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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Februari… 

Traditiegetrouw stonden in de maand januari tal van activiteiten op de kalender om 

te toosten op het nieuwe jaar. De bewoners konden genieten van een 

nieuwjaarsdiner en voor vrijwilligers en medewerkers werd weer een receptie op 

touw gezet. Daarnaast konden familie en vrienden gezellig samenkomen tijdens de 

smulzondagen. We hopen dat u er heeft van genoten en wensen iedereen een 

voorspoedig 2018. 

In de rubriek ‘zingeving’ wordt stilgestaan bij de vastenperiode en uiteraard staan 

ook in deze ‘Ten Huize’ talrijke mooie foto’s van o.a. het bezoek van de kerstman en 

de contactclowns. 

Via de activiteitenkalenders blijven jullie op de hoogte van de geplande activiteiten 

voor de maand februari en ook in cafe ‘De Groote Kruiskalksyde’ komen de 

stamgasten weer samen. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen 
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ZINGEVING 

ASWOENSDAG…START VAN DE VASTEN… 
Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot 
Pasen. Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje 
van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun begane 
zonden. Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis en valt in 2018 op woensdag 
14 februari. 
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode 
voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de 
mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke 
gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit 
de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht 
zonder eten en drinken. 
Op Aswoensdag is er een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger 
een kruisje van as op het voorhoofd krijgt, met de woorden: "Uit stof en as zijt gij 
gekomen, en tot stof en as zult gij wederkeren”. As is een teken van menselijke 
gebrekkigheid en sterfelijkheid. Maar as is ook een teken van nieuw leven. In 
vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het 
afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het 
hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor 
het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de 
paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van 
jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken 
te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. 
Op aswoensdag (14 februari) is er een viering in de kapel om 15 uur. 
 

KRUISWEG 
De Kruisweg  is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is 
een nabootsing in de vorm van schilderijen of beeldhouwwerken van de lijdensweg 
van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Pontius Pilatus) tot en 
met de begrafenis van Christus. Een kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan 
bij de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de hand van 14 
kruiswegstaties. Het idee van een Kruisweg is dat de gelovige zo in gebed de staties 
kan doorlopen zonder in Jeruzalem te zijn geweest. 
Kruiswegmeditaties nemen je mee op de weg naar je eigen hart en dat van mensen 
die lijden. Stilvallen bij de kruisweg helpt je je eigen leed te verbinden met dat van 
anderen. Verbinden in de betekenis van leven in verbondenheid met anderen, zo 
verbind je hun wonden en tegelijk ook de kwetsuren die het leven jou toebrengen.  
Op maandag 26 februari is er kruisweg in de kapel om 15.00 uur. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0nJz80cjYAhWDLVAKHQNzA3MQjRwIBw&url=https://www.geloveninsoest.nl/aswoensdag-18-febr/&psig=AOvVaw0ldcukdl5FBykK38TZdUbZ&ust=1515510291459147
https://www.beleven.org/feest/pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrafenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
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EVEN BEZINNEN 
Vastentijd is oefentijd… 
Is wakker worden na winterslaap 
en je opengeeuwen 
uit de beslotenheid van elk-voor-zich. 
Is je ogen opentrekken 
voor wat aan het gebeuren is 
in het diepste van jezelf 
en in de wereld om je heen, 
en zicht krijgen 
op het grote Licht 
dat doorbreekt aan de horizon. 
Is in voorjaarsstilte 
je eigen grond omspitten 
en klaarmaken voor een nieuwe lente, 

en het zaad 
van vrede en menswaardigheid 
ontkiemen laten in je hart. 
Vastentijd is trainingstijd: 
hart en handen soepel maken 
voor verbondenheid 
met God en mensen; 
vingeroefening 
in solidariteit. 
Dat en zoveel meer 
is vastentijd: 
de grote opwarming 
om te herleven. 

 
Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 
 

KOOR 
Geen koor in februari. 
 

PASTORALE AGENDA 
Aswoensdag:  woensdag 14/02 om 15u00 in de kapel 
Kruisweg:  maandag 26/02 om 15u00 in de kapel 
 

Opgepast de datum van de kruisweg is gewijzigd! De kruisweg is nu op maandag in 
plaats van dinsdag!!! 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijgqnQ08jYAhVLJ1AKHQw6BW8QjRwIBw&url=http://www.degoedeherderhengelo.nl/kruisweg/&psig=AOvVaw0VPkYHqEOBxnF3VJuHLG5G&ust=1515510727601376
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Dewilde Agnes  01/02/1929 89 jaar K219 Hove 
Verschelde Gilbert  04/02/1928 90 jaar K101 Huize Beatrijs 
Callewaert Maria  05/02/1927 91 jaar  K204 Hove 
D’Hondt Agnes  06/02/1937 81 jaar  K124 Huize Beatrijs 
Debeuf Christiane  07/02/1951 67 jaar  K149 Huize Beatrijs  
Maertens Irène  11/02/1929 89 jaar K125 Huize Beatrijs 
Fraeyman Hilonia  15/02/1928 90 jaar K214 Hove 
Janssen Lydia  19/02/1932 86 jaar K9  Huize Ida 
Dekindt Suzanne  21/02/1938 80 jaar K14  Huize Ida 
Lemaire Simonne  23/02/1927 91 jaar  K238  Hove 
Bailleul Camille  24/02/1929 89 jaar K205 Hove 
Debruyne Bertha  25/02/1929 89 jaar K215 Hove 
Geldhof Joanna  26/02/1927 91 jaar K210 Hove 
Hoorelbeke Maria  28/02/1929 89 jaar K237 Hove 
 
Gelukkige verjaardag! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op 1 januari 2018 nam mevrouw Elza Denys definitief haar intrek in kamer 208 
(Hove). Elza verbleef vroeger bij ons in Residentie Louise. 
Mevrouw Anna Bostyn nam op 18 januari haar intrek in kamer 239 (Hove). Ze 
verbleef sinds kort in kamer 12b (Huize Ida - kortverblijf). 
Mevrouw Lydia Janssen woont sinds 17 januari in kamer 11 (Huize Ida). Ze was een 
tijdje terug opgenomen in kortverblijf (kamer 9 – Huize Ida) nadat ze van Residentie 
Louise was verhuisd. 
Op 26 januari kwam mevrouw Yvonne Vandamme bij ons in kamer 104 (Huize 
Beatrijs wonen). Yvonne is afkomstig van Ieper. 
 

We wensen hen een vlotte aanpassing en een mooie tijd in ons huis! 
 

OVERLIJDEN 
Op zaterdag 23 december is mevrouw Odette Ramon (Hove-Kamer 235) in het 
ziekenhuis overleden. Odette werd 86 jaar. 
Mevrouw Paula Verstraete (Huize Ida – kamer 12B) is op 1 januari op 92-jarige 
leeftijd ingeslapen. 
Op 12 januari overleed de heer Robert Coene (Huize Ida – kamer 11). Robert werd 
93 jaar. 
Een uurtje later is mevrouw Liliane Maes (Hove – kamer 239) rustig ingeslapen. 
Liliane was net 81 jaar geworden.   
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Mevrouw Rachel De Crock (Huize Beatrijs – kamer 138) is op donderdag 18 januari 
overleden. Ze werd 91 jaar. 
Op maandag 22 januari is de heer Frans Bentein van ons heengegaan. Frans woonde 
in kamer 104 (Huize Beatrijs)en telde 92 lentes. 
De heer Nestor Baert is op woensdag 24 januari in het ziekenhuis overleden. Nestor 
woonde in kamer 19 (Huize Ida) en werd 92 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Odette , Paula, Robert, Liliane, Rachel, Frans 
en Nestor veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

HUIZE IDA 

BAKACTIVITEIT 
Tijdens de bakactiviteiten werd er chocolademousse en marmercake klaargemaakt. 
Ook enkele bewoners hielpen hierbij mee. 

Traditiegetrouw worden er in de maand januari lukken gebakken . 
Er werd ook een ‘druppel’ geschonken en geklonken op het nieuwe jaar. 
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NIEUW DIT JAAR WAS HET NIEUWJAARSDINER  
De bewoners genoten van een lekkere maaltijd en in de namiddag kreeg iedereen 
dan een geschenkje aangeboden van het rusthuis. 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/02 Actualiteit Living  

 Muziek uit de oude doos Living 14u30 

Vrijdag 02/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Pannenkoeken Living 14u30 

Maandag 05/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Optreden Okra Hove +1 15u00 

Dinsdag 06/02 Kapper Living 14u30 

 Muziekbingo Living 14u30 

Woensdag 07/02 Groentensoep Living 14u30 

 Kaarting en cafetaria Living 14u30 

Donderdag 08/02 Actualiteit Living 14u30 

 Bingo Living 14u30 

Vrijdag 09/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Gezelschapsspelen Living 14u30 

Maandag 12/02 
Week van de liefde 

Groepsturnen 

Living 14u30 

 Restaurantdag Living 11u00 
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Dinsdag 13/02 Kapper Living 14u30 

 Smoothie  Living 14u30 

 Mannenmoment Cafetaria 14u30 

Woensdag 14/02 Komkommersoep Living 14u30 

 Aswoensdagviering Kapel 15u00 

Donderdag 15/02 Actualiteit Living 14u30 

 Spel + Croque Monsieur Living 14u30 

Vrijdag 16/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Gezelschapsspelen Living 14u30 

Maandag 19/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Reminicentie Living 14u30 

Dinsdag 20/02 Kapper Living 14u30 

 Tiramisu Living 14u30 

Woensdag 21/02 Tomatensoep Living 14u30 

 Kaarting + Cafetaria Living 14u30 

Donderdag 22/02 Actualiteit Living 14u30 

 Verjaardagsfeest Suzanne Dekindt Living 14u30 

Vrijdag 23/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Gezelschapsspelen Living 14u30 

Maandag 26/02 Groepsturnen Living 14u30 

 Kruisweg Kapel 15u00 

Dinsdag 27/02 Kapper Living 14u30 

 Appelcake bakken Living 14u30 

Woensdag 28/02 Preisoep Living 14u30 

 Kaarting + Cafetaria Living 14u30 
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HUIZE BEATRIJS   

KERST/NIEUWJAARSPERIODE 
Jullie hebben nog een verslagje tegoed van de voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode.  
Zoals jaarlijks kregen we de trompetterende kerstman over de vloer. Tijdens het 
gezellige kerstfeest  kwam hij op bezoek in de living. Een liedje voor de jarige van de 
dag mocht zeker niet ontbreken. En een stukje warme appeltaart met ijs maakte het 
geheel af! 
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Ook onze bewoners hadden het gezellig op kerst- en oudejaarsavond. Er kwamen 
kaarsjes en versiering op tafel. De ene avond werden de bewoners verrast met een 
kaasschotel en de andere met een assortiment vlees voor bij de broodjes.  

 
Omdat we één grote familie zijn op Huize Beatrijs wisselden 
ook de medewerkers cadeautjes uit. Dat zorgde voor heel 
wat nieuwgierigheid bij de bewoners.  

 
 

Nieuwjaren met een ‘dreupel’ en lukken, net zoals vroeger. Heel fijn was dat.  
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CONTACTCLOWNS  
Een aantal van onze bewoners genoten ook van de contactclowns. Deze prachtige 
foto’s willen we jullie zeker niet ontzeggen.  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/02 Kaarten Living VM 

 Kegelen Living NM 

Vrijdag 02/02 Turnen Poly 10u 

 Lichtmis: pannenkoeken  Living NM 

Maandag 05/02 Turnen Poly 10u 

 Dansoptreden OKRA Hove +1   15u 

Dinsdag 06/02 Soepgroenten snijden Living VM 

 Quiz Living NM 

Woensdag 07/02 Groentesoep maken Living VM 

 Wellness Living NM 

Donderdag 08/02 Kaarten Living VM 

 Spelnamiddag Living NM 

Vrijdag 09/02 Turnen Poly 10u 

 Crea Living NM 

Maandag 12/02 Turnen Poly 10u 

 Restaurantdag: week van de liefde Living 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 13/02 Soepgroenten snijden Living VM 

 Rode smoothie Living NM 

 Vette dinsdag Living NM 

 Mannenmoment: thema de liefde Cafetaria 14u30 

Woensdag 14/02 Komkommersoep maken Living VM 

 Aswoensdagviering Kapel 15u 

Donderdag 15/02 Kaarten Living VM 

 Liefdesplaatjes Living NM 
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Vrijdag 16/02 Turnen Poly 10u 

 Avondactiviteit: croque boum boum Living 

Maandag 19/02 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 20/02 Soepgroenten snijden Living VM 

 Tiramisu met speculoos Living NM 

Woensdag 21/02 Tomatensoep maken Living VM 

 Denksport Living NM 

Donderdag 22/02 Kaarten Living VM 

 Spelnamiddag Living NM 

Vrijdag 23/02 Turnen Poly 10u 

 Zitdansen Living NM 

Maandag 26/02 Turnen Poly 10u 

 Kruisweg Kapel 15u00 

Dinsdag 27/02 Soepgroenten snijden Living VM 

 Appelcake Living NM 

Woensdag 28/02 Preisoep maken Living VM 

 Bewegingsspel Living NM 

 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

FEESTPERIODE 
De kerst- en oudejaarsperiode bracht heel wat sfeer in 

huis. Ook bij ons was het bijzonder gezellig.  

Tijdens het kerstfeest met warme appeltaart kwam de 

kerstman langs. Hij speelde enkele liedjes op zijn 

trompet. Wat klonk dat herkenbaar allemaal.  
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CONTACTCLOWNS 
De contactclowns kwam langs in onze eigen living. Het werd genieten in de 

bewoners hun vertrouwde omgeving. Hoe de clowns het doen, weten we niet 

helemaal. Maar zeker is dat ze heel wat mooie contacten losmaken bij de bewoners. 

We laten de foto’s voor zich spreken.  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/02 Voorlezen  Living VM 

 Mölky Living NM 

Vrijdag 02/02 Turnen Poly 10u 

 Lichtmis: pannenkoekenbak Living NM 

Maandag 05/02 Turnen Poly 10u 

 Dansoptreden OKRA Hove 1 15u 

 Beleef TV Living NM 

Dinsdag 06/02 Soep maken Living VM 

 Beleef TV Living NM 

Woensdag 07/02 Actualiteit Living VM 

 Dansnamiddag Living NM 

Donderdag 08/02 Servietten plooien Living VM 

 Wellness Living NM 

Vrijdag 09/02 Turnen Poly 10u 

 Spelnamiddag Living NM 

Maandag 12/02 Turnen Poly 10u 

 Restaurantdag: week van de liefde Living 

 Crea Living NM 

Dinsdag 13/02 Soep maken Living VM 

 Rode smoothie Living NM 

 Vette dinsdag Living NM 

 Mannenmoment: thema de liefde Cafetaria 14u30 

Woensdag 14/02 Liefdesgedichten Living VM 
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 Aswoensdag Kapel 15u 

Donderdag 15/02 Sprookjes Living VM 

 Liefdesplaatjes Living NM 

Vrijdag 16/02 Turnen Poly 10u 

 Avondactiviteit: croque boum boum Living 

Maandag 19/02 Turnen Poly 10u 

 Kleuterturnen Living NM 

Dinsdag 20/02 Soep maken Living VM 

 Tiramisu met speculoos Living NM 

Woensdag 21/02 Wellness Living VM 

 Spelnamiddag Living NM 

Donderdag 22/02 Denksport Living VM 

 Belevingskoffer Living NM 

Vrijdag 23/02 Turnen Poly 10u 

 Dansnamiddag Living NM 

Maandag 26/02 Turnen Poly 10u 

 Kruisweg Kapel 15u00 

Dinsdag 27/02 Soep maken Living VM 

 Appelcake Living NM 

Woensdag 28/02 Actualiteit Living VM 

 Bingo Living NM 
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HOVE 

Op kerstavond was het gezelligheid troef. We konden samen genieten van glaasje 
rode wijn en een heerlijke kaasschotel. 
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WELLNESS TE HOVE 
In Hove startten we het nieuwe jaar in volledige ontspanning! Op maandag 15 
januari passeerde de Wellness-koffer bij onze bewoners die konden genieten van 
een voetbad met massage, handmassage, verzorging van de nagels en maquillage. 
Kortom, het was een relax-moment waarbij ook veel nieuwtjes werden gedeeld en 
nieuwe vriendschappen werden gesmeed. Dit alles bezorgde ons een gezellige 
namiddag! 
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DANSNAMIDDAG 
Om het nieuwe jaar goed in te zetten hebben we alvast een dansje geplaceerd. 
Ambiance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAFELSPEL MET BAL 
De bewoners van Hove werden uitgenodigd om mee te spelen 
met ons tafelspel. Er werd heel wat heen en weer gerold met 
de bal en af en toe ook gegooid door de durvers onder ons. 
Iedereen ving wel eens de bal waarbij ze een goed voornemen 
voor het komende jaar konden delen. Daarbij werd ook de 
vraag gesteld wat nu het belangrijkste is in het leven. Zo 
vinden de bewoners van Hove familie, vrienden en een goede 
gezondheid het belangrijkste, maar mogen we ‘een goed lief’ 
ook zeker niet vergeten!  
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Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Donderdag 01/02 Beleef-TV Hove 0  -   14u30 

Vrijdag 02/02 Lichtmis: pannenkoeken  Hove 1  -   14u30 

Maandag 05/02 Dansoptreden OKRA Hove 1  -   14u30 

Dinsdag 06/02 Soep maken met Miet Hove 1  -    9u 

 Pannekoeken bakken 
Hove 0+1  14u30 

Woensdag 07/02 Beleef-TV Hove 1  -   14u30 

Donderdag 08/02 Volksspelen  Hove 0  -   14u30 

Vrijdag 09/02 Gymnastiek op muziek Hove 0  -  14u30 

Maandag 12/02 Week van de liefde: restaurant-dag Hove 0+1 

 Turnen met Olivier Hove 1  -   14u30 

Dinsdag 13/02 Soep maken met Miet Hove 1  -    9u 

 Coupe d’amour Hove 0+1   14u30 

 Mannenmoment: thema de liefde Cafetaria -  14u30 

Woensdag 14/02 Aswoensdagviering Kapel    -    15u 

Donderdag 15/02 Liefdesliedjes van vroeger Hove 1  -   14u30 

Vrijdag 16/02 Valentijn-spel Hove 0  -   14u30 

Maandag 19/02 Turnen met Olivier Hove 1  -   14u30 

Dinsdag 20/02 Soep maken met Miet Hove 1  -    9u 

 Tiramisu met speculoos Hove 0+1  14u30 
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Woensdag 21/02 Denksport Hove 0  -   14u30 

 Avondactiviteit: Verloren brood Hove 0+1   17u 

Donderdag 22/02 Tafelspel Hove 0  -   14u30 

Vrijdag 23/02 Mega scrabbel Hove 1  -   14u30 

Maandag 26/02 Kruisweg Kapel    -     15u 

Dinsdag 27/02 Soep maken met Miet Hove 1  -    9u 

 Appelcake bakken Hove 0+1  14u30 

Woensdag 28/02 Gymnastiek op muziek Hove 1  -   14u30 

 

 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

NIEUW IN DE CAFETARIA: GEZELSCHAPSSPELEN ! 

Steeds meer mensen ontdekken hoe gezellig en 
ontspannend het kan zijn om samen een 
gezelschapsspel te spelen. Sinds kort hebben wij 
een ruim aanbod van nieuwe spellen in huis. Kom 
gerust eens langs om een spel te spelen. De spelen 
zijn te vinden in de cafetaria en kunnen aldaar 
gespeeld worden. Heb je zin om je buur te 
overtroeven, of wil je samen met je familie gezellig 
de tijd passeren. Probeer het zeker eens uit! 
 

In het aanbod is te vinden: 
 

Rummikub 
Monopoly 
Dammen 
Scrabble 
Doolhof 
Jenga 
Regenwormen 
Kaartspelen 

 
 
 

 
Voor de kleintjes: 
legpuzzel 
Duplo 
Pop up pirate 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwgYH23MjYAhVGI1AKHTb6D3IQjRwIBw&url=http://www.octogames.nl/superheld/basisspel.html&psig=AOvVaw1TE6EVy2-_5onbmYRyfp95&ust=1515513238089666
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WEEK VAN DE LIEFDE  

 

Week van de liefde  
van 12 tot 16 februari 

Met een liefdevolle sfeer in huis  

en allerhande activiteiten in het thema van de liefde! 

 

Restaurantdag - Coupe d’amour- Liefdesquiz- Love songs- Gedichten- … 

 

 

Graag nodigen we de partners van onze bewoners uit om aan te sluiten bij onze 
speciale restaurantdag in deze themaweek. Dat op maandag 12 februari. We bieden 
een lekkere en vooral gezellige maaltijd aan. Dit alles voor de prijs van 15,- euro. 

Gelieve tegen 2 februari de woonbegeleider van de desbetreffende dienst te 
verwittigen als je er wenst bij te zijn!  

Voor huize Ida is dit Hilde of Sandra. Op huize Beatrijs kan je terecht bij Carine, 
Katrien of Sofie. En in Hove mag Sahin verwittigd worden.  

 

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS  
Neysens Alice    04/02/1925  93 jaar Flat 3D Res. Louise 
Vandenbroucke Gilberte  08/02/1932  86 jaar Flat 3C Res. Louise 
Demeester Marie-Louise  16/02/1929  89 jaar Flat 15 Hove 
Lambrecht Maria   21/02/1931  87 jaar Flat 1E Res. Louise 
Colpaert Yolande   21/02/1930  88 jaar  Flat 5 Hove 
Devogel Marcel   21/02/1931  87 jaar Flat 7 Hove 
Reynaert Germaine   22/02/1932  86 jaar  Flat 1C Res. Louise 
Hardeman Benoit   27/02/1929  89 jaar Flat 1C Res. Louise 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi01YGTi9LYAhVDPVAKHeNVDxMQjRwIBw&url=http://celebritytrendsof2011.blogspot.com/2011/02/rode-achtergronden-rode-wallpapers.html&psig=AOvVaw2MP10vBJbxg9t0LU8kS-kq&ust=1515834765396505
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Aperitief 

Soep van de dag 

Varkenshaasje 

Dessert 

VERHUISD 
Op 15 december nam de heer Emiel Devriendt (flat GLVD) zijn intrek in kamer 211 
(Hove). 

We wensen hem een vlotte aanpassing! 

NIEUWE BEWONER 
Meneer Michiel Verhaeghe nam op 2 januari de sleutels in ontvangst van flat GLVD 
(Residentie) Louise. Michiel is afkomstig van Ieper. 

Op 12 januari nam mevrouw Maria Garcia haar intrek in flat 2H. Ze verbleef 
hiervoor in kamer 230 (Hove) 

We wensen hen een mooie tijd in Residentie Louise. 
 

TURNEN 
Turnen gaat door op maandag 5 februari in Hove +1 verste living. 

KOOR 
Geen koor in februari. 
 

Pastorale agenda 
 

Aswoensdag:  woensdag 14/02 om 15u00 in de kapel 
Kruisweg:  maandag 26/02 om 15u00 in de kapel 
 
Opgepast de datum van de kruisweg is gewijzigd! De kruisweg is nu op maandag in 
plaats van dinsdag!!! 
 
 
 

RESTAURANTDAG 

Op maandag 12 februari vindt in de verste living van Hove 1 
de “Restaurantdag” plaats. Jullie worden vriendelijk 
uitgenodigd om 11u30 om samen van een maaltijd te 
genieten.  

Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt aan het onthaal van 
Residentie Louise of in de living van Hove +2. De prijs 
bedraagt 15 euro per persoon. 

Gelieve in te schrijven voor 5 februari. 
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BAKNAMIDDAG 

Op dinsdag 27 februari vindt in de verste living van Hove 1 de “Baknamiddag” 
plaats.  
Jullie worden vriendelijk uitgenodigd om 14u30 om gezellig samen appelcake te 
maken. Deze appelcake kunnen jullie achteraf meenemen.  

Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt aan het onthaal van Residentie Louise of in de 
living van Hove +2. De prijs bedraagt 2 euro per persoon. 

Gelieve in te schrijven voor 19 februari. 

TERUGBLIK NIEUWJAARSFEEST 

Op woensdag 10 januari kwamen vele bewoners van de assistentiewoningen samen 
om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Er werd samen getafeld en er was tijd voor 
ontmoeting. Er werden zelfs volop plannen gesmeed voor nieuwe 
ontmoetingsmomenten in de komende tijd. De bewoners kregen ook elk een 
geschenkje van de voorziening. Het jaar werd alvast goed ingezet! 
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BELEIDSINFO 

FAMILIERAAD 

 

Beste familielid, 
 

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. Uw aanwezigheid is volledig 
vrijblijvend. 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 in de grote 
vergaderzaal (2de verdieping). Er zal bewegwijzering aangebracht worden zodat u de 
locatie zeker vindt. Het thema wordt ‘communicatie’.  

Wij vragen u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen voor 4 februari. Dit kan 
door onderstaand inschrijvingsformulier af te geven aan het onthaal of uw 
aanwezigheid via e-mail te bevestigen aan onthaal@huizesintjozef.be We hopen u 
te mogen verwelkomen! 

 

 

Meneer/mevrouw ……………………………………………………………………………………………(Naam + voornaam) 

Meneer/mevrouw ……………………………………………………………………………………………(Naam + voornaam) 

 

Familie van meneer/mevrouw …………………………………………………………………………(Naam + voornaam) 

 

zal deelnemen aan de familieraad op 13 februari om 19u in de grote vergaderzaal.  

 

 

 

 

 

 

mailto:onthaal@huizesintjozef.be
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
 
Verhaeghe Dirk   01/02/1966 
Vandenbum Laurence  02/02/1971 
Deleye Justien    03/02/1990 
Bonte Olivier    06/02/1972 
Degryse Melissa   07/02/1997 
Mortier Delfien   09/02/1995 
Roquet Dirk    13/02/1961 
Ververken Carine   14/02/1960 
Cousin Marleen   18/02/1967 
Claerhout Valerie   22/02/1977 
Deleu Femke    23/02/1988 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEELSWISSELS 
Begin januari ging Daisy Depraetere (zorgkundige nacht Hove) in 
moederschapsbescherming. Kimberly Verstraete (zorgkundige Huize Beatrijs) zal 
haar vervanging op zich nemen. Zij werkte voorheen reeds in de nachtdienst.  
Cassandra Wittouck (zorgkundige) vervoegt het team van Huize Beatrijs tijdens het 
zwangerschapsverlof van Bo Gouwy. Welkom! 

Nathalie Catry (verpleegkundige) vervoegt vanaf 17/01 het team op Hove. We 
heten haar alvast van harte welkom.  
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VRIJWILLIGERS 

TERUGBLIK NIEUWJAARSFEEST 

We kunnen terugblikken op een geslaagd nieuwjaarsfeest voor onze vrijwilligers. Op 
deze manier willen we ook extra dank betuigen aan iedereen die zich op 1 of andere 
manier inzet voor onze organisatie en bewoners.  

Op een ludieke manier werden er pakjes aan elkaar gegeven. Ook haalden we de 
zotste attributen boven om leuke foto’s te nemen. Het jaar werd alvast goed 
ingezet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZOCHT 

Om ons naaiatelier nieuw leven in te blazen zijn wij op 
zoek naar extra vrijwilligers. 
Ben je geboren met een vingerhoed op je vinger? Bezit je 
de kunst om met naald en draad aan de slag te gaan? Is 
een naaimachine je beste vriend? Zie je het zitten om 
samen met de bewoners wat klein verstelwerk te doen, 
of leuke spulletjes te maken? Geef dan zeker een seintje! 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd0ejEz8_YAhUMZVAKHTu9BssQjRwIBw&url=https://www.bd.nl/heusden/verkoop-handwerken-welfare-rode-kruis-haarsteeg~a4d6f172/&psig=AOvVaw1mNkGfrMI6uSRbyYnheDqj&ust=1515750151335860
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À PROPOS 

IN DE “GROOTE KRUISKALKSYDE” 
 
Maandag 5 februari 2018. Rond 11 uur. Café “De Groote Kruiskalksyde”. 
“Jozef, doe ze nog eens vol!”. De stem van Jeroom klinkt heel luid, helder, 
indringend maar vooral bevelend. “Iets te vieren, Jeroom?” probeert waard Jef. 
“Niets speciaals”, mompelt Jeroom halfluid, “maar ik moest van ‘d’uuze’ deze 
morgen een kast ruimen en ik heb waarachtig mijn militair zakboekje 
teruggevonden. Vandaag, kwam ik daar te weten, ben ik juist 50 jaar geleden 
afgezwaaid. Weliswaar iets over tijd, maar voor de rest was mijn ‘afzwaai’ echt 
memorabel maar vooral heel nat.” 
“Ja, waar is de tijd van het leger?” mijmert Gerard. “‘k Zou daar uren kunnen over 
vertellen! We hadden bijvoorbeeld een oude sergeant – majoor, die de eerste dag 
van ‘mijn optreden’ aan mij vroeg van waar ik was. Ik zei uiteraard: Van Ieper en hij 
repliceerde onmiddellijk Ja, ja, Ieper, Ieper, daar heeft mijn Uncle Tom nog 
gevochten! Ja, zei ik, dat verwondert mij niet, dat gebeurt nu nog bijna iedere week 
op de Vismarkt!” 
Ondertussen heeft kantinehouder Jozef, drie pinten in ‘geef acht’ op de stamtafel 
gezet en voorlopig staan ze nog altijd in ‘ter plaats rust’ al is het van zeer korte duur. 
“Ja, ja” valt Maurits aan. “Onze sergeant was ook geen van de snuggerste. Op een 
keer moest hij ons turnles geven. Voor hem was het de eerste keer, maar ook voor 
ons. Hij was één en al zenuw en ging wijdbeens voor het peloton staan. Pas op!, 
bulderde hij, als ik één roep, dan springen jullie met zijn allen in de hoogte, maar 
roep ik twee dan komen jullie allemaal precies op hetzelfde ogenblik naar beneden. 
Verstaan?” 
Heeft waard Jozef het ook verstaan? We hebben wel zo onze twijfels, maar in ieder 
geval neemt hij onmiddellijk het heft (lees geweer) in handen. “Ik moet eerlijk zijn”, 
prevelt hij heel stil, “ik ben zelf niet in het leger geweest, maar ik kon echt geboeid 
zitten luisteren, wanneer mijn grootvader zijn ‘heldendaden’ uit de 2de 
Wereldoorlog vertelde. Ik keek bijna de woorden uit zijn mond! Maar ieder verhaal 
rondde hij toch af met dezelfde woorden. Hij keek me dan ongelooflijk fier aan, 
spelde enkele eretekens op zijn borst en pochte: Je ziet dus, jouw grootvader was in 
die dagen een erg dapper en moedig soldaat, hé, en moet je misschien ook nog iets 
vragen? Ja, beaamde ik, maar waarom waren al die andere soldaten dan nog 
nodig?” 
Ons stamtrio maakt nog maar eens een pintje soldaat, maar Jeroom blijft nog even 
op het slagveld hangen. “Bij de parachutistenbrigade”, vertelt hij smakelijk, “zei de 
sergeant tot zijn rekruten: Luister goed, morgen springen wij vanop zo’n ongeveer 
1500 m. hoogte. Maar eigenlijk is dat vrij eenvoudig. Je springt, tel tot drie, trekt aan 
het touwtje en de parachute gaat open. Zijn er misschien nog vragen? Ja, zei een 
snuggere valschermspringer, stel nu eens dat het valscherm niet open gaat?  
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Wel, schreeuwde de verbolgen sergeant, dan ga je maar onmiddellijk een nieuw 
exemplaar halen naar het depot!”  
Ondertussen verschijnen ‘drie nieuwe exemplaren’ op de slagtafel en ook Gerard wil 
er graag een verhaaltje aan toevoegen. “Iets totaal anders nu”, glimlacht hij 
geheimzinnig: “Een juf wandelt door de klas en bemerkt dat Marlène haar potlood 
vergeten heeft. De juffrouw wil onze Leen een lesje geven en zegt kwaad: Je moest 
je schamen Marlène D. Hoe zou jij een soldaat noemen, die zijn geweer verloren 
heeft? Een generaal juffrouw! zegt ons meisje zonder verpinken.” 
Gebulder en gelach en alleen onze cafébaas blijf even op de vlakte. “Jammer, dat ik 
geen soldaat geweest ben”, zucht hij bijzonder spijtig, “dan was ik misschien wel de 
baas van de kantine!” 
“Klopt”, roept Maurits, “dan betaal ik dan nu hier de hele boel!” , en meteen schuift 
hij een oud Belgisch bankbiljet van 20 fr. op de toog. “Maar dat geld is niets meer 
waard!” beweert de waard. “In onze tijd, wel!” repliceert Maurits. 
Heel even maar heerst er een beklemmende stilte in de ‘gelach’zaal, waarna er een 
daverend lachsalvo uitbarst! 
Make love, no war! 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
2 februari: Lichtmis 
Misschien kun je er ook subsidies voor krijgen! 
Lichtmis, helder en klaar 
De boer is een bedelaar! 
 
5 februari: Agatha 
Spreek Solo! Eet Becel! 
Water op St Agatha is melk in de boterham! 
 
7 februari: Romaldus 
Zelf ‘ een wind laten ‘ heeft bepaalde charmes! 
Romaldus storm en blaren 
zal in mei het vee doen garen! 
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HOOR!  DAAR IS SCOOP! 
 
Waterman 
21 januari – 18 februari 
 
Dag Waterman, wij geloven echt dat je soms het water naar de zee brengt, want 
vaak zoek je je eigen weg en ben je constant op zoek naar nieuwe dingen. Je 
observeert mensen om hen dan handig te manipuleren. 
Je leeft en laat leven, want conventioneel ben je niet. Je bent zelfs een beetje 
wereldvreemd. Tijd dus dat je kennis maakt met de keiharde realiteit. Doe dus aan 
politiek en engageer je als parlementslid.  
Wanneer je voldoende ‘frank’ en vrij praat, neem men je wellicht in de regering op! 
 
Vissen 
19 februari – 20 maart 
 
Dag fantasierijke, gevoelige en vooral creatieve Vis. Jawel, ik vind jou zeer 
sympathiek, aardig en vooral bijzonder tactvol. Tegen muggenzifterij kun je echt 
niet. Ook jij bent dus een beetje wereldvreemd! 
Het wordt dus meer dan tijd voor jou om ook kennis te maken met de keiharde 
realiteit! 
Doe dus als de Waterman en solliciteer naar een plaatsje op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nu ‘optimistische’ Daniël er niet meer is, is er in Gent 
misschien nog wel een plaatsje vrij! 
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FEBRUARI : WIJ VIEREN CARNAVAL! 
 
VANWAAR KOMT EIGENLIJK DIT  ‘ BEEST ‘ ( sorry FEEST ) ? 
 
Eigenlijk is men het hier 
niet volledig over eens. 
Mensen met ‘ katholieke 
roots ‘ beweren dat dit 
woord verband houdt met 
de Latijnse uitdrukking ‘ 
Carne vale ‘ wat zoveel 
betekent als ‘ vaarwel aan 
het vlees’.  Inderdaad, 
onze Vasten was vroeger 
een vleesloze ( 
vegetarische? ) periode. 
Anderen zeggen dat het woord komt van ‘ Carrus navales ‘ wat we graag vertalen als 
‘ narrenschip ‘. Bij de Romeinen kwam in deze periode de wintergod naar hier om de 
‘ aarde ‘ hier duchtig op zijn kop te zetten. En of er gefeest werd! De rollen werden 
voor één keer omgedraaid: Dienaars werden heren en heren dienaars! 
Carnaval ( Saturnalia ) vieren was dan ook het synoniem van reusachtige eet- en 
braspartijen! 
 
OVER ‘40’ en ‘11’ 
 
De traditie wil dat de carnavalstijd begint op 11 november om 11 uur 11. Elf is 
immers het getal van dwazen en gekken. 
En let nu eens heel goed op: 11 november is juist 40 dagen voor 21 december, de 
korstte dag van het jaar. 40 dagen na Kerstmis is het dan Maria Lichtmis, de 
vroegste datum waarop we Carnaval kunnen vieren.  
En hoe lang duurt de vasten? Jawel, 40 dagen! 
Heten ze waarschijnlijk: De macht van het getal! 
 
Carnavalerik 
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