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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Juni, de zomer is in aantocht en de weergoden waren ons gunstig gezind, want de
zomerse temperaturen van de afgelopen dagen waren ideaal voor de start van ons
wandelseizoen. Naast de wekelijkse wandelingen staan er nog tal van andere
activiteiten gepland in de maand juni. U kunt alles terugvinden in onze
activiteitenkalenders.
We blikken o.a. terug op een succesvolle damesweek. En uiteraard worden ook onze
mannen graag verwend, dus organiseren we deze maand een heuse herenweek.
Gewoontegetrouw houden we u ook nu weer op de hoogte van de nieuwe
bewoners, personeelsleden en vrijwilligers.
En in café ‘ De Groote Kruiskalksyde ‘ wordt er aan de toog gemijmerd over de
examens.
We wensen jullie alvast heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
EVEN BEZINNEN

Voorjaarsschoonmaak
Als Jij jouw gelaat verbergt,
vergaan wij van schrik:
ontneem Jij ons de adem,
dan snakken wij naar lucht
en keren tot stof terug.
Maar geef Jij ons de adem,
dan worden wij herschapen:
Jij maakt de aarde weer helemaal nieuw.
(naar Psalm 104, 29-30)
De voorjaarsschoonmaak van de ziel
houdt een herschikking van onze mentale inboedel in,
een wijd opengooien van de gesloten ramen,
opdat de zang van de wilde vogels voorbij onze tuin
ons in al zijn verrassende frisheid kan bereiken,
en het lawaai van de grammofoon binnenin overstemd wordt.
Wie hiertoe bereid is, zal ontdekken dat hij geleefd heeft
in een bedompt wereldje,
terwijl zijn erfgoed bestaat uit een wereld van ochtendpracht
waarin elk meesje een gezant van de hemel is,
en iedere knop zwelt van de volle betekenis van het bestaan.
Uit: Evelyn Underhill, Praktische mystiek

TERUGBLIK BEDEVAART
De meimaand is de maand bij uitstek om ons te richten tot Maria. Traditioneel
starten wij ons wandelseizoen met een bedevaart of kapelletjestocht. Dit jaar
trokken we er voor het eerst op twee verschillende dagen op uit, met twee
verschillende groepen deelnemers. We waren beide keren met een zestigtal mensen
op de baan! We zongen, luisterden en baden bij twee kapelletjes en volgden daarna
de eucharistieviering mee in de Sint-Jacobskerk.
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De middag werd telkens afgesloten met een kopje koffie en een klein gebakje in het
Novotel Hotel. We hebben beide keren mogen genieten van heel mooi weer. Merci
aan de vrijwilligers om deze pastorale activiteit te helpen begeleiden.

KOOR
We komen samen op maandag 19 juni om 15u30 in de kapel!
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Camilla Beernaerts
Janny Durnez
Raymonde Boulet
Rachel Dulst
Juliana Clabau
Maria Loffer
M-Thérèse Deschoemaeker
Erna Decroix
Fabienne Quaeybeur
Nestor Baert
Maurice Develtere
Lucienne Lingier
Albert Louwyck
Irène Verhaeghe

06/06/1932
07/06/1943
13/06/1922
14/06/1936
14/06/1931
16/06/1922
17/06/1964
17/06/1943
18/06/1932
19/06/1925
21/06/1924
27/06/1931
28/06/1935
30/06/1928

85 jaar
74 jaar
95 jaar
81 jaar
86 jaar
95 jaar
53 jaar
74 jaar
85 jaar
92 jaar
93 jaar
86 jaar
82 jaar
89 jaar

K216 Hove (NEH)
K208 Hove (NEH)
K20 Huize Ida
K3 Huize Ida
K7 Huize IDa
K 107 Huize Beatrijs
K145 Huize Beatrijs
K 126 Huize Beatrijs
K17 Huize Ida
K19 Huize Ida
K131 Huize Beatrijs
K30 Huize Ida
K110 Huize Beatrijs
K240 Hove (NEH)

Proficiat aan de jarigen!

NIEUWE BEWONERS
Op 5 mei nam mevrouw Maria Vandamme haar intrek in kamer 13 (Huize Ida).
Ze is afkomstig van Dikkebus en verbleef sinds kort in Hove (NEH).
De heer en mevrouw Georges Leclercq en Juliana Clabau zijn op 9 mei in kamer 7
komen wonen (Huize Ida). Ze zijn afkomstig van Ieper.
Mevrouw Bernadette Fayeule woont sinds 19 mei in kamer 121 (Huize Beatrijs). Zij
is eveneens afkomstig van Ieper en verbleef ook al een tijdje in Hove (NEH).
We wensen Maria, Georges en Juliana en Bernadette een mooie tijd in ons midden.

OVERLIJDEN
Op woensdag 26 april is mevrouw Joanna Loffer overleden. Ze verbleef in kamer 13
(Huize Ida) en werd 92 jaar. Joanna is de zus van Maria Loffer die in Huize Beatrijs
verblijft.
De heer Roger Carpentier is op woensdag 10 mei in het ziekenhuis gestorven. Hij
verbleef in kamer 221 (Hove NEH) en werd 71 jaar.
Op vrijdag 12 mei is mevrouw Anna Notebaert op 97-jarige leeftijd van ons
heengegaan. Ze was nog maar pas verhuisd van assistentiewoning 2A in Residentie
Louise naar kamer 232 in Hove.
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Mevrouw Maria Versavel stierf op zaterdag 13 mei. Maria werd 89 jaar en verbleef
in kamer 121 (Huize Beatrijs).
De heer Georges Bouckenooghe is op maandag 15 mei overleden. Hij verbleef in
kamer 240 (Hove NEH) en was juist 84 jaar geworden.
We wensen de families en dierbaren van Joanna, Roger, Anna, Maria en Georges
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet.

HUIZE IDA
KAPELLETJESTOCHT
Op donderdag 4 mei trokken we met de bewoners van Huize Ida
en Hove 0 op bedevaart in Ieper. We hielden halt aan enkele
Mariakapelletjes om een kort gebedje te doen en nadien was er
in de St.Jacobskerk een viering ter ere van Maria.
Na de viering konden we nog genieten van een lekker kopje
koffie met gebak in het Novotel.
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RESTAURANTDAG
Iedereen genoot van een apertiefje op de restaurantdag

EVEN TUSSENDOOR
Was plooien, bloemen en planten water geven, het
huishouden draait op volle toeren!

OPENING KEUKEN
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe keuken werden de
bewoners getrakteerd op een lekker stukje taart en nadien konden
de geïnteresseerden een kijkje nemen in de keuken. Er werden ook
foto’s getoond op tv van de inrichting.
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Dag en datum
Donderdag 01/06

Vrijdag 02/06

Maandag 05/06

Dinsdag 06/06

Woensdag 07/06

Donderdag 08/06

Vrijdag 09/06

Maandag 12/06

Dinsdag 13/06

Woensdag 14/06

Donderdag 15/06

Vrijdag 16/06

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Individuele begeleiding

Living 15 uur

Wandeling

Polyv 14 u

Groepsturnen

Living 15 uur

Gezelschapsspelen

10 uur

Groepsturnen

10 uur

Bingo

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Dames Blanche

Living 15 uur

Tomaat/paprikasoep

Living 15 uur

Reminicentie + Kaarting

Living 15 uur

Individuele begeleiding

Living 15 uur

Wandeling

Polyv 14 uur

Groepsturnen

10 uur

Fruitsla

Living 15 uur

Groepsturnen

10 uur

Activiteit 1ste leerjaar

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Mannenmoment + Herenweek

Living 15 uur

Witloofsoep

Living 15 uur

Belevingskoffer + Kaarting

Living 15 uur

Individuele begeleiding

Living 15 uur

Wandeling

Polyv 14 uur

Groepsturnen

10 uur

Herenweek

Living 15 uur
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Maandag 19/06

Dinsdag 20/06

Woensdag 21/06

Donderdag 22/06

Vrijdag 23/06

Maandag 26/06

Dinsdag 27/06

Woensdag 28/06

Donderdag 29/06

Vrijdag 30/06

Groepsturnen

10 uur

Muzieknamiddag

Living 15 uur

Koor

Kapel 15u30

Kapper

Living 15 uur

Uitstap nonnenbos

Living 15u30

Wortelsoep

Living 15 uur

Reminicentiespel + Kaarting

Living 15 uur

Individuele

Living 15 uur

Wandeling

Polyv 14 uur

Groepsturnen

10 uur

Sjoelen

Living 15 uur

Groepsturnen

10 uur

Petanque

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Coupe Aardebeien

Living 15 uur

Bloemkoolsoep

Living 15 uur

Kaarting + Nagelverzorging

Living 15 uur

Actualiteit

Living 15 uur

Wandeling

Polyv 14 u

Groepsturnen

10 uur

Petanque

Tuin 15 uur
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HUIZE BEATRIJS
DE

SPEELPLAATSSPELLETJES MET HET 4 LEERJAAR
Dat die jonge gastjes veel kunnen leren van onze
bewoners, dat wisten we al langer. Dit bleek nog maar
eens tijdens de mooie activiteit met de leerlingen van het
4de leerjaar. Op de speelplaats staan normaal geen tafels,
maar de leerlingen begrepen al snel dat onze bewoners niet meer op de grond
kunnen zitten. Daarom namen ze meteen een stoeltje en schoven bij aan tafel. We
werkten met een doorschuifsysteem waarbij iedere tafel kon knikkeren, pekkelen en
tollen. Allemaal spelletjes uit de oude tijd, die nu blijkbaar ook nog in de smaak
vallen bij de jeugd. Wat een leuke contacten zagen we tussen jong en oud(er), echt
mooi. En natuurlijk mochten de leerlingen op het einde nog eens een demonstratie
geven met materiaal uit hun turnzaal. Hoelahoepen, touwtje springen, jongleren…
Ze konden allemaal op applaus rekenen.
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PAASDESSERTBUFFET
We kregen een uitgebreid dessertbuffet aangeboden door de keuken. De bewoners
wisten niet wat eerst kiezen. Dus proefden sommigen maar alles . En er bleef echt
niks meer van over… zo lekker was het!

BALROLSPEL
Alle tafels tegen elkaar, en we kunnen er tegenaan. Rollen maar richting die
muizengaatjes! De punten werden netjes genoteerd en de competitie zat er in.

DE

MUZIEK EN DANS MET HET 3 LEERJAAR
Dat is nog jong é! Dat hoorden we meerdere keren uit de mond
van enkele bewoners op deze bijzondere namiddag. De leerlingen
gaven het beste van zichzelf op de geimproviseerde dansvloer. Ze
dansten de macarena, hoofd-schouders-knie en teen, het
vliegerlied… en zo veel meer.
Maar wij mochten niet onderdoen. De bewoners gaven een
demonstratie van een zitdans.
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En tot ieders grote verbazing kenden leerlingen en bewoners dezelfde kinderliedjes,
klein klein kleutertje en broeder jacob bijvoorbeeld.
Heel fijn allemaal!

DAMESWEEK
Op moederdag kreeg iedere dame een geschenkje. Maar wij vonden dat het daar
niet bij mocht blijven. Vandaar de damesweek. Natuurlijk konden de mannen ook
van veel activiteiten meegenieten.
We startten de week met een verzorgingsnamiddag. Handbadjes, manicure en
handmassage waren bijzonder populair bij de dames.

Dinsdag vatten we aan met een uitnodigend ontbijtbuffet, keuze genoeg. En of het
gesmaakt heeft…
En de eerste wandeling ging natuurlijk -hoe kan het ook anders- langs de
winkelstraat. En zoals een dame het graag heeft, was het lekker warm en zonnig.
De apotheose van de week was de ‘high tea party’. Supernieuwsgierig waren de
bewoners toen ze de oude kopjes en kannetjes op tafel zagen staan. En
ruimdenkend als ze zijn, lieten de meesten onder hen hun vertrouwde koffie voor
wat ze was.
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Ze proefden graag eens de verschillende soorten thee met een schijfje citroen. En
ook de bijhorende hapjes vielen in de smaak.
Het werd echt wel een sfeervolle namiddag.

Dus de dames konden deze week hun hartje ophalen. Benieuwd wat er de mannen
te wachten staat in de herenweek.
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Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs

Donderdag 01/06 Kaarten

Plaats en tijdstip
Living - VM

Volksspelen

Living - NM

Vrijdag 02/06

IJstaart maken

Living - NM

Maandag 05/06

Chocoladecroissantje

Living - NM

Dinsdag 06/06

Soepgroenten snijden

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Tomaat/paprikasoep maken

Living - VM

Individuele

Living - NM

Woensdag 07/06

Donderdag 08/06 Kaarten

Living - VM

Gezelschapsspelen

Living - NM

Vrijdag 09/06

Crea

Living - NM

Maandag 12/06

Bewegingsspelletjes met 1ste leerjaar

Living - NM

Dinsdag 13/06

Soepgroenten snijden

Living - VM

Fruitsla maken

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Mannenmoment: bierproeverij

NM

Witloofsoep maken

Living - VM

Individuele

Living - NM

Woensdag 14/06

Donderdag 15/06 Kaarten

Vrijdag 16/06

Maandag 19/06

Living - VM

Mannenzaken

Living - NM

Restaurantdag: biefstuk friet

Cafetaria/ living middag

Mannencrea

Living - NM

Beroepenspel

Living - NM

Koor

Kapel – 15u30
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Dinsdag 20/06

Woensdag 21/06

Soepgroenten snijden

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Wortelsoep maken

Living - VM

Individuele

Living - NM

Donderdag 22/06 Kaarten

Living - VM

Kegelspel

Living - NM

Vrijdag 23/06

We zetten de zomer in! Surprise…

Living - NM

Maandag 26/06

Petanqueweek

Poly

Franse les

Living - NM

Croque monsieurs

Living – 17u30

Petanqueweek

Poly

Soepgroenten snijden

Living - VM

Fruitsla maken

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Petanqueweek

Poly

Bloemkoolsoep maken

Living - VM

Individuele

Living - NM

Dinsdag 27/06

Woensdag 28/06

Donderdag 29/06 Petanqueweek

Vrijdag 30/06

Poly

Franse chansons

Living - NM

Petanqueweek

Poly

Coupe fraise

Living - NM
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
BEZOEK VAN HET DERDE LEERJAAR
Leuk bezoek van het derde leerjaar! 8 kindjes kwamen
samen met ons zingen en dansen. In het begin voelden
ze zich nog wat geremd, maar dat duurde niet lang. De
‘vogeltjes dans’ en ‘lief klein konijntje’ passeerden de
revue, maar ook ‘dans met tante Rita’ en ‘het vlieglied’
zorgden voor een mooie show. De kinderen hadden
ook een paar oude kinderliedjes geleerd, die onze mensen wel bekend in de oren
klonken. Zo werd er voorzichtig meegezongen met ‘4 weverkens’.

TIJD VOOR MUZIEK!
Het was al weer lang geleden,
hoog tijd om de djembé en
andere trommels van onder
het stof te halen!
En zoals je kan zien, blijken onze bewoners nog altijd getalenteerde drummers te
zijn.

DAMESWEEK: EEN IMPRESSIE…
Hieronder vinden jullie een aantal foto’s van de activiteiten tijdens onze
damesweek.
Naar aanleiding van moederdag wilden we onze moekes een hele week lang in de
watten leggen. Zo organiseerden we een ontbijtbuffet, zorgden we voor een
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aangename verwennamiddag met lekkere geurtjes en kleurtjes, en tijdens onze
wandeling kregen onze bewoners de kans om eens binnen te springen in de winkels
om en rond de markt. Als afsluiter organiseerden we een ‘Engelse High Tea’ waarop
we heel wat familieleden mochten verwelkomen.
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Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs – beschermd

Plaats en tijdstip

Donderdag 01/06 Krant lezen
Spel: möllky
Vrijdag 02/06

turnen

polyvalente

Zang en muziek
Maandag 05/06

Pinkstermaandag: koffietafel

Dinsdag 06/06

Soep maken
wandeling

Woensdag 07/06

polyvalente

14 u polyvalente

volley
sjoelbak

Donderdag 08/06 Krant lezen
Zintuigelijk genieten
Vrijdag 09/06

turnen

polyvalente

Smoothies maken
Maandag 12/06

Dinsdag 13/06

turnen

polyvalente

Bewegingsspelletjes eerste leerjaar

living

Soep maken
Wandeling + mannenmoment: bierproevrij

Woensdag 14/06

14 u polyvalente

volley
Quiz

Donderdag 15/06 Krant lezen
Crea voor mannen: houtbewerking
Vrijdag 16/06

Restaurantdag: biefstuk friet (voor de heren in
de cafetaria)
Koekjes bakken
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Maandag 19/06

Petanqueweek
Koor

Dinsdag 20/06

15u30 kapel

Soep maken/petanqueweek
wandeling

Woensdag 21/06

Petanqueweek
gezelschapsspel

Donderdag 22/06 petanqueweek
Crea
Vrijdag 23/06

petanqueweek
We zetten de zomer in: surprise surprise…

Maandag 26/06

Turnen

10 u polyvalente

Reminiscentie thema zomer/vakantie met
foto-shoot
Dinsdag 27/06

Soep maken
wandeling

Woensdag 28/06

volley
Voetbadjes voor de liefhebbers

Donderdag 29/06 Krant lezen
dansnamiddag
Vrijdag 30/06

turnen

10 u polyvalente

frambozenmousse

20

HOVE
GEBRUIKERSRAAD
Op dinsdag 27 juni gaat om 16u de gebruikersraad door in de cafetaria. Samen met
Valérie Pattyn en Hilde Hemelsoen (algemeen directeur) wordt beleidsinfo
besproken en worden activiteit besproken alsook aangekondigd. Bewoners en
familieleden kunnen hier aan deelnemen om inspraak te geven over de werking van
het woonzorgcentrum. Er kunnen ideeën gegeven worden m.b.t. activiteiten of
huiselijke inrichting van de living.

TURNEN
Het turnen in Hove wordt vanaf juni twee keer per maand georganiseerd. Op de
eerste maandag van de maand kun je in de namiddag aansluiten voor een
turninitiatie bij Olivier (kinesitherapeut Hove). Op de derde donderdag van de
maand geeft Valérie ochtendbeweging in de voormiddag. Beide turn- of
bewegingsmomenten gaan door in de living van Hove +1 t.h.v. de kamers 231 – 240.

WANDELINGEN
Ons wandelseizoen is reeds aangebroken. Aangezien onze bewonersgroep
aanzienlijk is gegroeid gaan wij niet enkel meer wandelen op donderdagnamiddag,
maar ook op dinsdagnamiddag. Om iedere bewoner de kans te geven om mee te
gaan op wandeling hebben wij nood aan ondersteuning van vrijwilligers en
familieleden om hen voort te duwen in de rolwagen.
De bewoners van Hove +1 kunnen aansluiten op dinsdag voor de wandeling,
bewoners van Hove 0 kunnen aansluiten op donderdag voor de wandeling.
We verzamelen telkens om 13u45 in de living van het gelijkvloers (Hove 0) ter
hoogte van kamers 201 tot 210, om daarna naar de polyvalente ruimte (oud
gebouw) te gaan. Dan kunnen we tegen 14u – 14u15 vertrekken. Onderweg wordt
een gratis drankje aangeboden aan de bewoner, vrijwilliger en familielid en kan er
eventueel iets gegeten worden. De wandeling loopt af rond 16u30.
Indien u ruimte heeft om uw familielid te begeleiden tijdens de wandeling dan kan
u contact opnemen met Valérie Pattyn (stafmedewerker kwaliteitszorg en
verantwoordelijke wonen). Op die manier kunnen wij de wandelingen steeds goed
voorbereiden.
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TERUGBLIK DAMESWEEK
In de week van 15 tot en met 19 mei vond de
damesweek plaats. Op maandag kreeg iedere
dame in Hove een handmassage, en indien
gewenst konden hun nagels ook gelakt worden in
een fris kleurtje. Op dinsdag en donderdag
organiseerden we een vrouwvriendelijke
wandeling. We trokken door de winkelstraten in
Ieper om de verschillende etalages te bewonderen.
Op vrijdag sloten we af met een ‘English High Tea’.
Met een Engels accentje genoten we met alle bewoners van een uitgebreide
koffieklets met verschillende lekkernijen. De zelfgemaakte scones vielen duidelijk in
de smaak!
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TERUGBLIK
Iedere woensdagnamiddag gaat in de living van Hove +1 een creanamiddag door.
Met ondersteuning van vrijwilligster Corinne maken de bewoners beeldjes die ze
beplakken met kleurrijk papier.

Op woensdag 17 mei genoten we van de zon op het terras. Samen met de collega’s
maakten we er een aantal gezellige foto’s!
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Dag en datum

Activiteit: Hove

Plaats en tijdstip

Donderdag 01/06 Individuele activiteit
Mölky
Vrijdag 02/06

14u30 Living

Individuele activiteit
Baknamiddag

Maandag 05/06

Pinkstermaandag

Dinsdag 06/06

Soep maken

9u Living Hove +1

Wandeling Hove +1

13u45 Living Hove 0

Woensdag 07/06

Individuele activiteit
Creanamiddag

14u30 Living Hove +1

Donderdag 08/06 Individuele activiteit
Wandeling Hove 0
Vrijdag 09/06

Individuele activiteit
Quiz over TV-series

Maandag 12/06

Dinsdag 13/06

Woensdag 14/06

13u45 Living Hove 0

14u30 living

Individuele activiteit
Turnen met Olivier en lagere schoolkinderen

14u30 Living

Soep maken

9u Living Hove +1

Wandeling Hove +1

13u45 Living Hove 0

Mannenmoment bierproeverij

14u30 Cafetaria

Individuele activiteit
Creanmamiddag

14u30 Living Hove +1

Donderdag 15/06 Individuele activiteit

Vrijdag 16/06

Wandeling Hove 0

13u45 Living Hove 0

Restaurantdag

11u Living

Mannenmiddag

11u cafetaria

Quiz “zeg eens euh”

14u30 Living
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Maandag 19/06

Dinsdag 20/06

Woensdag 21/06

Individuele activiteit
Bingo

14u30 Living

Koor

15u30 Kapel

Soep maken

Living Hove +1

Wandeling Hove +1

13u45 Hove 0

Individuele activiteit
Creanamiddag

Donderdag 22/06 Ochtendbeweging met Valérie
Wandeling Hove +1
Vrijdag 23/06

Dinsdag 27/06

Woensdag 28/06

10u Living
13u45 Hove 0

Individuele activiteit
We zetten de zomer in!

Maandag 26/06

14u30 Living Hove +1

doorlopend

Individuele activiteit
Fruit met ijs

Living

Soep maken

Living Hove +1

Wandeling Hove +1

13u45 Living Hove 0

Individuele activiteit
Creanamiddag

14u30 Living Hove +1

Donderdag 29/06 Individuele activiteit
Wandeling Hove 0
Vrijdag 30/06

13u45 Living Hove 0

Individuele activiteit
Volksspelen

14u30 Living
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DIENSTOVERSCHRIJDEND
TERUGBLIK
WEEK VAN DE VALPREVENTIE
In de week van 24 tot 28 april heeft onze jaarlijkse
week van de valpreventie plaats gevonden. Op
maandag was er tijd voor een gezelschapsspel ‘Huisje
Weltevree’. Woensdag hebben we onze spieren
getraind in een uitgebreide turnles met verscheidene
oefeningen voor armen en benen. Op donderdag werd
er een quiz met vragen rond valpreventie georganiseerd. Als apotheose was er op
vrijdag een heus dansfeest. DJ Eddy zette zijn beste beentje voor en er werd gedanst
en genoten.

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Maria Bossier
Odette Decroos
Gerarda Parmentier
Susanne Keirsebilck

01/06/1932
17/06/1940
17/06/1932
22/06/1938

85 jaar
77 jaar
85 jaar
79 jaar

Flat 3B Res. Louise
Flat 3A Res. Louise
Flat 8 Hove
Flat 3 Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

KOOR
We komen samen op maandag 19 juni om 15u30 in de kapel!

26

ACTIVITEITEN BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN HOVE – RESIDENTIE LOUISE
TURNEN
Op maandag 12 juni vindt het maandelijkse turnen plaats in de living van Hove +1.
Olivier geeft er turnles vanaf 14u30.

PETANQUE-NAMIDDAG
Op donderdag 22 juni zijn alle bewoners van de assistentiewoningen van Hove en
Residentie Louise uitgenodigd voor een gezellige petanque-namiddag in de
binnentuin van Huize Sint-Jozef.
We spreken af om 14u30 in de cafetaria. We eten eerst gezellig samen een ijsje en
daarna spelen we een aantal spelletjes petanque. Inschrijven is nodig en dit kun je
doen op het inschrijvingsblad aan de inkom van Residentie Louise (voor de
bewoners van Residentie Louise) of op het inschrijvingsblad in de living in Hove
(voor de bewoners van Hove). De prijs hiervoor bedraagt 3 euro. Er volgt nog een
uitnodiging.

BELEIDSINFO
GEBRUIKERSRAAD
Op dinsdag 27 juni gaat om 16u de gebruikersraad door in de cafetaria. Samen met
Valérie Pattyn en Hilde Hemelsoen (algemeen directeur) wordt beleidsinfo
besproken en worden activiteiten besproken en aangekondigd. Zowel bewoners als
familieleden kunnen hieraan deelnemen om inspraak te geven over de werking van
het woonzorgcentrum. Ideeën kunnen gegeven worden m.b.t. activiteiten of
huiselijke inrichting van de living.

PRAATCAFÉ DEMENTIE : ‘VERANDEREND GEDRAG BIJ MENSEN MET DEMENTIE’
In de praatcafés dementie voor mantelzorgers in Ieper en Poperinge wordt deze
keer bekeken hoe het gedrag van personen met dementie kan veranderen. Er
worden tips en suggesties gegeven om als mantelzorger beter om te gaan met
moeilijk en veranderend gedrag zoals ‘argwaan’, ‘agressie’, ‘rusteloosheid’, ‘in
zichzelf gekeerd zijn’, ‘vluchtgedrag’,…
 In Ieper: op dinsdagnamiddag 6 juni om 14u in OC ‘Het Perron’, 8900 Ieper
 In Poperinge: op donderdagnamiddag 8 juni om 14u in LDC De Bres,
Veurnestraat 15, 8970 Poperinge
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Plamont Tschailly
Gheeraert Mieke
Rollé Kelly
Schaut Gudrun
D’Hondt Marjan
Connerty Helen
Sioen Marlies
Bruynsteen Rosemie
Herman Larissa
Coussens Shana
Bruneel Carla

01/06/1993
02/06/1986
08/06/1991
08/06/1980
13/06/1964
16/06/1989
17/06/1985
19/06/1957
23/06/1997
24/06/1992
26/06/1966

Gelukkige verjaardag!!!

PERSONEELSWISSELS
Noura Bulcke (zorgkundige Huize Ida) is momenteel in langdurig ziekteverlof. Arvid
Denhert (zorgkundige) ondersteunt het team tijdens haar afwezigheid.
Evelien Demolder (zorgkundige Huize Ida) gaat vanaf 29/05 in moederschapsrust. Zij
wordt vervangen door Silvana Maselis (zorgkundige).
Ook Lien Scheldeman (verpleegkundige Huize Ida) is in moederschapsrust. Zij wordt
tot eind juni vervangen door Daylen Gumelo (zorgkundige). Vanaf 29/06 komt
Marthe Roels (verpleegkundige) het team versterken. We wensen de toekomstige
mama’s alle succes toe!
Marjorie Myleville (verpleegkundige Huize Ida) gaat een nieuwe uitdaging aan.
Vanaf 24/06 wordt zij vervangen door Elena Garcia (verpleegkundige). Elena werkte
hier reeds als zorgkundige en behaalt dit jaar haar diploma verpleegkundige.
De tewerkstelling van Carine Bordeyne (zorgkundige Huize Beatrijs) liep ten einde.
Vanaf 5/06 komt Annique Ramaut het team vervoegen.
Katrien Devaere (zorgkundige Huize Beatrijs) keert begin juni terug na een periode
van ziekte. We heten haar van harte welkom!
De tewerkstelling van Lore Versavel (interieurmedewerker Huize Beatrijs) liep ten
einde. Tschailly Plamont keert van Huize Ida terug naar Huize Beatrijs. Anja
Sinnaeve start vanaf 15/05 als interieurmedewerker op Huize Ida.
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Op 25/06 start Sandra Vandenbosch als verpleegkundige op Hove. Ook Kirsten
Bryon start niet veel later (1/07) als verpleegkundige op dezelfde afdeling.
Eugenie Ledoux (zorgkundige Hove) is in langdurig ziekteverlof. Zij wordt vervangen
door Katrien Calcoen (zorgkundige).
Begin juni starten er 2 nieuwe zorgkundigen, die de nachtploeg zullen versterken, nl.
Daisy Depraetere en Liselot Vandersyppe. Zij zullen de nachtverpleegkundige – en
zorgkundige ondersteunen van 22u – 6u.

VRIJWILLIGERS
OVERLEG CAFETARIA
Op dinsdag 6 juni vindt er om 14u30 in de cafetaria een overleg plaats over de
cafetariawerking. Graag hadden we alle vrijwilligers uitgenodigd die zich regelmatig
inzetten voor de cafetaria. Tijdens dit overleg kunnen we de werking bespreken en
waar nodig verbeteren.

VORMING EHBO
Op maandag 12 juni bieden we een gratis vorming EHBO aan voor ons
vrijwilligersteam. Tijdens deze opleiding staan we stil bij de thema’s verstikking,
verslikking en reanimatie. Daarnaast gaan we ook in op jullie vragen of bedenkingen.
Voor deze vorming dien je je in te schrijven bij Valérie via
valerie.pattyn@huizesintjozef.be of via 057/22.69.88. De vorming gaat door om
14u30 in de grote vergaderzaal.

NIEUWE VRIJWILLIGERS
We zijn blij, want ons team van vrijwilligers werd in mei versterkt met 4 nieuwe
krachten!
-

Annette Ververken (wandelingen en brei- en naaiactiviteiten)
John Van Den Eeckhoutte (wandelingen en cafetaria)
Christine Demuynck (cafetaria)
Edwine Demuynck (ondersteuning maaltijden Huize Ida)

In de volgende editie van Ten Huize zullen zij worden voorgesteld.
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À PROPOS

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Maandag 5 juni 2017. 11 uur. Café ‘ De Groote Kruiskalksyde ‘. Dag voor ‘ D – day’!
Het zonnetje piept door de ramen van de gelagzaal en speelt een spel van licht en
schaduw op de zonovergoten stamtafel. “ Eindelijk is ze daar! “ weet Michel. “ ’t Is
toch mijn vrouw niet? “ panikeert Gerard, doch Jeroom stelt iedereen gerust: “
Maar Gerard toch, Michel bedoelt de zon! “ “ Ja, beaamt cafébaas Jozef, de zon doet
ons werkelijk deugd, maar voor de studenten is de junimaand echt een rotmaand. Al
die examens! “
“ Zwijg, zegt Michel, ik kan er over meepraten! Toen ik naar de vakschool ging,
moest ik ook een examen muziek maken. Nu ja, ik en muziek rijmen niet zo goed
samen en één van de vragen was ‘ Noem de drie klassiekers’. Ik wist het echt niet,
maar van koers weet ik heel wat meer en daarom schreef ik maar ‘Milaan – San
Remo, De Ronde van Vlaanderen en Parijs – Roubaix. Ik vermoedt dat Mozart, Bach
en Beethoven zich omgedraaid hebben in hun graf! “ En ik ken geen talen “ vult
Gerard aan. Frans en Engels dat kan ik helemaal niet. Ik moest vertalen ‘ Duitsland
was de vijand ‘ en ik heb dan maar geschreven ‘Germaine était la viande ‘. Voor
Engels moest ik woordjes vertalen. Voor ‘vleermuis ‘ heb ik dan maar ‘
floddermouse ‘ gekozen en ‘ een mooie vrouw ‘ vertaalde ik als ‘ a bedifull woman ‘.
“ Godsdienst was voor mij een echte ramp ! “ zucht Jeroom. Eén van de vragen van
het examen was ‘ Waarom kwamen de eerste missionarissen uit Ierland?’ Ik wist het
niet en daarom heb ik maar geantwoord: ‘ Omdat ze er daar teveel hadden!’ Een
andere vraag was “ Wat zegt u de naam Babylon?’ Uiteraard had ik van die stad nog
nooit gehoord en ik moest putten uit mijn rijke verbeelding om een antwoord te
formuleren. Ik schreef dan ook maar ‘ Stad waar ‘ een belangrijke baby ‘ werd
geboren.
Je voelt het al. De examensfeer stijgt en waarschijnlijk moet het beste nog komen!
De ogen van cafébaas beginnen te tintelen want de universele universiteit komt er
aan!” De zoon van mijn neef ‘ zit ‘ in Leuven, vangt hij zijn verhaal aan, maar
studeren deed hij helemaal niet. Nu, op het einde van het academiejaar moet hij
een examen afleggen bij een professor en die zegt hem onmiddellijk “Meneer ik ken
u niet ! “, waarop onze pientere student antwoordde “ Maar ik u ook niet meneer! “
Nu, enige tijd later , ontmoet onze student diezelfde professor. Die zegt hem
onmiddellijk “ Echt proficiat, meneer ! “ Onze student is echt verwonderd en vraagt
hem: “ Ben ik dan toch geslaagd? “ “ Nee, zegt de hoogleraar, maar ik wil u toch
proficiat wensen met je verjaardag! “
Tijd nu voor Michel om op zijn examenpaard te wippen! “ Drie studenten
geneeskunde, monkelt hij, moesten examen afleggen maar ze hadden meer op café
dan in de aula gezeten. Nu had de prof in zijn leslokaal een bed gezet met daarin
een lijk. De drie studenten zaten in de gang te wachten. De eerste student kwam het
lokaal binnen en de prof vroeg hem op de man af: “ Waaraan is deze man
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gestorven? “ De student wist het echt niet en probeerde dan maar ‘ kanker ‘. “
Gebuisd! “ zei de prof, je kunt gaan! “. In de gang zei hij vlug tot zijn kompanen: “ ’t
Is niet van ‘ kanker ‘. Nu ging de tweede student de kamer binnen en ook hij moest
dezelfde vraag beantwoorden. “ Hartinfarct “ meende hij. “ Geflest, meneer ‘
reageerde de professor, ook jij kunt gaan! “.
Nu gaat student drie de kamer binnen. Hij gaat onmiddellijk naar het lijk toe en
bekijkt het lijk heel aandachtig. De professor is sprakeloos, vooral als de student
hem strak in de ogen kijkt. “ Professor, zei hij, deze man had een drankprobleem en
is daaraan gestorven. “ De ogen van de prof glunderen. Triomfantelijk kijkt hij de
student aan en zegt : “ Meneer u bent geslaagd, maar zeg me eens, hoe wist u dat
zo vlug ? “ Waarop de student antwoordt: “ Wel, professor, hij was mijn beste
vriend! “
Nieuw gelach en nieuwe pinten! Een supergezellige voormiddag is aangebroken.
Alleen cafébaas Jozef neemt het tamelijk filosofisch op. Hij mijmert: “ Zouden er ook
vragen zijn waarop er echt geen antwoord is? ““ “Bijvoorbeeld, wie gaat er hier de
rekening betalen? “ zegt onze Gerard. En onze waard kijkt echt sip!
The answer my friend, is blowing in de wind !

OVER HET WEER GESPROKEN
8 juni: Medardus
Schaf je een roeiboot aan !
Als Medardus pist, regent het zes weken aan een stuk!
11 juni: Barnabas
Schenk een fles wijn aan je zwemleraar!
Valt op Sint – Barnabas veel nat
zwemmen de druiven in het vat.
14 juni: Basilius
Neem contact op met ‘ Het Koninklijk Huis ‘
Staat op Sint – Basiel het koren schoon,
de boer geeft zijn land nog voor geen kroon
24 juni: Johannes de Doper
Ga winkelen bij ‘ Bel en Bo ‘
Een landman trouw aan de mode
mist met Sint – Jan zijn pels nog node!
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HOOR! DAAR IS SCOOP !
TWEELINGEN
22 mei – 21 juni
Dag Tweeling, ga gerust boven op het schavotje staan, want je bezit heel wat
capaciteiten. En vooral jij hebt het voor het zeggen en je kunt het erg goed zeggen!
Je beschikt ook over een briljante intelligentie. Maar…..het schijnt dat je ook heel
sluw bent en vooral veel te nieuwsgierig.
We hebben dan ook voor jou de ideale vakantiebestemming gevonden. Ga naar de
Belgische kust ! Nee, niet om er te gaan zonnen, maar wel om er een ‘appartement ‘
te kopen. Dat je daar mee de natuur aan de knoppen helpt, gaat je beslist niet aan.
Als het maar geld opbrengt! Een eerste huurder staat al vast klaar.

KREEFT
22 juni – 21 juli
Dag Kreeft, ik zou je erg graag knuffelen, want je bent erg liefdevol en emotioneel.
Je leeft in een fantastische wereld, waarin kunst, literatuur en toneel een voorname
rol spelen. Misschien is het nodig je ‘ efkens ‘ te ontspannen en daarom raden wij u
de Belgische kust aan. Ik ben er zeker van dat je daar wel ergens een ‘ appartement ‘
op de kop kunt tikken, maar sla zeker niet te hard.
Wanneer de verkoper zijn geld komt opeisen betaal je gewoonweg niet want je bent
ook heel humeurig en veranderlijk. Blijf dus koppig en blijf op je appartement. Je
bent immers ook niet staat om iets los te laten.
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