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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
September, de zomervakantie is weer voorbij.
Een aantal van onze medewerkers namen van de vakantieperiode gebruik om in het
huwelijk te treden of mama te worden. Nog anderen maakten een mooie reis of
bleven gezellig thuis. Ik hoop alvast dat iedereen heeft genoten en de batterijen
heeft kunnen opladen om met volle moed het nieuwe werkjaar aan te vangen.
Ik wil hierbij de enthousiaste vakantiehulpen, vrijwilligers en medewerkers
bedanken voor hun inzet tijdens de vakantieperiode. De vrijwilligers worden
trouwens tijdens het vrijwilligersfeest op 22 september nog eens extra bedankt voor
al hun hulp gedurende het hele jaar.
In onze terugblik kunnen we nog eens nagenieten van o.a. de uitstap naar zee en de
Belgische week, waar iedereen op frietjes werd getrakteerd.
Ondertussen blijven we niet stilzitten en werd de activiteitenkalender voor de
maand september aangevuld. En ook in ‘ de groote kruiskalksyde’ gaat het leven
weer zijn gangetje.
Alvast heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
EVEN BEZINNEN
Om te kunnen kijken
moet je je ogen opendoen.
Dat weet elke mens uit zichzelf.
Maar wie gekeken heeft,
heeft daarom nog niet gezien.
Kijken is immers niet genoeg,
kijken moet zien worden.
Kijken is opmerken,
zien is begrijpen.
En om goed te zien moet je
je ogen openhouden.
Een eerste blik is ingekleurd
met tinten uit het pallet
van de onbewuste vooringenomenheid.
Onze ogen merken eerst enkel op
wat onze gedachten toelaten
en zien nog niet wat we niet meteen
kunnen begrijpen of erkennen.
Zien doen we pas,
als we ons hart openzetten
voor het onverwachte,
voor het onvermoede,

voor wat onze eigen ideeën,
opvattingen, vermoedens
en vooronderstellingen
geneigd zijn weg te filteren
uit het beeld van de werkelijkheid.
Zien doen we pas,
als we kijken met een hart
dat zich verplaatst naar
het hart van de ander.
Dan wordt kijken een zien
dat begrijpt en invoelt.
Van kijken naar zien,
van zien naar begrijpen,
van begrijpen naar inzien.
Met een open blik
zien we meer, veel meer
dan wat zomaar zichtbaar is.
Met een open blik
zien we door alle geslotenheid
van ons eigen kijken heen.
(Mark Van de Voorde)

PASTORALE AGENDA
Ma 09/10
Do 02/11
Ma 13/11
Di 05/12
Zo 24/12

rozenkrans 15 u
herdenkingsviering 14.30 u
seniorenmis 15 u
adventswake 15 u
kerstviering 15 u

KOOR
Volgende bijeenkomst: maandag 25 september om 15.30 uur in de kapel
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Suzanna Maes
Suzanne Ooghe
Maria Bekaert
Roger Boscart
Joannes De Geest
Bernadette Alleweireld
Marie-José Dierckx
Marguerite Vandecaveye

03/09/1929
07/09/1936
12/09/1925
17/09/1924
18/09/1921
22/09/1930
25/09/1929
29/09/1928

88 jaar
81 jaar
92 jaar
93 jaar
96 jaar
87 jaar
88 jaar
89 jaar

K132
K29
K230
K28
K6
K114
K103
K222

Huize Beatrijs
Huize Ida
Hove
Huize Ida
Huize Ida
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Hove

Proficiat aan de jarigen!

NIEUWE BEWONERS
Op maandag 14 augustus nam mevrouw Simonne Declerck haar intrek in kamer 128
(Huize Beatrijs). Simonne is afkomstig van Ieper.
We wensen haar een vlotte aanpassing en een mooie tijd in ons ‘huis’.

OVERLIJDEN
Op zaterdag 8 juli is de heer Henri Bauden overleden. Henri woonde met zijn vrouw
Madeleine Sels in kamer 25 (Huize Ida) en werd 94 jaar.
Mevrouw Paula Milleville is op zaterdag 15 juli gestorven. Paula werd 85 jaar en
verbleef met haar man Lucien Decadt in kamer 24 (Huize Ida).
Op dinsdag 8 augustus is mevrouw Maria Lampens van ons heengegaan. Maria
woonde in kamer 128 (Huize Beatrijs) en werd 88 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Henri , Paula en Maria heel veel sterkte in
deze periode van afscheid.
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HUIZE IDA
ZOMERSE ACTIVITEITEN
Samen met de bewoners en enkele collega’s gingen we op uitstap naar Steenstraete
voor een hapje en een drankje.
Na een aperitief werd er een croque-monsieur of madame opgediend.
En of het smaakte!!!!

Op donderdag 6 juli gingen we samen met de vrijwilligers naar zee, onze jaarlijkse
uitstap met de bus!
Na een enorme dondervlaag en bliksem (mooi schouwspel boven zee) konden we
nog een wandeling maken op de zeedijk van Oostende.
Om 18 uur konden we dan aanschuiven aan het lekker buffet in Vayamundo.
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Tijdens de Belgische week werden er verschillende aktiviteiten georganiseerd
waaronder een Quiz, pralines en truffels maken, frietkot met stoofvlees, …
Ziehier enkele sfeerfoto’s
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Dag en datum
Vrijdag 01/09

Maandag 04/09

Dinsdag 05/09

Woensdag 06/09

Donderdag 07/09

Vrijdag 08/09

Maandag 11/09

Dinsdag 12/09

Woensdag 13/09

Donderdag 14/09

Vrijdag 15/09

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Petanque

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Uno

Living 15 uur

Kapper

Living 15 uur

Muziek

Living 15 uur

Bloemkoolsoep maken

Living 15 uur

Kaarting

Living 15 uur

Individueel

Living 15 uur

Wandeling

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 14 uur

Milkshake

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Reis door Europa

Living 15 uur

Kapper

Kapsalon

Ouderwets kegelspel

Living 15 uur

Tomatensoep

Living 15 uur

Kaarting

Living 15 uur

Individueel

Living 15 uur

Wandeling

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Wafels bakken

Living 15 uur
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Boeren veertiendaagse
Maandag 18/09

Dinsdag 19/09

Woensdag 20/09

Donderdag 21/09

Vrijdag 22/09

Maandag 25/09

Dinsdag 26/09

Woensdag 27/09

Donderdag 28/09

Vrijdag 29/09

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Boerencrea

Living 15 uur

Kapper

Kapsalon

Reminicentie Boerenleven

Living 15 uur

Courgettesoep

Living 15 uur

Dierenweek : boerenspreuken

Living 15 uur

Restaurantdag :Konijn met pruimen

Living 15 uur

Wandeling: ‘de boer op’

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Rijstpap met bruine suiker

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Quiz

Living 15 uur

Koor

Kapel 15u30

Kapper

Living 15 uur

Oogstfeest

Living Hove 14u30

Witloofsoep

Living 15 uur

Kaarting

Living 15 uur

Individueel

Living 15 uur

Wandeling: dierenasiel

Living 15 uur

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Plattekaas dessert

Living 15 uur
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HUIZE BEATRIJS
BBQ
Gezellig onder vrienden barbequen, iedereen weet hoe fijn dat kan zijn. Wel, bij ons
was die vriendschappelijke sfeer ook goed te voelen op onze jaarlijkste BBQ. We
zakten allen af naar de cafetaria zodat we Geert , chef BBQ van dienst, aan het werk
konden zien. Een hele fijne middag is het geworden! En lekker!

NAAR ZEE
Voor vele bewoners was de uitstap naar zee een echte hoogdag. Na een natte
opstap op de bus, kwamen we aan in ietwat dreigend weer. Een grote onweersbui
verplichtte ons een tea room binnen te gaan. Maar echt jammer vonden we dat
natuurlijk niet. Het uitgelezen moment om iets te drinken of te eten. Daarna
hadden we echt stralend weer. Veel blije gezichten…
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BELGISCHE WEEK
Dat de beste belg uit Huize Beatrijs zou komen, dat hadden we wel kunnen denken.
En dat hebben we ook bewezen op de quiz, waar onze eigen Frans de hoofdprijs in
de wacht sleepte, een doos lekkeren belgische pralines.
En alsof dat nog niet genoeg was, gingen we diezelfde dag nog naar de ‘Paters in
West-Vleteren’. Want een echte Belg drinkt natuurlijk graag een echte Sint-Sixtus.
De sfeer was opperbest. Bewoners, vrijwilligers, familie en medewerkers, allemaal
samen aan tafel, meer moet dat niet zijn.
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Ook wat chocolade betreft, bewijzen wij op dienst dat we echte Belden zijn. Bijna
allemaal zijn we liefhebbers van de lekkernij! En we gingen er mee aan de slag…

De Belgische plaatjes vielen ook
in de smaak en lokten zelfs
enkele bewoners op de
dansvloer.
Frietjes van de frituur.
Voor velen was dit al een
hele poos geleden. En of
ze gesmaakt hebben!

KEUKENPRINSESSEN

Zoals gewoonlijk werd weer heel wat afgekookt in de living. Onze keukenprinsessen
gaven het beste van zichzelf.
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BEWEGEN
Dat bewegen gezond is, dat hebben wij goed begrepen in huize Beatrijs. Daarom van
tijd tot tijd wat bewegingsspelen. En waarom ook niet voor punten!

VERWENNERIJ
Met de voeten in het water, dat kan deugd doen op die hete zomerdagen. Een
vleugje olie, wat sfeervolle muziek en een lekker aroma in de living, genieten troef.
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EN VERDER
Uitkijken naar dat konijn in de binnentuin. Waar zit hij nu toch weer? Oei, hij eet van
de groenten!

De werken aan de lift inspecteren…

Maandag Bingodag…
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Dag en datum
Vrijdag 01/09

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Turnen

Poly – 10u

Muziek

Living - NM

Turnen

Poly – 10u

Bingo

Living - NM

Soepgroenten snijden

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Bloemkoolsoep maken

Living - VM

Actualiteit

Living - NM

Donderdag 07/09

Spel

Living - NM

Vrijdag 08/09

Turnen

Poly – 10u

Milkshake maken

Living - NM

Turnen

Poly – 10u

Bingo/Actualiteit

Living - NM

Soepgroenten snijden

Living - VM

Wandeling

Poly – 14u

Tomatensoep maken

Living - VM

Wellness

Living - NM

Confituur maken

Living - VM

Muziek

Living - NM

Turnen

Poly – 10u

Wafelenbak

Living - NM

Maandag 04/09

Dinsdag 05/09

Woensdag 06/09

Maandag 11/09

Dinsdag 12/09

Woensdag 13/09

Donderdag 14/09

Vrijdag 15/09
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Boeren veertiendaagse
Maandag 18/09

Dinsdag 19/09

Woensdag 20/09

Donderdag 21/09

Turnen

Poly - 10u

Boerencrea

Living - NM

Bingo/Actualiteit

Living - NM

Soepgroenten snijden

Living - VM

Wandeling: dierenasiel

Poly – 14u

Courgettesoep maken

Living - VM

Dieren/boerenspreuken

Living - NM

Restaurantdag: konijn met pruimen

Living

Reminiscentie: het boerenleven
Vrijdag 22/09

Turnen

Poly – 10u

Rijstpap met bruine suiker maken

Living - NM

Turnen

Poly – 10u

Bingo/Actualiteit

Living - NM

Koor

Kapel – 15u30

Soepgroenten snijden

Living - VM

Oogstfeest

Hove - NM

Witloofsoep maken

Living - VM

Dierenweetjes

Living - NM

Donderdag 28/09

Spel

Living - NM

Vrijdag 29/09

Turnen

Poly – 10u

Platte kaastaart maken

Living - NM

Maandag 25/09

Dinsdag 26/09

Woensdag 27/09

17

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
ZEEDAG
Een aantal bewoners van onze dienst gingen graag mee op onze jaarlijkse uitstap
naar de zee.
Een paar ferme regenbuien konden ons niet deren, en nadat iedereen genoten had
van iets lekkers op het terras liet de zon zich al weer zien. We maakten nog een
grote wandeling en genoten ’s avonds van een lekkere maaltijd in ‘vayamundo’ in
Raversijde.
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BELGISCHE WEEK
In de week van 21 juli werd ook bij ons de Belgische week gevierd.
Op maandag gingen we naar Hove om mee te doen aan de quiz ‘de beste Belg’.
Helaas, die beste Belg bleek niet in ons team te zitten... We lieten ons hier en daar
wat vangen en kregen net geen podiumplaats, maar nu weten we tenminste ook
weer dat België dus echt wel de langste tramlijn ter wereld heeft, en dat koning
Albert niet meer op de troon zit.
Sowieso genoten we allemaal van de fijne quiz.
Op woensdag werden we verrast door een muziekoptreden
aan huis en op donderdag mochten we aanschuiven aan het
frietkraam voor een puntzak versgebakken frietjes!

In de namiddag gingen we als echte Belgen aan de slag met chocolade, en we
slaagden erin om lekkere truffels en pralines te maken.
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BINGO OP ONS TERRAS
Op een mooie zomerse namiddag installeerden we
ons op ons terras voor een spelletje Bingo. In de
prijzenpot: 3 dikke piepers van Charlotte voor de
winnaar. Van alle deelnemers was Bernadette degene
die als eerste haar kaart vol had. Proficiat!

HONDJE OP BEZOEK

Deze vrolijke viervoeter van collega Annick kwam bij ons op bezoek!

BARBECUE
Samen met onze buren van huize Beatrijs mochten we
aanschuiven voor een lekkere barbecue. We verhuisden
hiervoor naar de cafetaria, en zaten allemaal samen aan de
feesttafel. Kok Geert stond achter de barbecue en verwende
ons met lekkere worsten, een stukje kip of een vispapillotte.
Zeker en vast voor herhaling vatbaar!
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Dag en datum
Vrijdag 01/09

Activiteit: Huize Beatrijs - beschermd
Turnen

Plaats en tijdstip
10 uur polyvalente

Spel: möllky
Maandag 04/09

Turnen

10 uur polyvalente

Muziek en dansnamiddag
Dinsdag 05/09

Soep maken

Living 9.30 uur

wandeling
Woensdag 06/09

Volleybal

Feestzaal 10 uur

Voetbadjes/handverzorging
Donderdag 07/09

Individuele activiteit
Reminiscentie-activiteit thema school

Vrijdag 08/09

Turnen

10 uur polyvalente

Milkshake maken
Maandag 11/09

Turnen

10 uur polyvalente

Wellness
Dinsdag 12/09

Soep maken

Living 9.30 uur

wandeling
Woensdag 13/09

volleybal

Feestzaal 10 uur

gezelschapsspel
Donderdag 14/09

Individuele activiteit
dansnamiddag

Vrijdag 15/09

Turnen

10 uur polyvalente

wafelbak
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Boeren veertiendaagse
Maandag 18/09

Turnen + Start boerenveertiendaagse
Reminiscentie over het boerenleven

Dinsdag 19/09

Soep maken

Living 9.30 uur

Wandeling: dierenasiel
Woensdag 20/09

Volleybal

Feestzaal 10 uur

Wellness in de leefruimte
Donderdag 21/09

Restaurantdag: Konijn met pruimen
Wereld-dementiedag

Vrijdag 22/09

Turnen

10 uur polyvalente

Bakken: rijstpap met bruine suiker
Maandag 25/09

Dinsdag 26/09

Woensdag 27/09

Turnen

10 uur polyvalente

koor (met liedjes van de boerenbuiten)

15u30 kapel

Soep maken

Living 9.30 uur

Oogstfeest

Hove 14u30

Volleybal

Feestzaal 10 uur

Muziek: vraag je plaatje
Donderdag 28/09

Individuele activiteit
Boerenweek: reminiscentie over thema ‘de
boerenbuiten’

Vrijdag 29/09

Turnen

10 uur polyvalente

Zelf maken: dessertje met platte kaas
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HOVE
PETANQUE

Tijdens de zomermaanden haalden we bij mooi weer de petanqueballen boven en
gingen we naar de binnentuin. Iedereen koos een kleur van ballen en wierp deze zo
dicht mogelijk van het kleine witte balletje. Na een namiddag plezier werd nog een
glaasje gedronken in de gezonde buitenlucht!

TERUGBLIK ZEEDAG

Op donderdag 6 juli stapten enkele bewoners uit Hove mee op de bus richting de
zee. Daar aangekomen brak een hels onweer uit, sommigen geraakten niet op tijd in
een schuilplaats, anderen wel. Maar dat bedierf de pret niet want achteraf kon er
genoten worden van de brandende zon en een lekker drankje op een terrasje.
En volledig ‘bruin
geblakerd’ keerden
we content naar huis
met de bus, na een
uitgebreid
avondmaal in
‘Vayamundo’ in
Oostende.
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TERUGBLIK BELGISCHE WEEK
Tijdens de Belgische week, die liep van 17 tot en met 20 juli, namen we op maandag
deel aan de ‘Belgische quiz’. Onze teams deden het goed, we verloren heel nipt met
een ex-aequo-vraag, nl. ‘Hoeveel inwoners wonen er in België op 31 december
2016?’

Op woensdag werden we verwend met Belgische liedjes, zowel nederlandstalig als
franstalig. Sommigen waagden zelfs enkele pasjes op de dansvloer.

Op donderdag genoten we gezellig
van de frietjes van de frituur.
Enkelen waren wel heel
gulzig zoals op de foto te merken is .
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ANDERE ACTIVITEITEN
Naast buitenactiviteiten en wandelingen in de zomermaanden speelden we ook
spelletjes. Het bekende blokkenspel ‘Jenga’ kwam ook uit de kast en het beloofde
een spannende namiddag te worden. Alle bewoners keken nieuwsgierig mee…

Ook kook- en bakkunsten zijn aanwezig onder de mensen van Hove, samen met
vrijwilligster Cath maakten zij begin augustus een lekker fris zomerdessertje met
bessen en ‘frezen’ uit haar hof.
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Dag en datum
Vrijdag 01/09

Activiteit: Hove
Individuele activiteit
Bakactiviteit: Cupcakes maken + versieren

Maandag 04/09

Dinsdag 05/09

Woensdag 06/09

Bingo

14u30 Living 1

Soep

9u living 1

Wandeling Hove 1

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit

Dinsdag 12/09

Woensdag 13/09

Quiz over muziek

14u30 Living 0

Soep

9u living 1

Wandeling Hove 1

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
14u30 Living 1

Individuele activiteit
Wandeling hove 0

Vrijdag 15/09

14u Living 0 en 1

Individuele activiteit

Crea met Cath
Donderdag 14/09

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
Bakactiviteit: milkshakes maken

Maandag 11/09

14u30 Living 1

Individuele activiteit
Wandeling hove 0

Vrijdag 08/09

14u Living 0 en 1

Individuele activiteit

Crea met Cath
Donderdag 07/09

Plaats en tijdstip

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
Bakactiviteit: wafels bakken

14u Living 0 en 1
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Boeren veertiendaagse
Maandag 18/09

Individuele activiteit
Quiz over het boerenleven

Dinsdag 19/09

Soep
Wandeling hove 1 ‘dierenasiel’

Woensdag 20/09

Wandeling hove 0: dierenasiel

Koor

14u30 Living 1

Individuele activiteit
Wandeling hove 0: ‘de boer op’

Vrijdag 29/09

14u30 Living 1

Individuele activiteit
Crea met Cath

Donderdag 28/09

14u30 Living 0
15u30 Kapel

Soep
Oogstfeest

Woensdag 27/09

14u Living 0 en 1

Individuele activiteit
Volkspelen

Dinsdag 26/09

11u living 0 en 1
13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
Bakactiviteit: rijstpap met bruine suiker

Maandag 25/09

14u30 Living 1

Individuele activiteit
Restaurantdag: Konijn met pruimen

Vrijdag 22/09

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
Crea met Cath

Donderdag 21/09

14u30 Living 1

13u45 Polyvalente L

Individuele activiteit
Verjaardagen vieren : Wafels bakken

14u Living 0 en 1
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DIENSTOVERSCHRIJDEND
WANDELINGEN
De laatste wandelmaand, september, is
aangebroken. We hopen dat het nog veel
goed weer is zodat we op dinsdag en
donderdag met een groep bewoners en
vrijwilligers kunnen gaan wandelen.
Daarnaast willen wij nog eens een warme
oproep doen aan familieleden die tijd
hebben om af en toe mee te gaan. Op die
manier krijgt jouw familielid in het
woonzorgcentrum de mogelijkheid om vaak mee te gaan en te genieten van een
deugddoende uitstap.

Op dinsdagnamiddag gaan de
bewoners van Huize Beatrijs
samen met de bewoners van
Hove 1 (kamer 221 tot en met
240) op wandeling.

Op donderdagnamiddag trekken de bewoners van Huize Ida en de bewoners van
Hove 0 (kamers 201 tot en met 220) op wandeling. Indien u hieraan wil deelnemen,
geef een seintje aan de woonbegeleider van de betreffende dienst of contacteer de
verantwoordelijke wonen Valérie Pattyn op het nummer 057/22 69 88.

NIEUWE BEWONER IN HET WZC
Sinds kort woont ‘Snoetje’ bij ons. ‘Snoetje’ is
ons nieuw huisdier, een konijn, en woont in
een konijnenhok in de binnentuin in Huize.
Iedereen kan steeds een kijkje komen nemen
en hem even aaien over zijn kopje!
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GEBRUIKERSRAAD
De volgende gebruikersraad gaat door op dinsdag 12 september om 16u in de
cafetaria. Tijdens dit overlegmoment zijn bewoners en familieleden uitgenodigd om
samen met verantwoordelijken van de voorziening de werking en het beleid te
evalueren en te bediscussiëren.

BOEREN-VEERTIENDAAGSE

Voor onze ‘boeren-veertiendaagse’, die plaatsvindt eind september zijn wij nog op
zoek naar spullen zoals rode sjaals met witte bollen, klompen, ‘klakken’, pijp,…
Daarnaast zouden we alles graag wat mooi aankleden en daarom zijn we ook op
zoek naar stro, hooi en andere materialen van op de boerderij.
Mensen die bovenstaande spullen even willen uitlenen kunnen contact opnemen
met Valérie.
Tot slot willen we vragen aan vrijwilligers en familieleden om tijdens de ‘boerenveertiendaagse’ eens langs te komen met jullie huisdier (hond, kat, konijn,
papegaai,…). Want dieren staan immers ook centraal.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Alfons Lasure

23/09/1943

74 jaar

Flat 2

Hove

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

OVERLIJDEN
Op donderdag 10 augustus is mevrouw Maria Bossier uit flat 3B in het ziekenhuis
overleden. Maria werd 85 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Maria veel sterkte in deze tijd van afscheid.

NIEUWE BEWONER
Op 26 augustus werden de sleutels van flat 3B overhandigd aan mevrouw Maria
Dondeyne. Maria is afkomstig van Heuvelland-Kemmel. We wensen haar heel veel
geluk in Residentie Louise.

TERUGBLIK ZEEDAG
Ook de bewoners van de assistentiewoningen konden aansluiten op de zeedag van
het woonzorgcentrum. Jef, Marie-Jeanne, André, Eugène en Odette vergezelden ons
naar zee. Het was een memorabele dag, bij aankomst konden we ‘genieten’ van het
bliksem- en donderspektakel op zee terwijl we schuilden onder een afdak. Daarna
kwam de zon piepen en genoten we op een terrasje. We sloten af met een
uitgebreid avondmaal. En toen we huiswaarts reden, reden we door een onweer
met dikke hagelbollen. Deze trip zullen we niet snel vergeten!
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TERUGBLIK BELGISCHE WEEK

Op 20 juli stond er een frietkraam op het domein van Huize Sint-Jozef. Iedereen
haalde zijn pakje friet met mayonaise of ketchup op en smulde ervan! Frietjes van
de frituur met stoofvlees smaken altijd!

TURNEN
Op maandag 4 september gaat de maandelijkse turnnamiddag door vanaf 14u30 in
de living van Hove +1. Olivier geeft de turnles.

KOOR
Volgende bijeenkomst: maandag 25 september om 15.30 uur in de kapel
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MOSSELSOUPER
Op donderdag 7 september organiseren we een
mosselsouper voor de bewoners van de
assistentiewoningen in Residentie Louis en Hove. Dit
zal plaatsvinden in de living van Hove (verdieping +1)
vanaf 11u. We aperitieven eerst samen en daarna
schuiven we aan om mosseltjes te eten. Mensen die
geen mossels lusten kunnen kiezen voor een
koninginnenhapje (vol-au-vent).
Gelieve voor woensdag 30 augustus in te schrijven op
de lijst aan de inkom (bewoners Residentie Louise) of
aan het bord in de living (bewoners Hove). De prijs
hiervoor bedraagt 15 euro.

PETANQUENAMIDDAG
Sinds het begin van deze zomer komen we maandelijks samen om te petanquen in
de binnentuin van Huize Sint-Jozef. De volgende afspraak is op maandag 18
september en maandag 16 oktober, als het weer het tenminste toelaat.

BELEIDSINFO
NAJAARSFEEST WORDT ‘FAMILIEFEEST’
Op zondag 22 oktober gaat het ‘familiefeest’ door in Huize Sint-Jozef.
Voorheen kreeg dit de naam ‘najaarsfeest’, maar aangezien wij vooral beogen onze
ouderen samen te brengen met hun familie kiezen wij voor een meer passende
benaming van het evenement.
Uitnodigingen en affiches worden weldra verspreid. Inschrijven zullen jullie vanaf
begin oktober kunnen doen aan het onthaal. Maar noteer alvast deze datum in jullie
agenda!
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Claeys Hilde
Depraetere Daisy
Stratsaert Ilse
Vanmeenen Lies
Claus Jan
Blieck Greta
Hoedt Evelien
Dewandel Margo
Vandersyppe Liselot
Cambier Karolien

05/09/1960
05/09/1987
13/09/1992
14/09/1988
17/09/1960
19/09/1965
21/09/1987
31/09/1995
23/09/1985
30/09/1987

Gelukkige verjaardag!!!

GEBOORTE
Op zaterdag 1 juli werden Evelien
Demolder (zorgkundige Huize Ida) en
Frederik Verzyck trotse ouders van een
eerste zoontje Warre.

Eléonore zag op vrijdag 18 augustus het levenslicht als
dochtertje van Shana Coussens (verpleegkundige Huize
Ida) en Jonathan Noyelle.
We wensen de jonge ouders een dikke proficiat en heel veel geluk met hun
nieuwste spruit!!!
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HUWELIJK

Op vrijdag 30 juni trad Lynn Clynckemaillie (interieur – Huize Ida) in het
huwelijksbootje met Tjorven Malfait. Lynn is de dochter van Laurence Vandenbum
(interieur – Huize Beatrijs)

Vrijdag 7 juni werd de mooiste dag van Silvana Maselis (zorgkundige Huize Ida) en
Tristan Verhaeghe.
We wensen Lynn, Silvana en hun familie heel veel geluk in de toekomst!
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PERSONEELSWISSELS
De tewerkstelling van Ilse Stratsaert (verpleegkundige Huize Ida) liep ten einde op
3/09. Het team wordt hierna ondersteund door Elien Warlop (verpleegkundige)
t.e.m. half november. Daarna start Nathalie Hollebecque (verpleegkundige) op
Huize Ida. Zij zal zowel als thuisverpleegkundige als verpleegkundige op Huize Ida
tewerkgesteld worden.
Elien Warlop start vanaf half november als verpleegkundige op Hove. Elien heeft
hier tijdens haar studies verpleegkunde zowel stage gevolgd als vakantiejob gedaan.
Charlotte Dufoor (woonbegeleider Huize Beatrijs beschermde afdeling) gaat een
nieuwe uitdaging aan. Haar taken worden overgenomen door Katrien Devaere
(zorgkundige) en Carine Ververken (zorgkundige) die reeds vele jaren op deze
afdeling werken. Katrien Calcoen (zorgkundige Hove) komt het team ook
versterken. Zij deed voorheen de vervanging van Eugenie Ledoux (zorgkundige
Hove), die terug is uit ziekteverlof.
Daisy Depraetere (zorgkundige nachtdienst) is momenteel in langdurig ziekteverlof.
Zij wordt vervangen door Samira Boumaaza (zorgkundige).
Elke Bostyn (zorgkundige nachtdienst) gaat eind oktober in moederschapsrust.
Nathalie Haeke (zorgkundige Hove) zal haar tijdens haar afwezigheid vervangen.
Arvid Denhert (zorgkundige Hove) zal Nathalie vervangen in de dagdienst op Hove.
Via deze weg willen wij alle nieuwe medewerkers van harte welkom heten in onze
voorziening. We wensen ook degenen die onze voorziening verlaten, het allerbeste
toe in hun toekomstige professionele loopbaan. Ten slotte willen we ook allen die
momenteel in ziekteverlof zijn een hart onder de riem steken.
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VRIJWILLIGERS
TERUGBLIK BELGISCHE WEEK

Ook de vrijwilligers smulden mee van de frietjes van de frituur!

VRIJWILLIGERSFEEST
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we eind september ons
vrijwilligersfeest. Op deze manier willen we jullie bedanken voor
jullie inzet binnen Huize Sint-Jozef. Dit jaar vertellen we niet wat
er op het programma staat, wel dat we jullie buitenshuis zullen
verwennen tijdens een verrassingsnamiddag.
De verrassingsnamiddag gaat door op woensdag 20 september
en start vanaf 11u in de binnentuin bij de cafetaria. Hierdoor dienen we geen
wandelingen te annuleren. Na een gezellige maaltijd vertrekken we om 13u30. We
hadden graag beroep gedaan op enkele vrijwilligers die willen rijden met de wagen
om naar de verrassing te trekken. Het einde is voorzien omstreeks 18u.
Gelieve zich in te schrijven tegen 15 september bij Valérie (057/22.69.88 of
valerie.pattyn@huizesintjozef.be). Partners kunnen ook aansluiten voor de prijs van
20 euro, voor de vrijwilligers is het gratis.

NIEUWE VRIJWILLIGER
In augustus startte Anaïs Rondel als vrijwilliger binnen Huize Sint-Jozef. Zij is bijna 18
jaar, studente hoger onderwijs en engageert zich om tijdens de zomermaanden mee
te gaan op wandeling, daarnaast zal zij nu en dan de cafetaria openhouden.
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À PROPOS

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Maandag 4 september. Rond 11 uur. Café ‘ De Groote Kruiskalksyde ‘.
“ Beste maatjes, kucht Jeroom, vandaag zal ik, tot mijn grote spijt, jullie iets vroeger
moeten verlaten.” Zijn ‘ kompanen ‘ Michel en Gerard willen beslist wat meer uitleg,
maar het is cafébaas Jozef, die dan toch de heel logische, doodeenvoudige vraag
mag formuleren : “ Ergens zijn Jeroom? “ “ Jawel, knikt de geviseerde. “ Je weet dat
ik graag op mijn land werk en dat weet Maurits ook. Maurits is een groenteboer op
de weg naar Zillebeke en hij heeft gevraagd of ik deze namiddag op ‘ zijn hof ‘ een
beetje zou komen helpen.” “ En wat kweekt hij dan zoal? “ informeert Michel. “ Wel,
antwoordt onze poester, hij heeft aardappelen, bloemkolen, spinazie en sla. Maar
hij heeft ook nog enkele varkens.” “ Vraag eens of hij Jupiler plant!” lacht Gerard. “
Dat niet!” schiet Jozef uit, die zijn omzet al drastisch ziet verminderen, maar je moet
vooral niet denken dat alle boeren ‘ superverstandig ‘ zijn “ besluit hij. Ik heb een
maat van mij die met zijn auto op ‘ den buiten ‘ reed. Plots ziet hij op de weg een
biggetje lopen. Hij remt nog, maar te laat! Het biggetje is al morsdood. Mijn maat, in
grote paniek, raapt de big op en draagt ze naar de dichtstbijzijnde boerderij. “ Is dat
varkentje van u?” vraagt hij aan de boer. “ Nee, antwoordt deze, ik heb geen platte
biggen!”
Michel voelt het onmiddellijk aan. Storytime is aangebroken! Hij bestelt drie nieuwe
hoppeproducten en richt zich tot boer in spé, Jeroom. “ Gij, die zoveel van groentes
afweet. Mag ik u eens ondervragen?”
Jeroom ziet de quizbui reeds hangen, maar een royaal bieraanbod trekt hem dan
toch over de streep.
“ Vraag 1 “, buldert Michel. Het is groen en het skiet van de berg af” Ik weet het,
zegt Jozef. Mijn zoon is daar mee thuis gekomen. Een ‘ skiwi!”. Presentator Michel
slaat daar echter helemaal geen acht op en gaat onverstoorbaar verder. “ Tweede
vraag. Het is groen en het ontploft! “ “ Een pint voor mij! “ roept onze pseudo –
landbouwer. Het is een BOEMkool! “ O.K.” zegt Michel vlug, het is groen, en het
blijft drijven!” “ ’t Is ik die ’t weet! “ zegt Gerard, het is anDRIJvie. Michel lijkt
ondertussen uit zijn rol te vallen, want het sop is de kolen niet waard, en de
aardappelen zitten nog in de puréé. “ Laatste vraag! “ piept hij eerder wanhopig. “
Het is groen, heeft 8 poten en heel wat mensen zijn er bang van!” Het is muisstil op
de grappenakker. Michel kijkt even rond en besluit het dan zelf te zeggen. “ Een
SPIN NAZIE!” De reactie komt niet of wil er niet komen, doch gelukkig brengt Gerard
soelaas. Hij bestelt drie pintjes en besluit eventjes met tomaten te gooien. “ Kijk “
vertelt hij. “ Moeder tomaat en haar zoontje wandelen langs een drukke straat.
Zoon tomaat wil de straat over te steken maar wordt gegrepen door een auto. “
Kom, Ketchupke, zegt zijn ma, we gaan naar huis!”
Ook waard Jef is thuis in tomatenland. “ Bij de dokter, zegt hij lachend, zitten een
tomaat en een ei in de wachtzaal. De tomaat kijkt het ei bezorgd aan en vraagt: “
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Hé, zeg, wanneer mag het gips eraf?......en zeg mannen moeten jullie een
tomatensoep!”
“ Nee! tiert Michel, geef mij maar een Kriek!” Men voelt het aan. De stemming stijgt
fenomenaal bij ‘ Boer en Tuinder!’
“ Kijk, orakelt Jeroom. “ Voordat ik mij verplant, moet ik jullie nog vertellen van dat
dom blondje dat haar planten wou begieten. Haar vriendin, een brunette, vond dat
geen goed idee. “ Doe, dat niet, zei ze, kijk eens hoe het regent!” “ Dat geeft niet!,
zegt ons dom blondje, dan doe ik wel mijn regenjas aan!...maar nu ben ik weg hoor!
“ Hé, roept Gerard hem na. Het is groen en heel grappig! Weet je wat? Slalala! “
Jeroom haast zich naar de deur, maar de cafébaas verspert hem de weg. “ Het
begint met JER, en eindigt op OOM” zegt hij en ‘het’ moet nog betalen!”
Mopperend grijpt Jeroom naar zijn portefeuille. “ Vruchtbare namiddag!” klinkt het
aan de stamtafel.
OVER HET WEER GESROKEN
1 september: Egidius
Solliciteer bij de plaatselijke fanfare!
Als St Giel blaast op de horen, boerkens
Zaait dan uw koren!
8 september: Maria Geboorte
Haal je tractor uit de schuur!
Als Maria is geboren
Landman, zaai dan vlijtig uw koren!
12 september: Gerardus van Wittem
Doe eens aan ‘ Eigen kweek ‘ !
De gerst zaaien met St Wijt
is gerst met zakken kwijt!
21 september: Mattheus
Vraag raad aan ‘ Madame Soleil ‘ !
Is het met Mattheus klaar,
voorspelt goede oogst het naaste jaar!
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HOOR ! DAAR IS SCOOP !
MAAGD
23 augustus – 22 september
Dag behulpzame, betrouwbare Maagd, we hebben een uitstekend voorstel voor u.
Ga op de buiten wonen, ga de boer op! Daar kun je dan heel lang over koetjes en
kalfjes praten en wanneer je niet bang bent van water, kun je er zelf oude koeien uit
de sloot halen! We zien het, jij bent dus hyperactief en zeker niet zo lui als een
varken! Omdat je ook heel kieskeurig bent, ga je zeker geen parels voor de zwijnen
gooien en ook de paarden achter de wagen spannen doe je beslist niet. Maar goed,
nu en dan pik je wel hier en daar, een graantje mee, want we weten het maar al te
goed: Je laat er zeker geen gras over groeien!
WEEGSCHAAL
23 september – 22 oktober
Dag idealistische en diplomatische Weegschaal, we weten het bijna zeker. Jij hebt
goed geboerd, want de domste boeren hebben vaak de dikste aardappelen. Laat u
echter niet doen, want als de vos de passie preekt, moet jij op de ganzen passen,
trouwens je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt! Maar de koe bij de
horens vatten, dat doe je beter niet! Wees liever het feestvarken en na dit feestje
kan je dan best dit varkentje wel wassen!
Ga dan naar de weide en maai het gras voor iemands voeten weg. Maar let toch
goed op. Dat valt beslist niet in goede aarde!

Herfst
Stilaan kruipt de kou binnen. Langs de spleet onder de voordeur. Door het open
slaapkamerraam. Ik voel de mist de kamer in sluipen. Langs m’n voeten. Kil, vochtig
onaangenaam. Ruikt wel lekker nochtans!
Er liggen vanaf vandaag twee donsdekens op mijn bed. Enfin… Eéntje ligt er volledig
op. Ik eronder. Het tweede is er één met extra – net echte donsveertjes. Enkel voor
mij. Ik draai me erin vast. Wordt omringd door warme lucht. Adem diep in. Frisse
lucht. De warmte ontspant. Ik lijk te zweven. Doezel!
Wikkel me in de dekens. Voel het zachte kussen. Hoor de regen tikken. De blaadjes
ruisen. Nog even. Binnen een paar weken zijn ze verdwenen. Ik kan me al
voorstellen hoe dat klinkt. Hoe het voelt om door de bergjes knisperende bladeren
te wandelen. Muts op. Sjaal aan. Koude handen. Hete koffie drinken. Taartjes eten.
Filmpjes kijken.
Ik open een oog. Het is nog donker buiten. Het puntje van mijn neus steekt boven de
dekens uit. Het lijkt wel bevroren! Ik trek de deken hoger. Over mijn oren.
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Het is stil. Geen getik van de regen. Geen windvlaag door de takken. Geen getsjirp of
geroekoe. Stilte, rust.
Ik geeuw. Draai me om. Sluit dat ene oog ook nog even.
Word weer wakker. Een trots kopje kijkt me aan. Ik ruik koffie. Een walm trekt een
wazig wolkje boven de tas en naast de tas ligt het. Het ligt er nog maar pas. “ ’t Is
nieuw maandblaadje “ zegt een sympathieke, goedgekende stem.
Ik ga het nu nog niet lezen want mijn bril is weer zoek. Maar binnen een kwartiertje,
met bril, begin ik er aan.
Hier in ‘ St Jozef ‘ lezen we ‘ Ten Huize ‘!
Septemberik
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