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1. Inleiding
Beste bewoners, familieleden en medewerkers,
De nieuwjaarsdagen zijn in aantocht. Kerstbomen verlichten onze huizen en
onze harten.
Het is ook een tijd van delen - van vreugde en warmte, maar ook misschien
verdriet of strijd in je hart. Het is een tijd om samen te zijn met mensen van
wie je houdt, en een tijd om mensen te herinneren die misschien niet meer bij
jou zijn.
Het is een tijd van stilstaan en reflectie – te midden de drukte tijd te nemen om
te kijken wat dit jaar jou bracht, en in de overgang naar het nieuwe jaar te
ontdekken wat jouw dromen en verlangens zijn voor het volgende jaar.
Wij wensen u alvast een heel gelukkig 2017!!!

Veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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2. Zingeving
Beste wensen
Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen,
en veel liefde, voorspoed en geluk mag dragen…
We geloven in gewone mensen,
die eenvoudiger willen leven.
We zoeken overtuigde mensen,
die vanuit een nieuwe geest in 't leven staan.
We zien uit naar volhardende mensen,
die niet wijken voor onrecht.
We hopen op moedige mensen,
die hun eigen ommekeer niet uitstellen.
We hunkeren vooral naar diepe mensen,
die leven van binnenuit.
We wensen voor 2017
12 maanden vreugde
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren gezondheid
Een gelukkig nieuw jaar!
Even bezinnen
Lief mens
als jij geen lichtje ziet
kijk dan eens in je hart
hoe zuiver mooi
jij bent als mens
bijzonder en apart
Lief mens
als alles donker is
brand ik voor jou een
kaars
schenk jou mijn hand
zodat wij twee
de duisternis verslaan

Lief mens
soms vinden woorden
niet hun weg
lijkt alles op elkaar
maar weet dat juist
op zo’n moment
ik met dit klein gebaar
je zeggen wil
vanuit mijn hart
lief mens
jij bent het waard
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Driekoningen
In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en koningen van
overal naar de stal. Zij waren de eersten die Jezus leerden kennen en vertelden
het nieuws verder aan alle mensen van goede wil.
Drie koningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie
koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit
het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de
toekomst voorspellen. ln de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe
koning van het joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar het dorp
Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus.
Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is
lekker ruikende hars die in zalf wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen
wordt nog steeds gevierd.
ln sommige steden en dorpen in Nederland en Vlaanderen gaan kinderen
verkleed als koning langs de huizen. Ze dragen een ster, zingen een lied en
halen snoep op. Soms bakken mensen een taart met een boon erin verstopt.
Diegene die de boon in zijn stukje taart heeft gevonden is die dag koning! Ook
in andere christelijke landen wordt driekoningen gevierd. ln veel Spaanse
steden bijvoorbeeld trekken grote optochten door de straten. Je kunt dan de
drie koningen zien met hun hele gevolg van dienaren, prinsen, prinsessen,
paarden en kamelen…
Het Bijbelverhaal: Mattheus 2: 1 – 12
Toen Jezus te Bethlehem geboren was
heerste koning Herodus in Jeruzalem.
Er kwamen wijze mannen uit het oosten
die vroegen:
"Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Wij hebben zijn ster gezien en
willen hem hulde brengen."
Herodus betrouwde dit niet en liet zich
door de schriftgeleerden uitleggen
waar de Christus moest geboren worden.
Zij vertelden hem: "Te Bethlehem,
want er staat in de boeken geschreven
dat daar een leidsman,
een herder voor het volk Israël zal geboren
worden."
Herodus vroeg de wijze mannen
om terug te komen als zij het kind gevonden
hadden.
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De ster ging voorop en bleef staan
boven het huis waar zij het kind vonden
met zijn moeder Maria.
Zij haalden koningsgeschenken boven:
goud, wierook en mirre.
Maar de wijzen gingen niet terug naar Herodus,
want zij vetrouwden hem niet.

Liedje
Drie koningen, drie koningen,
geef mij een nieuwe hoed.
Mijn oude is versleten,
mijn moeder mag ‘t nie weten.
Drie koningen, drie koningen,
geef mij een nieuwe hoed.

Koor
We treden op met het koor op de sfeervolle smulzondag van 15 januari om
15u30 in de kapel!
Voor zij die kunnen is er nog een extra repetitie voorzien op donderdag 12
januari om 15u30 in de kapel.

3. Bewonersnieuws
Jarige bewoners
Lacour Eric
De Creus Simonne
Knockaert Agnes
Soenen Elisabeth
Herman Agnes
Forret André
Deleu Christiana
Deleye Laura
Meyfroodt Marie-Thérèse
Houvenaghel August
Verfaillie Roger

01/01/1930
03/01/1930
04/01/1939
09/01/1923
11/01/1925
13/01/1924
15/01/1947
19/01/1929
19/01/1928
22/01/1941
28/01/1926

87 jaar
87 jaar
78 jaar
94 jaar
92 jaar
93 jaar
70 jaar
88 jaar
89 jaar
76 jaar
91 jaar
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K8
K7
K119
K137
K115
K31
K23
K24
K22
K133
K118

4. Personeelsweetjes
Verjaardagen
Devaere Sandra
Mahieu Melissa
Liefhooge Aïcha
Devaere Katrien
Darkoah Abena

12/01/1971
17/01/1988
22/01/1994
31/01/1964
31/01/1964

Personeelswijzigingen
Jolien Laureys (verpleegkundige Huize Ida) verlaat onze voorziening.
Kim Cardon (verpleegkundige), zal vanaf 16 januari het team tijdelijk
ondersteunen.
Kelly Rollé (diensthoofd Huize Beatrijs) komt op 23 januari terug uit
welverdiende moederschapsrust. We heten haar alvast van harte welkom!
Charlotte Mahieu (verpleegkundige Huize Beatrijs – beschermd) nam als
verantwoordelijke ad interim heel wat taken van Kelly over. Wij bedanken haar
voor haar mooie inzet! Zij neemt haar plaats terug in binnen het team.

5. Vrijwilligerswerking
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers gaat door op donderdag 19 januari
vanaf 14u30 in de cafetaria. Dit jaar organiseren we opnieuw een ouderwetse
kerstboompluk. We vragen aan iedere vrijwilliger om een klein maar nuttig
cadeautje te kopen van maximum 5 euro. Dit leggen we dan onder onze
‘nieuwjaarsboom’ (een kerstboom die zal blijven staan) en daarna verdelen we
de cadeautjes lukraak onder de aanwezige vrijwilligers.
Op het einde van de receptie plannen we ook een bezoek aan de uitbreiding.
Op die manier kunnen jullie zich een beeld vormen van ‘Hove’.
Vergeet niet in te schrijven voor dit gebeuren, dit kan bij Valérie of Elsy via 057
22 69 70 of pattyn@huizesintjozef.be.
We wensen jullie alvast een goed einde en een goed begin!
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Nieuwe vrijwilligers aan het woord:
Wij zijn Alain Burggraeve en Ginette Pattyn, dochter en schoonzoon van Laura
en Lucien van kamer 24 op dienst 1. Onze
ma en pa zijn er komen wonen in mei 2015.
We hebben een zoon die binnenkort gaat
samenwonen met zijn vriendin. Sinds 2008
zijn we beiden met brugpensioen. We
wonen in Zillebeke, net buiten 't stad Ieper
op de boerenbuiten (ZALIG wonen)!!
Veel van onze tijd gaat naar onze grote
moestuin: we zaaien, planten en kweken
groenten om daarna alles te verwerken voor
de diepvries.
Verder fietsen en wandelen we graag en
's avonds kijken we graag tv, een goeie film,
serie, quiz of documentaire. Ook genieten we
af en toe van een lekker etentje of
daguitstap met familie of vrienden of
gewoon gezellig samen zijn.
Eigenlijk waren we niet van plan om aan
vrijwilligerswerk te beginnen omdat we
weinig vrije tijd hebben, maar het duurde niet lang voordat ons moeder zich
daar volledig thuis voelde in Huize St.- Jozef waar ze meedeed aan tal
van activiteiten. We kenden Hilde Claeys en ze vroeg ons om af en toe
eens mee te gaan om te begeleiden.
Op een bepaalde dag was er niemand om de cafetaria open te houden en
Hilde vroeg zou je dat zien zitten? En ja, zo zijn we er toch ingerold. En als het
kan helpen we waar we kunnen. Ook bij Valérie kunnen we altijd terecht als er
vragen of problemen zijn. Hetgeen we doen wordt geapprecieerd en dat heeft
ons een boost om verder te doen.
Verder wensen we aan de directie, personeel, vrijwilligers, bewoners en
familie, een gelukkig nieuwjaar met verbondenheid en veerkracht voor als het
wat minder gaat!
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Nieuwe vrijwilligers: Julie Vuylsteke en Corine
Vandekerckhove
Julie Vulsteke is studente aan de St.-Idesbaldschool in Roeselare, ze is 18 jaar
en woont in Zonnebeke. Een tweetal jaar terug kwam ze hier op stage als
logistiek assistent op dienst 2. Ze voelde zich hier goed en de volgende stages
vonden ook hier plaats in Sint-Jozef. In tussentijd maakte ze de beslissing om
zich in te zetten als vrijwilliger in de vakantieperiodes. Julie zal de bewoners
voornamelijk begeleiden tijdens uitstappen en wandelingen.
Corine Vandekerkhove is vrijwilliger op dienst 1. Zij zal Hilde Claeys
ondersteunen tijdens activiteiten in de namiddag. Corine woont in
Vlamertinge.

Helpende handen gezocht voor de sfeervolle
smulzondagen!
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die onze sfeervolle smulzondagen willen
ondersteunen. Mensen die graag een pannenkoek of wafel bakken, of liever de
afwas helpen doen, zijn welkom op 8, 15 of 22 januari in de kapel. Graag een
seintje aan Valérie.
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6. Terugblik
Dienst 1
Ontbijtbuffet
Naar jaarlijkse gewoonte konden de bewoners
tijdens de kerstperiode genieten van een
ontbijtbuffet in de living.
Gezellig samenzijn met een croissant,
sandwiches, suikerbroodje en nog veel van dit
alles gecombineerd met een stukje fruit.
En of het smaakte!!!

Feestmaaltijd
Tijdens de seniorenweek worden de bewoners getrakteerd op een lekker
feestmaal samen met de medewerkers.
Na de maaltijd werd er nog gedanst en kon men genieten van een stukje taart
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Uitstap kerstmarkt
Op donderdag 15 december gingen we met de bewoners van
Huize Ida (d1) naar de kerstmarkt in Ieper
Vooraf genoten we van een kopje koffie of warme
chocolademelk in het museumcafe
en nadien werd iedereen
getrakteerd op oliebollen.
Toen werd het al donker en deden
we nog een wandeling tussen de
mooi verlichte stalletjes en de
ijspiste op de grote markt.

Dienst 2
Seniorenmaaltijd
Echt senior zijn de medewerkers nog niet, maar toch schoven ze mee aan tafel
met de bewoners voor deze gezellige maaltijd. De sfeer was opperbest en het
eten heel lekker. Volgende foto’s zullen dit bewijzen…
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Kerstmarkt
Ook wij trokken richting kerstmarkt. Heel
wat vrijwillige medewerkers en
familieleden boden hun hulp aan.
Daardoor konden alle bewoners die dit
wensten mee op deze gezellige uitstap.
Dik aangekleed gingen we de deur uit.
Eerste werk bij aankomst op de
kersmarkt… inderdaad, eentje drinken en
iets eten. We werden in ieder geval goed
ontvangen in de chalet. Ze hadden
speciaal wat banken opzij geschoven
zodat we allen samen rond de tafel
konden. Sommigen waagden zich aan een glühwein, anderen hielden het bij
koffie. Ook een pannenkoek of warme wafel ging vlotjes naar binnen. De
kerstsfeer was duidelijk te voelen. Daarna een toertje op de kersmarkt met
nog een tussenstop voor een jenevertje. Ideaal om ons lichaam nog even warm
te houden voor de terugtocht naar huis. Ondertussen begon het
al wat te schemeren waardoor we optimaal konden genieten van
de verlichting op de markt. Of het leuk was, oordeel zelf maar…
Dank aan alle helpende handen!
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Wafelenbak
De traditionele wafelenbak die aan het einde van elk
Nero verhaal gehouden wordt, dat leek ook ons een goed
idee. Daarom besloten we een namiddag te bakken. Een
volle emmer deeg, dat vraagt veel bolletjes draaien!
Geen probleem voor huize Beatrijs. Zie maar op de
foto’s. Een gezellige namiddag met een superoogst.
Gelukkig hebben we voldoende geproefd tussen het
bakken door, want anders was onze bak gewoon te klein
geweest. Marc Sleen zou trots zijn geweest.

Patatn scheln

Voor sommigen zijn het kèremelkstovers, anderen
noemen het tutsepap en nog ergens anders is het
toatjespap. In ieder geval, velen van de bewoners eten
ze heel graag. Maar… dat betekent natuurlijk
aardappelen schillen. Het was de inspanning waard, ze
hebben gesmaakt!
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Tussendoor
Naast de vorige activiteiten, gebeuren er ook nog heel wat andere zaken in
huize Beatrijs. Zie maar…
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Dienst 3
Feestmaaltijd
Tijdens de senioren-veertiendaagse genoten we o.a . van het seniorenfeest in
de Fenix, het bezoek van de contactclowns en de seniorenmaaltijd.
Foto’s van het seniorenfeest en de contactclowns vind je in de rubriek
‘dienstoverschrijdend’.
Hier volgen wat sfeerbeelden van de feestmaaltijd bij ons op dienst.
De medewerkers schoven samen met de bewoners aan tafel voor een gezellige
en feestelijke maaltijd.

Bezoek uit de 3de kleuterklas
Onze vriendjes uit de derde kleuterklas blijven regelmatig bij ons op bezoek
komen. Het blijkt altijd weer een deugddoende ontmoeting te zijn, zowel de
kinderen als onze mensen beleven veel plezier tijdens het half uurtje dat we
samen bewegen.
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Kerstsnuisterijtjes
Met Kerst en Oud en Nieuw in ’t verschiet maken we het graag extra gezellig in
onze livings. We luisteren heel vaak naar kerstliederen, en om de kerstsfeer
nog wat dichter bij onze mensen te brengen, hebben
we ons kerstkoffertje weer boven gehaald. In dit
knusse valiesje zit kerstkleuren en geuren, lichtjes en
muziek, kettingen om aan te voelen, zachte stofjes
om te strelen. Zo kunnen we kerst bijna letterlijk tot
bij al onze mensen brengen.

Dienstoverschrijdend
Seniorenfeest in de Fenix
Zoals elk jaar vond tijdens de senioren week het seniorenfeest plaats voor de
woonzorgcentra van Ieper.
Dit jaar lag de organisatie van het feest in onze handen.
Alle bezoekers werden uitgenodigd in zaal de Fenix voor een koffietafel met
een lekkere chocolademousse.
Bij het optreden van de Coverstars was het tijd om de beentjes te strekken:
veel van onze bewoners waagden een paar (of zelfs heel veel) pasjes op de
dansvloer, en iedereen zong uitbundig mee.
We sloten af met een lekkere broodjesmaaltijd, en kijken nu al uit naar volgend
jaar !
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Bezoek van de contactclowns
We mochten ondertussen voor de derde keer al de contactclowns
verwelkomen.
Samen met de accordeonist zorgen zij voor een mooie, warme namiddag vol
beweging, kleur en sfeer.
Elke clown is uniek, en op hun eigen manier benaderen zij onze bewoners. Ze
voelen heel goed aan wie graag meegaat in hun verhaal of wie liever wat
afstand bewaart. Hun fotograaf legt deze unieke momenten van contact vast in
prachtige foto’s…
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7. Info
Nieuw!
De website van Huize Sint-Jozef werd in een nieuw jasje
gestoken! Neem gerust een kijkje op www.huizesintjozef.be
Er werd ook een facebookpagina van onze voorziening
aangemaakt, om nieuwtjes en geplande evenementen met jullie
te delen.
www.facebook.com/huizesintjozef

Nieuwe huiskrant
Dit is de laatste editie van onze huiskrant ‘de zonnebloem’. Na 35 jaar is het
tijd voor iets nieuws. Vanaf februari zal in ieders brievenbus een nieuwe,
opgefriste huiskrant te vinden zijn. Het doel blijft nog steeds om de gebruikers
(bewoners, familieleden, vrijwilligers,…) te informeren en te animeren. We
proberen nieuwe rubrieken te integreren en we zijn ook op zoek naar een
nieuwe naam voor onze krant. Ideeën en suggesties zijn steeds welkom en
kunnen gemaild worden naar pattyn@huizesintjozef.be.

Infoavond familieleden
Beste familielid,

Huize Sint-Jozef groeit, en wij groeien mee!
Weldra is de nieuwbouw ‘Hove’ klaar om in gebruik genomen te worden. 2017
wordt een boeiend jaar voor Huize Sint-Jozef, vol nieuwigheden en enkele
veranderingen. Wij nodigen jullie dan ook graag uit voor een infoavond en een
eerste kennismaking met ‘Hove’, de nieuwe vleugel van Huize Sint-Jozef.
Wanneer:
Waar:
Praktisch:

dinsdag 24 januari 2017 om 18u30 (onthaal vanaf 18u)
nieuwbouw ‘Hove’
gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het onthaal
(kynds@huiszintjozef.be of 057/22 69 70).
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Passiflora

Passiflora een unieke plaats van rust

Wzc Huize Sint-Jozef kiest ervoor om aandacht te hebben voor elke bewoner,
die op zijn eigen, unieke manier in het leven staat.
Hiervoor opende op 29/09/2012 een wellness voor onze bewoners, die de
naam Passiflora meekreeg. In 2017 vieren we ons 5-jarig bestaan.
Het is een plaats geworden van warmte, individuele aandacht, kleuren, geuren,
muziek, kortom een plaats waar al onze zintuigen geprikkeld worden.
De Passiflora bestaat uit 4 mooi ingerichte behandelruimtes en een gezellige
ontvangstruimte, waar er iets gezonds kan genuttigd worden.
Voor ieder wordt een verwenprogramma op maat uitgewerkt met mogelijkheid
van gezichtsverzorging, voetbaden, lichaamspakkingen, diverse massages,
manicure en ontharing met wax. Er wordt enkel met kwaliteitsvolle
producten gewerkt.
Deze verwennamiddagen gaan telkens door op dinsdag tussen 13h en 17h.
De kostprijs bedraagt 12 euro per sessie.
We hopen jullie ook in 2017 te mogen verwelkomen!

Het Passiflora team
Nathalie, Sandra, Myriam en Delfien
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8. Menu
ONTBIJT
dag

Datum

toespijs

zo 01/jan sandwiches
ma 02/jan confituur
di 03/jan peperkoek

MIDDAGMAAL

AVOND

soep

vlees/vis

groente

aardappel

saus

kreeftenroomsoep

parelhoenfilet

gevulde tomaat

rozemarijn
aardappelen

wildsaus

bourgondisch gebraad

prinsessenboontjes

kookaardappel

braadsaus

worst

hutsepot

zalmfilet

prei in witte saus

krielaardappelen

groentesoep
preisoep

mosterdsaus

wo 04/jan choco

pompoensoep

do 05/jan smeerkaas

kervelsoep

kalfsblanket

oude wijze

rijst

vr 06/jan confituur

tomatensoep

kippeburger

salade

gebakken aardappel

kruidensaus

za 07/jan chocolade

kippensoep

heekfilet

Vlaamse groentjes

puree

botersaus

zo 08/jan koekebrood

aspergesoep

haantje in rode wijn

witlof of perziken

denappeltjes

groentesoep

duivelsgebraad

schorseneren

kookaardappel

seldersoep

kip blinde vink

wo 11/jan choco

wortelsoep

zonnevis

do 12/jan smeerkaas

champignonsoep

vr 13/jan confituur

tomatensoep

za 14/jan chocolade

kippensoep

zo 15/jan

ossenstaartsoep

ma 09/jan confituur
di 10/jan peperkoek

koekebrood

wortelstomp
andijvie

vissaus

bruine saus
demi glace saus

puree

vissaus

spaghetti bolognaise
kalkoenfilet

salade

gebakken aardappel

braadsaus

koolvis

juliennegroentjes

puree

admiraal saus

smulhammetje

bloemkool

kroketten

roomsaus
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dessert

beleg

Nieuwjaar
gebak

fazantepaté

koekje

hesprolletje

fruit

kaas

pudding

kalfsworst

koekje

kipsalade

fruit

kaas

pudding

préparé

gebak

hoofdvlees

koekje

Russisch ei

fruit

kaas

pudding

vissalade

koekje

hespenworst

fruit

kaas

pudding

préparé

gebak

hennepot

ma

16/jan

confituur

groentesoep

mosterd gebraad

prinsessenboontjes

kookaardappel

di

17/jan

peperkoek

peterseliesoep

kipstoofvlees

appelmoes

kookaardappel

wo

18/jan

choco

bouillonsoep

pladijsfilet

prei in witte saus

krielaardappelen

do

19/jan

smeerkaas

seldersoep

gehaktballetjes

brunoisegroentjes

vr

20/jan

confituur

tomatensoep

kip gordon bleu

za

21/jan

chocolade

preisoep

zo

22/jan

koekebrood

ma

23/jan

di

koekje

kaasbordje

fruit

kruidenham

botersaus

pudding

champignonworst

puree

tomatensaus

koekje

vleessalade

rauwkost salade

gebakken aardappel

mayonaise

fruit

kaas

zeewolf

spinazie

puree

choronsaus

pudding

préparé

visroomsoep

varkenshaasje

witlof

kroketten

tijmsaus

gebak

paté

confituur

groentesoep

Ardens gebraad

bloemkool

kookaardappel

speksaus

koekje

parmaham met
meloen

24/jan

peperkoek

bloemkoolsoep

kipfilet

Gentse waterzooi

kookaardappel

fruit

kaas

wo

25/jan

choco

kervelsoep

zalmfilet

knolselder

krielaardappelen

pudding

kipsalade

do

26/jan

smeerkaas

pompoensoep

hesp met macaroni in
kaassaus

koekje

lunchworst

vr

27/jan

confituur

tomatensoep

za

28/jan

chocolade

kippensoep

zo

29/jan

koekebrood

aspergesoep

ma

30/jan

confituur

groentesoep

varkensgebraad

broccolistomp

di

31/jan

peperkoek

wortelsoep

kipschnitzel

geraspte wortel

kipgyros perzikpartjes en salade

braadsaus

dyonnaise

gebakken aardappel

braadjus

fruit

kaas

erwtjes en wortelen

kookaardappel

demi glace saus

pudding

préparé

visgratin salade en tomaat in de
oven

frietjes

gebak

Parijse worst

hamburger
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vleessaus
kookaardappel

kruidensaus

koekje charcuterie bordje
fruit

kaas

9. Woonbegeleiding
Ochtendactiviteiten
Per dienst

Maandag

D1
Turnen

D2
denksport

D3
colorcards

Dinsdag

Soep

Woensdag

Volleybal

Sopegroenten
snijden
soep

Soepgroenten
snijden
kranten

Donderdag

Relaxatie

Kaarten

colorcards

Vrijdag

Turnen

actualiteit

Individuele
begeleiding

Dienstoverschrijdend

Maandag

Turnen

Dinsdag

Soep

Woensdag

Volleybal

Donderdag

Relaxatie

Vrijdag

Turnen
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Activiteiten Dienst 1
Dag en datum
Maandag 02/01

Activiteit
Gezelschapsspelen

Plaats en tijdstip
Living 15 uur

Dinsdag 03/01

Tomatensoep maken

Living 15 uur

Woensdag 04/01

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Donderdag 05/01 Nieuwjaarsreceptie

Living 15 uur

Vrijdag 06/01

Living 15 uur

Zaterdag 07/01

Actualiteit
Koffietafel

Maandag 09/01

Muziek uit de oude doos

Living 15 uur

Dinsdag 10/01

Wortelsoep + Mannenmoment

Living 15 uur

Woensdag 11/01

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Living 15 uur

Donderdag 12/01 Quiz
Belevingskoffer
Vrijdag 13/01

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 14/01

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 16/01

Appelcake

Living 15 uur

Dinsdag 17/01

Paprikasoep maken

Living 15 uur

Woensdag 18/01

Kaarting + individueel

Living 15 uur

Donderdag 19/01 Avondactiviteit : wentelteefjes
Nagelverzorging
Vrijdag 20/01
Koffietafel
Zaterdag 21/01

Living 15 uur

Maandag 23/01

Naai-atelier

Living 15 uur

Dinsdag 24/01

Preisoep maken

Living 15 uur

Woensdag 25/01

Kaarting + Individueel

Living 15 uur

Donderdag 26/01 Muzieknamiddag
Gezelschapsspelen
Vrijdag 27/01

Living 15 uur
Living 15 uur

Living 15 uur
Living 15 uur

Zaterdag 28/01

Koffietafel

Living 15 uur

Maandag 30/01

Bingo

Living 15 uur

Dinsdag 31/01

Broccolisoep maken

Living 15 uur
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Activiteiten Dienst 2
Dag en datum
Maandag 02/01

Activiteit
Lukken bakken met een druppel

Dinsdag 03/01

Spel

Woensdag 04/01

Individuele

Donderdag 05/01

Nieuwjaarsborrel

Vrijdag 06/01

Driekoningen met nieuwjaarsbrieven

Zaterdag 07/01

Koffietafel
Kaarten/ Actualiteit

Maandag 09/01
Dinsdag 10/01
Woensdag 11/01

Mannenmoment
Champignonroomsoep/ Individuele

Donderdag 12/01

Manillen/Kattentongen bakken

Vrijdag 13/01

Hand/nagelzorg

Zaterdag 14/01

Koffietafel

Maandag 16/01

Kaarten/Actualiteit

Dinsdag 17/01
Woensdag 18/01

Spel
Tomatensoep met balletjes/Individuele

Donderdag 19/01

Film uit de oude doos

Vrijdag 20/01

Avond: croque monsieurs

Zaterdag 21/01

Koffietafel

Maandag 23/01

Kaarten/Actualiteit

Dinsdag 24/01

Ontbijtbuffet/Spel

Woensdag 25/01

Wortelsoep/Individuele

Donderdag 26/01

Manillen/Tiramisu maken

Vrijdag 27/01

Zitdansen

Zaterdag 28/01
Maandag 30/01

Koffietafel
Kaarten/Actualiteit

Dinsdag 31/01

Individuele
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Activiteiten Dienst 3
Dag en datum

Activiteit

Maandag 02/01

Wellnessnamiddag

Dinsdag 03/01

Dans en muziek

Woensdag 04/01

Volksspelen

Donderdag 05/01

Nieuwjaarsreceptie met nieuwjaarswensen

Vrijdag 06/01

Reminiscentie: ‘De schat van je leven’

Maandag 09/01

Individueel: voetbadjes

Dinsdag 10/01

Mannenmoment

Woensdag 11/01

Hand- en nagelverzorging

Donderdag 12/01

Crea-activiteit voor de dames

Vrijdag 13/01

Bakken: appeltaart

Maandag 16/01

Turnen met 3de kleuter

Dinsdag 17/01

Belevingsspel, zintuigelijk beleven

Woensdag 18/01

sjoelbak

Donderdag 19/01

Vetbollen maken voor vogels

Vrijdag 20/01

Bakken: kattentongen

Maandag 23/01

Crea voor mannen: hout, schilderen

Dinsdag 24/01

Voorlezen: winterverhaal

Woensdag 25/01

Wellness moment

Donderdag 26/01

Dansnamiddag

Vrijdag 27/01

Bakken: cupcakes

Maandag 30/01

Turnen met 3de kleuter

Dinsdag 31/01

Möllky
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10. Residentie Louise
Verjaardagen
Devos Albert

16/01/1927

90 jaar

Flat 2H

Activiteiten
Volgende activiteiten op de planning:
Turnen
Maandelijks turnen gaat door op maandag 9 januari om 14u30 in de living van
Residentie Louise.
Gebruikersraad en nieuwjaarsreceptie
De gebruikersraad met aansluitende nieuwjaarsreceptie gaat door op
donderdag 12 januari om 15u in de living. We vragen aan iedereen die wil
komen om zich in te schrijven op de lijst die hangt aan de inkom van de
assistentiewoningen. De prijs bedraagt 3 euro.

Koor
We treden op met het koor op de sfeervolle smulzondag van 15 januari om
15u30 in de kapel!
We willen alle bewoners en hun familieleden fijne
feestdagen wensen. Daarnaast wensen we jullie het
allerbeste toe in 2017!
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11. Koken met André
STOOFPOT MET GESMOORD VARKENSHAASJE (4 Pers.)
Ingrediënten
-

600g varkenshaasje
1 bussel wortelen met loof
1 handvol erwtjes
200 ml (vetarme) kippenbouillon
2 preiwitten

-

boter
200 g spruitjes
200 ml droge witte wijn
roze peperbolletjes
peper en zout

Bereiding
- Maak de prei en wortelen schoon en snijd ze in julienne (lange dunne reepjes).
- Verwijder de buitenste blaadjes van de spruiten en snijd het harde uiteinde
eraf.
- Leg de groenten in een grote stoofpot en fruit ze kort aan in een klontje boter.
- Zorg ervoor dat ze niet kleuren.
- Blus met de witte wijn en de kippenbouillon.
- Kruid de groenten met peper en zout.
- Kruid ook het varkenshaasje met peper en zout, leg het op de groenten en zet
het deksel op de kookpot of dek af met aluminiumfolie.
- Laat 10 tot 15 minuten op een zacht vuur garen.
- Het vlees moet nog rozé zijn.
- Snij het vlees in plakken.
- Verdeel de groenten over vier borden en leg er enkele plakjes van het vlees
bovenop.
- Werk af met roze peperbolletjes.
- Lekker met puree.

S M A K E L I J K !!!
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12. Pret en verzet
Woordzoeker: drankjes
Na juiste invulling vormen de overgebleven letters een gezegde.
arak
bacardi
baco
bessenjenever
bessensap
boerenjongens
brandy
chocolademelk
cider
gemberbier
gintonic
grog
kandeel
medoc
most

pilsener
port
prik
raki
ranja
rosé
rum
sake
salep
sekt
slemp
sodawater
spa
tomatensap
wijn

Januari
Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand) is de eerste
maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. Januari heeft 31 dagen. De
maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van het begin en het einde.
Januari en februari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden
toegevoegd, aangezien de Romeinen de winter als een maandloze periode
zagen.
Weerspreuken




Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in maart uw oren
warmen
Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen
Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst.
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Oplossing woordzoeker

UIT EEN ANDER VAATJE TAPPEN

Nieuwjaar
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
Als er niemand van je houdt
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een heel erg mooi gedicht
Maar het beste is nog altijd:
Begin met een blij gezicht!
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13. Huize Sint-Jozef bouwt

Overal wordt dik stootbestendig vinyl op
de muren gekleefd. Dit wordt dan met
twee lagen waterdragende verf afgewerkt.

December 2016, de schilders zijn volop de
ruimtes aan het afwerken. Na de kamers
op het gelijkvloers worden de 2
leefruimten hier onder handen genomen.

In de kamers wordt het kast- en
deurbeslag geplaatst. De afwerking van
de schakelaars en stopcontacten volgt.

Ook de afwerking van de verpleegpost op
het gelijkvloers loopt op zijn einde.

Aan de voorzijde worden eind december
de voorbereidingen genomen om de
elektriciteit (hoogspanning) binnen te
trekken in een te vernieuwen cabine :
planning 09/01/2017

Ook de omgevingswerken schieten goed
op. Na het bouwverlof wordt begonnen
aan de leveringszone bij de keuken en de
parking met een 100-tal plaatsen.
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