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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
December,…
De koude winterdagen staan voor de deur, maar uiteraard staat december ook in
het teken van Kerst. Met het aanbrengen van de kerstversiering, de organisatie van
een kerstfeest en het bezoek van de kerstman, willen we in ons ‘huis’ een gezellige
warmte creëren wanneer buiten de temperaturen tot onder het vriespunt zakken.
Op 24 december is iedereen trouwens welkom in de kapel voor onze kerstviering.
In deze editie van ‘Ten Huize’ blikken we graag nog eens terug op het bezoek van
Sint-Maarten, de komst van de mini-paardjes en tal van andere activiteiten.
De activiteitenkalenders zijn weer aangevuld en ook in de ‘Groote Kruiskalsyde’ zijn
de stamgasten stilaan in kerststemming.
Alvast heel veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
TERUGBLIK SENIORENMIS
Tijdens de seniorenmaand komen de kinderen van het vijfde leerjaar
traditiegetrouw langs om de eucharistieviering op te luisteren. Dit jaar gebruikten
we de regenboog als symbool voor de verbinding tussen jong en oud. De leerlingen
gaven het beste van zichzelf. De eerste lezing , waarin de kleuren van de regenboog
aan het woord waren, werd voorgelezen door kinderen die ook gekleed waren in die
kleuren. Ze hebben gezongen dat het een lieve lust was en er was heel veel sfeer.
We waren met 80 mensen in de kapel. Bedankt aan meester Rik en zijn leerlingen
voor dit zin-volle moment!

ADVENT
Eens zal het licht hier schijnen,
Van oost tot west van zuid tot noord
Dan zullen schaduwen verdwijnen
-Bob DylanDe periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten,
van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een
herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar
het moment dat Jezus – 'Emmanuel' of 'God-met-ons' - ook in het eigen leven
geboren mag worden. De langverwachte Messias komt als een schamel kind ter
wereld, een teken van tegenspraak. In deze periode worden christenen uitgenodigd
een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Zij maken hun hart
klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.
De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van
verwachting en hoop. Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de
komende' betekent, 'God komt naar ons toe'.
In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in de wereld. Hij is
voor christenen een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Jezus' daden werden
door mensen als een 'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren. In hem
herkenden ze Gods 'licht' voor de mensen.
Christenen zeggen van Jezus: 'Hij is het licht van de wereld'. Eveneens is de Advent
de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op aarde.
De meest gekende adventskrans is de groene krans met de vier rode kaarsen en het
rode lint, tekens van leven en liefde, hoop op licht. Elke zondag van de advent wordt
er telkens één rode kaars meer aangestoken. Het symboliseert de toename van het
licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop en de verwachting
naar de komst van de Messias. Vlak voor Kerstmis branden dan vier kaarsen.
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KERST
Het Bijbelse Kerstverhaal … Het verhaal over de geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich
moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind
van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder
naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea
naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die
zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze
bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf
van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de
wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel
zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het
hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie
een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt."
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de
woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die
hij liefheeft."
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:
"Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat
de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria
aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden
ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over
wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar
hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was
gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren, kreeg hij de naam Jezus, die de engel
had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

PASTORALE AGENDA
Dinsdag 5 december: adventswake om 15 uur
Zondag 24 december: kerstviering om 15 uur

KOOR
Volgende bijeenkomst maandag 11 december om
15u30.
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Bauw Maria
De Crock Rachel
Titeca Andre
Decuypere Maria
Sedeyn Marguerite
Vanden Bussche Erna
Seghers Henri
Sintubin Louis
Devisch Marcella
Goudeseune Rosette
Sels Madeleine
Blancke Christiane
Coussement Madeleine

13/12/1923
14/12/1926
15/12/1925
15/12/1925
19/12/1924
19/12/1922
19/12/1927
21/12/1921
28/12/1931
28/12/1930
30/12/1923
30/12/1953
31/12/1925

94 jaar
91 jaar
92 jaar
92 jaar
93 jaar
95 jaar
90 jaar
96 jaar
86 jaar
87 jaar
94 jaar
64 jaar
92 jaar

K12a
K138
K123
K225
K140
K15
K24
K134
K120
K206
K18
K105
K113

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

Proficiat aan de jarigen!

NIEUWE BEWONERS
Op 8 november nam mevrouw Elza Denys haar intrek in kamer 9 (Huize Ida) in
afwachting van een definitief verblijf. Elza woonde hiervoor in flat 2D van Residentie
Louise. Op maandag 27 november verhuisde ze definitief naar kamer 208 (Hove).
Op dinsdag 28 november verhuisde Lydia Janssen van Flat 2E naar kamer 9 (Huize
Ida).
Eveneens op dinsdag 28 november nam mevrouw Agnes D’Hondt haar intrek in
kamer 124 (Huize Beatrijs). Agnes is de echtgenote van Frans Derycke (Flat 1A –Res.
Louise) en is afkomstig van Westouter.

VERHUIS
Mevrouw Ivette Vermeersch woont sinds maandag 27 november in kamer 111
(Huize Beatrijs). Ze verbleef hiervoor in kamer 208 (Hove).
We wensen Elza, Ivette , Lydia en Agnes een vlotte aanpassing!

OVERLIJDEN
Op woensdag 22 november is mevrouw Anna Lanneau overleden. Zij verbleef in
kamer 124 (Huize Beatrijs) en werd net geen 95 jaar.
Ook op 22 november is mevrouw Maria Bekaert gestorven in het ziekenhuis. Zij
woonde in kamer 230 (Hove) en telde 92 lentes.
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Mevrouw Denise François stierf eveneens op 22 november. Zij werd 91 jaar en
woonde in kamer 111 (Huize Beatrijs).
We wensen de familie en dierbaren van Anna, Maria en Denise veel sterkte bij dit
afscheid.

HUIZE IDA
SINT-MAARTENSFEEST
Op woensdag kwam de Sint op bezoek in Huize Sint-Jozef
Alle kinderen van de medewerkers waren uitgenodigd op
het feest.
Na een leuk verhaaltje ging de Sint dan op bezoek bij de
bewoners in de livings en de cafetaria.
Nadien kregen de kinderen hun speelgoed en konden ze
smullen van de lekkere Sint-Maartenskoeken met
chocolademelk.
Hartelijk dank aan de familie Bentein , de Sint en zwarte
pieten voor de aangename namiddag.
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MINI-PAARDJES
Op woensdag 15 november kwamen er “mini-paardjes” op bezoek in Hove.
De bewoners konden de paardjes knuffelen en aanraken.
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KEGELSPEL
Tijdens het maandelijks kegelspel was het weer strijden om de overwinning.
De winnaars waren Mevr. Goudeseune Maria, Mevr. Juliette Brouwers, Mej.
Simonne Osaer.
Proficiat!
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Dag en datum
Vrijdag 01/12

Maandag 04/12

Dinsdag 05/12

Woensdag 06/12

Donderdag 07/12

Vrijdag 08/12

Maandag 11/12

Dinsdag 12/12

Woensdag 13/12

Donderdag 14/12

Vrijdag 15/12

Maandag 18/12

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Crea

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Bingo

Living 14u30

Kapper

Kapsalon

Adventswake

Kapel 15 uur

Preisoep maken

Living 14u30

Kaarting +Welness

Living 14u30

Actualiteit

Living 14u30

Molkyspel

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Ambachtendemonstratie

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Gezelschapspelletjes

Living 14u30

Zangkoor

Kapel 15u30

Kapper

Kapsalon

Pannenkoeken + Mannencafé

Living 14u30

Pastinaaksoep maken

Living 14u30

Kaarting + Welness

Living 14u30

Actualiteit

Living 14u30

Uitstap Kerstmarkt

Polyv 15u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Gezelschapsspelen

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur
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Kerstliederen zingen

Living 14u30

Roerei

Dinsdag 19/12

Woensdag 20/12

Donderdag 21/12

Vrijdag 22/12

Gebruikersraad

Cafetaria 16u

Kapper

Kapsalon

Bewaarwafels bakken

Living 14u30

Erwtensoep maken

Living 14u30

Kapper + Welness

Kapsalon

Actualiteit

Living 14u30

Kerstfeest

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Crea kerst

Living 14u30

Maandag 25/12

Kerstdag

Dinsdag 26/12

Kapper

Kapsalon

Platte kaas met speculoos dessert

Living 14u30

Wortelsoep maken

Living 14u30

Kaarting + Welness

Living 14u30

Actualiteit

Living 14u30

“Mens erger je niet”

Living 14u30

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Crea

Living 14u30

Woensdag 27/12

Donderdag 28/12

Vrijdag 29/12
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HUIZE BEATRIJS
OPROEP
Op vrijdag 15 december van 14u30 tot 17u30 trekken wij naar jaarlijkse traditie met
de bewoners naar de kerstmarkt in Ieper. We durven dan ook een oproep doen aan
familieleden om deze uitstap te ondersteunen. We beloven een heel gezellige en
sfeervolle namiddag. Wie zich geroepen voelt, mag dit steeds doorgeven aan een
medewerker van de dienst.

BEZOEK MINI-PAARDEN
We wisten al dat er onder onze bewoners heel veel dierenvrienden zijn. Dit werd
opnieuw duidelijk bij het bezoek van de minipaarden.

SPELLETJES
Voor spelletjes groot of klein moet je bij Huize Beatrijs zijn! Veel spelletjes
passseerden de voorbije maand de revue. En dat brengt altijd zo’n gezellige sfeer
met zich mee. Zo kwam de pietjesbak boven. We waagden ons ook aan memory.
Maar het leukst van allemaal was het spel ‘ticket naar de zee’. We waanden ons
even terug in de zomer.
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COMPUTEREN
Selfies, apps , surfen op het internet, spelletjes, touch screen, googelen…de
bewoners kennen het ondertussen allemaal. We speelden namelijk
computerspelletjes op tablets. In het begin wilde het niet altijd even goed lukken.
Blijkbaar mag je op zo’n scherm niet zo hard drukken als
op de knoppen van een ouderwetse typmachine. Maar
na een tijdje proberen waren de meeste bewoners er
mee weg. Boeiende namiddag!
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CREA
Slakken kunnen een echte plaag zijn! Maar niet bij ons! We boetseerden slakjes in
klei. Wat zijn we toch creativelingen.

IN DE KEUKEN
Dat we graag koken en bakken moet ik jullie niet meer vertellen. S.O.S. Piet hebben
we niet nodig, want soms komt de hulp uit onverwachte hoek.
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FRISSE NEUS
Het is flink koud de laatste weken. Maar
dat schrikt enkele stoere bewoners niet
af. Zij gingen warm aangekleed toch
een eindje wandelen met Igor.

SINT-MAARTEN
We voelden het. Al enkele dagen waren enkele bewoner iets stiller dan anders. Bang
om in de ‘zak van zwarte Piet’ terecht te komen waarschijnlijk.
En dan was het zo ver. Een groep enthousiaste kinderen begeleidde de heilige man
en zijn Pieten doorheen het gebouw. En ook in onze living kwamen ze langs. Ze
zongen liedjes en deelden snoepgoed uit. Altijd een leuke combinatie, jong en oud.

En moesten jullie het zich
afvragen. Niemand vloog in de
zak!
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Dag en datum

Vrijdag 01/12

Maandag 04/12

Dinsdag 05/12

Woensdag 06/12

Donderdag 07/12

Vrijdag 08/12

Maandag 11/12

Dinsdag 12/12

Woensdag 13/12

Donderdag 14/12

Vrijdag 15/12

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Turnen

Poly 10u

Crea

Living NM

Turnen

Living VM

Uitstap floralux

NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Adventswake

Kapel 14u30

Preisoep maken

Living VM

Kerstversiering

Living NM

Actualiteit

Living VM

Kerstboom zetten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Dag van de ambacht

NM

Turnen

Poly 10u

Koor

Kapel 15u30

Soepgroenten snijden

Living VM

Pannenkoekenbak

Living NM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Pastinaaksoep maken

Living VM

Muziekquiz

Living NM

Voorlezen

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Uitstap kerstmarkt

NM
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Maandag 18/12

Turnen

Poly 10u

Gebruikersraad

Cafetaria 16u

Soepgroenten snijden

Living VM

Bewaarwafels

Living NM

Erwtensoep

Living VM

Wellness

Living NM

Donderdag 21/12

Kerstfeest

Living NM

Vrijdag 22/12

Turnen

Poly 10u

Belevingskoffer

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Plattekaasdessert met speculaas

Living NM

Wortelsoep maken

Living VM

Spelletjes

Living NM

Actualiteit

Living VM

Quiz

Living NM

Turnen

Poly 10u

Zitdansen

Living NM

Dinsdag 19/12

Woensdag 20/12

Dinsdag 26/12

Woensdag 27/12

Donderdag 28/12

Vrijdag 29/12
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
OPROEP
Vrijdag 15 december van 14u30 tot 17u30 gaan we op stap. Naar jaarlijkse
gewoonte bezoeken we de Ieperse kerstamerkt met de bewoners. We zouden het
heel fijn vinden als enkele familieleden ons zouden kunnen ondersteunen. Op die
manier kunnen we veel bewoner plezieren met deze gezellige uitstap. Wie zich
geroepen voelt mag dit steeds doorgeven aan een medewerker van de dienst.

MINI-PAARDEN
Ze hebben nog de spraak tekort, zegt men soms over dieren. Wel bij het bezoek van
de paardjes zou je soms gedacht hebben dat ze konden spreken. Het leek wel alsof
sommige van onze bewoners de paardjes echt begrepen. Ze fleurden helemaal op.

IN DE KEUKEN
Bakken en koken. Ook in de novembermaand wisten
we wat gedaan. Appelcrumble, koekjestaart en zo veel
meer passeerde de revue.
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ZANG EN DANS
Muziek kan wonderen doen. Dat merken we steeds bij zang- en dansmomenten. We
kunnen met deze activiteiten heel veel bewoners bereiken. Het zijn steeds mooie
namiddagen. En we horen ook al eens een bewoners mee neuriën waarvan je het
niet meteen zou verwachten.
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BEWEGING
Blijven bewegen is de boodschap. Ook al zijn de grote turnoefeningen niet meer aan
alle bewoners besteed, toch blijven we steeds zoeken naar activiteiten die
toegankelijk zijn. Zo is een ballon het gepaste middel! En zoals je ziet, kan het ook
heel leuk zijn.

SINT-MAARTEN
Ook bij ons kwam de lieve Sint langs. Samen met
de kindjes werd hij warm onthaald. Enkele
liedjes, uitdelen van picknickjes en snoepgoed.
Sfeer alom.
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Dag en datum

Vrijdag 01/12

Maandag 04/12

Dinsdag 05/12

Woensdag 06/12

Donderdag 07/12

Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd

Plaats en tijdstip

Turnen

Poly 10u

Crea

Living NM

Turnen

Poly 10u

Uitstap floralux

Living NM

Soep maken

Living VM

Adventswake

Living NM

Voorlezen

Living VM

Kerstboom zetten

Living NM

Denksport

Living VM

Kerstversiering

Living NM
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Vrijdag 08/12

Turnen

Poly 10u

Dag van de ambacht

NM

Turnen

Poly 10u

Koor

Kapel 15u30

Kleuterturnen

Living NM

Soep maken

Living VM

Pannenkoekenbak

Living NM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Spel

Living VM

Wellnesskoffer

Living NM

Actualiteit

Living VM

Bewegingsspel

Living NM

Turnen

Poly 10u

Uitstap kerstmarkt

NM

Turnen

Poly 10u

Kleuter turnen

Living NM

Gebruikersraad

Cafetaria 16u

Soep maken

Living VM

Bewaarwafels

Living NM

Kaarten

Living VM

Dansnamiddag

Living NM

Donderdag 21/12

Kerstfeest

Living NM

Vrijdag 22/12

Turnen

Poly 10u

Kersliedjes

Living NM

Maandag 11/12

Dinsdag 12/12

Woensdag 13/12

Donderdag 14/12

Vrijdag 15/12

Maandag 18/12

Dinsdag 19/12

Woensdag 20/12
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Dinsdag 26/12

Woensdag 27/12

Donderdag 28/12

Vrijdag 29/12

Soep maken

Living VM

Plattekaasdessert met speculaas

Living NM

Soep maken

Living VM

Verzoekplaatjes

Living NM

Voorlezen

Living VM

Bingo

Living NM

Turnen

Poly 10u

Quiz

Living NM

HOVE
Ook op Hove kwam de Sint langs. Hij wist van iedere bewoner
een leuk weetje en dat werd wel erg geapprecieerd.
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Op ons maandelijks groepsturnen
werden onze basketbalkunsten uitgetest.

Dag en datum

Activiteit: HOVE

Plaats en tijdstip

Vrijdag 01/12

Kerstboom zetten

Beide livings

Maandag 04/12

Turnen met Olivier

Living hove 1 9u30

Dinsdag 05/12

Soep maken met Miet

Living hove 1 9u30

Adventwake

Kapel 15 u

Woensdag 06/12

Kerstboom zetten

Beide livings 14u30

Donderdag 07/12

Kerstkaarten maken

Living hove1 14u30

Vrijdag 08/12

Gezelschapsspel

Living hove 0 + 1 14u30
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Maandag 11/12

Kerstkrans maken met Melissa DG Living hove 0
Koor

Kapel 15u30

Pannenkoeken bakken

Living hove 0 + 1

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Woensdag 13/12

Volksspelen

Living hove 0

Donderdag 14/12

Muziek

Living hove 1

Vrijdag 15/12

Petanque

Living hove 1

Maandag 18/12

Turnen

Living hove 0 + 1

Gebruikersraad

Cafetaria 16u

Dinsdag 19/12

Bewaarwafels bakken

Living hove 0 en 1

Woensdag 20/12

Petanque

Living hove 1

Warm avondmaal: roereieren

Living hove 0 + 1

Kerstfeest

Living hove 0 + 1

Warme appeltaart met ijs

Living hove 0 + 1

Vrijdag 22/12

Kerstliederen zingen

Living hove 1 14u30

Maandag 25/12

Kerstmis

Dinsdag 26/12

Platte kaas met speculoos maken

Beide livings 14u30

Woensdag 27/12

Bingo

Living hove 0 14u30

Donderdag 28/12

Reminiscentie

Living hove 0 14u30

Vrijdag 29/12

Muziek gedraaid door DJ EDDY

Living hove 1

Dinsdag 12/12

Donderdag 21/12
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DIENSTOVERSCHRIJDEND
CONTACTCLOWNS
Op dinsdag 28 november mochten we opnieuw de contactclowns verwelkomen in
ons huis! De contactclowns raken op een warme manier het kind in de mens,
ontroeren en verwonderen, weten harten te openen met de rode neus en de zachte
kracht van humor. Zij worden vergezeld door een accordeonist en een fotograaf.
Allen samen zoeken ze op een respectvolle en speelse wijze persoonlijk contact met
bewoners met dementie, die ervoor openstaan. Zij proberen hen te raken via een
muzikaal en bijna woordeloos samenspel. Een fantastisch gebeuren en een
wondermooie namiddag voor onze bewoners met dementie. Op het moment van
druk waren de foto’s nog niet beschikbaar, jullie mogen een terugblik verwachten in
de volgende editie van Ten Huize. Hier nog een sfeerfoto van hun vorig bezoek.

KERSTFEEST
Op donderdag 21 december vieren we kerst in Huize Sint-Jozef. In de livings zullen
we samen kunnen genieten van het bezoek van de kerstman en een stukje warme
appeltaart met een bolletje ijs.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Santy Robert
Bintein Beatrix
Marreel Denise
Desmadryl Achiel

05/12/1929
07/12/1931
20/12/1931
24/12/1936

88 jaar
86 jaar
86 jaar
81 jaar

Flat 8
Flat 14
Flat 3E
Flat 6

Hove
Hove
Res. Louise
Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

VERHUIS
Elza Denys ruilde op 8 november haar flat (2D – Res. Louise) in voor een verblijf in
Huize Sint-Jozef, zij woont sinds kort in kamer 230 (Hove). Op 28 november volgde
Lydia Janssen (flat 2E) haar voorbeeld. Zij verblijft voorlopig in kamer 9 (Huize Ida)
We wensen Elza en Lydia een vlotte aanpassing!

NIEUWE BEWONER
Op vrijdag 24 november nam mevrouw Paula Lermytte haar intrek in flat 2D van
Residentie Louise. Paula is afkomstig van Ieper.
We wensen haar een mooie tijd in Residentie Louise.

TURNEN
Maandag 4 december om 14u30

KOOR
Maandag 11 december om 15 u 30 in de kapel

TERUGBLIK
Ook de flatbewoners kwamen de minipaardjes bekijken.
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BELEIDSINFO
TERUGBLIK WEEK VAN DE MEDEWERKER
Tussen maandag 6 november en donderdag 9 november stond alles in het teken van
de medewerkers in huis. We nemen graag elk jaar even de tijd om hen extra in de
bloemetjes te zetten en hen te danken voor hun motivatie en inzet. Dankzij hen
kunnen wij dagelijks goeie zorg verlenen aan onze bewoners! DANK!
De week werd goed gevuld met allerlei activiteiten van gezellig samenzijn, lekker
eten, een leuke geluks-vorming en beweging. De Sint kwam ook langs met een grote
chocoladen verrassing voor iedereen. Vanaf nu
kan ook elke medeweker genieten van een tas
soep of koffie met hun eigen
gepersonaliseerde tas. Geniet van enkele
sfeerbeelden!
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Corneille Iryna
Merveillie Karoline
Deleu Martine
Bucquoye Myriam

08/12/1974
13/12/1969
16/12/1961
24/12/1963

Proficiat!!!

PERSONEELSWISSELS
Valérie Pattyn, stafmedewerker kwaliteit en wonen, ging halfweg november in
zwangerschapsverlof. Haar taken als stagecoördinator worden overgenomen door
Helen Connerty, stafmedewerker HR; het opvolgen van het wonen en de vrijwilligers
gebeurt door Petra Man, stafmedewerker ethiek en pastoraal werkster. We wensen
Valérie het allerbeste toe!
Wendy Deknock (zorgkundige Huize Beatrijs) keert vanaf december progressief
terug. Joke Pauwelyn (zorgkundige) die de vervanging op zich nam, blijft het team
ondersteunen in december.
Er kwam een einde aan de tewerkstelling van Jaimie Prinsie (zorgkundige Huize
Beatrijs beschermde afdeling). Vanaf begin november vervoegde Melanie Bulcke
het team.

VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGERSWERKING
Naar jaarlijkse traditie gaan wij met de bewoners van Huize Beatrijs en Huize
Beatrijs beschermde afdeling, naar de kerstmarkt in Ieper. We vragen hierbij graag
hulp van vrijwilligers, zodat we zo veel mogelijk bewoners de kans kunnen geven om
mee te gaan. Dit op vrijdag 15 december van 14u30 tot 17u30.
Daarnaast is er ook hulp welkom voor het vervoer van de bewoners naar de kapel
voor de kerstviering op zondag 24 december vanaf 14u30.
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À PROPOS

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Vrijdag 22 december 2017. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’.
De kerstman (lees waard Jef) heeft een rood kerstkaarsje neergeplant in het midden
van iedere tafel en ook onze ‘Stammtisch’ kan genieten van een flikkerend
vlammetje. Maar daar hebben Jeroom, Gerard en Michel uiteraard geen aandacht
voor. Ze genieten immers heel intens van een lekkere “Kerst-Leffe”, zonder
flikkerend vlammetje, en leunen lui achterover. Een kerstvakantie dient immers om
uit te rusten! Ook Jozef verkeert reeds in de kerstsfeer en laat een rood-wit, baardig
mannetje de gelagzaal binnen rijden. “ Weet je wie hier gisteren is
binnengekomen?” Jeroom denkt reeds aan zijn vrouw en kijkt de waard met grote,
doordringende ogen aan. “Wel, zegt onze cafébaas, Sint – Maarten en de kerstman.”
Jeroom schokschoudert: “En ze hadden waarschijnlijk een kerstboom bij?” “Nee,
zegt de waard, ze kwamen iets drinken.” Zegt de kerstman dan tot Sint-Maarten:
“Geef mij maar een Stella!” Waarop de kerstman onmiddellijk toesnauwt: “ Hé, zeg
ik ben Sinterklaas niet!”
Ons kwartet beseft het onmiddellijk: Kerstmis komt immers heel dicht bij en dus
moeten de kerstgrappen worden uitgepakt. Gerard bijt onmiddellijk de
kerstboomspits af. Kijk, grapt hij, er is een man, die met Kerstmis zijn lieftallig
vrouwtje eens extra wil verwennen en daarom haar vraagt: “ Schatje, wat wil je voor
je Kerstmis?” De vrouw antwoordt echter heel vastberaden en kalm en repliceert:
“De echtscheiding verdorie!” Ook de man blijft stoïcijns kalm en antwoordt: “Zeg,
ken jij eigenlijk niets goedkoper?”
Michel lacht even, maar kan zich haast niet inhouden om een nieuw verhaaltje in de
kerstboom in de kerstboom te hangen. “Twee oude mannetjes zitten samen op een
bank en halen, oude, grappige koeien uit de sloot. Zeg de ene: “Kerstmis, dat is toch
echt leuk!” De tweede antwoordt niet onmiddellijk, maar zegt na enige ogenblikken,
heel bedachtzaam: “Maar samen naar bed gaan ook!” Waarop de eerste na een
poosje zegt: “Dat is waar, Kerstmis komt echt veel vaker voor!”
Het gelach zwelt aan, zodat ‘herder Jozef ‘ niets anders kan dan een kerstverhaal uit
zijn herdersstaf toveren. Hij doet het heel geheimzinnig, want de maffia is echt niets
om bij te lachen. “De zoon van een maffiabaas, fezelt hij bijna onhoorbaar, gaat
achter zijn bureau zitten om een kerstwens te schrijven.
‘Lief kindeke Jezus, krabbelt hij, ik ben heel het jaar een brave jongen geweest. Dus
wil ik dit jaar een……’ . Even kijkt hij naar de tekst, wordt kwaad en verfrommelt het
papiertje. Ten einde raad, begin hij even later opnieuw: ‘Lief kindeke Jezus, ik ben
toch de helft van het jaar braaf geweest…..’
Maar opeens wordt ons maffiajoch super boos. Weer verfrommelt hij dat briefje,
maar dan gaat een kerstlichtje bij hem op. Hij loopt naar de kamer van zijn moeder,
pakt het Mariabeeld, zet het in het toilet en doet de deur op slot. Weer neemt hij
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dan een blaadje papier en schrijft: ‘Lief kindeke Jezus, als je ooit nog je moeder wil
terugzien……
Onze vrienden vinden die grap heel geslaagd en wanneer Jeroom er nog eens drie
‘Kerstbieren’ aan toevoegt, beginnen de engelenkoren waarachtig nog te zingen.
Ook Michael trekt zijn vleugels aan en zet de brievenreeks heel graag verder. “Ik
ken zelfs volwassenen die een brief naar de kerstman schrijven. En deze ‘typ’
schreef het volgende: ‘Beste Kerstman, Dit jaar zou ik graag een dikke, vette
bankrekening hebben en een slank lichaam. Het zou erg fijn zijn, als je die twee niet
door elkaar haalt, zoals je verleden jaar deed.’ “Ik stel voor, grapt Jeroom dat de
kerstman dit jaar als kerstcadeau een nieuwe bril krijgt. Bij Pearl zijn ze immers Hans
Anders.”
Er klinkt een luid, bulderende lach. Het kerstkaarsje dooft noodgedwongen uit. Maar
de stem van Jozefs eega klinkt nog luider. “Ik kan de heruitzending van de
heruitzending van ‘Blokken’ niet meer volgen zeg. Zwijg toch een keer.” “Laat ons
dan maar ‘Stille Nacht’ zingen stelt onze waard dan voor.
Jozef moet zich echter wat bukken, wanneer een schotelvod rakelings voorbij schiet.

KERSTVERHAAL: KERSTFEEST,…….DONKER………LICHT
“ De koning wordt oud “ zeiden zijn ministers en ook de oude vorst besefte het heel
goed: Lang zou hij niet meer regeren. Gelukkig waren er heel weinig problemen. De
koning had immers twee zonen en hoogstwaarschijnlijk zou de oudste zoon hem wel
opvolgen.
Maar de bejaarde koning dacht er anders over en daarom ontbood hij zijn beide
zonen bij hem in de troonzaal. “ Luister zei hij, ik wordt oud. Ik kan dat koningschap
echt niet zo goed meer aan. Ik heb daarom besloten om af te treden. Eén van jullie
moet mij dan opvolgen. Maar ik weet echt nog niet wie. Daarom geef ik jullie beiden
een opdracht. Wie best in deze opdracht slaagt wordt de volgende koning.” Dit
moeten jullie doen: Jullie krijgen van mij elk een gouden muntstuk, want jullie
weten ook dat ik met kerstmis altijd een heel groot feest inricht in de grote feestzaal
van mijn kasteel , waarop ik iedereen uitnodig, arm en rijk, oud en jong. Wel nu, ga
op zoek naar iets waarmee je ganse zaal kunt vullen. Haast u, want binnen vier
dagen is het kerstmis.”
De oudste zoon was helemaal niet tevreden. Hij was er altijd van overtuigd geweest
dat hij de volgende koning zou worden en nu kwam daar die vervelende opdracht.
Zonder een spoortje enthousiasme besteeg hij zijn paard en reed de paleispoort uit.
Hij wist echt niet wat hij in hemelsnaam moest meebrengen. Op het platteland
ontmoette hij een boer met paard en kar. Op de kar lag, hoog opgestapeld, heel wat
hooi. “ Dat is het! “ dacht de oudste zoon. Hij gaf d boer het goudstuk en kocht de
ganse stapel hooi. De boer was de koning te rijk met het goudstuk, maar onze
actieve held heel wat minder. Toen hij het hooi op de vloer van de feestzaal
uitstrooide bleek dat slechts een kwart van de zaal gevuld was. Maar toch was hij
niet paniek. De jongste zoon zou er immers toch niets van terechtbrengen.
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De dag voor kerstmis kwam ook zijn jongste broer thuis. Hij had alleen een doos bij
zich. De oudste zoon triomfeerde reeds: De nieuwe koning was gekend!
Toen deed de jongste zijn doos open. Er staken 20 olielampen in. Hij stak ze aan en
plaatste ze in alle hoeken en kanten van de zaal. Licht en warmte stroomden de zaal
binnen en ook onze oude koning straalde licht en warmte uit.
Op kerstdagavond liep de zaal vol met mensen. Ze straalden allemaal, en genoten
van de warmte. Het werd heel gezellig in de zaal. Men at, dronk, men danste.
Toen de koning op zijn glas tikte werd het opeens heel stil. Hij kuchte even en
vertelde de gasten dan het hele verhaal. Het verhaal van zijn aftreden, het verhaal
van de opdrachten.
Hij vertelde ook dat hij beslist had, dat de jongste zoon de nieuwe koning zou zijn. Er
klonk een oorverdovend applaus en toen vielen beide broers elkaar in de armen.
Weer begonnen de aanwezige gasten luidkeels te juichen.
Het werd een bijzonder, warm, ontroerend kerstfeest. De zaal en de mensen
straalden om ter meest.
Iets voor Nieuwjaar stierf de oude vorst. Zijn taak was volbracht. Als ster straalt hij
nu licht en warmte uit.
Kerstmis: Wat donker was, wordt vandaag weer licht….
Eridas
OVER HET WEER GESPROKEN
4 december: Barbara
Schaar je vlug rond de warme kachel
Als St.- Barbara wil,
staat de vriezeman stil
7 december: Ambrosius
Blijf binnen en ga zeker niet uitwaaien!
St.- Ambroos, patroon van bijen en van spreeuwen
houdt van waaien en van sneeuwen!
25 december: Kerstmis
Sommige mensen houden meer van goud dan van hout!
Geeft Kerstmis, warme zonneschijn
dan zal er met Pasen nog houtvuur zijn.
31 december: Silvester
Drink rode wijn!
St Silvesterwind met zonneschijn
geeft zelden goede wijn!
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HOOR! DAAR IS SCOOP!
Boogschutter
23 november – 21 december
Omhels je zelf en geef een dikke kus, want je was en bent een heel joviale optimist.
Je bent dus heel gelukkig en je toekomst ziet er vrij optimistisch uit. Je hebt een zeer
‘ onafhankelijke ‘ geest en wanneer je iets doet, doe je het erg zorgzaam. Maar let
toch a.u.b. bijzonder goed op, want volgens sommigen ben je erg roekeloos. Voeg
bij deze eigenschap nog je impulsiviteit je losbandigheid en je hypocrisie en meteen
ga je beseffen dat die kust misschien voor iemand anders bestemd is. Blijf dus best
thuis en ga zeker niet naar Barcelona, want de meeste Catalanen verblijven heden
ten dage toch in Brussel.
Steenbok
22 december – 21 januari
Omdat je gewoonte en traditie hoog in je vaandel draagt mag en zal er zeker weinig
of niets veranderen. Ondanks dat conservatisme ben je toch wijs en bijzonder
praktisch. Lastige taken breng je steeds tot een goed einde, want we weten ook dat
je zeer doelgericht bent. Je medemensen liggen je echter niet nauw aan het hart. Je
veroordeelt mensen immers op basis van hun bezit en maatschappelijke status in
plaats van hun persoonlijkheid. Mijdt dus plaatsen waar heel wat mensen wonen. Je
kunt bv. wel naar Brussel want daar wonen enkele mensen uit het (fictieve)
buitenland. Hef echter niet ‘ Eviva Espana’ aan.
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