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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Het is mei. Nadat we al een beetje konden genieten van de eerste zonnestralen,
hopen we op veel mooie, zonnige dagen en kijken we al uit naar de wandelingen die
weer van start gaan. Met een bijzonder woordje van dank aan de vrijwilligers die
zich wekelijks willen vrijmaken om de bewoners te laten genieten van de
buitenlucht.
Naar aanleiding van moederdag wordt er in de week van 15 tot 19 mei een ware
damesweek georganiseerd. In de activiteitenkalenders vindt u meer info over deze
en alle andere activiteiten.
In de rubriek zingeving wordt aandacht besteed aan de Mariamaand en uiteraard
kunt u ook in deze editie een blik werpen op de mooie foto’s van voorbije
activiteiten.
Ondertussen nemen de stamgasten weer plaats aan de toog in de ‘groote
kruiskalksyde’…
We wensen jullie alvast heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet

Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
EVEN BEZINNEN
verrijzen is
opstaan
en je voor een nieuwe lente
aanmelden in het geel
verrijzen is
de ogen openen
en het nieuwe leven
zien ontspringen in het groen
verrijzen is
opkijken
en de witte wolken
zien drijven in het blauw
verrijzen is
kleur bekennen
en je oude schuldenaar
verlossen uit het rood
Luc Vinkx

MEIMAAND MARIAMAAND
De periode waarin de huidige bewoners van woon- en zorgcentra opgroeiden, wordt
het rijke Roomse leven genoemd. Één vrouw was voor hen belangrijk, namelijk
Maria. Ze was voor velen - op Jezus na – de belangrijkste en zeker ook de meest
toegankelijke van alle bewoners van het hemelrijk.
Maria werd vereerd als de Moeder Gods, maar ook voor haar persoonlijke
kwaliteiten. Ze werd aanroepen om alle mogelijke onheil te verhoeden of de
gevolgen van reeds bestaand leed te helpen dragen. In elk katholiek huis stonden
Mariabeelden en hingen schilderijtjes met haar beeltenis, waaronder
kaarsjes werden gebrand om smeekbeden kracht bij te zetten. De
meimaand was de maand bij uitstek waarin processies werden
georganiseerd ter ere van Maria of waarin men rozenkransen
organiseerde aan plaatselijke kapelletjes.
De Mariaverering in de meimaand heeft ook andere wortels:
De Romeinen vernoemden de meimaand naar de moedergodin
‘Maia’. Deze in oorsprong Griekse godin werd vereerd omdat zij de natuur zou laten
groeien en bloeien.
Ook de Kelten vierden feest rond bomen, die men op open plekken oprichtte. Deze
bomen worden in de volksmond ‘Meibomen’ genoemd.
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In de middeleeuwen werden deze volkse lofbetuigingen aan moeder- of
vruchtbaarheidsgodinnen geprojecteerd op Maria, die als sinds het begin van de
vijfde eeuw officieel als Moeder van God werd vereerd.
In de dertiende eeuw ontstond in Italië dan de idee om de meimaand volledig in het
teken van de Mariaverering te stellen.
In de negentiende eeuw kreeg deze idee een geweldige impuls door de aandacht
van de pausen voor de meimaand als Mariamaand.
Paulus VI zag het vieren van de Mariamaand als een krachtig middel om vrede en
gerechtigheid te verkrijgen.
Johannes Paulus II had een diep Mariageloof. Toen hij in 1981 bij een moordaanslag
op het Sint-Pietersplein te Rome op een wonderbaarlijke wijze aan de dood
ontsnapte, droeg hij zijn redding op aan Maria van Fatima. De paus geloofde heilig
dat het aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima te danken was dat de kogel in zijn buik, en
niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel
verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fatima.

MARIAVERERING IN IEPER
De oorsprong van de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine in Ieper ligt bij de
belegering
van de stad in 1383 door de Engelsen en de Gentenaars. Tijdens deze belegering
smeekten vele inwoners bij beelden van Maria om haar
bescherming. Er werd zelf een processie gehouden met
een Mariabeeld. Op 8 augustus, negen weken na de start
van de belegering (9 juni 1383), bliezen de belegeraars
plots de aftocht. Dit gebeurde net op het moment dat er
een hongersnood op het punt stond uit te barsten. Hoewel
het oprukkende Franse leger hiervoor waarschijnlijk de
grootste oorzaak was, zagen veel mensen in de plotse
terugtocht van de Engelse legers een teken van de
bescherming van de Heilige Maagd. Kort na het einde van
het beleg werd er een nieuwe gilde opgericht, de 'Gilde
van den blinden, creupelen ende arme lieden' (later het
'Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Thuine') en werd
er een nieuw Mariabeeld gemaakt. Speciaal aan dit beeld
was dat er een gevlochten paaltjesafsluiting met deur
(thune, thuine) rond de sokkel van het beeld was
geplaatst. Dit element verwijst naar de grachten, aarden wallen en hoge hagen rond
Ieper die het beleg bemoeilijkten voor de aanvallers. Sindsdien is Onze-Lieve-Vrouw
van Tuine de patrones van de stad en wordt ze jaarlijks gevierd. Aanvankelijk
gebeurde dit op 8 augustus, de datum van overgave, later in het eerste weekend
van augustus. Tijdens deze vieringen werd er ieder jaar een processie gehouden
waarbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine werd rondgedragen.
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Tot 1962 gebeurde dit in het centrum van Ieper, met als start- en aankomstplaats
de Sint-Maartenskathedraal waar het beeld staat. Omwille van de verkeersdrukte
werd het evenement echter verplaatst naar de vestingen, waar nu jaarlijks een
gebedstocht wordt gehouden van de Esplanade tot aan de Rijselpoort.

KOOR
Voor de vakantie komen we nog twee keer samen:
op maandag 29 mei en op maandag 19 juni, telkens om 15 u 30 in de kapel…

BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Georges Bouckenooghe
Raymonde Tytgat
Paulette Catrysse
Madeleine Swynghedauw
Hubert Huys
Denise François
Simonne Cruydt
Gerard Devos
Maurice Dutry
Robert Coene
Nicaise Hoorelbeke

06/05/1933
07/05/1928
13/05/1938
14/05/1920
17/05/1926
19/05/1926
21/05/1931
21/05/1924
25/05/1934
29/05/1924
30/05/1929

84 jaar
89 jaar
79 jaar
97 jaar
91 jaar
91 jaar
86 jaar
93 jaar
83 jaar
93 jaar
88 jaar

K240 Hove (NEH)
K143 Huize Beatrijs
K224 Hove (NEH)
K 129 Huize Beatrijs
K116 Huize Beatrijs
K111 Huize Beatrijs
K136 Huize Beatrijs
K234 Hove (NEH)
K12a Huize Ida (NEH)
K11 Huize Ida
K205 Hove (NEH)

Proficiat aan de jarigen!

NIEUWE BEWONERS
De heer Hugo Stals nam op 4 april zijn intrek in kamer 119 (Huize Beatrijs).
Hij verbleef sinds kort in Hove (NEH) en is afkomstig van Ieper.
Op 11 april kwam de heer Lucien Vleirick in kamer 18 (Huize Ida) wonen.
Hiervoor verbleef hij in Hove (NEH) en is afkomstig van Ieper.
De heer Emiel Devaere woont sinds 22 april in kamer 148 (Huize Beatrijs).
Hij is afkomstig van Proven en is de papa van Sandra Devaere (Interieur Huize
Beatrijs) en Katrien Devaere (Zorgkundige Huize Beatrijs).
We wensen Hugo, Lucien en Emiel een vlotte aanpassing en een mooie tijd in Huize
Sint-Jozef.
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OVERLIJDEN
Op zondag 26 maart is de heer André Forret overleden. André verbleef in kamer 226
(Hove NEH). Hij werd 93 jaar.
Mevrouw Agnes Knockaert is op vrijdag 31 maart gestorven. Zij werd 78 jaar.
Agnes woonde in kamer 119 (Huize Beatrijs).
Mevrouw Alice Defever overleed op zondag 2 april. Zij was pas verhuisd van
Residentie Louise naar kamer 201 (Hove NEH) en werd 92 jaar.
Op donderdag 6 april namen we afscheid van mevrouw Marie-Louise Termote. Zij
telde 87 lentes en verbleef in kamer 230 (Hove NEH).
Eveneens op 6 april moesten we afscheid nemen van de heer Cyrille Odent. Cyrille
werd 89 jaar. Hij woonde sinds 2012 bij ons en verbleef in kamer 18. (Huize Ida).
Mevrouw Elisabeth Vandermeulen is op zondag 9 april overleden. Ze verbleef in
kamer 232 (Hove NEH) en telde 79 lentes.
Op paaszondag 16 april is mevrouw Martha Suffis gestorven. Martha woonde in
kamer 148 (Huize Beatrijs) en werd 89 jaar.
We wensen de families en dierbaren van André, Agnes, Alice, Marie-Louise, Cyrille,
Elisabeth en Martha heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

HUIZE IDA
ACTIVITEIT 2DE LEERJAAR
N.a.v. Pasen kwamen de leerlingen van het 2de leerjaar van de St.- Jozefschool
kleurplaten inkleuren en paastekeningen maken. De bewoners genoten ervan.
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CREA
Samen met de bewoners werd een mooi
bloemstuk in elkaar geknutseld.
Hartelijk dank aan collega Maria Carpentier voor dit mooie idee.

ROEREI
Hilde en Greta zorgden voor een lekker roereitje als avondmaal voor de bewoners.
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Dag en datum
Dinsdag 02/05

Woensdag 03/05

Donderdag 04/05

Vrijdag 05/05

Maandag 08/05

Dinsdag 09/05

Woensdag 10/05

Donderdag 11/05

Vrijdag 12/05

Maandag 15/05

Dinsdag 16/05

Woensdag 17/05

Donderdag 18/05

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Kapper
Dessertbuffet opening keuken

Living 15 uur

Preisoep

Living 15 uur

Kaarting + Individuele begeleiding

Living 15 uur

Individueel

Living 15 uur

Kapelletjestocht

Polyv 13u45 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Gezelschapsspelen (sjoelbak)

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

3de leerjaar :dansnamiddag

Living 15 uur

Kapper

Kapsalon

Mannenmoment + Bananenmilkshake

Living 15 uur

Tomatensoep met balletjes

Living 15 uur

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Actualiteit

Living 15 uur

Muziekbingo

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

Uno

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

Damesweek : welness

Living 15 uur

Ontbijtbuffet

Living 15 uur

Lentequiz

Living 15 uur

Wortelsoep

Living 15 uur

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Actualiteit

Living 15 uur
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Vrijdag 19/05

Maandag 22/05

Dinsdag 23/05

Woensdag 24/05

Vrijdag 26/05

Maandag 29/05

Dinsdag 30/05

Woensdag 31/05

Wandeling

Poly 14 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

English Tea party

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

Muziek op aanvraag

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Ijs met aardbeien

Living 15 uur

Komkommersoep

Living 15 uur

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

Reminicentiespel

Living 15 uur

Groepsturnen

Living 15 uur

Ouderwets kegelspel en koor

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Aardbeienmilkshake

Living 15 uur

Seldersoep

Living 15 uur

Kaarting + Individueel

HUIZE BEATRIJS
BEZOEK VAN HET 2DE LEERJAAR
Ook bij ons kwam het 2de leerjaar op bezoek om een paasknutseltje te maken. De
bewoners volgden op de voet wat die kleine kapoentjes allemaal deden. Het was
een fijne namiddag voor beide partijen.
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DE BUITENLUCHT OPZOEKEN
De start van de lente is voor ons het teken om de buitenlucht op te zoeken. Als het
weer het toelaat krijgt iedereen die dat wenst eens de kans om de buitenlucht op te
snuiven. Een voorsmaakje op de
wandelingen die binnenkort starten.

SPORT
Een beetje beweging tussendoor…
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MISS SOEPPE EN HAAR HELPERS
Elke woensdag koken we vers gemaakte soep op de dienst, daar kijken we naar uit.
We hebben dan ook nog eens de eer en het genoegen om de enige echte Miss
Soeppe in huis te hebben. Ons Marcella maakt wekelijks de soep. Maar ze heeft
natuurlijk haar helpers voor het snijden van de groenten.

TUSSENDOOR
En tussendoor valt ook altijd wat te beleven…
Luciënne aan de was, Walter aan de zang, Christianne aan de dans… en zo veel
meer.

OUDE SPULLETJES
Een pijp, een paternoster, een strijkijzertje voor babykleertjes… Het brengt de
bewoners meteen terug naar te tijd van toen, volgens de meesten “die goeie tijd”.
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Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs

Dinsdag 02/05

Soepgroenten snijden

Living VM

Dessertbuffet opening keuken

Living NM

Preisoep maken

Living VM

Individuele

Living NM

Woensdag 03/05

Donderdag 04/05 Actualiteit

Plaats en tijdstip

Living VM

Gezelschapsspelen

Living NM

Vrijdag 05/05

Sjoelen

Living NM

Maandag 08/05

Muziek en dans 3de leerjaar

Living NM

Dinsdag 09/05

Soepgroenten snijden

Living VM

Fruitsla maken

Living VM

Mannenmoment

NM

Tomatensoep met balletjes maken

Living VM

Individuele

Living NM

Woensdag 10/05

Donderdag 11/05 Actualiteit

Living VM

Kapelletjestocht

Poly 13u45

Vrijdag 12/05

Moederkoekjes bakken

Living NM

Maandag 15/05

Damesweek: wellness

Living NM

Dinsdag 16/05

Damesweek: ontbijtbuffet

Living VM

Soepgroenten snijden

Living VM

Wandeling

Poly 14u

Wortelsoep maken

Living VM

Individuele

Living NM

Woensdag 17/05

Donderdag 18/05 Actualiteit

Vrijdag 19/05

Living VM

Damescrea

Living NM

English High Tea met scones

Living NM
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Maandag 22/05

Bingo

Living NM

Dinsdag 23/05

Soepgroenten snijden

Living VM

Fruitsla maken

Living VM

Wandeling en kattenspektakel

Poly 14u

Komkommersoep maken

Living VM

Individuele

Living NM

Vrijdag 26/05

Dame Blanche

Living NM

Maandag 29/05

Koor

Kapel NM

Dinsdag 30/05

Soepgroenten snijden

Living VM

Fruitsla maken

Living VM

Wandeling

Poly 14u

Seldersoep maken

Living VM

Individuele

Living NM

Woensdag 24/05

Woensdag 31/05

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN
Met de hulp van André, Albert en Denise werden de bloembakken gevuld. Ons
terras is klaar voor het mooie weer, nu alleen de zon nog…

SPEELPLAATSSPELLETJES MET HET 4DE LEERJAAR
Heel enthousiast bezoek uit het vierde leerjaar! Samen bekeken we eerst een aantal
foto’s van oude buitenspeeltjes: dingen die onze mensen nog goed kenden en waar
zij vroeger veel mee gepeeld hebben: ‘pekkels’, ‘trontinetten’, ‘masttops’, oude
rolschaatsen, ‘marbels’, een oud fietswiel,…
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We stelden vast dat heel veel dingen van vroeger nog altijd bestaan, in een nieuwer
jasje. En we leerden ook dat de jongens en meisjes nu veel meer dezelfde dingen
spelen, terwijl de ‘trontinette’ vroeger bijvoorbeeld alleen maar voor de meisjes
was, en de ‘marbels’ voor de jongens.

Albert toonde heel graag nog eens zijn knikker-talent
aan de jongere generatie. En Maria en Erna waren
goeie assistenten bij het touwtje springen. Zelf eens
hoela-hoepen of met de diabolo spelen durfden onze
mensen niet, maar ze genoten des te meer van de
show van de kinderen. Het was een waardevolle
ontmoeting voor jong en oud!

ACTIVITEIT DOOR HET ZEVENDE JAAR VERZORGING.
Ook deze 4 studenten bezorgden onze bewoners een mooie namiddag, dit in het
kader van hun GIP-proef.
Eerst werden we verwend met een mooi dessertbuffet
gemaakt door de leerlingen. Ze gebruikten hiervoor
recepten uit lang vervlogen tijden. Zo konden we
proeven van ‘oorlogsfrangipane’ gemaakt met bonen,
een rijstpap en pudding op (over)grootmoeders wijze,
authentieke lange vingers,… Zeker de moeite waard
om dit zelf ook eens te proberen!
Daarna boden zij 2 activiteiten aan: een relaxatieactiviteit en een reminiscentie-activiteit.
Al onze bewoners kwamen aan bod en genoten van deze sfeervolle namiddag.
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Oproepje: ‘De blekken dozen’

Deze mooie blikken dozen kregen een nieuw leven op onze dienst. Ze worden
gevuld met zinvol klein materiaal dat onze bewoners kan prikkelen en aanzetten tot
het vertellen van een verhaal, iets actief ter hand nemen,…
Er is al een naaidoosje, een godsdienstdoosje, een juwelenkistje en misschien
kunnen jullie mij helpen aan nog meer leuke spulletjes: ik denk bijvoorbeeld aan
oude nummerplaten voor aan de fiets, oude sleutels (van die echt grote), een oude
scheerborstel, een oude damesportemonnee, de klassieke rode zakdoek met witte
bollen, postzegels of munten en bankbiljetten van in de jaren stilletjes,
sigarenkistjes, sigarenbandjes, een pijp, …
Wie nog mooie, kleine schatten heeft op zolder mag mij gerust een seintje geven!
Daarnaast zijn er misschien mensen die nog oude platen liggen hebben… Ook daar
zou je ons een groot plezier mee doen!
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Dag en datum
Dinsdag 02/05

Woensdag 03/05

Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd
Soep maken

Living vm

Dessertbuffet: opening nieuwe keuken

Living 14.30 uur

Individuele activiteit

Living vm

Spel: möllky

Living 15.00 uur

Donderdag 04/05 Woordzoekers en ander puzzels

Vrijdag 05/05

Maandag 08/05

Dinsdag 09/05

Woensdag 10/05

Maandag 15/05

Living vm

zangnamiddag

Living 15.00 uur

turnen

Polyvalente 10.00 u

Bakken: appelcake

Living NM

turnen

Polyvalente 10 uur

3de leerjaar op bezoek: muziek en dans

Living 14.45 uur

Soep maken

Living VM

Mannenmoment + crea voor vrouwen

Living 15.00 uur

Individuele activiteit

Living VM

quizkoffertje

Living 15.00 uur

Donderdag 11/05 voorlezen

Vrijdag 12/05

Plaats en tijdstip

Living vm

kapelletjestocht

Vertrek polyvalente
13.45 uur

turnen

Polyvalente 10 uur

Aardbeiendessert met yoghurt

Living 15 uur

turnen

Polyvalente 10 uur

Damesweek: verwennamiddag voor de dames Living 15.00 uur
Dinsdag 16/05

Woensdag 17/05

Damesweek: ontbijtbuffet

Living vanaf 8 uur

Wandeling

Polyvalente 14 uur

Individuele activiteit

Living vm

voetbadjes

Living 15.00 uur
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Donderdag 18/05 voorlezen

Vrijdag 19/05

Maandag 22/05

Dinsdag 23/05

Woensdag 24/05

Vrijdag 26/05

Maandag 29/05

Dinsdag 30/05

Woensdag 31/05

Living vm

Crea voor de heren

Living 15 uur

turnen

Polyvalente 10 uur

Damesweek: English High Tea namiddag met
scones en andere versnaperingen

Living 14.30 uuur

turnen

Polyvalente 10 uur

Coupe Fraise met aardbeien

Living 14.30 uur

Snelle quiz

Living vm

wandeling

Polyvalente 14 uur

Kranten lezen

Living vm

Op reis via het internet

Living 15.00 uur

turnen

Polyvalente 10 uur

sjoelbak

Living 15.00 uur

turnen

Polyvalente 10 uur

Zintuigelijk bewegen en koor

Living + kapel 15.30
uur

Soep maken

Living vm

wandeling

Polyvalente 14 uur

Individuele activiteit

Living vm

handmassage

Living 15.00 uur
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HOVE
TERUGBLIK ACTIVITEITEN
In april brachten we de lente in huis en op onze terrassen. Samen met vrijwilligsters
Roos en Edith maakten we in april een lentebloemstuk. Met wat mooie oranje
‘gerbera’s’, rozen en groene takken kwamen we tot een mooi resultaat. De
bewoners namen hun bloemstuk met veel trots mee naar hun kamer achteraf.
Daarnaast plantten we ook verschillende viooltjes in bloempotjes om de terrassen
en de cafetaria wat aan te kleden. Met het mooie weer in aantocht zullen de
mensen immers eens meer buiten zitten.
Veel dank aan de ijverige dames met groene vingers!
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Tot slot werden er ook voor de eerste maal samen met de bewoners in Hove
pannenkoeken gebakken. Liters melk, kilo’s bloem, boter en suiker werden
samengevoegd in twee grote kommen. De bewoners roerden de hele massa samen
tot één geheel en daarvan werden meer dan 100 pannenkoeken gebakken. De
bewoners smulden van hun verse pannenkoeken!

OPSTART ACTIVITEITEN MEI
Vanaf mei starten we een maandelijkse ochtendgymnastiek op. De beentjes en de
spieren worden iedere eerste donderdag van de maand ‘gerokken’ samen met
Valérie. Dit gaat door in de living van het eerste niveau.
En iedere woensdagnamiddag krijgen we hulp van vrijwilligster Corine om er samen
te knutselen en themagerichte decoratie in elkaar te steken.
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Dag en datum
Dinsdag 02/05

Woensdag 03/05

Activiteit: Hove

Plaats en tijdstip

Preisoep maken

9u living +1

Dessertbuffet opening nieuwe keuken

14u30 living

Individuele activiteit
Knutselnamiddag

14u30 living

Donderdag 04/05 Ochtendbeweging met Valérie
Kappelletjestocht Hove niveau 0
Vrijdag 05/05

Individuele activiteit
Muzikale quiz

Maandag 08/05

Dinsdag 09/05

Woensdag 10/05

Fruitbrochettes met ijs

14u30 living +1

Tomatensoep met balletjes

9u living +1

Mannenmoment

Cafetaria

Individuele activiteiten

Donderdag 11/05 Individuele activiteit
Kappelletjestocht Hove niveau +1

Woensdag 17/05

14u30 living +1
13u30 Living Hove 0

14u30 living +1

Individuele activiteit
Wellnessnamiddag

Dinsdag 16/05

14u30 living +1

Individuele begeleiding
Bingo

Maandag 15/05

14u30 living +1

Individuele activiteit

Knutselnamiddag

Vrijdag 12/05

13u30 Living Hove 0

14u30 living +1

Ontbijtbuffet damesweek
Soep maken

9u living +1

Wandeling Hove niveau +1

14u Living Hove 0

Individuele activiteit
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Damescrea

14u30 living +1

Donderdag 18/05 Individuele activiteit
Wandeling Hove niveau 0
Vrijdag 19/05

Individuele activiteit
English high tea met scones

Maandag 22/05

Dinsdag 23/05

Woensdag 24/05

14u Living Hove 0

14u30 living +1

Individuele activiteit
Muzikale activiteit

14u30 living +1

Soep maken

9u living +1

Wandeling Hove niveau +1

14u Living Hove 0

Individuele activiteit
Knutselnamiddag

14u30 living +1

Donderdag 25/05 Individuele activiteit
Wandeling Hove niveau 0
Vrijdag 26/05

Individuele activiteit
Memoryspel met foto’s van vroeger

Maandag 29/05

Dinsdag 30/05

Woensdag 31/05

14u Living Hove 0

14u30 living +1

Individuele activiteit
Bloemschikken met Edith en Roos + koor

14u30 living +1

Soep bereiden

9u living +1

Wandeling Hove niveau +1

14u Living Hove 0

Individuele activiteit
Knutselnamiddag

14u30 living +1
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DIENSTOVERSCHRIJDEND

Damesweek
15 – 19 mei
De damesweek sluiten we af op vrijdag 19 mei met een heuse “English High tea
party”. We drinken een lekker kopje thee met bijpassende hapjes (scones). En
vooral, we maken het gezellig. Hiervoor nodigen we u als familielid uit.
Dit alles gaat door om 14u30 in de living.
Gelieve tegen 11 mei de woonbegeleider van de dienst
te contacteren als u erbij wenst te zijn. De kostprijs
voor familieleden is 3 euro per persoon. Bewoners
hoeven uiteraard niet te betalen.
Vriendelijke groeten
“Kind Regards”
De vakgroep wonen
Valérie, Hilde, Charlotte en Sofie

LENTEONTBIJT
Op zondag 23 april organiseerden we voor de tweede maal ons lenteonbijt. Vanaf
8u kwamen de eerste ‘hongerigen’ al aan om een croissantje (of twee/drie) te
smullen. Onze opzet was om bewoners en hun familieleden samen te brengen
tijdens een gezellig ontbijt. En aan de foto’s te zien zijn we er zeker in geslaagd! Dit
jaar boden we ook voor de eerste keer een afhaalontbijt aan, zo’n 20 pakketten
werden verkocht.
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NIEUWE KEUKEN
Op 13 april werd de nieuwe keuken in gebruik genomen. Ondertussen voelen Jan,
Geert en Lies zich al helemaal thuis in hun nieuwe omgeving.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Marie-Thérèse Verkouter
Palmer Verfaillie
Guibertus Louwagie
Marie-Jeanne Simoens

01/05/1931
02/05/1931
04/05/1931
31/05/1927

86 jaar
86 jaar
86 jaar
90 jaar

Flat GG Res. Louise
Flat 2B Res. Louise
Flat 3 Hove
Flat 13 Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Mevrouw Marie-Louise Meyfroodt nam haar intrek in flat 3G (Residentie Louise).
Marie-Louise is afkomstig uit de Meenseweg. Haar zus Marie-Thérèse woont
eveneens bij ons (Huize Ida).
We wensen Marie-Louise een mooie tijd in ‘ons huis’.

KOOR
Iedereen welkom!
Maandag 29 mei om 15u30 in de kapel
Maandag 19 juni om 15u30 in de kapel

ACTIVITEITEN BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN HOVE – RESIDENTIE
LOUISE
Terugblik uitstap de paters Oost-Vleteren
Op dinsdag 13 april gingen we op stap met de
bewoners van Residentie Louise en de bewoners van
de assistentiewoningen van Hove. Naar jaarlijkse
traditie kozen we voor een uitje richting de pater in
Oost-Vleteren. We vulden de auto’s rond 16u en
tegen 16u30 kwamen we er aan. In een boemvolle
‘In de Vrede’ schoven we aan tafel aan voor een
smaakvolle pater. Na deze ‘zware’ aperitief bestelden
we wat croque monsieurs of boterhammen.
Sommigen hadden achteraf nog wat plaats over en
bestelden een grote dame blanche. Het was leuk om
te zien hoe de mensen van de twee residenties
contacten legden met elkaar en de één of ander nog
kenden van vroeger… Het was een leuke namiddag
die misschien wekelijks mag herhaald worden naar
hun mening!
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Turnen bewoners assistentiewoningen
De volgende turnsessie gaat door op 8 mei om 14u30 in Hove
Verwennamiddag
Tijdens de damesweek verwennen we ook de dames van de assistentiewoningen.
Dit zal doorgaan in de week van 15 tot en met 19 mei. Een concrete datum volgt nog
via een persoonlijke uitnodiging.

PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Sofie Vanwolleghem
Fabienne Vercaigne
Elke Bostyn
Marjorie Mylleville
Nancy Dehouck
Rita Noyelle
Nathalie Claerebout

02/05/1986
05/05/1976
06/05/1985
14/05/1991
16/05/1967
21/05/1963
25/05/1980

Gelukkige verjaardag!!!

OVERLIJDEN
Op woensdag 12 april is de heer Willy Dewilde overleden. Willy is de papa van Ilse
Dewilde (zorgkundige nacht). Willy werd 81 jaar.
We wensen Ilse en haar familie veel sterkte in deze tijden van afscheid.

PERSONEELSWISSELS
In april startten er nog 2 nieuwe medewerkers in Hove, nl. Angélique Staelen
(zorgkundige) en Nathalie Haeke (zorgkundige). We heten beide dames van harte
welkom in onze organisatie.
Eugénie Ledoux (zorgkundige) keerde vanaf 1/04 terug uit de nachtdienst naar de
dagdienst. Zij wordt tewerkgesteld op Hove. Elke Bostyn (zorgkundige) neemt haar
plaats in in de nachtdienst.
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Lynn Mertens (verpleegkundige) verliet onze organisatie. Ilse Stratsaert
(verpleegkundige) startte begin april op Huize Ida.
De tewerkstelling van Line Foubert (verpleegkundige nachtdienst) liep ten einde.
Valerie Claerhout (verpleegkundige) vervoegt het team van de nacht.

VRIJWILLIGERS
CAFETARIA
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team van de cafetaria willen versterken.
Onze cafetaria is iedere week geopend op woensdag-, zaterdag- en
zondagnamiddag zodat bewoners samen met familie en/of vrienden iets kunnen
drinken. Indien interesse graag doorgeven aan Valérie Pattyn.

DAMESWEEK
In het kader van de damesweek, die loopt van 15 tot en met 19 mei, zijn wij nog op
zoek naar vrijwilligers met zachte handen. Zachte handen om onze vrouwelijke
bewoners te verwennen met een hand- of hoofdmassage. Of hen eventueel te laten
genieten van een maquillage of het lakken van de nagels. Deze wellnessnamiddag
zou doorgaan op maandagnamiddag 15 mei.
Indien interesse hiervoor, graag een seintje aan Valérie Pattyn.

VORMING GEMACHTIGD OPZICHTER
Op dinsdag 9 mei, om 13u30, gaat de vorming gemachtigd opzichter door in de
grote vergaderzaal. Deze vorming duurt ongeveer 1u30 en is gratis voor de
vrijwilligers. Het is aangeraden dat vrijwilligers die gemachtigd opzichter zijn deze
vorming herhalen, daarnaast kunnen andere geïnteresseerden ook aansluiten.
Inschrijven is nodig en gebeurt bij Valérie via valerie.pattyn@huizesintjozef.be of
057/22.69.88.

VORMING EHBO VOOR VRIJWILLIGERS
Op maandag 12 juni om 14u30 gaat de vorming EHBO voor vrijwilligers door in de
grote vergaderzaal. Deze vorming is gratis en wordt gegeven door verpleegkundigen
van de voorziening. Indien interesse om hierop aan te sluiten, graag doorgeven aan
Valérie Pattyn via valerie.pattyn@huizesintjozef.be of 057/22.69.88.
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À PROPOS

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Maandag 1 mei 2017. 11 uur. Café ‘ De Groote Kruiskalksyde’. Dag van de Arbeid.
Aan de ‘ Stammtisch ‘ zijn onze goed gekende stamgasten Michel, Gerard en Jeroom
reeds druk aan het ‘ arbeiden’. Cafébaas Jozef spoelt reeds de eerste glazen aan de
toog. Men hoort alleen heel zachtjes ‘ plop, plop ‘
“ In mei legt ieder vogel een ei! “ filosofeert Michel dromerig. De drie volle glazen op
de stamtafel schikken even en waard Jozef laat bijna een glas uit zijn handen glijden.
Met grote verwonderde ogen kijkt hij onze pseudo wijsgeer aan. Ook aan de
stamtafel vallen de monden van Gerard en Jeroom van verbazing open.
“ Slag van de molenwieken gehad? “ vraagt cafébaas Jef. “ Neen, antwoordt
‘meikever ‘ Michel, maar mijn kleinzoon kwam daarmee thuis van school en ik vind
dat wel een heel mooie spreuk! “
“ Trouwens, dat is helemaal niet waar “ pocht Gerard want mijn kleindochter kwam
ook thuis met een heel mooie spreuk : In april neemt ieder vogel de pil !
“ Ei, ei, ei “ vervolgt Jeroom. “ Op het blaadje van ‘ De Druivelaar ‘ las ik ook enige
mooie vogelspreuken zoals ‘ Een man met twee vrouwen is een paradijsvogel. Een
man met één vrouw is een geluksvogel en een man zonder vrouw…..betaalt de
laatste tournee “ grapt Jozef.
Even is het trakteerstil, waarna blijkt dat onze cafébaas een imminent
papengaaienkenner is.
“ Er is een inbreker, vertelt hij, die ’s nachts binnenbreekt bij de pastoor. Opeens
hoort hij een krakende stem “ Jezus houdt u in de gaten! “. Even blijft het heel stil,
maar dan floept de dief zijn zaklamp aan. In een kooi ontdekt hij een papegaai. “
Wat leuk, zegt de boef lachend, en papegaai, hoe heet je eigenlijk? “. “ Ik heet
Mozes,” zegt onze ara dolblij! Onze inbreker, die helemaal niet paaps is, denkt er
het zijne van! “ Hoe kunnen de mensen hun papegaai in hemelsnaam Mozes
noemen?” Ons papegaaike wordt wat humeurig en heeft zijn antwoord al lang klaar.
“ Wel, krast hij, diezelfde mensen die hun Duitse herdershond Jezus noemen!
“ Jezus, geef ons drie pinten! “ schreeuwt Michel en een beetje vlug hoor want ik
weet ook iets over papegaaien, maar ik zou het kunnen vergeten! “
Michel hapt even naar adem en gaat met zijn ‘ matjes ‘ op zoo bezoek. “ En daar zit
ook een papegaai “ vertelt hij geheimzinnig! Aan zijn kooi hangt er echter een
bordje. “ Gelieve niet te voederen – de directie ‘ kun je er op lezen. Maar de
volgende dag hangt onder dit bordje een ander bordje: ‘ Gelieve dit bord te negeren
– de papegaai ‘.”
Iedere vogel lacht zoals hij gebekt is! Een ornithologische plezante sfeer waait de
herberg binnen!
Gerard gooit er algauw een nieuw grapje tegen aan. “ Er was eens een duif die een
koe ontmoette. De duif kirde ‘ roe koe, roe koe! ‘En weet je wat de koe terug
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loeide?” Niemand schijnt het te weten! “ Wel, schatert Gerard uit “ Roe duif, roe
duif! “
Bijna wordt in de kroeg de vogeltjesdans ingezet, maar Jeroom beseft dat hij onze
vogels, misschien met andere dieren moet paren. Volgend Jeroommiaans verhaaltje
ontspint zich:
“Een vogel, een vis en een krokodil bespreken met elkaar vakantieplannen. “Blub “
zegt de vis, mijn vader zwemt goed, mijn moeder zwemt erg goed, en ik zwem
supergoed. Waarschijnlijk wordt het dus een zwemvakantie. “ Tjilp “ zegt de vogel,
mijn vader vliegt goed, mijn moeder vliegt goed en ook ik vlieg goed. Het wordt dus
zeker een vliegvakantie.
“ Grrrrr” gromt de krokodil. Je weet het wel, mijn vader heeft een grote bek. Mijn
moeder heeft een grote bek en ik heb ook een grote bek. Dus wordt het heel zeker
Nederland!”
De vogelgriep slaat nu definitief toe, vooral wanneer de cafébaas de vraag lanceert
hoe een dom blondje een vogel doodt. Ook hier is het antwoord erg hilarisch. ‘ Ze
laat hem van het balkon vallen! “
“ Beter een bedrag in de hand, dan tien in de lucht! “ orakelt onze baas dan. “Heren,
wilt u a.u.b. zo vlug mogelijk afrekenen! “ Hij lacht even… maar een ogenblik later
kijkt hij versuft naar de lege stamtafel! De vogels zijn gaan vliegen!

OVER HET WEER GESPROKEN!
4 mei: Florianus
Gelieve je sneeuwschop weer uit de garage te halen!
Wist je dat Florian
soms nog een sneeuwhut bouwen kan?
9 mei: Marcarius
Zelfs als het weer brandt, bel je best de brandweer niet!
St Marcarius rust nog duur
want de hemel staat in vuur
13 mei: Servatius
De kat maakt een gat in de mat bij het bad.
Is er met St Servaas geen rijm te zien
dan zal Bonifaas geen sneeuw ons bien.
25 mei: Urbanus
Zonnige vakantiegroeten van de heer Servranckx
St Urbanus in de zon.
Wijn in de ton!
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HOOR ! DAAR IS SCOOP !
STIER
20 april – 21 mei
Wij weten het al heel lang: Op een stier kun je altijd rekenen. Een stier is absoluut
betrouwbaar , maar van verandering houdt jij zeker niet. Maar…. heb je al eens heel
goed je maandelijkse elektriciteitsfacturen bekeken? De prijzen swingen het
stopcontact uit. We beseffen het dan ook heel goed: Alhoewel je van zekerheid
houdt, denk toch eens heel goed na. Misschien moet je wel van energieleverancier
veranderen. Zijn de facturen bij je nieuwe energieleverancier nog steeds zo hoog?
Jammer voor jou, maar men kan daar steeds rekenen op je onverwoestbare
betrouwbaarheid.
TWEELINGEN
22 mei – 21 juni
Je zit boordevol energie! Misschien is het wel elektriciteit en ook je intelligentie mag
er best zijn! Maak dus van de nood een deugd en neem onmiddellijk het heft in
handen. We weten echter ook dat je bijzonder nieuwsgiering bent en dat je je neus
ook graag in iemand anders zaken steekt. Bekijk dus bijzonder rustig je
energiefactuur en denk eens heel goed na. De tijd van roddels is reeds lang voorbij
en je oppervlakkigheid zal de cijfers op je factuur zeker niet verminderen. Neem dus
onverwijld initiatief, anders trekt de Stier onherroepelijk de stekker uit het
stopcontact.
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