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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

November,… buiten wordt het stilaan wat natter en kouder, dus willen we in ‘ons 

huis’ voor extra warmte zorgen. 

Ruim 500 bewoners en hun familieleden genoten op 22 oktober van een heerlijke 

maaltijd tijdens een gezellig familiefeest. Alvast bedankt aan alle deelnemers en 

vooral aan alle helpende handen die dit mogelijk maakten. 

Tijdens de novembermaand staan we gewoontegetrouw ook even stil bij onze 

dierbare overledenen. Op 2 november organiseren we een herdenkingsviering met 

koffietafel voor de familie van de bewoners waarvan we het afgelopen jaar afscheid 

moesten nemen. 

Een blik op de activiteitenkalenders toont ons een goed gevuld programma. Zo 

staan er o.a. het seniorenfeest in Vlamertinge op de agenda en mogen we bezoek 

verwachten van Sint-Maarten en de contactclowns. 

Maar ook onze medewerkers worden niet vergeten. Om hen te bedanken voor hun 

inzet gedurende het ganse jaar, willen we hen eens extra verwennen tijdens de 

week van de medewerker. 

Uiteraard blikken we ook in deze editie met een warm gevoel terug op de voorbije 

activiteiten met tal van mooie foto’s. 

Alvast heel veel leesplezier.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vcWvjonXAhWCb1AKHSqdDsMQjRwIBw&url=https://www.lovethispic.com/tag/hello%2Bnovember&psig=AOvVaw0Gp9JRyuwyg8oXXQUodcLd&ust=1508929443438661
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ZINGEVING 

ALLERHEILIGEN 
Allerheiligen, de dag waarop de rooms-
katholieke kerk de heiligen en martelaren 
herdenkt. Anno 2017 is de invloed van de 
kerk al lang niet meer wat ze was, maar het 
blijft wel een moment waarop mensen tijd 
maken om stil te staan bij overleden 
familieleden, vrienden, kennissen. Voor 
velen hoort daar ook nog steeds een 
kerkhofbezoek bij. 
 

Het zijn van die dagen waar een plechtstatige sfeer rond hangt. Soms zelfs een 
donkere, als het de weergoden de eerste koude over de aarde laten neerdalen, als 
een voorbode van de aankomende winter. De kerkhoven zijn door de vele bloemen 
op een poëtische manier "mooi". Bijna als vanzelf zijn de er mensen stil, ingetogen. 
Allerheiligen en/of Allerzielen is een officiële feestdag in verschillende landen met 
een rooms-katholieke traditie, vooral in Europa en Latijns-Amerika. Op de meeste 
plaatsen wordt het gevierd zoals bij ons, maar hier en daar zijn er ook aparte 
gebruiken. 
 

In het oerkatholieke Polen bijvoorbeeld "leeft" Allerheiligen nog veel sterker dan bij 
ons. Polen doorkruisen het land om graven te bezoeken en plaatsen er bloemen en 
kaarsenhouders in alle vormen en kleuren. De kerkhoven baden in een zee van 
kaarslicht, symbool voor het leven. Ook aan de monumenten voor 
oorlogsslachtoffers en in de voormalige concentratiekampen, zoals Auschwitz, 
worden kaarsjes gezet. 
In Portugal gaan mensen niet op 1, maar op 2 november naar het kerkhof. Met 
Allerzielen, zoals het hoort eigenlijk. Op veel kerkhoven worden in alle vroegte 
herdenkingsdiensten gehouden en op sommige plaatsen bestaat nog de traditie dat 
kinderen van deur tot deur gaan en koeken met kaneel, kastanjes en noten uitdelen. 
In Spanje verloopt Allerheiligen zoals bij ons, maar hebben enkele regio's wel hun 
eigen gebruiken. In Catalonië bijvoorbeeld wordt in de nacht van 31 oktober op 1 
november Castanyada gevierd. Een oud ritueel waarbij mensen samenkomen om 
warme, gepofte kastanjes, marsepein, zoete aardappelen en gekonfijte fruit te eten. 
Er schuilt overigens een verhaal achter die gebakjes: vroeger moesten 
klokkenluiders in de nacht van 31 oktober op 1 november de doodsklokken luiden. 
Om de nacht door te komen, kregen ze van die calorierijke, zware gebakjes mee.  
In sommige landen worden de overledenen op een andere dag herdacht. In 
Duitsland bijvoorbeeld is dat de derde zondag van november, in Finland de zaterdag 
voor 6 november (de Finnen vieren nog wel meer christelijke feestdagen met een 
vaste datum op de zaterdag erna). Heel wat landen hebben geen herdenkingsdag. 
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Niet verwonderlijk zijn dat protestantse landen, waar heiligenverering niet bestaat, 
zoals Denemarken, Noorwegen en Zweden en Nederland. 
Worden Allerheiligen en Allerzielen bij ons gedomineerd door ingetogenheid en 
sereniteit, dan is dat in Mexico wel even anders. Daar zijn 1 en 2 november echt 
feestdagen, in de letterlijke zin van het woord. In grote delen van Mexico, en ook in 
andere Latijns-Amerikaanse landen en in de Filipijnen, geloven mensen dat de zielen 
van overledenen een keer per jaar terugkeren: de zielen van kinderen op 1 
november, de zielen van volwassenen op 2 november.  

 

Voor deze gelegenheid worden graven van dierbaren 
schoongemaakt en versierd. Zoals bij ons, maar het mag 
allemaal véél exuberanter. Met felgekleurde 
bloemblaadjes, kaarsen, wierookstokjes, crêpepapier, 
foto's van heiligen, lievelingskleren of -voorwerpen van 

de overledene... 
Ook bij mensen thuis worden heuse "altaren" voor de overleden familieleden of 
vrienden ingericht en op dezelfde manier versierd als de graven. Op straat wordt 
een pad van kleurige bloemblaadjes naar het altaar gelegd, verlicht door kaarsen, 
zodat de zielen die terugkeren, makkelijker de weg zouden terugvinden. 
 

Ook hier in Huize Sint-Jozef staan we even stil bij onze overleden bewoners, 
familieleden, en vrienden. Op donderdag 2 november is er om 14u30 een 
herdenkingsviering in de kapel. We gedenken de bewoners die overleden zijn sedert 
Allerheiligen vorig jaar. De familie van die bewoners werd hierop uitgenodigd. We 
hebben van veel mensen afscheid moeten nemen. Maar in onze herinneringen 
blijven ze bij ons. Het is goed om samen even de tijd te nemen om herinneringen op 
te halen.  
 

Ieder afscheid leert ons iets van sterven 
maar ook om elke tedere herinnering 
te koesteren voor de eeuwigheid… 
 

SENIORENMIS 
In de seniorenweek houden we ook even halt in de kapel. De eucharistieviering 
wordt opgeluisterd door de kinderen van het vijfde leerjaar. Dit gaat door op 
maandag 13 november om 15 uur. Iedereen is welkom om mee te vieren! 
 

KOOR 
Volgende bijeenkomst: maandag 20 november om 
15u30 in de kapel 
We naderen de eindejaarperiode en zullen alvast 
wat kerstliedjes inoefenen! 
 

javascript: void(0)
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Bentein Frans 01/11/1925 92 jaar K104  Huize Beatrijs 
Tavernier Germana 02/11/1921 96 jaar K232  Hove 
Vermeulen Oscar 03/11/1925  92 jaar K10  Huize Ida 
Masschelein Anna 05/11/1928 89 jaar K21  Huize Ida 
Blomme Marguerite 06/11/1921 96 jaar K144  Huize Beatrijs 
Fayeule Bernadette 10/11/1931 86 jaar K121  Huize Beatrijs 
Torré Genéviève 12/11/1927 90 jaar K141  Huize Beatrijs 
Leupe Magdalena 26/11/1919 98 jaar K16  Huize Ida 
Degraeve Frieda 29/11/1950 67 jaar K221  Hove   
 

Proficiat aan de jarigen! 
 

VERHUIS 
Op 16 oktober ruilde Theo Vanbeselaere zijn flat voor kamer 201 (Hove).  

Mevrouw Mariette Deroo is op vrijdag 20 oktober verhuisd van kamer 7 (Huize Ida) 
naar kamer 203 (Hove). 

We wensen Theo en Mariette een vlotte aanpassing. 

NIEUWE BEWONERS  
Op vrijdag 20 oktober namen de heer Marcel Deleu en mevrouw Andrea 
Vanoudendicke hun intrek in kamer 7 (Huize Ida). Ze zijn afkomstig van Ieper. 

De heer Gery Lepla  woont sinds vrijdag 27 oktober in kamer 116.  Gery is afkomstig 
van Voormezele. 

We wensen Marcel, Andrea en Gery een mooie tijd in ons ‘huis’. 
 

OVERLIJDEN 
Op maandag 9 oktober is de heer Willy Elslander overleden. Willy werd 84 jaar en 

verbleef samen met zijn echtgenote Mariette Deroo in kamer 7 (Huize Ida). 
 

Mevrouw Simonne Caenepeel uit kamer 201 (Hove NEH) is op woensdag 11 oktober 

gestorven. Simonne werd 91 jaar. 
 

De heer Hubert Huys is op zondag 22 oktober van ons heengegaan. Hubert woonde 

in kamer 116 (Huize Beatrijs) en werd 91 jaar. 

 

We wensen de familie en dierbaren van Willy, Simonne en Hubert veel sterkte in 

deze droevige tijden. 
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HUIZE IDA 

BOERENWEKEN 
Tijdens de boerenweek was er het oogstfeest met een optreden van 
accordeonisten uit Westouter 

Er werd gedanst en gezongen op de liedjes van de boeren. 

 

Tussenin werden de bewoners getrakteerd op hapjes:  
rilette, pens, paté enz. 

De laatste wandeling van het seizoen stond ook in het 
teken van de boerenweek met een bezoek aan ‘Hoeve 
Siam’ te Zillebeke 

Na een flinke wandeling werden we verwelkomd door de 
gastvrouw met een vers fruitsapje en we mochten 

proeven van vers geoogste appelen. 

Ook kregen we een rondleiding en uitleg over de werking van de hoeve. 

Dit was zeer interessant. 

 

Tussenin kwamen er enkele 
vrijwilligers langs met hun hond. 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/11 Allerheiligen  

Donderdag 02/11 Actualiteit Living 15 uur 

 Herdenkingsmis overleden bewoners Kapel 14u30  

Vrijdag 03/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Appelcake bakken Living 15 uur 

Maandag 06/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Activiteit student Living 15 uur 

Dinsdag 07/11 Kapper Kapsalon 

 Bingo Living 15 uur 

Woensdag 08/11 Tomatensoep maken Living 15 uur 

 Sint-Maartensfeest Living 15 uur 

Donderdag 09/11 Actualiteit Living 15 uur 

 Ouderwets kegelspel Living 15 uur 

Vrijdag 10/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Pannenkoeken bakken Living 15 uur 

Maandag 13/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Seniorenmis Kapel 15 uur 

Dinsdag 14/11 Kapper Living 15 uur 

 Mannencafé Living 15 uur 

Woensdag 15/11 Preisoep maken Living 15 uur 

 Bezoek mini-paardjes 

Living Hove 0  

15 uur 

Donderdag 16/11 Actualiteit Living 15 uur 
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 Muzieknamiddag Living 15 uur 

Vrijdag 17/11 Groepsturnen Living 10 uur 

 Speculoostaart Living 15 uur 

Maandag 20/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 
Gezelschapsspelen  

Koor Seniorenmaand 

Living 15 uur 

Dinsdag 21/11 Kapper  

 Seniorenfeest Vlamertinge Living 13u30 

Woensdag 22/11 Wortelsoep maken Living 10 uur 

 Kaarting + wellness Living 15 uur 

 Avondactiviteit: eitjes bakken Living 17u30 

Donderdag 23/11 Actualiteit Living 10 uur 

 Seniorenmaaltijd Living 15 uur 

Vrijdag 24/11 Groepsturnen Polyv  10 uur 

 Tiramisu maken Living 15 uur 

Maandag 27/11 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Accordeon met Wilfried 
Living Hove 1 

15uur 

Dinsdag 28/11 Kapper  

 
Quiz 

Contactclowns 

Living 15 uur 

Woensdag 29/11 Erwtensoep Living 10 uur 

 Kaarting + wellness Living 15 uur 

Donderdag 30/11 Actualiteit Living 10 uur 

 Reminiscentie spel Living 15 uur 
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HUIZE BEATRIJS   

BOEREN/DIERENWEKEN 
We gingen ‘de boer op’ in september. Het 
waren twee heel afwisselende weken. 
 
 
Zo maakten we op onze wekelijkse 
wandeling een tussenstop in het dierenasiel. 
Duidelijk dat we een aantal grote 
dierenvrienden onder onze bewoners 
hebben.  
 

    
 

 

 

De andere wandeling ging uit naar hoeve Siam in 
Zillebeke. Een stevige wandeling. Gelukkig konden we 
ter plaatste onze suikers wat aanvullen met een glaasje 
fruitstap en een sappig appeltje. 
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Ook hielden we een boerenquiz. De dracht van een koe, het telen van groenten… we 
weten er nu echt alles van. De ‘echte’ boeren hadden hier natuurlijk wel een 
streepje voor. Ook een namiddagje boerenspreuken mocht niet ontbreken. Zo is 
‘rood met groen boerenfatsoen’.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook het menu was in thema. We kregen vanuit de keuken verschillende soorten 
stoemp en andere boerenkost. Maar de topper werd toch het konijn met pruimen! 
Hij werd kritisch geproefd en goedgekeurd.  

Er was ook het koor met liedjes van 
de boerenbuiten, dit als voorsmaakje 
op het grootste ‘oogstfeest’. Drie 
muzikanten die eruitzagen alsof ze 
recht van het veld kwamen. Heel fijne 
volksmuziek, nederlandstalig, 
franstalig , het viel allemaal in de 
smaak. Er werd gezongen, gedanst, 
gegeten en gedronken. Zo doen de 
‘boeren’ dat toch als de oogst binnnen is? Het werd een fantastische muzikale 
namiddag, aaneengebreid met verhalen en ‘kluchtjes’.  
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CREATIEVE MANNEN 
We gingen aan het timmeren. Al stellen enkele bewoners wel wat ons gereedschap 
in vraag. Da’s toch niet meer van deze tijd!? Blijkbaar zijn ze toch nog wat jonger 
dan we dachten… 

 
 
 

 

 

 

MOSSELSOUPER 
Ook wij waren goed vertegenwoordigd op de mosselsouper in de cafetaria. Maar 
liefst de helft van de bewoners verkoos mosselen boven stoofvlees. Het mag dus 
duidelijk zijn dat de vier grote kommen mosselen hebben gesmaakt! 
 

EN VERDER 
Marie-José trakteert met taart… 
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Lekker creatief… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Soepgroenten snijden… 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Donderdag 02/11 Kaartspel Living - VM 

 Herdenkingsviering Kapel – 14u30 

Vrijdag 03/11 Turnen Poly – 10u 

 Appelcake bakken Living - NM 

Maandag 06/11 Turnen Poly – 10u 

 Bingo/Actualiteit/Crea Living - NM 

Dinsdag 07/11 Soepgroenten snijden Living - VM 

 Spelletjes Living - NM 

 ’s avonds eitjes bakken Living - AV 

Woensdag 08/11 Soep maken Living - VM 

 Sint-Maarten op bezoek Living - NM 

Donderdag 09/11 Kaartspel Living - VM 

 Muziek en dans Living - NM 

Vrijdag 10/11 Turnen Poly – 10u 

 Pannenkoekenbak Living - NM 

Maandag 13/11 Turnen Poly – 10u 

 Seniorenmis 15u kapel 

Dinsdag 14/11 Soepgroenten snijden Living - VM 

 Crea Living - NM 

 Mannenmoment Cafetaria – 14u30 

Woensdag 15/11 Soep maken Living - VM 

 Paardenshow 15u Living Hove 0 

Donderdag 16/11 Spel Living - VM 

 Servietten plooien Living - NM 

Vrijdag 17/11 Turnen Poly – 10u 
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 Speculoosmousse maken Living - NM 

Maandag 20/11 Turnen Poly – 10u 

 Koor seniorenmaand Kapel – 15u30 

Dinsdag 21/11 Soepgroenten snijden Living - VM 

 Seniorenfeest NM 

Woensdag 22/11 Soep maken Living - VM 

 Wellness Living - NM 

Donderdag 23/11 Seniorenmaaltijd Living 11u 

Vrijdag 24/11 Turnen Poly – 10u 

 Tiramisu maken Living - NM 

Maandag 27/11 Turnen Poly – 10u 

 Accordeon met Wilfried Hove 1 15u 

Dinsdag 28/11 Soepgroenten snijden Living - VM 

 Contactclowns  

Woensdag 29/11 Soep maken Living - VM 

 Muziek Living - NM 

Donderdag 30/11 Spel Living - VM 

 Volksspelen Living - NM 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

BOEREN/DIERENWEKEN 
Het boerenleven is velen van onze bewoners niet onbekend. Hun ouders of 
grootouders ‘boerden’, of zijzelf. De themaweek viel dus zeker in de smaak.  

We vulden een namiddag met dierenweetjes, 
boerenvragen en boerenspreuken. Wat hebben wij 
veel bijgeleerd. Wist je bijvoorbeeld dat onze 
bewoners allemaal “boerenverstand’ hebben? 

  

 

 

 

 

 

 

We wandelden ook langs het dierenasiel. De 
dierenvrienden onder de bewoners genoten 
met volle teugen.  

 

Ook de pittige wandeling naar hoeve Siam viel in de smaak. Ter plaatse genoten we 
van een proevertje. Leve het boerenleven! 
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Konijn met pruimen, ook bij ons was dat een feestmaaltijd!  

   

 

 

 

 

 

 

 

We gingen zelfs zelf aan de slag in de keuken om enkele ‘boerendessertjes’ te 
maken. Zo maakten we zelf rijstpap met bruine suiker. Lang roeren, maar het was 
het waard! 

 

 

 

 

En ook wij mochten niet onderbreken met een 
delegatie op het oogstfeest! We hebben 
gezongen, gelachten, gedanst, gegeten en 
gedronken! Een feest in ware boerenstijl, sfeer 
alom! 
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KLEUTERTURNEN 

We kregen opnieuw jong volk op bezoek. De kleutertjes uit 
het derde kleuter kwamen turnen! Altijd prachtig om jong 
en oud samen te zien. Beide partijen genieten van de 
activiteit! En weet je? De bewoners kunnen altijd net iets 
meer als die lieve kindjes in de buurt zijn! 
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WANDELING 

Nog een sfeerfoto van de laatste wandeling met tussentop in 
een ouderwets cafétje. De bewoners voelden zich hier 
helemaal thuis.  
 

 

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

Donderdag 02/11 Denksport Living - NM 

 Herdenkingsviering Kapel – 14u30 

Vrijdag 03/11 Turnen Poly – 10u 

 Appelcake Living - NM 

Maandag 06/11 Turnen Poly – 10u 

 Kleuterturnen Living - NM 

Dinsdag 07/11 Soep maken Living - VM 

 Crea Living - NM 

 ’s Avonds eitjes bakken Living - Av 

Woensdag 08/11 Actualiteit Living - VM 

 Sint-Maarten op bezoek Living - NM 

Donderdag 09/11 Lezen Living - VM 

 Muziek en dans Living - NM 

Vrijdag 10/11 Turnen Poly – 10u 

 Pannenkoekenbak Living - NM 

Maandag 13/11 Turnen Poly – 10u 

 Seniorenmis 15u kapel 

Dinsdag 14/11 Soep maken Living - VM 

 Mannenmoment Cafetaria – 14u30 

 Wellness Living - NM 
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Woensdag 15/11 Zang Living - VM 

 Paardenshow Hove 0 – 15u 

Donderdag 16/11 Spel Living - VM 

 Servietten plooien Living - NM 

Vrijdag 17/11 Turnen Poly – 10u 

 Speculoosmousse Living - NM 

Maandag 20/11 Turnen Poly – 10u 

 Koor seniorenmaand Kapel – 15u30 

Dinsdag 21/11 Soep maken Living - VM 

 Seniorenfeest NM 

Woensdag 22/11 Actualiteit Living - VM 

 Spreuken en gezegden Living - NM 

Donderdag 23/11 Seniorenmaaltijd Living 11u 

Vrijdag 24/11 Turnen Poly – 10u 

 Tiramisu maken Living - NM 

Maandag 27/11 Turnen Poly – 10u 

 Accordeon met Wilfried Hove 1 – 15u 

Dinsdag 28/11 Soep maken Living - VM 

 Contactclowns  

Woensdag 29/11 Voorlezen Living - VM 

 Muziek en dans Living - NM 

Donderdag 30/11 Denksport Living - VM 

 Bingo Living - NM 
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HOVE 

TERUGBLIK BOERENWEKEN 

Met de vogelverschrikker, de koe, het stro, de 
schapenvelletjes en andere materialen kwam het echte 
boerenleven ‘tot leven’ in Hove. Het zorgde voor sfeer en 
gezelligheid gedurende de twee themaweken. 

We maakten er een beestenboel van. Valérie bracht een 
biggetje mee en die had veel ‘bekijks’. Op Hove 0 werd 
het biggetje met zwarte vlekjes omgedoopt tot 
‘Pierootje’. Helaas kon hij niet lang blijven, want hij 
moest snel 
terug naar 
zijn moeder 
voor lekkere 
melk.      
Zowel 
bewoners als 
medewerkers 
werden 
verliefd op 
het kleine 
zwijntje. 

 

 

Ook kwam er echte boerenkost op tafel zoals konijn met pruimen. En op het einde 
van de week maakten we samen met de bewoners een echte klassieker als dessert, 
namelijk rijstpap met bruine suiker.  
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Tijdens de wandelingen gingen we ‘de boer op’. In de eerste 
week maakten we een tussenstop in het dierenasiel en op het 
einde van de tweede week brachten we een bezoek aan Hoeve 

Siam in 
Zillebeke. Daar 
kregen we een 
rondleiding over 
de fruitkwekerij 
en mochten we 
proeven van 
een glaajse 
appelsap. 

 

Het oogstfeest vormde ‘de afsluiter’ 
voor de boerenweken. Het muzikale 
trio ‘Komjoesay’ kwam de namdiddag 
muzikaal opfluisteren met 
accordeonmuziek en vele verhalen. 
Iedereen genoot van hun vertoning. 
In de pauze werd iedereen verwend 
met ouderwetse hapjes. Men kon 
smullen van ‘stutjes’ met paté, rilette, 
‘smout’, … Daarbij werd een lekker 

biertje geserveerd. 

Een aantal bewoners waagden zich 
op de dansvloer, maar de meesten 
hielden het bij meezingen en 
meezwaaien . 
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TERUGBLIK FAMILIEWEEK 

Een uitgebreid en gezellig ontbijtbuffet vormde de start van de 
familieweek, die doorging van 16 tot 22 oktober.  Bewoners 
vulden rijkelijk hun ‘talloore’ met pistolets, chocoladekoeken, 
fruit en zoveel meer. Voor de liefhebbers waren er ook  
spiegeleitjes of roereitjes 

En wat is er geestiger dan in pyjama en peignoir lang aan tafel 
zitten ’s ochtends? .  

 

 

 

 

 

 

 

Naast het bekijken van (oude) familiefoto’s en zingen van liedjes, sloten we de week 
af met ‘petit-beurtjes’. Een koekje dat vroeger en nu nog steeds wordt gebruikt om 
‘grootmoedersgebak’ te bereiden. Enkele keukenprinsessen hielpen mee.  
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Dag en datum Activiteit: Hove Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/11 Allerheiligen   

Donderdag 02/11 Herdenkingsviering overleden bewoners  Kapel 14u30 

Vrijdag 03/11 Mis op vrijdag Kapel 9u30 

 Appelroosjes met ijs  Beide livings 14u  

Maandag 06/11 Turnen met Olivier 14u30 living hove 1  

Dinsdag 07/11 Soep maken met vrijwilliger Miet  9 u living hove+1  

 Muzieknamiddag 14u30 living 0  

Woensdag 08/11 
Mis op woensdag 

Sint-Maarten komt op bezoek 

9u30 Kapel 

10u30 living / op kamer 

 Crea met Cath  14u30 living 1  

Donderdag 09/11 Bingo  14u30 living hove 1  

Vrijdag 10/11 Mis op vrijdag 9u30 Kapel 

 Pannenkoeken bakken  Beide livings  

Maandag 13/11 Seniorenmis Kapel 15 uur  

Dinsdag 14/11 Soep maken met Miet Living Hove 1 9u 

 Crea met Cath 15u living hove 0 

Woensdag 15/11 Mis op woensdag 9u30 Kapel 

 Paardenshow 15u Living hove 0  

Donderdag 16/11 Ochtendbeweging met Olivier 10u Living hove 1 

 Ganzenspel   

Vrijdag 17/11 Mis op vrijdag 9u30 Kapel 

 Speculoosmousse maken   14u30 living  

Maandag 20/11 
Sneeuwmannen maken   

Contactkoor 

15u living 1  

15u30 Kapel 
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Dinsdag 21/11 Soep maken met Miet 9u Living Hove 1 

 
Seniorenfeest te Vlamertinge  

Wellness 

 

14u30 living 

Woensdag 22/11 Mis op woensdag 9u30 Kapel 

 Crea met Cath  15u living hove 1  

 Croque monsieurs 17u30 Living 

Donderdag 23/11 Seniorenmaaltijd 11u beide livings  

Vrijdag 24/11 Mis op vrijdag 9u30 kapel 

 Tiramisu maken    14u30 Beide living  

Maandag 27/11 Accordeon met Wilfried 15u living hove 1  

Dinsdag 28/11 Soep maken met Miet 9u Living Hove 1 

 Spreuken en gezegden  14u30 living hove 1  

Woensdag 29/11 Mis op woensdag 9u30 Kapel 

 Crea met Cath  15u Living Hove 1 

Donderdag 30/11 Boccia spel  15u living hove 0  
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DIENSTOVERSCHRIJDEND 

KUBBTORNOOI 
Tussen maandag 6 oktober en vrijdag 13 oktober werd door het kiné-team het 
kubbtornooi oftewel het “spel van de Koning” georganiseerd. Alle deelnemende 
bewoners kregen in de loop van de week  3 x de kans om eerst de 5 soldaten, en dan 
uiteindelijk de Koning te verslaan. Op vrijdag werd dan in een spannende finale een 
bronzen, zilveren en gouden koning uitgereikt. Dit jaar waren de dames aan de 
macht met een overwinning van Mariette Ververken, Erna Decroix en Maria 
Goudeseune. Bedankt aan alle deelnemers! 
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NOVEMBER IS SENIORENMAAND! 
We proberen iedere dag de bewoner centraal te stellen in onze zorg, activiteiten en 
begeleiding. Soms maken we fouten, vergeten we zaken en ontstaan er 
misverstanden in onze dienstverlening, wat de bewoner en zijn/haar familie niet ten 
goede komt.  Helaas, dit gebeurt en daar zijn we niet trots op. 
Toch willen wij aantonen dat de ouderen in ons huis ons nauw aan het hart liggen 
en dat ze een goede zorg en begeleiding verdienen. 
Met onze uitgewerkte seniorenmaand, die plaatsvindt in de maand november, 
trachten we hier extra vorm aan te geven. 
 
We organiseren, ook in samenwerking met andere woonzorgcentra, verschillende 
activiteiten waarbij onze ouderen kunnen genieten en (nieuwe) dingen ervaren. Zo 
staat het seniorenfeest op het programma, een muziek- en dansnamiddag met de 
woonzorgcentra uit de streek. Daarnaast organiseren we ook een seniorenmaaltijd 
waarbij we een uitgebreide menu met aperitief, voor- en hoofdgerecht en dessert 
serveren.  
 
We hopen dat iedereen kan genieten van deze activiteiten! 

 

PRAATCAFÉ DEMENTIE 

In november vindt opnieuw een praatcafé dementie plaats voor mantelzorgers van 
personen met dementie: “Zinvolle dagbesteding voor personen met dementie” door 
Kathleen Vandenbroucke, Expertisecentrum voor Dementie ‘Sophia’. 

Dit gaat door in Ieper op 28 november 2017 om 14u in OC Het Perron (Maarschalck 
Fochlaan 1, 8900 Ieper) of in Poperinge op 30 november 2017 om 14u in LDC De 
Bres (Veurnestraat 15, 8970 Poperinge). 

Het is niet altijd gemakkelijk om voor personen met dementie een deugddoende en 
zinvolle dagbesteding te organiseren. In het Praatcafé Dementie van november 
zoeken we naar de activiteiten die zowel voor de persoon met dementie als voor de 
mantelzorger verrijkend kunnen zijn. Belangrijk is dat de activiteit aansluit bij de 
mogelijkheden en de interesses van de persoon. De activiteit moet ook betekenis 
hebben en herkenbaar zijn voor de persoon met dementie. Hierover geeft Kathleen 
Vandenbroucke van het Expertisecentrum Dementie SOPHIA, een boeiende 
inleiding, waarna er hier in groepjes verder wordt op ingegaan.  

Voor meer informatie kunt u terecht op www.praatcafedementiewvl.be  

 

  

http://www.praatcafedementiewvl.be/
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS  
Bogaert Nellie  04/11/1927  90 jaar  Flat GLVF  Res. Louise 
Vandecasteele Daniel 05/11/1925  92 jaar Flat 1D  Res. Louise 
Demeyere Jacqueline 10/11/1937  80 jaar Flat 1B  Res. Louise 
Borremans Eugeen 14/11/1931  86 jaar Flat GLVB  Res. Louise 
Candry Maria   15/11/1922  95 jaar Flat 1   Hove 
Devos Georges  22/11/1933  84 jaar Flat 9   Hove 
Ollevier Nelly  28/11/1929  88 jaar Flat 7   Hove 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 
Omwille van een foutje in ons bewonersprogramma werd de verjaardag van de heer 
Frans Derycke uit flat 1A (Residentie Louise) niet vermeld in de vorige editie van  
‘Ten Huize’. Frans werd op 13 oktober 87 jaar. Bij deze wensen we Frans alsnog vele 
mooie jaren! 
 

 

VERHUIS 
De heer Theo Vanbeselaere heeft zijn flat (1H – Res. Louise) ingeruild voor kamer 
201 (Hove). 

We wensen Theo een mooie tijd in Hove. 
 

NIEUWE BEWONER 
Vanaf 1 november wordt flat 1H (Res. Louise) in gebruik genomen door mevrouw 
Otte Marie. Zij is afkomstig van Ieper. 

We wensen Marie een vlotte aanpassing. 

 

TURNEN 
Op maandag 6 november gaat het turnen door om 14u30 in de living van Hove 1.  
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SINT OP BEZOEK 
Op woensdag 8 november komt de Sint ook op bezoek in 
de assistentiewoningen. Om 17u30 springen hij en zijn 
pieten even binnen in de living van Hove 1 om er alle 
bewoners van de assistentiewoningen te begroeten. 
Samen eten we achteraf Sint-Maartenskoeken met 
chocolademelk.  Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt 
aan het onthaal van Residentie Louise of in de living van 
Hove +2. De prijs bedraagt 5 euro per persoon.  

KOOR 
Het koor gaat door op maandag 20 november om 15u30 in de kapel. 

PETANQUE 
Tijdens de herfst- en wintermaanden is er mogelijkheid om petanque te spelen in de 
feestzaal (verdieping 2 in Huize). In november gaat dit door op maandag 20 
november vanaf 14u30. Bij mooi weer kan er natuurlijk buiten petanque gespeeld 
worden. De petanqueballen liggen ter beschikking in de bureau van de staf. Achteraf 
is er mogelijkheid om iets te drinken in de cafetaria. 

KERSTFEEST 
Noteer alvast woensdag 20 december in jullie agenda voor het jaarlijkse 
kerstfeestje! 
 

 

BELEIDSINFO 

WEEK VAN DE MEDEWERKER 
Het thema dit jaar wordt ‘Feel Good’. We streven er naar dat medewerkers zich 
goed voelen op de werkvloer, maar zich ook goed in hun vel voelen. 

We willen de medewerkers samenbrengen in onze gezellige personeelsruimte, die 
voor de gelegenheid een tikkeltje meer wordt aangekleed. Iedereen geniet wel van 
een hapje en een drankje. We bieden daarom dagelijks lekkere maar ook gezonde 
versnaperingen aan. Een kookworkshop, gegeven door een bevlogen collega, moet 
de medewerkers aanwakkeren om zelf aan de slag te gaan met gezonde voeding. 
Beweging heeft allerlei gezondheidsvoordelen, maar heeft ook een positieve invloed 
op welzijn. Daarom worden er ook dagelijks yoga-sessies georganiseerd. Tot slot 
vinden er doorheen de week mini-workshops plaats waarin er stil wordt gestaan bij 
de beleving van geluk. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vvbgjvrWAhXPKlAKHfE2DUUQjRwIBw&url=http://www.watwiljijweten.nl/blog/waar-komt-sinterklaas-vandaan/&psig=AOvVaw2sC_s_7Ag-COUbKuqdqU4F&ust=1508414150808519
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Hieronder vind je het volledige overzicht.  
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Verstraete Kimberly 15/11/1991  

Bryon Martine   16/11/1959  

Rassalle Carmen   27/11/1963 

 

OVERLIJDEN 
Op 22 oktober is de heer William Jacques overleden. William werd 65 jaar en is de 
broer van Fanny Jacques (interieurmedewerkster). 

De heer Arthur Coussens  is op 23 oktober op 90-jarige leeftijd gestorven. is de 
grootvader van Shana Coussens (verpleegkundige Huize Ida). 

We wensen Fanny, Shana en hun familie veel sterkte bij dit afscheid. 

PERSONEELSWISSELS 
Op 14/10 verliet Liselot Vandersyppe (zorgkundige nachtdienst Hove) onze 
voorziening. Zij wordt vervangen door Ineke Desender (zorgkundige). Op 16/10 
keerde Daisy Depraetere (zorgkundige nachtdienst Hove) terug uit ziekteverlof.  

Eind oktober verliet Nathalie Haeke (zorgkundige Hove) onze voorziening. De 
zwangerschapsvervanging van Elke Bostyn (zorgkundige Huize nachtdienst Beatrijs), 
zal nu worden opgenomen door Tamaika Demonie (zorgkundige).  

Beatrice Danet (verpleegkundige Hove) verliet eind oktober onze voorziening. Reini 
Platteeuw (verpleegkundige) komt vanaf 23/10 het team op Hove versterken.  

Elien Warlop (verpleegkundige Huize Ida) gaat een nieuwe uitdaging aan. Begin 
november was zij gepland het team op Hove te versterken. Carla Bruneel 
(verpleegkundige Huize Beatrijs) zal daarom tijdelijk het team van Hove vervoegen. 
Elena Garcia (zorgkundige Huize Ida) neemt tijdelijk de plaats in van Carla – tijdens 
haar stage voor de opleiding tot verpleegkundige. Steven De Ceuster (zorgkundige) 
vervangt Elena op Huize Ida.  

Op 17/10 startte Nathalie Hollebecque (verpleegkundige) op Huize Ida. Zij zal zowel 
tewerkgesteld worden op de afdeling als in de thuisverpleging. 

Kimberly Verstraete (zorgkundige) vervoegt vanaf 16/10 tijdelijk de nachtdienst. 
Vanaf 8/12 zal zij het team van Huize Beatrijs versterken wanneer Bo Gouwy in 
zwangerschapsverlof gaat.  

Op 5/10 startte Marleen Huyghe als nieuwe kapster in ons woonzorgcentrum. Zij 
komt op donderdag de haarverzorging van de bewoners van Hove uitvoeren.   

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzkKeC9ojXAhXNY1AKHTjbA-gQjRwIBw&url=https://www.postable.com/card/happy-birthday-script-1&psig=AOvVaw0s4o207p-N9UfjRJetOW4w&ust=1508922859272452
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VRIJWILLIGERS 

VRIJWILLIGERSWERKING 
Halfweg november gaat Valérie (verantwoordelijke vrijwilligers) in 
zwangerschapsverlof. Tijdens haar afwezigheid wordt haar taak overgenomen door 
Petra Man. Zij is te bereiken via petra.man@huizesintjozef.be of  057/22.69.85.  

 

DAG VAN DE AMBACHTEN 
Op vrijdag 8 december organiseren we een dag van de ambachten. Enkele 
vrijwilligers engageerden zich reeds om te komen kantklossen. Daarnaast zijn we 
nog op zoek naar vrijwilligers met een bijzonder talent of mensen die een bepaalde 
ambacht onder de knie hebben. Kun jij bijvoorbeeld houtsculpturen maken, of ben 
je een krak in het vilten of spinnen, geef ons gerust een seintje en kom je talent 
‘showen’ op vrijdag 8 december. Contacteer hiervoor Hilde Claeys 
(woonbegeleidster Huize Ida) via 057/22.69.81. 

 

WAT HEEFT 2018 IN PETTO?! 
- De nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers gaat door op donderdag 18 januari 
- In januari organiseren we opnieuw sfeervolle smulzondagen en dit op zondag 

14, 21 en 28 januari. Vrijwilligers die bereid zijn om een handje toe te steken 
zijn welkom! 

- Week van de vrijwilliger gaat door van 5 tot en met 9 maart 2018. 

 

À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’ 
Donderdag 2 november 2017. Café ‘In de Groote Kalksyde’ 
De bloemetjes zijn gisteren reeds buitengezet (op het kerkhof dan) en dus is het 
meer dan tijd om de ‘Heilige Cruyscalsydus’ met een eerste bezoekje te vereren. Op 
de stamtafel heeft waard Jozef een klein potje chrysanten neergepoot, maar voor 
Jeroom, Michel en Gerard prijkt een groot glas schuimend vocht. 
“Jeroom, er is iets uit uw broekzak gevallen” begint Gerard. “Wacht ik raap het even 
voor je op!” Een verfrommelde brief komt zo in de handen van Gerard terecht, die 
hem onmiddellijk gladstrijkt. Hij kucht, schraapt hoorbaar zijn keel en leest luid voor: 
Vriendelijke uitnodiging tot onze jaarlijkse St Ceciliamaaltijd op… “Zeg man”, 
repliceert Michel, “ik wist niet dat je in de fanfare speelde?” “Ik speel helemaal niet 
in ‘het muziek’, blaast Jeroom boos. “’t Is eigenlijk een brief voor mijn zoon. Die is in 
her muziekkorps. Hij draagt er de vlag!” 

mailto:petra.man@huizesintjozef.be


 
33 

Gerard en Michel proesten het uit en onze muzikale Jeroom wordt zelfs behoorlijk 
kwaad. Hij staat fluks recht en wil ‘iets’ uitbazuinen. 
Maar cafébaas Jeff is hem al voor. “Kom, toch niet in ruzie mannen, we gaan hier 
eens kijken wie de muzikaalste is. Ik stel jullie 6 vragen over muziek en wie er de 
meeste juist heeft, krijgt van mij een pint!” 
Ons stamtrio is onmiddellijk akkoord en daar is quizmaster Jozef reeds met de 
eerste vraag: “Hij zingt mooi, maar bespeelt ook een blaasinstrument.” “Will Tuba!” 
schreeuwt Michel zo luid hij kan. “Juist!” beaamt Jozef. Dat is dan de tweede vraag: 
“Hij zingt en woont aan de kust!” Nu is Gerard de onverwachte primus “Eddy de 
Wallyvis!” kweelt hij pathetisch. Weer moet onze quizmaster bevestigen.  
“Derde vraag”, probeert hij. “Zij zingt mooi, en woont ook aan de zee”. “Ja maar, ja 
maar”, triomfeert Jeroom, “dat is Barbara Strooizand!” Onze quizleider wordt wat 
zenuwachtig, maar zingt toch zijn vraagjessymfonie verder: “Zij is boerin, maar zingt 
ook!” “Laura Zwyn!” brult Michel en weer heeft hij gelijk. Onze quizmaster maakt 
zich een ietsje meer druk, maar kan zich nog even bedwingen. “Vijfde vraag!” zegt 
hij gelaten. “Hij zingt, maar hij kan ook zijn mond niet houden!” “Paul Zevers!” 
kweelt Gerard verleidelijk. Jozef wil er nu heel vlug van af zijn en de quiz dus ook. 
“Wie is de opvolger van Ha Vijf?” Even is het heel stil. Misschien de klassieke stilte 
voor een muzikaal, uitbundig slot. “Ha zes!” probeert Jeroom stil. “Juist” sluit de 
waard de quiz af, “de stand is dus 2  2  2. Dus voor iedereen twee pinten!” Het 
orkestraal enthousiasme kan maar niet op, terwijl het buiten miezerig 
Allerzielenweer is. 
Ook onze waard nipt aan zijn welverdiend pintje en vertel: “Kijk, ik ken iemand die 
echt van klassieke muziek houdt en omdat de noot niet te ver van de boom zou 
vallen neemt hij zijn zoontje mee naar een concertzaal voor een vioolconcert. Maar 
als het pauze is vraagt het zoontje heel stil aan zijn vader: “Papa als die man, die 
daar vooraan stond, zijn kastje heeft doorgezaagd, gaan we dan naar huis?” 
Onze drie helden heffen algauw ‘Het loze vissertje’ aan, maar Jeroom zingt 
behoorlijk vals en besluit dan maar een ander muzikaal verhaaltje te vertellen. 
“Er is een klassiek concert, reciteert hij, en de pianist daar in de zaal zit met zijn rug 
naar het publiek gekeerd. Twee dames, die denken dat ze iets van muziek afweten, 
zitten naar hem te luisteren. Opeens vraagt de ene dame aan de andere: “ Is dat 
Chopin?” “Ik geloof van niet, zegt de andere, maar laten we wachten tot hij zich 
omdraait!” 
Opeens vervult een irritant deuntje de ‘waard’ige ruimte. Het is niet Chopin maar 
wel de gsm van Maurits. “Ja! Ja! “ zucht Maurits in zijn handy, ik kom al!” 
“Sorry maats !, zingt hij, ik moet onmiddellijk naar huis. Het is mijn vrouw!” 
“Ja, ja, lacht de waard. Ik denk zelfs dat zij bijzonder muzikaal is!” “Waarom nu?” 
vraagt ons slachtoffer verwonderd. “Wel, grapt onze cafébaas, ik denk dat zij thuis 
de eerste viool speelt!” “Smeerl…….!” bromt bas Maurits. 
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OVER HET WEER GESPROKEN! 
 

1 november: Allerheiligen 
Wij omringen jullie met de beste zorgen 
Gisteren, vandaag en morgen! 
Een Allerheiligen met zonneschijn 
Geeft in de winter veel pijn! 
 

2 november: Allerzielen 
Heel wat mensen zijn hier bejaard 
Maar jullie zijn onze beste zorgen waard! 
Allerzielen zonder vuur 
Spaart geen brandhout uit de schuur 
 
11 november: Sint Martinus van Tours 
Hé, daar lieve senioren 
Klap in de handen en sta van voren! 
Al moet Sint – Maarten een mantel dragen 
Hij moet toch wandelen in zomerse dagen 
 
21 november: Maria Presentatie 
Ja, ja, jullie weten het wel! 
Bij ons zijn senioren echt van tel! 
Maria’s opdracht klaar en hel 
Maakt de winter streng en fel! 
 
 
HOOR !  DAAR IS SCOOP ! 
 
Schorpioen 
24 oktober – 22 november 
 
Hoi Schorpioen! Weet je wat zeg : Je bent me er eentje! Ik zie dat je bijzonder 
wilskrachtig, doelgericht en vastberaden bent. Men jou gaat men steeds recht door 
zee ( tenminste als deze niet teveel vervuild is). Maar ga a.u.b. niet steigeren als ik je 
zeg dat je er wrokkig, jaloers en vooral koppig bent. Hou je dus een beetje in en ga 
boeten voor je (vele) zonden.  
Waarom probeer je het niet als vrijwilliger in een seniorentehuis. Daar vind je 
mensen die heel hun leven lang hard gewerkt hebben. Geef hen jouw hart en je 
krijgt er heel wat voor terug. Doen zeg! 
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Boogschutter 
23 november – 22 december 
 
Zing, spring, dans en schreeuw het heel luid uit. Inderdaad , het optimisme straalt zo 
van je af! Je bent vrij, joviaal en vooral bijzonder goed gehumeurd. 
Volgens doorgaans, zeer goed ingelichte bronnen ben je ook eerlijk, betrouwbaar, 
gul en oprecht. 
Deel dus deze zeer goede eigenschappen met zoveel mogelijk mensen. Nee, we 
bedoelen niet op facebook, maar met heel wat andere mensen. Zet je in, maak je 
vrij en steek je licht op in een seniorenthuis. Daar vind je mensen die heel hun leven 
hard gewerkt hebben. Geef hen jouw hart en je krijgt er heel wat voor terug. Doen 
zeg! 
 
 
 
NOVEMBER: HERDENKEN EN HERINNEREN 
 
1 november: ALLERHEILIGEN 
Wanneer ik dood ben, 
Begraaf me dan niet in een molen 
Niet in een sinaasappeltuin 
En al helemaal niet onder  
Het zand van een arena, nee 
Als ik dood ben, begraaf me dan 
In je hart: je kan me daar 
Altijd weer opdelven… 
 

Vrij naar Maarten Mourik 
 
 
 

11 november : WAPENSTILSTAND 
In Vlaanderens velden staan papavers rood 
tussen de kruisen, root aan root 
die merken onze plaats; en in de lucht 
reppen leeuweriken, luid zingend nog, hun vlucht 
maar in ’t geschut beneden 
klinkt hun lied verloren 
 

Wij zijn de doden. Pas is de dag voorbij 
dat wij leefden, zagen de dageraad gloren, 
beminden, werden bemind en nu liggen wij 
in Vlaanderens voren 
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11 november: SINT-MAARTEN  
Sinte Maertens vogeltje 
is met zijn rood kapeugeltje 
gestoven, gevlogen 
regt over de Ryn 
waer datter vette verkens zyn 
Goed vrouw, geeft ons wat, 
Alle henners leggen wat! 
 

Oud Sint – Maartensliedje 
 


