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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Januari,… 

Terwijl er volop wordt geklonken op het nieuwe jaar, blikken we hier in ons “huis” 

terug op een jaar dat vooral in het teken stond van de opening van Hove.  

In 2018 willen we ons met hart en ziel blijven inzetten om de bewoners een 

kwaliteitsvolle zorg en begeleiding te bieden.  Met de uitbreiding van de 

erkenningen door de overheid, kunnen we alvast 26 bewoners een definitief verblijf 

aanbieden en kan er extra personeel worden aangeworven om een goede zorg te 

verzekeren. 

We willen ook alle medewerkers bedanken, die er tijdens de feestdagen voor zorgen 

dat de bewoners het gevoel hebben hier “thuis” te  kunnen zijn en hen omringen 

met warme en tedere zorg. 

Tot slot wens ik u allen een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2018! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  

We wensen jullie een vredevol jaar, gevuld met liefde en licht… 
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ZINGEVING 

NIEUWJAARSWENS 
 
 
 

DRIEKONINGEN 
“Drie koningen, drie koningen, geef mij ’ne nieuwen hoed. M'nen ouwe 
is versleten. Ons moeder mag 't nie weten, ons vader heeft 'et geld op 
de rooster geteld...  
 
Op 6 januari vieren we Drie Koningen. Hier en daar zullen kinderen, verkleed met 
mantels en kronen en voorzien van een ster, van deur tot deur trekken om al 
zingend snoepgoed te verzamelen.  
De drie wijzen kwamen uit een verre wereld. Ze hadden alle drie een ster gezien. Ze 
wisten dat die ster betekende: de nieuwe koning van de joden is geboren. Ze 
volgden daarom de ster. 
Ze moesten en zouden de nieuwe koning ontmoeten, ook al was het een verre tocht 
en moesten ze lang reizen. 
Ze groetten Jezus zoals je dat doet met een echte koning. Daarom hadden ze dure 
geschenken mee voor Jezus: goud, wierook en mirre: Wierook staat symbool voor 
de goddelijkheid. Als men in die tijd iemand wierook cadeau gaf, betekende dat: jij 
staat vast en zeker dicht bij God. 
Goud is het geschenk bij uitstek om aan een koning te geven. In die tijd waren het 
alleen koningen die goud cadeau kregen. 
Mirre werd onder andere gebruikt als zalf. Mensen wreven er zich soms mee in. 
Maar die zalf werd ook gebruikt om een dood lichaam mee in te wrijven. Dat was zo 
de gewoonte in die tijd. 
Daarom kunnen we zeggen dat het geschenk ook al een 
beetje verwijst naar de dood van Jezus. 
De dag die we herdenken op Goede Vrijdag. 
 
Met deze feestdag komt ook een einde aan de 
kerstperiode. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9a-tlpbYAhVLzqQKHUEKDFcQjRwIBw&url=http://www.romerocollege.be/buitengewoon-basisonderwijs/driekoningen&psig=AOvVaw2bB_PHK_XKVAdbsZ7Yi3Sx&ust=1513776311450556
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PASTORALE AGENDA: JAAROVERZICHT 
Woe 14/02: Aswoensdag om 15 u 
Di 27/02:  kruisweg om 15 u 
Ma 19/0:  feest Sint- Jozef en inwijding Hove om 14.30 u  
Di 20/03:  ziekenzalving  Huize Ida en Huize Beatrijs 
Di 27/0:  ziekenzalving Hove 
Vrij 23/03: Palmzondag  om 9.30 u 
Do 29/03: Witte Donderdag om 15 u 
Vrij 30/03: Goede Vrijdag om 15 u 
Za 31/03:  paaswake om 15 u 
Do 03/05 en di 08/05: kapelletjestocht 
Di 9/10:   rozenkrans om 15 u 
Ma 5/11:  herdenkingsviering  om 14.30 u 
Di 13/11:  seniorenmis om 15 u 
Di 4/12:   adventswake om 15 u 
Ma 24/12: Kerstviering om 15 u 
 

KOOR 
Volgende bijeenkomst:  
maandag 29 januari om 15u30 in de kapel 
 
 

BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Lacour Eric  01/01/1930 88 jaar K8  Huize Ida 
De Creus Simonne  03/01/1930 88 jaar K1  Huize Ida 
Soenen Elisabeth  09/01/1923 95 jaar K137 Huize Beatrijs 
Herman Agnes  11/01/1925 93 jaar K115 Huize Beatrijs 
Maes Liliane  11/01/1937 81 jaar K239 Hove 
Deleu Christiana  15/01/1947 71 jaar K23  Huize Ida 
Meyfroodt Marie-Thérèse  19/01/1928 90 jaar K22  Huize Ida 
Decadt Lucien  20/01/1933 85 jaar K217 Hove 
Houvenaghel August  22/01/1941 77 jaar  K133 Huize Beatrijs 
Ververken Mariette  25/01/1946 72 jaar K147 Huize Beatrijs 
Verfaillie Roger  28/01/1926 92 jaar K118 Huize Beatrijs 
Garcia Maria  29/01/1926 92 jaar K230 Hove 
Ameloot Rachel  31/01/1929 89 jaar K24  Huize Ida   
 
Gelukkige verjaardag! 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig_caikpbYAhVOKuwKHWuxDZkQjRwIBw&url=http://www.dvborgercompagnie.nl/index.php/nieuws/31-mmc-koor-zoekt-leden&psig=AOvVaw1-_5BLX3r_e63lcRDCQuFr&ust=1513775194988100
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NIEUWE BEWONERS  
Vanaf 1 januari 2018 kregen we voor 26 bedden een ROB-erkenning. 

Dit betekent dat 26 bewoners een vast verblijf werden aangeboden in vervanging 
van hun contract niet erkend herstelverblijf. 

Volgende bewoners namen ondertussen definitief hun intrek in Hove 0: 

 Kamer 203  Mariette Deroo    uit Poperinge 

 Kamer 204  Maria Callewaert   uit Ieper 

 Kamer 206  Rosette Goudeseune  uit Ieper 

 Kamer 209  Jeannette Blanckaert  uit Poperinge 

 Kamer 210  Joanna Geldhof   uit Ledegem 

 Kamer 213  Marie-Thérèse Vercruysse uit Ieper 

 Kamer 214  Hilonia Fraeyman   uit Beselare 

 Kamer 215  Bertha Debruyne   uit Zonnebeke 

 Kamer 216  Camilla Beernaerts   uit Ieper  

 Kamer 217  Lucien Decadt    uit Wijtschate 

 Kamer 219  Agnes Dewilde    uit Ieper 
 

In Hove 1 kregen volgende bewoners een vast verblijf: 

 Kamer 220  Marguerite Debreyer  uit Ieper 

 Kamer 221  Frieda Degraeve   uit Roesbrugge-Haringe  

 Kamer 222  Marguerite Vandecaveye uit Heuvelland-Kemmel 

 Kamer 223  Nestorina Goigne   uit Ieper 

 Kamer 224  Paulette Cattrysse    uit Zillebeke 

 Kamer 225  Maria Decuypere   uit Zillebeke 

 Kamer 227  Jeannine Hugues   uit Ieper 

 Kamer 229  Alice Defrancq    uit Westouter 

 Kamer 231  Juliana Clabau    uit Ieper 

 Kamer 232  Germana Tavernier   uit Ieper  

 Kamer 234  Gerard Devos     uit Poperinge 

 Kamer 236  Laureanne Parmentier  uit Ieper 

 Kamer 238  Simonne Lemaire   uit Ieper 

 Kamer 240   Irène Verhaeghe   uit Ieper 
 

OVERLIJDEN 
Op maandag 11 december is mevrouw Simonne Ameel (Hove-Kamer 211) in het 

ziekenhuis overleden. Simonne werd 90 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Simonne veel sterkte bij het verwerken van 

dit verlies. 
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HUIZE IDA 

OUDE AMBACHTEN 
Op vrijdag 8 december was er een demonstratie van oude ambachten in Hove. 
De bewoners kregen een rondleiding en uitleg over het spellewerken, netten breien, 
houtbewerking en boekbinden. Ook werd er getoond hoe rieten “zaten” worden 
gemaakt en werd er houtfrezen gedemonstreerd. 

 

 

 

 

 

 

 

ENKELE DAGDAGELIJKSE ACTIVITEITEN 
 

Ouderwetse koffietafel : 
bewoners konden hun koffie 
zelf maken met de ouderwetse 
koffiemolen. 

 

 

 

 

Een partijtje kaarten is ook welgekomen. 
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CONTACTCLOWNS 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 01/01 “Gelukkig Nieuwjaar”  

 Koffietafel Living 14u30 

Dinsdag 02/01 Kappersbezoek Kapsalon 

 Lukken bakken + “Dreuppel” Living 14u30 

Woensdag 03/01 Wortelsoep maken Living 14u30 

 Kaarting + Reminicentiekoffer Living 14u30 

Donderdag 04/01 Nieuwjaarsdiner Living 11u00 

 Koffietafel met spel Living 14u30 

Vrijdag 05/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Uno spelen Living 14u30 

Maandag 08/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Bingo Living 14u30 

Dinsdag 09/01 Kappersbezoek Kapsalon 

 Witte chocolademousse + Mannencafé Living 14u30 

Woensdag 10/01 Tomatensoep maken 
Living 14u30 

 Kaarting + Belevingskoffer Living 14u30 

Donderdag 11/01 Actualiteit Living 14u30 

 Muziek Living 14u30 

Vrijdag 12/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 “Mens erger je niet” spelen Living 14u30 

Maandag 15/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Winterquiz Living 14u30 

Dinsdag 16/01 Kappersbezoek Kapsalon 

 Marmercake maken Living 14u30 
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Woensdag 17/01 Preisoep maken Living 14u30 

 Kaarting + Welness Living 14u30 

Donderdag 18/01 Krant voorlezen Living 14u30 

 Molkyspel Living 14u30 

Vrijdag 19/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Crea Living 14u30 

Maandag 22/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Quizbingo Living 14u30 

Dinsdag 23/01 Kappersbezoek Kapsalon 

 Laagjespudding maken Living 14u30 

Woensdag 24/01 Uiensoep maken Living 14u30 

 Kaarting + Reminicentiekoffer Living 14u30 

Donderdag 25/01 Actualiteit Living 14u30 

 “Reis door Europa”-spel Living 14u30 

Vrijdag 26/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Gezelschapsspel Living 14u30 

Maandag 29/01 Groepsturnen Polyv 10 uur 

 Franse muziek Living 14u30 

Dinsdag 30/01 Kappersbezoek Kapsalon 

 Wafels bakken Living 14u30 

Woensdag 31/01 Broccolisoep maken Living 14u30 

 Kaarting + Belevingskoffer Living 14u30 
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HUIZE BEATRIJS   

SENIORENFEEST 
Voor een namiddagje uit staan een aantal bewones steeds te springen. Een gebakje, 
potje koffie en fijne muziek. Het was een fijne gezellige namiddag onder vrienden!   

 

 

SENIORENMAALTIJD 
De senioremaaltijds staat altijd garant voor een gezellig 
samenzijn en ontmoeten. Onze bewoners eten al dagelijks 
samen, maar dan is het net nog dat tikkeltje specialer. Mooi 
aangeklede tafels, een aperititiefje, voorgerecht…  
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OUDE AMBACHTEN 
Bij ons is het motto dat je nooit te oud bent om te leren. Dus waren onze bewoners 
ook enorm geinteresseerd in de ambachten die werden gedemonstreerd.  
Anderen wisten dan weer perfect wat er allemaal werd getoond, omdat ook zij 
vroeger houtbewerker waren bijvoorbeeld. En zo ontstonden er gesprekjes over die 
goeie ouwe tijd.  
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KERSTMARKT 
Een spatje regen heeft ons niet tegengehouden om de 
kerstmark in Ieper te bezoeken. Eerst maakten we een 
tussenstop in de kerstchalet om eentje te drinken en een 
wafel of pannenkoek te eten. Daarna deden we een rondje 
op de kerstmarkt en voor de geïnteresseerden was er een 
tussenstop aan het jeneverkotje. De kerstsfeer was duidelijk 
voelbaar voor de bewoners.  
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CREATIEF VOOR KERST 
Natuurlijk is de kerstversiering aanwezig in ons huis. Maar de speciaalste decoratie 
in onze living kwam toch van de bewoners zelf, handgemaakt! Een studente bracht 
wijnkistjes mee. En deze keer voelden de mannen zich ook aangesproken om deel te 
nemen aan het creagebeuren. Er werd wat afgetimmerd! En het resultaat mag er 
zijn! Kom het gerust eens bewonderen in onze living.  
 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Dinsdag 02/01 Soepgroenten snijden Living VM 

 Lukken bakken en druppel drinken Living NM 

Woensdag 03/01 Wortelsoep Living VM 

 Spreukenspel Living NM 

Donderdag 04/01 Nieuwjaarsdiner Living 

Vrijdag 05/01 Turnen Poly 10u 

 Zitdansen Living NM 

Maandag 08/01 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 09/01 Soepgroenten snijden Living VM 

 Mannenmoment Cafetaria 

 Witte chocolademousse maken Living NM 

Woensdag 10/01 Tomatensoep Living VM 

 Verzoekplaatjes Living NM 

Donderdag 11/01 Kaarten Living VM 

 Denksport Living NM 

Vrijdag 12/01 Turnen Poly 10u 

 Avondactiviteit: wentelteefjes Living  

Maandag 15/01 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 
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Dinsdag 16/01 Soepgroenten snijden Living VM 

 Marmercake bakken Living NM 

Woensdag 17/01 Preisoep Living VM 

 Wellness/nagelzorg Living NM 

Donderdag 18/01 Kaarten Living VM 

 Spelnamiddag Living NM 

Vrijdag 19/01 Turnen Poly 10u 

 Muziekquiz Living NM 

Maandag 22/01 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 23/01 Soepgroenten snijden Living VM 

 Laagjespudding Living NM 

Woensdag 24/01 Uiensoep Living VM 

 Spreukenspel Living NM 

Donderdag 25/01 Kaarten Living VM 

 Bewegingsspel Living NM 

Vrijdag 26/01 Turnen Poly 10u 

 Crea Living NM 

Maandag 29/01 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 30/01 Soepgroenten snijden Living VM 

 Wafelenbak Living NM 

Woensdag 31/01 Broccolisoep Living VM 

 Crea Living NM 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

SENIORENFEEST 
Ook bij ons voelden enkele bewoners zich geroepen om mee te gaan feesten naar 

Vlamertinge. Er werd gegeten, gezongen en gedanst! Iedereen ging  ’s avonds moe 

maar voldaan huiswaarts met de bus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIORENMAALTIJD 
Het was een gezellige middag! Rustig samen tafelen,  

met enkele medewerkers,… wat een fijne sfeer… 
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KERSTMARKT 
Een kleine delegatie van onze bewoners ging ook mee naar de kerstmarkt in Ieper. 

Warm aangekleed en goed ingeduffeld werd het een heel kerstige namiddag. Bij 

aankomst gingen we eerst wat eten en drinken in de kestchalet. Dan hadden we het 

terug warm genoeg om een rondje te doen en de chaletjes te bezichtigen. Tot slot 

nog een jenevertje… Meer moet dat niet zijn ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

KLEUTER TURNEN 
Ook de kleuters kwamen weer over de vloer voor een uurtje bewegen. Terug een 
heel fijn moment. Al vergaten sommige bewoners af en toe eens mee te bewegen, 
omdat ze toch zo de kindjes aan het bewonderen waren.  
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MUZIEKQUIZ 
Muziek in alle vormen als activiteit, dat 
zijn we bij ons al goed gewoon. Deze 
keer hadden we alles in een quiz 
gegoten. Het was een toffe middag! 
Uiteindelijk ging de groep ABBA met de 
overwinning lopen… 

 
Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Dinsdag 02/01 Soep maken Living VM 

 Lukken bakken en druppel drinken Living NM 

Woensdag 03/01 Actualiteit Living VM 

 Nieuwjaarsbrieven lezen Living NM 

Donderdag 04/01 Nieuwjaarsdiner Living  

Vrijdag 05/01 Turnen Poly 10u 

 Reminiscentie Living NM 

Maandag 08/01 Turnen Poly 10u 
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 Kleuter turnen Living NM 

Dinsdag 09/01 Soep maken Living VM 

 Mannenmoment  Cafetaria 

 Witte chocolademousse maken Living NM 

Woensdag 10/01 Voorlezen Living VM 

 Zang Living NM 

Donderdag 11/01 Foto’s kijken Living VM 

 Wellness Living NM 

Vrijdag 12/01 Turnen Poly 10u 

 Avondactiviteit: wentelteefjes Living  

Maandag 15/01 Turnen Poly 10u 

 Kleuter turnen Living NM 

Dinsdag 16/01 Soep maken Living VM 

 Marmercake Living NM 

Woensdag 17/01 Nagelzorg Living VM 

 Dansnamiddag Living NM 

Donderdag 18/01 Actualiteit Living VM 

 Crea Living NM 

Vrijdag 19/01 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Maandag 22/01 Turnen Poly 10u 

 Kleuter turnen Living NM 

Dinsdag 23/01 Soep maken Living VM 

 Laagjespudding Living NM 
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Woensdag 24/01 Voorlezen Living VM 

 Denksport Living NM 

Donderdag 25/01 Belevingskoffer Living VM 

 Bewegingsspel Living NM 

Vrijdag 26/01 Turnen Poly 10u 

 Spreukenspel Living NM 

Maandag 29/01 Turnen Poly 10u 

 Kleuter turnen Living NM 

Dinsdag 30/01 Soep maken Living VM 

 Wafelenbak Living NM 

Woensdag 31/01 Actualiteit Living VM 

 Spelnamiddag Living NM 

 

HOVE 

CONTACTCLOWNS  
Ook in Hove kregen de bewoners bezoek van die bijzondere clowns die een glimlach 
op elk gelaat kwamen toveren. 
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BOCCIASPEL 
Af en toe gaan de bewoners van Hove ook eens in “spel-modus”. In het spel boccia 
spelen motoriek, strategie, inzet, souplesse… een belangrijke rol. Maar het is vooral 
ook leute maken! 

 

GYMNASTIEK MET OLIVIER 
Voor kinesist Olivier zetten de bewoners graag hun beste beentje voor. Een beetje 
bewegen doet een mens goed! 

 

DAG VAN DE AMBACHTEN  
Op 8 december was het een drukte van jewelste in de living van Hove. Er was een 
demonstratie van verschillende oude ambachten. Iedereen kon zijn ogen de kost 
geven, herinneringen ophalen en de sfeer van toen opsnuiven. 
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KERSTKAARTEN MAKEN MET CATH  
Ook de creatieve kant van de bewoners wordt af en toe eens uitgedaagd. 

Vrijwilligster Cath organiseerde een namiddag kerstkaarten maken. Er zaten mooie 

resultaten bij. 

 
Dag en datum Activiteit: HOVE Plaats en tijdstip 

Maandag 01/01 Nieuwjaarsdag   

Dinsdag 02/01 Soep maken met Miet Living hove 1               9 uur  

 Lukken bakken + ‘Dreupel’ drinken Living hove 0             14u30 

Woensdag 03/01 Crea met Cath  Living hove 1             14u30 

Donderdag 04/01 Nieuwjaarsdiner Living hove 0 + 1       11uur 

Vrijdag 05/01 Turnen met Olivier Living hove 1             14u30 

Maandag 08/01 
Actualiteit : krant lezen  

Turnen met Olivier 

Living hove 0 + 1      14u30 

Dinsdag 09/01 Soep maken met Miet Living hove 1               9 uur 
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 Witte chocolademousse maken Living hove 0 + 1      14u30 

 Mannencafé Cafetaria                    15uur 

Woensdag 10/01 Crea met Cath  Living hove 1                 14u30 

Donderdag 11/01 Boccia Living hove 0             14u30 

Vrijdag 12/01 Winterquiz  Living hove 1            14u30 

Maandag 15/01 Wellness  Living hove 0 + 1      14u30 

Dinsdag 16/01 Soep maken met Miet Living hove 1              9 uur 

 Marmercake bakken Living Hove 0 + 1     14u30 

Woensdag 17/01 Crea met Cath Living Hove 1            14u30 

Donderdag 18/01 Turnen met Olivier Living hove 1             10uur 

 Gezelschapspel Living hove 0 + 1      14u30 

Vrijdag 19/01 Reminicentie Living hove 1             14u30 

 Avondactiviteit: eitjes bakken Living hove 0 + 1      17 uur 

Maandag 22/01 Molky spel  Living hove 1            14u30 

Dinsdag 23/01 Soep maken met Miet Living hove 1               9 uur 

 Laagjespudding maken Living hove 0 + 1      14u30 

Woensdag 24/01 Crea met Cath Living hove 1           14u30 

Donderdag 25/01 Volksspelen  Living hove 0             14u30 

Vrijdag 26/01 Muzieknamiddag Living hove 1             14u30 

Maandag 29/01 Petanque  Living hove 0             14u30 

Dinsdag 30/01 Soep maken met Miet Living 1                      14u30 

 Wafelenbak Living hove 0 + 1      14u30 

Woensdag 31/01 Crea met Cath  Living hove 1             14u30  
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DIENSTOVERSCHRIJDEND 

SFEERVOLLE ZONDAGEN 

 

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS  
Fertin Hilda    02/01/1933  85 jaar Flat 3H Res. Louise 
Deman Maria    14/01/1949  69 jaar Flat 3F Res. Louise 
Grymonpon Irène   15/01/1932  86 jaar Flat 11 Hove 
Meyfroodt Marie-Louise  19/01/1928  90 jaar Flat 3G Res. Louise 
Christiaens Therésia  20/01/1924  94 jaar  Flat 12 Hove 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

OVERLIJDEN 
De heer Albert Devos uit flat 2H (Residentie Louise) is op 16 december in het 
ziekenhuis overleden. Albert werd 90 jaar. 

We wensen de familie en dierbaren van Albert veel sterkte in deze moeilijke tijden. 
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NIEUWE BEWONER 
Op 4 december werden de sleutels van flat 2E in Residentie Louise overhandigd aan 
mevr. Clara Verriest. Clara is afkomstig van Harelbeke. 

We wensen haar een mooie tijd in Residentie Louise. 
 

TURNEN 
Maandag 8 januari om 14u30 in de living van Hove (+1) 
 

KOOR 
Volgende bijeenkomst: maandag 29 januari om 15u30 in de kapel 
 

NIEUWJAARSDINER  
Op woensdag 10 januari  zijn de bewoners van de 
assistentiewoningen van harte welkom op het 
Nieuwjaarsdiner. Dit gaat door in de living van Hove 
(+1). We komen samen vanaf 11.30 uur voor een 
aperitiefje. Daarna kunnen we genieten van 
tomatenroomsoep, orloffgebraad met kroketjes en 
een dessert.  
Graag inschrijven op het blad aan het infobord tegen vrijdag 5 januari. 
 

TERUGBLIK 

KERSTFEEST: op 20 december kwam de kerstman op bezoek, het werd een 

gezellige namiddag. 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqwJP8kZbYAhURGuwKHaeGCosQjRwIBw&url=http://www.verenigingmaartentromp.nl/index_area/nieuws/ALV2012/alv2012.html&psig=AOvVaw2BwvQUUJ23rOMEv0BOs8Rr&ust=1513775122567203
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BELEIDSINFO 

DOKTER DRIES HAGHEDOOREN, NIEUWE CRA  
Het nieuwe jaar luidt weldra in. Dan start Dr. Dries Haghedooren als nieuwe 

“Coördinerend en Raadgevend Arts” Hij neemt hierbij de fakkel over van Dr. Jef 

Bode die verder geniet van zijn welverdiend pensioen. Hij stelt zich graag aan u voor. 

Ik ben een 29 jaar jonge huisarts. Samen met Dr. Astrid Waerenburgh en Dr. Tine 

Bode werk ik in de huisartsenpraktijk Boezinge. Na mijn humaniora in het college van 

Ieper, volgde ik geneeskunde aan KULAK en KULeuven. Voor het finale stuk van de 

opleiding tot huisarts kon ik terecht bij Dr. Peter Decloedt uit Zonnebeke. Naast mijn 

professionele bezigheden, krijg ik gelukkig de steun van mijn vrouw Rozemie, en 

kinderen Suzanne en Michiel. (foto) 

Wat is de taak van een CRA? 

De CRA arts ondersteunt het beleid, en geeft het team het nodige medische advies. 

Dit kan heel divers zijn; bv. over hoe zorginfecties te vermijden zijn, hoe de 

maaltijden de noden van de bewoners kunnen vervullen, procedures over medicatie, 

palliatieve zorgen, hoe valpartijen te vermijden zijn, en nog zoveel meer... 

Met goede ambities, willen we uw zorg hier optimaal verder zetten. Alvast een fijn 

nieuwjaar gewenst! 
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FAMILIERAAD 

In 2018 willen we ons nog versterken op vlak van communicatie naar familie en 
bewoners toe. Daarom starten we een familieraad. Een open communicatie, contact 
en samenwerking tussen familie, directie en medewerkers vormt hierbij de basis. 
We willen een platform creëren waar alle facetten kunnen besproken worden die 
het welbevinden van de bewoners aanbelangen. We zien dit als een kans om als 
organisatie zaken te duiden aan familie, maar ook als een adviesorgaan binnen ons 
huis waarbij de familie suggesties en voorstellen kan formuleren.  

De familieraad zal 3 keer per jaar plaatsvinden. Bij elke vergadering zal er 1 thema 
centraal staan. De familieraad is toegankelijk voor familieleden van alle bewoners 
maar om het werkbaar te houden vragen we om dit te beperken tot maximum 2 
familieleden per bewoner.  

De eerste familieraad gaat door op dinsdag 13 februari om 19u. Het thema wordt 
‘communicatie’. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging en inschrijvingsformulier 
bij de onkostennota van december. We hopen alvast op een talrijke opkomst! 
 

PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Calcoen Katrien   03/01/1972 
Garcia Elena    05/01/1968 
Denhert Arvid    10/01/1997 
Devaere Sandra   12/01/1971 
Mahieu Melissa   17/01/1988  
Maselis Silvana   22/01/1997 
Mattheeuws Anastasia  26/01/1984 
Devaere Katrien   31/01/1964 
Darkoah Abena   31/01/1964 
 

Proficiat!!! 

 

GEBOORTE 
Op woensdag 29 november werden Valérie Pattyn 
(stafmedewerker) en haar man Michiel Derycke de trotse 
ouders van een flinke zoon Achille. 

Achille woog  bij de geboorte 4.070 kg en mat 52 cm. 

We wensen Valérie en Michiel een dikke proficiat en een 
mooie toekomst!  
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PERSONEELSWISSELS 
Vanaf januari 2018 worden er 26 woongelegenheden in Hove erkend door de 
overheid. Dit betekent onder andere dat de personeelsbezetting kan uitgebreid 
worden. 

In januari start Sahin Vanneste als woonbegeleider op Hove. Zij is ergotherapeut 
van opleiding. Dirk Roquet start er ook als kinesitherapeut. Samen met Oliver zal hij 
zorgen voor de continuïteit op vlak van kiné. Hasnaa Saoui (zorgkundige) komt eind 
januari ook het team versterken. Noura Bulcke (zorgkundige Ida) vervoegt ook het 
team.  

Melissa Delanghe (zorkundige Hove) zal langdurig afwezig zijn. Zij wordt vervangen 
door Tatum Fowden (zorgkundige). Steven DeCeuster vervoegt ook het team naar 
aanleiding van einde tewerkstelling van Kirsten Bryon (verpleegkundige).  

Margo De Wandel (interieurmedewerker) start in januari terug op Huize Ida. Zij 
werkte hier voorheen al in de vervanging van Lucy Vandevoorde, die begin 
december het werk hervatte.  

In januari loopt de tewerkstelling van Charlotte Gellynck ten einde. We 
verwelkomen Evelien Demolder terug uit zwangerschapsverlof. Zij werkte voorheen 
als zorgkundige op Huize Ida. 

Er keren nog een aantal mensen terug uit  zwangerschapsverlof. We verwelkomen 
Shana Coussens (verpleegkundige) en Lien Scheldeman (verpleegkundige) terug op 
Huize Ida.  

Via deze weg wensen we de medewerkers die ons huis verlaten het allerbeste toe. 
We verwelkomen met plezier alle medewerkers die terugkeren, net als de nieuwe 
medewerkers die starten.  
 

VRIJWILLIGERS 

VRIJWILLIGERSWERKING 
Nieuwjaarsdrink met kerstboompluk! 
Alle vrijwilligers zijn welkom op 
donderdag 18 januari om 14u30 in de 
cafetaria om te toasten op het nieuwe 
jaar.  We vragen om een klein 
geschenkje ter waarde van 5 euro mee 
te brengen voor de kerstboompluk. 
Inschrijven via 
petra.man@huizesintjozef.be of 
057/226970.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBx7Sx1_fXAhXCaFAKHSUlAasQjRwIBw&url=https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.com/2016/01/schilderswijk-houd-ook-een_4.html&psig=AOvVaw2SDOdBaV7a8cCd5e1xZBou&ust=1512728607044170
mailto:petra.man@huizesintjozef.be
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À PROPOS 

IN DE “ GROOTE KRUISKALKSYDE “  
 
Dinsdag 2 januari 2018. De ‘Kruiskalksyde’ is weer open. Het is vijf voor twaalf. 
Sssst…… jawel, het is merkwaardig stil in de gelagzaal van de ‘Grooten’. Er is 
inderdaad heel weinig volk, maar uiteraard is ons stamtrio Jeroom, Gerard en 
Michel paraat. Ietwat lusteloos en ongeïnteresseerd zitten ze rond de stamtafel. 
Hun mond lijkt wel woordeloos, smakeloos. De eindejaarsfeesten zijn inderdaad 
behoorlijk zwaar geweest en de kater is nog niet helemaal doorgespoeld. Zij moeten 
zeker nog een ietsje ‘bekomen’. 
Nochtans heeft cafébaas Jozef behoorlijk zijn best gedaan. Voor hun neus prijkt een 
longdrink glaasje cava en in het midden van de tafel staat een schaaltje met lekke 
geurende ‘Destrooper’ lukken. 
Toch lijkt het moeilijk tot een zinnig gesprek te komen, zodat Jef besluit zelf de 
nieuwjaarskater de bel aan te binden. “Weet je, pocht hij, dat mijn vrouw en ik met 
oudejaarsavond zijn gaan eten in een erg ‘chique’ restaurant? Maar opeens, zonder 
merkbare reden, begint zij op eens mij uit te schelden. “Van alle verschrikkelijke 
mensen die ik ken, ben jij wel de verschrikkelijkste” roept zij kei luid.  Uiteraard zijn 
nu alle blikken van de aanwezigen op ons gericht en iemand werpt zelfs een blik op 
de klok. Ik slaag er echter in mij kalm te houden en kan zo bijzonder snedig 
reageren: “Liefste, zeg ik poeslief, en wat heb je dan nog meer tot die vreemde man 
gezegd?” 
Eindelijk vertoont Jeroom weer tekenen van leven. Hij laat even een drupje cava op 
zijn steenharde tong vallen en vertelt met schrapende keelgeluiden volgend 
(autobiografisch) verhaaltje: “Er was eens een man, die wou gaan ‘nieuwjaren’ bij 
zijn vriend en hij had daarom een fles whisky gekocht. Die fles had hij in zijn jaszak 
gestopt, maar op weg naar zijn Nieuwjaargezel struikelde hij over een steen. Hij 
krabbelde weer recht, terwijl hij prevelde: “Och Heer, a.u.b. laat het toch bloed 
zijn!” 
“Luister eens” repliceerde Gerard. “Ik wil heel eerlijk zijn tegenover jullie. Met 
oudejaarsavond zijn wij niet gaan eten. Mijn vrouw moest immers dringend haar 
feuilletonnetjes zien en ik heb dan maar (en hij kijkt daarbij de waard recht in de 
ogen) een café gezocht dat WEL open was. Gelukkig vond ik er één. Ik zit daar dan 
een pint te drinken en daar komt opeens een andere ‘verloren’ man binnen. Je kent 
mij, en daarom vraag ik dan ook onmiddellijk: “Drinkt u iets van mij?” Maar de man 
antwoordt: “Ik heb dat één keer gedaan, maar nooit meer!” Ik geef echter niet op 
en vraag of hij kaart speelt. Maar weer komt datzelfde ontkennende antwoord: “Ik 
heb dat één keer gedaan, maar nooit meer!”. Ik ben radeloos en vraag dan maar of 
hij een partijtje biljart speelt. Weer komt hetzelfde negatieve antwoord, maar toch 
voegt hij er onmiddellijk aan toe: “Wacht misschien een beetje. Mijn zoon komt 
straks en die speelt vrij goed biljart. Waarop ik lachend antwoordt: “Uw enige zoon, 
zeker?” 
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De stamtafel ontwaakt en lacht, vooral wanneer Jozef beslist de klevende cava te 
vervangen door ‘drie glazen schuimend vocht’. “Ik ga verder vertellen over onze 
oudejaarsavond” besluit de waard. We komen dus daar binnen en zetten ons aan 
een tweepersoonstafeltje. De ober suggereert: “Eten jullie misschien wild?”. Mijn 
vrouw echter, kijkt hem verontwaardigd aan en zegt lichtjes geïrriteerd: “Luister 
eens meneer, we willen graag een rustig plekje, als je het niet te erg vindt!” 
Michel begint opeens heel hard te lachen. “Ik weet een goeie!” brult hij luid. “In een 
restaurant liggen twee aardappelen op een bord. Opeens begint één aardappel heel 
luid te wenen. “Mijn moeder zit in de puree!” snikt hij hartverscheurend. Waarop 
zijn collega patat troost: “Ween toch niet, want we liggen hier toch op een prachtig 
bord!” Maar patatje Eén is niet te troosten en snikt: “Sorry hoor, maar daar zie ik 
niets van. Ze hebben mij de ogen uitgestoken!” 
Onze Jeroom nu, heeft blijkbaar voor het nieuwe jaar heel wat goede voornemens 
gemaakt. “Ik ga dit jaar weer beginnen fietsen, beweert hij, dan voel ik me weer 
echt jong!” “Proficiat!” beaamt Gerard. “Geef ons dan maar drie pinten Jef, maar 
niet aan Jeroom hoor!” 
Onze ‘fietsmaniak’ kijkt zijn maats beteuterd aan. “Je moet dat goed verstaan, 
Jeroom” zegt drinkebroer Gerard. “Onder de 16 mag Jozef je geen bier schenken! 
Gelukkig nieuwjaar, jonge man!” 
 
HOOR!   DAAR IS SCOOP! 
 
Steenbok 
22 december – 20 januari 
 
Dag Steenbok, Mag ik je iets vragen? Duik je kast in en doe je beste pak aan. Schik je 
jas en das en poets je schoenen, want we weten dat je heel wat aandacht schenkt 
aan gewoontes en tradities. 
Tevens kan je heel goed ‘iets’ organiseren en heb je oog voor details. Maar het 
belangrijkste komt nog: Je bent heel ambitieus! Ga dus werken voor de NMBS of een 
aanverwante maatschappij, want daar staat werken ‘hoog’ in het vaandel. Jawel, er 
zijn dagen dat de treinen vertraging hebben, maar dat komt maar heel zelden voor! 
Een groot voordeel: Je bent steeds op het goede spoor! 
Tenminste als je trein geen ver…… heeft! 
 
Waterman 
21 januari – 18 februari 
 
Dag Waterman, omdat je bijzonder, vriendelijk en trouw bent en vooral om je 
intellectuele capaciteiten werk je niet in onze streek, maar wel in één van de 19 
hoofdsteden van ons land. Iedere dag spoor je er naar toe! Als je trein dan toch 
vertraging heeft, dan belt je best naar de klachtenlijn van de NMBS. 
Je hoort dan het volgende: 
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“Goeie namiddag. Je spreekt met de klachtenlijn van de NMBS. Je kunt je klacht formuleren na de 
derde biebtoon. Bieb……..Bieb……… De derde biebtoon heeft een vermoedelijke vertraging van 10 
minuten!” 

O ja, het schijnt ook dat je niet gemakkelijk vrienden maakt! 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
1 januari: Nieuwjaarsdag 
Weiger in de klas de tafel van negen te leren! 
Valt op januari sneeuw 
die in negen dagen niet verdwijnt, 
dan ligt hij negen dagen naar het schijnt! 
 
6 januari: Driekoningen 
Ga joggen op de Filipijnen ! 
Als ’t Driekoningen is in het land 
stopt de vorst in ’t Vaderland 
 
20 januari: Sebastiaan 
Neem een röntgenfoto van een boom! 
Sint – Sebastiaan 
doet het sap in de bomen gaan 
 
DRIEKONINGEN, DRIEKONINGEN, GEEF MIJ EEN NIEUW VERHAAL! 
 

6 januari. Driekoningen. Dertiendag. Jawel, we kennen heel goed deze 
supergezellige dag, waarop Caspar, Melchior en Balthasar onze contreien bezoeken, 
aan de ster draaien en een taart eten met een boon er in. 
Maar van waar komen al die tradities? We zochten het even voor jullie op. 
Je kunt het wellicht al raden: Daarvoor moeten wij terug naar de bijbel. Meer 
bepaald naar de evangelist Mattheus. Het is deze schrijver die dit verhaal voor het 
eerst gestalte geeft. Hij vermeldt dat ‘ wijzen uit het Oosten ‘ het Kind bezoeken, 
maar hij noemt helemaal geen aantal. Dit aantal leidt men dan af uit het aantal 
geschenken die ze meebrengen: goud, wierook en mirre. Drie dus. Onder invloed 
van een psalmvers worden in de 3de eeuw die wijzen dan koningen. 
In vele landen is 6 januari een officiële, vrije dag. In Spanje zijn er overal in het land 
grote Driekoningenstoeten. De kinderen krijgen er op die dag leuke cadeautjes. Ook 
in Duitsland is Driekoningen een echte hoogdag. In groepjes van drie gaan de 
kinderen er ‘Stemmsingen’ (sterzingen). Ze bezoeken er de huizen en schrijven op 
de deurlijsten ‘C + M +B’. Eigenlijk betekent dit: “Christus Mansionem Benedictus” 
(Christus zegent dit huis ), maar de kinderen maken er graag Casper, Melchior en 
Balthasar van. Voor deze letters schrijven ze ook nog de eerste twee cijfers van het 
jaar (20) en na de letters de laatste cijfers (18). De + ertussen is het symbool voor 
het kruisteken. Komen de kinderen dus dit jaar op bezoek, dan schrijven ze:  
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‘20 + C + M + B + 18 ‘ 
Rond dit feest bestaan er ook heel wat woorden en gebruiken: 
Driekoningenwater is het water dat men gebruikt om de huizen te wijden. Het zou 
goed zijn tegen allerlei ziektes. Bij ons kent men de Driekoningentaart. Wie in een 
van de stukken een boon vindt is de koning van de dag. In Frankrijk daarentegen, 
zoekt men de koningsbrief. Ook hier is de vinder één dag koning. 
Bij ons is het ook de gewoonte dat met driekoningen de ‘niet – echte‘ kerstboom en 
de kerststal terug naar de zolder verhuizen. 
Spreuken gedijen ook in Driekoningenland: ‘Met Driekoningen lengt de dag zoveel 
als een geitje springen mag’ of vindt je ‘Als driekoningen is in het land, komt de vorst 
in ’t vaderland ‘een ietsje actueler. 
Graag eindigen met een toeristische tip: Bezoek je in Keulen de Dom, sta dan even 
stil voor het Driekoningenschrijn. Je vindt het vooraan links in het koor. Het is een 
werk van de middeleeuwer Nicolaas van Verdun. Het is versierd met meer dan 1000 
edelstenen. Jammerlijk genoeg zijn er heel wat videocamera’s! 
 

Koningerik 
NIEUWJAARSBRIEF 
 

 
Ieper, 1 januari 2018 

 
Beste mensen, 
 

Vandaag op deze feestelijke dag, 
schenk ik je heel wat wensen met een brede lach. 
Ik wens je een jaar vol blijdschap en vree 
vol vriendschap en duimen: Het valt wel goed mee! 
 

‘ Ten Huize ‘ krijg je van ons iedere maand, 
met goede artikels, ludiek of diepgaand. 
Lees het dus van achter naar voor, 
dan zit je steeds op het juiste spoor 
 

Uw uitgeknepen doofkind 
 

Achtienerik 
 

 
 
 
 
 


