocht. 
Aangezien de bewonersgroep aanzienlijk is gegroeid zullen we de tocht op twee 
donderdagen laten doorgaan. Op donderdag 4 mei trekken de bewoners van Huize 
Ida en de bewoners van het gelijkvloers van Hove op kapelletjestocht. De volgende 
donderdag is het de beurt aan de bewoners van Huize Beatrijs en de mensen van 
het eerste verdiep van Hove.  
Voor beide tochten zijn we nog op zoek naar vrijwilligers en familieleden om te 
helpen ondersteunen. 
 

NIEUWE VRIJWILLIGER 
In maart startte Marie-Claire Provoost als vrijwilliger in Huize Sint-Jozef.  Marie-
Claire is 66 jaar en woont in Ieper. Ze kwam in contact met Huize Sint-Jozef doordat 
haar moeder in een assistentiewoning in Hove verblijft. Marie-Claire zal zich 
maandelijks een aantal keer inzetten in de cafetaria. Heel veel succes en bedankt 
dat je ons team komt vervoegen Marie-Claire! 

mailto:valerie.pattyn@huizesintjozef.be
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’ 
“ Goeie morgen, deze morgen beste ‘ matjes ‘! Hoe gaat het met jullie? “ Breed 
glimlachend komt Michel de gelagzaal binnen. Cafébaas Jozef, Gerard en Jeroom 
kijken onze olijkerd verwonderd aan. Met een brede grijns op zijn gelaat gaat hij aan 
de stamtafel zitten en met een luide, bevelende stem bestelt hij drie ‘ perretjes’! De 
waard grinnikt en hinnikt even halfluid en algauw sieren drie ‘ paardjes ‘ de tafelstal. 
“ Kijk, kalmeert Michel de gemoederen, vandaag is d’uze ‘ met den OKRA mee naar 
de dierentuin en ik ben dus alleen thuis. Je begrijpt dus wat ik bedoel “. Drie blije 
koppen knikken eenstemmig. Een natte, gezellige dag is in aantocht! 
“ Maar ik weet, opent Gerard de debatten , dat niet alle dieren gelukkig zijn in de 
dierentuin. Er was daar onder meer een jonge kameel die zich heel wat vragen 
stelde omtrent zijn verblijf in de zoo. “ Ma, zei hij tot zijn moeder.  “Waarom hebben 
wij eigenlijk platte voeten?” “ Wel, antwoordde ma, dat is om niet te vallen in het 
muffe zand van de woestijn. “ En die lange wimpers dan?” vroeg de kleine. “ Wel, zei 
zijn moeder, dat is om het zand uit de ogen te houden” “ En die bulten dan?” vroeg 
onze junior verder. “ Eten en drinken voor in de woestijn! “ zei zijn ongeduldige 
moeder. “ O.K. “ zei ons kameeltje, maar wat doen wij dan nog eigenlijk hier? “ 
Jeroom knikt bevestigend. “ Ja, ja, maar voor de mensen daar, is het ook niet altijd 
prettig. Zo was er eens op een dag een olifant gestorven en zijn oppasser weende 
tranen met tuiten. “ Trek het je niet aan ! “ zei een toevallige bezoeker tot de 
wenende oppasser. “ Toch wel “ zei onze oppasser. “ Ik moet immers de put maken 
om hem te begraven!” 
Ook waard Jozef vindt het meer dan tijd om met het vak ‘biologie ‘ uit te pakken. “ 
Er waren eens, begint hij heel geheimzinnig, drie kangoeroes die over een muur 
wilden springen. De eerste sprong er gemakkelijk over, de tweede eerder nipt en de 
derde sprong er tegen. Wie heeft hoogst gesprongen? Michel wil onmiddellijk 
antwoorden maar Jozef is hem voor. “ Wie een verkeerd antwoord heeft trakteert 
één aan iedereen! “ Maar Michel kan zicht echt niet beheersen. “ De eerste!” roept 
hij luid. “ Nee, antwoordt de cafébaas. De derde, want die ziet sterretjes! “ Er klinkt 
een klein applaus en voor Michel het beseft heeft hij drie nieuwe streepjes op zijn 
bierviltje. 
“ Ik ken ook iets in die aard ! “ roept Gerard, maar ik zal vooraf trakteren, want ik 
weet zeker dat jullie de oplossing van mijn probleem niet zullen waarderen, maar 
goed! “ 
Uiteraard berusten onze vrienden in hun lot. Een nieuwe traktatie sla je immers zo 
maar niet af! 
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“ Ik word , zegt hij superkalm, omringt door drie gevaarlijke dieren: een tijger, een 
panter en een jaguar. Hoe moet ik me uit die penibele situatie redden?” En 
inderdaad niemand ken de oplossing! Gerard kijkt triomfantelijk rond, nipt even aan 
zijn glas en antwoordt heel bedaard : “ Wel, heel eenvoudig , ik neem de jaguar en 
rijd er mee weg!” 
Daar is onze Michaël weer. Hij kan nu helemaal niet meer zwijgen en daarom laat hij 
dan maar een koe en een varken met elkaar op stap gaan. Zegt de koe opeens ‘ boe 
! “ , waarop het varken antwoordt: “ waf, waf! De koe schrikt zich een denkbeeldig 
hoedje en vraagt: “ Wat is er toch met jou? “, waarop het varken antwoordt: “ Dat is 
toch gemakkelijk hé, als je een paar talen kent! “ 
Jozef, onze arme waard, is nog niet zoveel aan het woord geweest en hij vindt dan 
ook dat hij dringend moet ingrijpen. Hij gaat dan ook naar Michel toe en zegt met 
hoog geheven stem: “ En jij moet nog betalen! “ “ No hoy ! “ antwoordt ons 
slachtoffer in zijn beste Spaans!. Jozef valt bijna achterover!  “Dat heet men Spaans  
vertaald ‘ Michaelis ‘ en dat wil zeggen : ‘ Niet vandaag !  
En weet je wat, het is meer tijd dat jij er één betaalt. Dus ‘trés nuevas cervesas’ Jozef 
sloft gelaten naar zijn toog. Misschien heeft hij wel de Spaanse griep! 
 
 

OVER HET WEER GESPROKEN 

 
15 april : Justinus 
Werp gauw uw griepspuitje weg! 
Op St Justijn 
Doodt de koude het venijn 
 
23 april : Joris 
Welk dier vervangt de windhaan op het belfort van Ieper? 
Sint Joris die de draak overwon 
Houdt meer van regen dan van zon 
 
24 april : Fidelis 
Hoeveel is 2,5 x 2² x 2² ? 
Als het vriest met St Fideel 
Vriest het nog veertig maal! 
 



 

HOOR! DAAR IS SCOOP! 
 
RAM 
21 maart – 20 april 
 
Dag Ram, wat ben je toch een energieke en vooral avontuurlijke vrouw of man? Kun 
je misschien je ongebreidelde zelfzekerheid een ietsje intomen? 
O.K. Ik weet het wel, het wordt zeer moeilijk voor je want je bent soms wel erg 
overmoedig en dit lijdt tot roekeloos gedrag. 
Maar bedenk: De regering wil van jou dat je al deze eigenschappen tot je 67ste 
behoudt. Doe je dat niet, dan kom je in de problemen. 
Ga dus naar het Parlement en sla hard op je tafeltje. Laat men je niet binnen? Geen 
probleem! Ga dan ‘ enen ‘ drinken in de Parlementaire kantine. Je hoeft daar 
immers niet te betalen! 
 
STIER 
21 april – 20 mei 
 
Dag Stier, jouw eigenschappen zijn bijzonder humaan: Je bent bijzonder geduldig, 
uiterst betrouwbaar en echt, echt warmhartig. Maar ook jij moet dat volhouden tot 
je 67ste jaar en dat is niet van de poes! 
Stuur dus niet je kat naar het Parlement en ga zelf. Laat Siegfried hard schrikken en 
sla hard op je tafeltje. Laat men je niet binnen? Geen probleem! Ga dan ‘ enen ‘ 
drinken met de Ram. Het is toch gratis! 
 

 

 

 

 


