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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Maart,…
Het einde van de winter komt stilaan in zicht.
Terwijl we al voorzichtig konden genieten van de eerste zonnestralen, laat de natuur
zien dat de lente in aantocht is.
Ondertussen is het een jaar geleden dat de eerste mensen hun intrek namen in
Hove. Om deze uitbreiding te vieren, organiseren we van 19 tot en met 23 maart
een heuse feestweek. Meer hierover verder in deze editie van Ten Huize.
In de terugblik vindt u weer tal van mooie foto’s waar vooral aandacht wordt
besteed aan de week van de geliefden.
Ook in “De Groote Kruiskalksyde” maken ze zich stilaan op voor de lente.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
OVER ZAND EN STEEN
Een verhaal vertelt over twee vrienden
die door de woestijn liepen.
Op een moeilijk moment tijdens de reis kregen ze ruzie
en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.
Degene die geslagen werd, was gekwetst.
Maar zonder iets te zeggen, schreef hij in het zand:
“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht.”
Ze liepen verder totdat zij een oase vonden
waar ze besloten een bad te nemen.
Degene die geslagen was, raakte vast in de modder
en dreigde te verdrinken. Maar de vriend redde hem.
Nadat hij was bijgekomen,
schreef de eerstgenoemde op een steen:
“Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven.”
De vriend die had geslagen
en zijn beste vriend gered had, vroeg hem:
“Nadat ik je geslagen had, schreef je in het zand.
En nu, nu schrijf je op een steen. Waarom?”
Zijn vriend antwoordde hem:
“Als iemand ons pijn doet,
moeten we het in het zand schrijven,
waar de wind van vergeving het kan uitwissen.
Maar als iemand iets goeds voor ons doet,
moeten we het in steen graveren,
waar geen wind het ooit kan uitwissen.”
Leer om je pijn in het zand te schrijven
en om je goede ervaringen in steen te graveren.

Gezocht
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we ook weer op zoek naar palmtakken zodat we op
Palmzondag iedereen die het wenst van wat gewijde palm kunnen voorzien. De
palm wordt verzameld in de sacristie tegen donderdag 15 maart. Van harte dank!

KOOR
We komen samen op maandag 26 maart
om 15.30 uur in de kapel
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PASTORALE AGENDA
 Viering H. Jozef en inzegening Hove: maandag 19 maart om 15 u in living van
Hove+1
 Palmwijding: vrijdag 23 maart om 9.30 u in de kapel
 Ziekenzalving:
 Dinsdag 20 maart in de livings van Huize Ida, Huize Beatrijs en Huize Beatrijs
beschermd, vanaf 14.30 uur
 Dinsdag 27 maart in de living van Hove +1 om 15 uur (voor bewoners Hove
en bewoners assistentiewoningen)
 Witte donderdag: donderdag 29 maart om 15.00 u in de kapel
 Goede vrijdag: vrijdag 30 maart om 15.00 u in de kapel
 Paaswake: zaterdag 31 maart om 15.00 u in de kapel
Zalig Paasfeest
’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.
’t Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan.
’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan.
’t Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan.
’t Is zalig Pasen vieren
als Zijn levensverhaal
steeds verder gaat.
’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord,
het weten te beleven met elkaar.
Antoon Vandeputte
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Hugues Jeannine
Aneca Jenny
Vande Velde Victorine
Desnyder Marcella
Fieu Walther
Depuydt Jeanne
Vandamme Maria
Devacht Erik
Peene Frans
Duriez Lucienne

03/03/1936
10/03/1932
12/03/1925
13/03/1923
15/03/1935
17/03/1931
27/03/1922
28/03/1935
29/03/1930
31/03/1929

82 jaar
86 jaar
93 jaar
95 jaar
83 jaar
87 jaar
96 jaar
83 jaar
88 jaar
89 jaar

K227
K228
K102
K146
K106
K117
K13
K112
K2
K145

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

Gelukkige verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
De heer Camille Bailleul woont sinds 30 januari in kamer 15 (Huize Ida). Hij verbleef
sinds kort in herstelverblijf in Hove (kamer 205) en is afkomstig van Ieper.
Op 30 januari werd mevrouw Georgette Wydhooge definitief opgenomen in kamer
235 (Hove). Georgette is eveneens afkomstig van Ieper en verbleef ook bij ons in
herstelverblijf.
De heer Georges Bucquoye nam op maandag 12 februari zijn intrek in kamer 131
(Huize Beatrijs). Georges is afkomstig van Ieper en is de vader van Myriam
(interieurmedewerkster Huize Ida).
Op maandag 19 februari kwam mevrouw Maria Hoflack bij ons in kamer 134 (Huize
Beatrijs) wonen. Maria is afkomstig van Zonnebeke.
De heer William Gruwier nam, ook op maandag 19 februari, zijn intrek in kamer 26
(Huize Ida). William is afkomstig van Ieper.

VERHUISD
Mevrouw Mariette Deroo is op 30 januari verhuisd van kamer 203 (Hove) naar
kamer 19 (Huize Ida)
We wensen hen een vlotte aanpassing en een mooie tijd in ons huis!
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OVERLIJDEN
Op donderdag 24 januari is mevrouw Erna Vanden Bussche overleden. Erna werd 95
jaar en verbleef in kamer 15 (Huize Ida).
Mevrouw Anna Allegaert is op dinsdag 30 januari gestorven. Anna verbleef sinds
kort in kamer 9 (kortverblijf- Huize Ida). Ze was 88 jaar.
De heer Maurice Develtere uit kamer 131 (Huize Beatrijs) is op zondag 4 februari
van ons heengegaan. Maurice werd 93 jaar.
Op dinsdag 13 februari is mevrouw Blanche Desmyter overleden. Blanche was 90
jaar en woonde in kamer 26 (Huize Ida).
Nog op 13 februari is de heer Ludovicus (Louis) Sintubin in het ziekenhuis
gestorven. Hij verbleef in kamer 134 (Huize Beatrijs) en werd 96 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Erna, Anna, Maurice, Blanche en Louis veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

HUIZE IDA
KNUTSELEN MET RITA
Om de living wat aan te kleden werden er toffe hartjes gemaakt in de crea.
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OKRA DANSNAMIDDAG
Op 5 februari kwam de Okra (centrum) langs met hun dansgroep.
Het werd een demonstratie van allerlei dansen zoals tango, swing, paso-double.
De bewoners die het wensten mochten ook meedansen.
Het was een aangename en leuke namiddag.

SHOPPING MET SIMONNE
Samen met Melissa en Silvana ging Simonne Osaer op shoppinguitstap.
Ze mocht er nieuwe kledij passen en zo te zien genoot ze ervan.

WEEK VAN DE LIEFDE
Tijdens de week van de liefde werden er tal van activiteiten georganiseerd. Er was
een restaurantdag, we brouwden een liefdesdrankje, lazen liefdesspreuken…
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En ook onze koppeltjes mochten we niet vergeten.

Om de week af te sluiten trokken enkele collega’s nog eens hun trouwjurk aan, wat
heel wat bewonderende blikken opleverde.
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Dag en datum
Donderdag 01/03

Vrijdag 02/03

Maandag 05/03

Dinsdag 06/03

Woensdag 07/03

Donderdag 08/03

Vrijdag 09/03

Maandag 12/03

Dinsdag 13/03

Woensdag 14/03

Donderdag 15/03

Vrijdag 16/03

Maandag 19/03

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Actualiteit

Living 9u30

Bingo

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Gezelschapsspelen

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Uno

Living 14u30

Kapper
Appeltaart met crumble

Living 14u30

Restaurantdag / Bloemkoolsoep maken

Living 9u30

Kaarting

Living 14u30

Actualiteit

Living 9u30

Avondactiviteit : eitjes bakken

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Crea of spel/ Plantdag

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Muziek

Living 14u30

Kapper
Fruitsla maken + Mannencafé

Living 14u30

Tomatensoep maken

Living 9u30

Kaarting + Wellness

Living 14u30

Actualiteit

Living 9u30

Quiz

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Crea of spel

Living 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00
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Feest St. Jozef
Dinsdag 20/03

Woensdag 21/03

Donderdag 22/03

Vrijdag 23/03

Maandag 26/03

Dinsdag 27/03

Woensdag 28/03

Donderdag 29/03

Vrijdag 30/03

Zaterdag 31/03

Living 14u30

Kapper
Ziekenzalving

Living 14u30

Wortelsoep maken

Living 9u30

Kaarting

Living 14u30

Actualiteit

Living 9u30

Volksspelen

Living 14u30

Palmwijding

Kapel 9u30

T. Dansant in Hove

Hove 14u30

Groepsturnen

Kinézaal 10u00

Koor

Kapel 15u30

Kapper
Franse muzieknamiddag

Living 14u30

Wortelsoep maken

Living 9u30

Kaarting + Wellness

Living 14u30

Actualiteit

Living 14u30

Witte donderdag dienst

Kapel 15.00 u

Groepsturnen

Polyv 10 uur

Goede vrijdag dienst

Kapel 15.00 u

Paaswake

Kapel 15.00 u

HUIZE BEATRIJS
HET DAGELIJKS LEVEN
Ter voorbereiding van de feestweek stopten we de uitnodigingen in enveloppen.
Daarna hielpen enkele bewoners ook effectief om deze rond te brengen in de buurt.
Die wandeling op een mooie winterdag was mooi meegenomen. We waanden ons
voor één dag in een Postkantoor.
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Er werden ook samen croques gemaakt.

DANSOPTREDEN
Ook bij de bewoners van Huize Beatrijs was er grote interesse in het dansoptreden
van de OKRA. Er werd nog lang over nagepraat. De muziek en dans vielen in de
smaak. Op het einde waagden sommige bewoners zich ook zelf aan een danspasje.
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VETTE DINSDAG
Zot zijn doet geen zeer! Dat was ons motto voor vette dinsdag.
Suzanne trakteerde eerst met pannenkoeken, om aan het ‘vette’
gedeelte te voldoen.

Dag en datum
Donderdag 01/03

Vrijdag 02/03

Maandag 05/03

Dinsdag 06/03

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Spel

Living VM

Manillen

Living NM

Turnen

Poly 10u

Lentequiz

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Appeltaart met crumble

Living NM
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Woensdag 07/03

Donderdag 08/03

Vrijdag 09/03

Maandag 12/03

Dinsdag 13/03

Woensdag 14/03

Donderdag 15/03

Vrijdag 16/03

Maandag 19/03

Dinsdag 20/03

Woensdag 21/03

Donderdag 22/03

Soep maken

Living VM

Restaurantdag

Living MI

Piekenzot jagen

Living NM

Avondactiviteit: eitjes

Living AV

Turnen

Poly 10u

Groene vingers: plantdag

Living NM

Start fietsweek

Poly

Turnen

Poly 10u

Verjaardagsfeest Victorine

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Fruitsalade maken

Living NM

Soep maken

Living VM

Muziek

Living NM

Dobbelspel

Living VM

Hoger-lager

Living NM

Turnen

Poly 10u

Afsluit fietsweek

Poly

Turnen

Poly 10u

Feest St. Jozef

Hove NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Ziekenzalving

Living NM

Soep maken

Living VM

Crea

Living NM

Denksport

Living VM

Spelnamiddag

Living NM
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Vrijdag 23/03

Maandag 26/03

Dinsdag 27/03

Woensdag 28/03

Donderdag 29/03

Vrijdag 30/03

Zaterdag 31/03

Palmzondagviering

Kapel 9.30 u

T-Dansant met Eddy

Hove 15 uur

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Koor

Kapel 15u30

Soepgroenten snijden

Living VM

Wafelenbak

Living NM

Soep maken

Living VM

Spreuken en gezegden

Living NM

Actualiteit

Living VM

Witte donderdag

Kapel 15u

Turnen

Poly 10u

Goede vrijdag

Kapel 15u

Paaswake

Kapel 15u
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
KLEUTERTURNEN
Zoals steeds bezorgenden de kleuters ons weer een mooie namiddagactiviteit.
Actief of passief, elke bewoner
genoot op zijn eigen manier. De
foto’s spreken voor zich.

DANSOPTREDEN
Een dansoptreden, dat wilden ook enkele van onze bewoners niets missen.
Sommigen hadden het tijdens het optreden zelfs moeilijk om de beentjes stil te
houden. Gelukkig werd hun geduld beloond en mochten ze op het einde ook een
danspasje wagen.
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Dag en datum
Donderdag 01/03

Vrijdag 02/03

Maandag 05/03

Dinsdag 06/03

Woensdag 07/03

Donderdag 08/03

Vrijdag 09/03

Maandag 12/03

Dinsdag 13/03

Woensdag 14/03

Donderdag 15/03

Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd

Plaats en tijdstip

Actualiteit

Living VM

Mölky

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Turnen

Poly 10u

Kleuterturnen

Living NM

Soep maken

Living VM

Appeltaart met crumble

Living NM

Restaurantdag

Living MI

Dansen

Living NM

Actualiteit

Living VM

Avondactiviteit: eitjes

Living AV

Turnen

Poly 10u

Groene vingers: plantdag

Living VM

Start fietsweek

Poly

Turnen

Poly 10u

Muziekquiz

Living NM

Soep maken

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Fruitsla maken

Living NM

Ballonnenspel

Living VM

Houtbewerking

Living NM

Actualiteit

Living VM

Reminiscentiekamer

NM

17

Vrijdag 16/03

Maandag 19/03

Dinsdag 20/03

Woensdag 21/03

Donderdag 22/03

Vrijdag 23/03

Maandag 26/03

Dinsdag 27/03

Woensdag 28/03

Donderdag 29/03

Vrijdag 30/03

Zaterdag 31/03

Turnen

Poly 10u

Afsluit fietsweek

Poly NM

Spreuken en gezegden

Living VM

Turnen

Poly 10u

Feest St-Jozef

Hove NM

Soep maken

Living VM

Ziekenzalving

Living NM

Nagelzorg

Living VM

Wellness

Living NM

Actualiteit

Living VM

Muziek

Living NM

Palmzondagviering

Kapel 9.30 u

Lentecrea

Living NM

Turnen

Poly 10u

Koor

Kapel 15.30 u

Soep maken

Living VM

Wafelenbak

Living NM

Denksport

Living VM

Computerspelletjes

Living NM

Actualiteit

Living VM

Witte donderdag

Kapel 15.00 u

Turnen

Poly 10u

Goede vrijdag

Kapel 15.00 u

Paaswake

Kapel 15.00 u
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BELEEFTV
We kregen een week de beleefTV om uit te testten. En of er getest werd. De
interesse bij de bewoners was zeer groot. Ook de collega’s waren heel benieuwd.
We kunnen besluiten met ‘getest en goedgekeurd’.
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HOVE
WELLNESS
De wellness-koffer kwam langs op Hove
waarbij de bewoners konden genieten van een
heerlijke gezichtsmassage. Met wat
rustgevende muziek, een grapje hier en daar en
een extra voetbad maakten we er een gezellige
namiddag van.

MÖLKKY SPEL
Het doel was om zo veel mogelijk punten te scoren en dat zijn de bewoners van
Hove ook gelukt! Er werden 2 grote rondes met het Mölkky-spel gespeeld.
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VALENTIJNSLUNCH
We maakten het romantisch op Hove met ‘de week van de liefde’. Met wat kleur en
decoratie stonden de tafels klaar voor restaurantdag. Dit allemaal met een aperitief
en een glaasje wijn, santé!
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TIRAMISU MET SPECULOOS
De bewoners kregen zin in een zoete zonde en hielpen met plezier mee aan de
tiramisu met speculoos. Eiwit opkloppen, crumble maken, mascarpone mixen, je
vraagt het maar... Er zit ongetwijfeld culinair talent in Hove!

Dag en datum

Activiteit: Huize Hove

Plaats en tijdstip

Tafelspel

Hove 0 – 15u

Kaartspel met stagiair

Hove 1 – 15u

Vrijdag 02/03

Wellness-koffer

Hove – 15u

Maandag 05/03

Turnen

Hove – 15

Dinsdag 06/03

Soep maken met Miet

Hove – 9u

Donderdag 01/03

Appeltaart met crumble

Woensdag 07/03

Hove – 15u

Restaurantdag

Hove

Gezelschapsspelen

Hove – 15u
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Bingo

Hove – 15u

Avondactiviteit: eitjes bakken

Hove – 15u

Vrijdag 09/03

Lente-kuis in Hove

Hove – 15u

Maandag 12/03

Turnen

Hove – 15u

Dinsdag 13/03

Soep maken met Miet

Hove – 9u

Mannenmoment

Hove – 15u

Fruitsalade maken

Hove – 15u

Woensdag 14/03

Wellness-koffer

Hove – 15u

Donderdag 15/03

Volksspelen

Hove – 15u

Vrijdag 16/03

Spreuken en gezegdes

Hove – 15u

Maandag 19/03

Feest St. Jozef

Hove – 15u

Dinsdag 20/03

Soep maken met Miet

Hove – 9u

Gymnastiek op muziek

Hove – 15u

Woensdag 21/03

Wellness-koffer

Hove – 15u

Donderdag 22/03

Lente-quiz

Hove – 15u

Vrijdag 23/03

Palmwijding

Kapel 9.30 u

T-Dansant met Eddy

Hove – 15u

Koor

Kapel 15.30 u

Gezelschapsspelen

Hove – 15u

Soep maken met Miet

Hove – 9u

Ziekenzalving voor Hove

Hove 1 - 14u30

Wafelenbak

Hove – 15u

Woensdag 28/03

Lente-bingo

Hove 15u

Donderdag 29/03

Witte donderdag

Kapel 15.00 u

Vrijdag 30/03

Goede vrijdag

Kapel 15.00 u

Zaterdag 31/03

Paaswake

Kapel 15.00 u

Donderdag 08/03

Maandag 26/03

Dinsdag 27/03
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DIENSTOVERSCHRIJDEND
FEESTWEEK

Feestweek van 19 tot 23 maart
Maandag :

Eucharistieviering ter ere van de Heilige Jozef
en inzegening van Hove voor bewoners,
medewerkers en vrijwilligers met aansluitend
dessertbuffet om 15u

Dinsdag:

Rondleiding en receptie voor externe partners
van het woonzorgcentrum

Woensdag:

Rondleiding en koffietafel voor familie

Donderdag:

Rondleiding en koffietafel voor de school en
buurtbewoners

Vrijdag:

T-dansant voor de bewoners
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Pype Paula
Pattyn Jozef
Baillivier Claudina
Baillivier Daniel
Sweertvaegher Cecilia

02/03/1934
07/03/1927
12/03/1923
20/03/1930
21/03/1940

84 jaar
91 jaar
95 jaar
88 jaar
78 jaar

Flat 2C
Flat 13
Flat GA
Flat 1F
Flat 10

Res. Louise
Hove
Res. Louise
Res. Louise
Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

TURNEN
Turnen op maandag 5 maart om 14u45 in de living van Hove +1.

KOOR
We komen samen op maandag 26 maart
om 15.30 uur in de kapel

PASTORALE AGENDA
 Viering H. Jozef en inzegening Hove: maandag 19 maart om 15 u in living van
Hove+1
 Palmwijding: vrijdag 23 maart om 9.30 u in de kapel
 Ziekenzalving: dinsdag 27 maart in de living van Hove +1 om 15 uur (voor
bewoners Hove en assistentiewoningen)
 Witte donderdag: donderdag 29 maart om 15.00 u in de kapel
 Goede vrijdag: vrijdag 30 maart om 15.00 u in de kapel
 Paaswake: zaterdag 31 maart om 15.00 u in de kapel

GOED BEZIG
Enkele bewoners van de assistentiewoningen komen regelmatig samen om te
kaarten, petanque te spelen, rummikub te spelen,… Het is fijn om te zien dat er
interactie is tussen de bewoners. Op die manier kunnen er gezellige namiddagen
ontstaan!

MAALTIJDEN
In de week van 19 tot 23 maart is er ‘feestweek’ in Huize Sint-Jozef. De meeste
activiteiten gaan die week door in de living van Hove+1. Daarom gaan de maaltijden
voor de bewoners van de assistentiewoningen die week uitzonderlijk door in de
living van Hove+2.
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BELEIDSINFO
EEN NIEUW PROJECT VAN HET ZORGNETWERK…
Vanaf maart start het zorgnetwerk een nieuw project op in
samenwerking met het woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef.
Buurtbewoners kunnen dan één keer per maand samen
tafelen in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Het doel van dit project is om
buurtbewoners van de omgeving Ligywijk en het Hovelandpark samen te brengen
om samen een gezonde en lekkere maaltijd te nuttigen. Het
zorgnetwerk zorgt voor de volledige organisatie van dit
gebeuren. Huize Sint-Jozef zet op die manier de deuren
open voor de buren!

NIEUW IN DE BUURT!
FAMILIERAAD
Op dinsdag 13/02 vond de eerste editie plaats van de familieraad. We mochten 23
familieleden verwelkomen om ons advies en suggesties te geven omtrent het thema
communicatie. Heel wat nuttige zaken kwamen naar voor, waaronder dit:
Familieleden stellen vast dat sommige medewerkers altijd een naamkaartje dragen,
anderen weinig of nooit. Zij vinden dit nochtans een voordeel naar communicatie
toe. De volgende dag werd reeds een interne mailing gestuurd om medewerkers
eraan te herinneren dat ze steeds hun naamkaartje dragen. Sindsdien zien we heel
wat meer naamkaartjes in ons huis! Bedankt voor deze tip!
De volgende familieraad zal plaatsvinden op dinsdag 12 juni om 19u rond het thema
maaltijden. Er zal opnieuw een uitnodiging volgen bij de facturatie begin mei en in
Ten Huize. Op deze familieraad zal er ook een terugkoppeling gebeuren naar
verbeteracties die uitgewerkt zijn op basis van de vorige familieraad. Indien we jullie
hier vroeger van op de hoogte kunnen brengen, zullen we dit uiteraard doen.
Alvast bedankt voor de talrijke opkomst!
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Hollebecque Nathalie
Ramaut Annique
Devos Geert
Vanneste Sahin
Catry Nathalie
Gellynck Charlotte
Demolder Evelien

08/03/1988
08/03/1970
13/03/1970
24/03/1993
27/03/1984
28/03/1994
28/03/1986

Gelukkige verjaardag!!!

GEBOORTE
Op donderdag 1 februari werd Yarthe geboren. Yarthe is het
broertje van Yimthe en het zoontje van Elke Bostyn (zorgkundige
nacht) en Gregory Odent.
Een dikke proficiat!

PERSONEELSWISSELS
Halfweg februari ging Lynn Clynckemaille (interieurmedewerker) uit dienst. We
verwelkomen Saskia Pollet als interieurmedewerker op Huize Beatrijs.
Elena Garcia (zorgkundige) verschuift tijdelijk naar de mobiele equipe. Aurélie
Staelens versterkt vanaf 1/03 het team op Huize Beatrijs.
Eind februari liep de tewerkstelling van Steven Deceuster (zorgkundige)ten einde.
Darlien Depoortere (zorgkundige) zal vanaf 1/03 het team op Hove versterken.
Halfweg februari startte zij reeds op Huize Beatrijs, waar ze vroeger stage heeft
gelopen.
Kim Cardon (verpleegkundige Hove) verlaat halfweg maart onze voorziening. Angie
Delbaere (verpleegkundige) start op 5/03 op Hove.
Tatum Fowden (zorgkundige Hove) gaat halfweg maart uit dienst. Justyna Herdzik
(verpleegkundige) komt het team op Hove versterken vanaf 19 maart.
Femke Deleu (kinesitherapeut Huize Beatrijs) gaat halfweg maart een nieuwe
uitdaging aan. We wensen haar het allerbeste toe.
De samenwerking met Serge Clarysse, diensthoofd zorg Hove, werd op 19 februari
stopgezet met onmiddellijk ingang, dit na een beslissing van de raad van bestuur. De
vacature voor een nieuw diensthoofd werd reeds opengezet en is dus lopende. In
tussentijd zal er dagelijks een verpleegkundige als dagverantwoordelijke worden
aangesteld op Hove, dit onder supervisie en met ondersteuning van de andere
diensthoofden, Patrick en Kelly.
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VRIJWILLIGERS
DATA WAAROP HULP VAN VRIJWILLIGERS WELKOM IS
- Wie jeukende handen of groene vingers heeft is welkom op vrijdag 9 maart.
We houden die dag lente schoonmaak. We ruimen op, verpotten wat planten,
brengen de lentesfeer in huis…
- Op maandag 26 maart komen we weer samen met ons koor. Wie zin heeft om
mee te zingen en de bewoners te helpen begeleiden tijdens onze
maandelijkse zangstonde is van harte welkom!
- Ook op pastoraal vlak staat er heel wat te gebeuren. Vrijwilligers zijn steeds
van harte welkom in de liturgische vieringen. Ook voor het vervoer van de
bewoners van en naar de kapel is zijn extra handen altijd welgekomen.
o Viering H. Jozef en inzegening Hove: maandag 19 maart om 15 u in
living van Hove+1
o Palmwijding: vrijdag 23 maart om 9.30 u in de kapel
o Witte donderdag: donderdag 29 maart om 15.00 u in de kapel
o Goede vrijdag: vrijdag 30 maart om 15.00 u in de kapel
o Paaswake: zaterdag 31 maart om 15.00 u in de kapel
Gelieve bij interesse hiervoor af te spreken met de woonbegeleiders: Hilde, Sandra,
Sofie, Katrien, Carine en Sahin.

DANK JE WEL!
De eerste week van maart worden de vrijwilligers traditiegetrouw in de bloemetjes
gezet. We gaan dat dit jaar verhuizen naar de maand april. Op die manier kan
Valérie er ook bij zijn en kunnen we meteen toasten op haar terugkomst en op de
kleine Achille! In maart zijn jullie allen van harte welkom tijdens de feestweek
(maandag 19 maart voor de vrijwilligers). Verdere info voor april volgt!
Dankjewel vrijwilligers !
Positieve denkers, zij die doen,
geen wederdienst vragen, zuurstof geven aan anderen.
Onbaatzuchtig, het beste van zichzelf geven.
Vrije tijd en mateloze inzet: belangeloos voor anderen.
Zeldzaam en onbetaalbaar, meer nog, onmisbaar.
Vele handen in elkaar, steun voor anderen.
BEDANKT!
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À PROPOS
IN DE “ GROOTE KRUISKALKSYDE “
Maandag 5 maart 2018. Café “De Groote Kruiskalksyde”, rond 11 uur. “Kijk
maatjes”, biecht Jeroom tot zijn ‘copains’ op. “Ik moet jullie iets vertellen. Vandaag
zal ik echt niet zo lang kunnen blijven.” Zijn ‘disgenoten’ Gerard en Michel willen
ongetwijfeld wel een beetje meer uitleg, maar het is cafébaas Jozef, die de heel
logische, doodeenvoudige vraag mag formuleren: “Ergens zijn Jeroom?” “Bijlange
niet, zegt de geviseerde, maar ik moet dringend wat gaan boeren. Mijn ‘lochting’
heeft mij meer dan nodig. Binnen enkele weken is het Pasen hoor! “En, wat plant jij
daar zo al?” informeert Michel. “Ho, zegt onze actieve tuinier, wat aardappelen,
bloemkool, spinazie à fin, we zien wel!” “Ik zou Jupiler zetten! grapt Gerard, ik zou
dat sterk weten te waarderen!”
“Dat zeker niet!” roept waard Jef verontwaardigd, die zijn omzet al dramatisch ziet
verminderen, “maar denk je dan echt dat ‘boeren’ zo verstandig zijn? Ik heb een
maat, die met zijn auto op ‘den buiten’ reed en plots zag hij op de weg een biggetje
lopen. Hij remde nog uit alle macht, maar het was te laat! Het varkentje lag daar,
morsdood! Mijn vriend, in grote paniek, raapte het diertje op en droeg het naar de
dichtstbijzijnde boerderij. “Is dit biggetje van u?” vroeg hij aan de boer? “Nee,
antwoordde deze, ik heb geen platte biggen!”
Michel voelt het met zijn natte vinger reeds aan. Storytime is aangebroken! Hij
bestelt drie nieuwe hoppeproducten en richt zich tot tuinman Juulten: “Gij, die
zoveel over groenten afweet. Mag ik u eens ondervragen?” Juulten voelt de quizbui
reeds hangen, maar een royaal bieraanbod trekt hem toch over de streep.
“Vraag 1”, buldert Michel, “het is groen en het skiet van een berg af!” “Ik weet
het!”, roept waard Jozef, “mijn zoon is daarmee thuisgekomen. Een SKIWI!”
Presentator Michel bevestigt, noch ontkent dit antwoord en gaat onverstoorbaar
verder: “Tweede vraag: Het is groen en kan ontploffen!” “Een pint voor mij!” roept
tuinman J., “het is een BOEMkool!” “O.K.”, zegt quizmaster M. “het is groen en het
blijft drijven!” “’t Is ik, die ’t weet!” zegt Gerard, ’t is anDRIJVIE!” Michel lijkt
ondertussen uit zijn rol te vallen. Het sap is immers de kolen niet waard!
“Laatste vraag!”, prevelt hij wanhopig, “het is groen, heeft 8 poten en heel wat
mensen zijn er bang van!” Het is muisstil in het groene café. Michel kijkt even rond
en besluit het dan zelf maar te zeggen: “Een SPINnazi” zegt hij eerder bescheiden.
De reactie is nog stiller. De tomaten zijn zeker nog niet rood en de aardappelen
zitten nog in de puree. Gerard brengt soelaas, bestelt er nog eens drie en besluit,
ondanks de afwezigheid van Eddy Wally, toch met tomaten te gooien. “Kijk”, vertelt
hij. “Moeder Tomaat en haar zoon wandelen langs een drukke straat. Zoon Tomaat
wil de straat oversteken, maar wordt gegrepen door een auto. “Kom Ketchupke”,
zegt ze wenend, maar nu gaan we naar huis hoor!” Ook waard Jef is thuis in
tomatenland. “Bij de dokter”, vertelt hij lachend, “zitten een tomaat en een ei. De
tomaat kijkt heel bezorgd naar het ei, en vraagt: “Hee zeg, wanneer mag het gips er
af?”.....en zeg, mannen, moeten jullie soms tomatensoep?”
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“Nee!, tiert Michel, geef mij maar een Kriek!” Men voelt het goed aan. De stemming
stijgt fenomenaal in ‘Café des légumes!’ “Maar voor ik verdwijn, wil ik jullie nog iets
vertellen” weet Jeroom. “Een dom blondje wilde eens haar planten begieten. Haar
vriendin, een brunette, vond dit echter geen goed idee. “Kijk eens, hoe het regent!”
zei zij. “Dat geeft niet”, zei ons dom gansje, “dan doe ik mijn regenjas wel aan.”,
maar nu ben ik weg hoor!” “Hei”, roept Michel, “het is groen en erg grappig. Weet
je wat het is…..Sla, la, la!”
Jeroom haast zich naar de deur, maar waard Jozef verspert hem de weg. “Het begint
met een J,” zegt hij ietwat dreigend, “en moet nog betalen!” Mopperend grijpt
Jeroom naar zijn portemonnee. “Groeten aan je groenten!” klinkt het vanuit de
stamtafel.

OVER HET WEER GESPROKEN!
5 maart: Adrianus VI
Doe onmiddellijk je was van de wasdraad!
Regen op Sint – Adriaan laat niets meer droog staan!
20 maart:
Koop een mooi versierde koekoeksklok!
Hoor je de koekoek op 20 maart doof dan gauw je haard!
27 maart: Rupertus
Vandaag vliegt ‘ Brussels Airways ‘ niet!
Is op St Rupertus de hemel klaar dan zal dat ook in juli zijn

_____________________________________ WEER SPREUKEN ROND ST JOZEF
19 maart: Jozef
Koop een goede zaklamp!
St Jozef helder en klaar
geeft licht een vruchtbaar jaar
Reinig het beeld van St Jozef!
Als het helder is op St Jozefdag
een goed jaar verwachten mag!
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19 tot 23 maart
Trek je dansschoenen aan!
Blijf niet bij de stove!
Bezoek nog deze week ons ‘ Hove ‘!

HOOR! DAAR IS SCOOP !
VISSEN
19 februari – 20 maart
Er was eens, niet zo lang geleden, een aardig, klein visje dat leefde in ondiepe zee.
Het visje was daar echt niet gelukkig, want het ook erg gevoelig en bovendien zeer
vriendelijk, en daarom was het een beetje wereldvreemd. Liever ‘hart’ dan ‘ hard’
zei het altijd. Het liet zich dan ook heel vaak misleiden door andere vissen. Ondanks
zijn zwakke wil, was het toch van plan de zee te verlaten, want het werd
voortdurend gepest door een gelakte, zilverharige Donaldvis. Helaas slaagden zijn
ontsnappingspogingen niet, maar het was dan toch een klein beetje voldaan. Het
diende als voer voor een hongerige bootvluchteling.
RAM
21 maart – 20 april
In een land, niet zo ver van hier vandaan, leefde er een koning die Ram heette. Hij
blaakte van enthousiasme en tweette daarom ook ‘ zeer vrij geregeld ‘. Soms was hij
echter erg humeurig en hij dacht ook veel te weinig na, wanneer hij nieuwe wetten
uitvaardigde. Het volk stond aanvankelijk achter hem, maar zijn populariteit kalfde
af. Hij wilde het tij doen keren, door te beweren dat alles ‘geweldig’ zou zijn, maar
de tegenstand groeide en groeide. Hij dacht er ernstig over na om naar Rusland uit
te wijken!
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EEN BLIJ

lied…….

Jan Dewilde

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen.
De fallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen.
Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei krols.
Het valt me moeilijk ze rustig te houwen.
Ik zal binnenkort weer een hele boel
Nesten moeten bouwen.
Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen.
De fallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen.
De bloempotten barsten open met ’n knal
En de meisjes ontbloten de kuiten.
De bouwvakkers hebben na een nare tijd
Weer iets om naar te fluiten.
Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen.
De fallus impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen.
Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen.
De fallus impudicus staat al in bloei
En de klokken vertrekken naar Rome.
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