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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
April
Samen met de lente mochten we vorige week heel wat bezoekers verwelkomen in
ons ‘huis’. Ter gelegenheid van de nieuwbouw werd er een heuse feestweek
georganiseerd. Daarbij werden over de hele week gespreid de bewoners,
medewerkers, leveranciers, familie, buurtbewoners enz. verwelkomd in ‘Hove’. Het
was een drukke, maar gezellige week die op vrijdag door de bewoners werd
afgesloten met een T-dansant.
In de rubriek Zingeving gaat onze aandacht uit naar Pasen.
Met tal van mooie foto’s blikken we per dienst terug op de afgelopen activiteiten en
ook de kalenders voor april werden aangevuld.
En in café “De Groote Kruiskalksyde” zijn ze helemaal in de paassfeer.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
Pasen
Als de koude bestreden
de geslotenheid doorbroken
de dorheid gesnoeid
de troebele wateren gezuiverd zijn,
dan is er ruimte voor een andere horizon
dan is het tijd voor iets nieuws.
Licht en warmte
doen wonderen,
ook bij een mens
als die zijn gezicht
maar draait
naar de zon.
Pasen toont een nieuwe mens
die gelooft in gerechtigheid
en onthult een nieuwe wereld
die het laatste woord niet geeft
aan wat dodend is.
De kracht van een mens
ligt in zijn gedreven wil
in zijn hoop en vertrouwen
dat leven steeds weer
uit de dood verrijst.
(Kathleen Boedt)
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Even bezinnen
Openheid is … de stap durven zetten,
je ware gezicht tonen,
je vrees en onzekerheid opzij schuiven
en je vertrouwen aan iemand schenken,
weten dat je geborgen bent.
Openheid is niet:
veel vragen stellen, aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Openheid is nooit “moeten”.
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Openheid geeft nieuwe horizonten aan je leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht niet verbergen,
je moet niet langer alleen dragen.
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

Koor
We komen samen op maandag 23 april
om 15.45 uur in de kapel

PASTORALE AGENDA
Kapelletjestochten:
Donderdag 3 mei: Huize Ida
Dinsdag 8 mei: Hove
Dinsdag 15 mei: Huize Beatrijs
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Declerck Simonne
Bucquoye Georges
Ameloot Gaston
Depover Joseph
Blanckaert Jeannette
Goudezeune Maria
Arnold Annie
Vanbeselaere Theophile
Ricour Yvonne
Goigne Nestorina
Huyghe Cécile

01/04/1936
01/04/1932
02/04/1958
03/04/1934
03/04/1933
04/04/1928
08/04/1953
09/04/1928
11/04/1924
20/04/1934
23/04/1935

82 jaar
86 jaar
60 jaar
84 jaar
85 jaar
90 jaar
65 jaar
90 jaar
94 jaar
84 jaar
83 jaar

K128
K131
K218
K31
K209
K6
K127
K201
K27
K223
K207

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

Gelukkige verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Mevrouw Suzanne Van Neer nam op maandag 5 maart haar intrek in kamer 146
(Huize Beatrijs). Suzanne is afkomstig van Zillebeke.
Mevrouw Cecile Huyghe nam op vrijdag 9 maart definitief haar intrek in kamer
207(Hove). Cecile is afkomstig van Ieper, maar verbleef hier al een tijdje in niet
erkend herstelverblijf.
Op woensdag 21 maart nam de heer Marcellus Meersseman zijn intrek in kamer
113 (Huize Beatrijs). Hij is afkomstig van Kemmel.
Donderdag 22 maart kwam mevrouw Paula Lermytte van flat 2D (Residentie Louise)
in kamer 221 wonen.
Mevrouw Monique Dewulf woont sinds 23 maart in kamer 132 (Huize Beatrijs),
nadat ze een tijdje bij ons in kortverblijf was. Ze is afkomstig van Ieper.
We wensen Suzanne, Cecile, Marcellus, Paula en Monique een mooie tijd in ons
midden.

VERHUISD
Op maandag 5 maart verhuisde mevrouw Agnes Herman van kamer 115 naar 107
(Huize Beatrijs), mevrouw Marcella Desnyder ruilde kamer 146 in voor kamer 115
(Huize Beatrijs).
We wensen hen een vlotte aanpassing.
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OVERLIJDENS
Op woensdag 28 februari is mevrouw Maria Loffer overleden. Maria woonde in
kamer 107 (Huize Beatrijs) en werd 95 jaar.
Mevrouw Rachel Ameloot is op vrijdag 2 maart gestorven. Rachel verbleef samen
met haar echtgenoot Henri Seghers in kamer 24 (Huize Ida) en werd 89 jaar.
Op donderdag 8 maart is mevrouw Marie- Thérèse Vercruysse van ons heengegaan.
Marie-Thérèse verbleef in kamer 213 (Hove) nadat ze vroeger reeds enkele jaren
met haar man in Residentie Louise had gewoond. Marie-Thérèse werd 95 jaar.
Mevrouw Maria Magdalena Coussement is op donderdag 15 maart overleden. Zij
woonde in kamer 113 (Huize Beatrijs) en was 92 jaar.
Op zondag 18 maart moesten we afscheid nemen van Suzanna Maes. Zij was 88 jaar
en verbleef in kamer 132 (Huize Beatrijs).
De heer Lucien Decadt is op donderdag 22 maart in het ziekenhuis overleden.
Lucien verbleef in kamer 217 (Hove) en was 85 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Maria, Rachel, Marie-Thérèse , Maria
Magdalena, Suzanna en Lucien veel sterkte in deze tijden van afscheid.

HUIZE IDA
BAKACTIVITEIT
Ook in maart vond een avondactiviteit plaats. Samen met de bewoners werden er
eitjes gebakken. Een lekker roereitje voor het slapen gaan smaakt altijd! Fanny en
Margo waren de eitjesbakkers van dienst!
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FRUITSALADE
Nathalie en Iryna maakten samen met enkele bewoners lekkere fruitsalade.

APPELCRUMBLE
Myriam heeft appelcrumble gebakken. Ze was heel
blij dat het gelukt was want ze had dit nog nooit
klaar gemaakt. Ze heeft dat super gedaan en het
heeft de bewoners gesmaakt. DIKKE DUIM!

Dag en datum
Maandag 02/04

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Paasmaandag
Paasmaandag

Dinsdag 03/04

Woensdag 04/04

Donderdag 05/04

Vrijdag 06/04

Kapper
Panna Cotta

Living 14.30

Witloofsoep

Living om 9u

Kaarten

Living om 14.30

Actualiteit

Living om 14.30

Volksspelen

Living om 14.30

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Crea
Maandag 09/04

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u
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Uno
Dinsdag 10/04

Woensdag 11/04

Donderdag 12/04

Vrijdag 13/04

Maandag 16/04

Dinsdag 17/04

Woensdag 18/04

Donderdag 19/04

Living om 14.30

Kapper en soepgroenten snijden
Mannenmoment en ’s avonds rolmops

Cafetaria – 14u30

Broccolisoep en restaurantdag

Living om 9u

Kaarten

Living om 14.30

Actualiteit

Living om 14.30

Muziek

Living om 14.30

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Crea

Living om 14.30

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Gezelschapsspelen

Living om 14.30

Kapper
Paasdessertbuffet samen met de
vrijwilligers

Living - 14u30

Seldersoep

Living om 9u

Kaarting

Living om 14.30

Actualiteit
Living om 14.30

Vrijdag 20/04

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Crea
Maandag 23/04

Dinsdag 24/04

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Bewegingsactiviteit met kinderen van het
3e leerjaar

Living om 14.30

Koor

Kapel om 15u45

Valbingo met quiz en kapper en
champignonsoep

Living om 9u
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Woensdag 25/04

Donderdag 26/04

Vrijdag 27/04

Maandag 30/04

Chocolade salami maken

Living om 14.30

Lente ontbijt

Living om 8u

Kaarting

Living om 14.30

Actualiteit

Living om 9.30

Muziek

Living om 14.30

Dansfeest

Living Hove

Crea

Living om 14.30

Groepsturnen

Polyv. zaal - 10u

Kaartspel

Living om 14.30

HUIZE BEATRIJS
T-DANSANT
De feestweek was voor veel verschillende partijen een mooie belevenis, voor
medewerkers, familie…buren. Maar de bewoners komen natuurlijk op de eerste
plaats! Op maandag gingen we met een ganse delegatie naar de eucharistieviering
in Hove ter ere van onze patroonheilige Sint-Jozef. Daarna schoven de bewoners
natuurlijk aan voor het feestelijk dessertbuffet.
Maar de eer om de feestweek af te sluiten was uiteraard ook voor onze bewoners.
Velen waren er graag bij op de T-dansant. De herinneringen aan de jonge (wilde)
jaren kwamen boven. En ja, dan kunnen enkele bewoners net dat ietsje meer. Het
mag dan ook geen verrassing zijn dat heel wat bewoners de dansvloer aandeden en
het een spetterende namiddag was.
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EN VERDER
Activiteiten op zich zijn een grote meerwaarde wat het wonen
in een woonzorgcentrum betreft. Ze geven de bewoners
zinvolle tijdsbesteding. Ze laten de bewoners toe vanalles te
doen naar eigen mogelijkheden. Ze creëren op die manier een
beetje het thuisgevoel. De living is dan ook voor vele bewones
hun uitvalsbasis.
Zoals jullie weten organiseren we tal van activiteiten, en
poberen we voor elk wat wils te voorzien. Maar we zijn er ons
ook van bewust dat het geluk vaak in de kleine dingen zit. Zoals
te zien op volgende foto’s…
Bezoek van een puppy, een kaartje leggen, de planten water
geven, een dobbelspel spelen, samen de paastak versieren…
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IN DE KEUKEN
Zoals gewoonlijk werd er de voorbije maand nogal wat
afgekookt bij ons in de living.
Zo maakten we een lekkere appelcrumbletaart, appelcake, een
frisse fruitsalade, een smoothie en natuurlijk ook de wekelijkse
soep.
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Dag en datum
Dinsdag 03/04

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Soepgroenten snijden

Living VM

Panna cotta

Living NM

Witloofsoep

Living VM

Wellness

Living NM

Spel

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Lentespel

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Avondactiviteit: rolmops

Living Av

Broccolisoep

Living VM

Restaurandag

Living Mi

Spel

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Taalspelletjes

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Dinsdag 17/04

Soepgroenten snijden

Living VM
Living 14u30

Woensdag 18/04

Paasdessertbuffet samen met de
vrijwilligers
Seldersoep
Denksport

Living NM

Woensdag 04/04

Donderdag 05/04

Vrijdag 06/04

Maandag 09/04

Dinsdag 10/04

Woensdag 11/04

Donderdag 12/04

Vrijdag 13/04

Maandag 16/04

Living VM
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Donderdag 19/04

Vrijdag 20/04

Maandag 23/04

Dinsdag 24/04

Woensdag 25/04

Donderdag 26/04

Vrijdag 27/04

Maandag 30/04

Spel

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Muziekquiz

Living NM

Start week van de valpreventie

Poly 10u

Activiteit met 3de leerjaar

Living NM

Koor

Kapel 15u30

Soepgroenten snijden

Living VM

Chocoladesalami

Living NM

Lente-ontbijt

Living VM

Champignonsoep

Living VM

Spel

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Dansfeest

Hove 15u

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
T- DANSANT
Enkele van onze bewoners lieten de T-dansant niet aan zich voorbijgaan. Een aantal
van hen beschikt immers over een koppel prachtige dansbenen. Voor hen werd deze
namiddag dan ook een prachtige afsluiter van de feestweek!
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KLEUTERTURNEN
Ja, ik weet het! We vallen in herhaling, opnieuw kleuterturnen. Maar de ervaring
leert ons dat we het bezoek van kindjes op de dienst niet genoeg kunnen herhalen.
Die lieverds halen het beste in onze bewoners naar boven, elk op hun eigen manier.
Ze halen bewoners uit hun schulp waar wij moeilijk mee in contact kunnen treden.
Ze doen bewoners lachen waar dit voor ons soms een moeilijke uitdaging is. Ze doen
bewoners bewegen, die anders heel passief zijn. Kortom, het werd opnieuw een
mooie namiddag.
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EN VERDER
Bij ons op de dienst is het
belangrijk dat er ‘iets’ te
gebeuren valt. Het
moeten absoluut geen
drukke toestanden zijn,
integendeel. Maar, wat
leven in de brouwerij is
heel belangrijk.
Hieronder wat foto’s van
het dagelijkse leven in de living.
Een danspasje tijdens het stappen, supporteren voor de medebewoners tijdens een
spel, een gezelschapsspelltje, een beetje beweging, een liedje zingen… Die zaken
maken het verschil.
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Dag en datum
Dinsdag 03/04

Woensdag 04/04

Donderdag 05/04

Vrijdag 06/04

Maandag 09/04

Dinsdag 10/04

Woensdag 11/04

Donderdag 12/04

Vrijdag 13/04

Maandag 16/04

Dinsdag 17/04

Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd

Plaats en tijdstip

Soep maken

Living VM

Panna cotta

Living NM

Actualiteit

Living VM

Wellness

Living NM

Ballonspel

Living VM

Beweginsspel

Living NM

Turnen

Poly 10u

Zang

Living NM

Turnen

Poly 10u

Muziekquiz

Living NM

Soep maken

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Avondactiviteit: rolmops

Living Av

Restaurantdag

Living Mi

Muziek

Poly 10u

Actualiteit

Living VM

Gezelschapsspel

Living NM

Turnen

Poly 10u

Crea

Living NM

Turnen

Poly 10u

Spreukenspel

Living NM

Soep maken

Living VM

Paasdessertbuffet samen met de
vrijwilligers

Living 14u30
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Woensdag 18/04

Donderdag 19/04

Vrijdag 20/04

Maandag 23/04

Dinsdag 24/04

Woensdag 25/04

Donderdag 26/04

Vrijdag 27/04

Maandag 30/04

Spel

Living VM

Hoger-lager

Living NM

Voorlezen

Living VM

Wellness

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bewegingsspel

Living NM

Start week van de valpreventie
Koor

Kapel 15u30

Activiteit 3de leerjaar

Living NM

Soep maken

Living VM

Chocoladesalami

Living NM

Lenteontbijt

Living VM

Actualiteit

Living NM

Wellnesskoffer

Living VM

Bingo

Living NM

Turnen

Poly 10u

Dansfeest

Hove 15u

Turnen

Poly 10u

Wellness

Living NM
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HOVE
MAQUILLAGE
Op vrijdag 3 maart kwam de Wellnesskoffer langs op
Hove. De bewoners konden genieten van
gezichtsverzorging en maquillage. Enkele dames kozen
voor een lichte blush op de wangen terwijl anderen
liever hun ogen lieten spreken.

TUINIEREN
De bewoners van Hove hebben groene vingers!
Dat hebben wij ontdekt met de voorbereidingen
voor de feestweek van Huize Sint-Jozef. We
zorgden voor enkele potten aarde, nieuwe
plantjes en genoeg bloempotten om de
terrassen van Hove lente-klaar te maken. De
handen vuil maken kan plezant zijn en het
resultaat mocht er dan ook zijn!
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Dag en datum

Activiteit: Huize Hove

Plaats en tijdstip

Maandag 02/04

Bingo

Hove – 15u

Dinsdag 03/04

Kookactiviteit

Hove – 15u

Woensdag 04/04

Kaarting

Hove – 15u

Donderdag 05/04
Vrijdag 06/04

Volksspelen
Zang-namiddag

Hove – 15u
Hove – 15u

Maandag 09/04

Memory

Hove – 15u

Dinsdag 10/04

Mannenmoment
Kookactiviteit

14u30 cafetaria
Hove – 15u

Avondactiviteit

Hove – 17u

Restaurantdag

Hove – 11u

Wellnesskoffer

Hove – 15u

Donderdag 12/04

Tafelspel

Hove – 15u

Vrijdag 13/04

Gymnastiek op muziek

Hove – 15u

Woensdag 11/04
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Maandag 16/04

Denksport

Hove – 15u

Dinsdag 17/04

Paasdessertbuffet samen met de
vrijwilligers

14u30 living

Woensdag 18/04

Mölkky

Hove – 15u

Donderdag 19/04

Volksspelen

Hove – 15u

Vrijdag 20/04

Hoger-lager spel

Hove – 15u

Maandag 23/04

Groepsturnen week van de valpreventie

Hove +1 – 14u30

Koor

Kapel – 15u45

Dinsdag 24/04

Kookactiviteit

Hove – 15u

Woensdag 25/04

Lente-ontbijt

Hove 8u – 10u30

Bingo

Hove – 15u

Donderdag 26/04

Gezelschapsspel

Hove – 15u

Vrijdag 27/04

Dansfeest “Week van de Valpreventie”

Hove – 15u

Maandag 30/04

Denksport

Hove – 15u

DIENSTOVERSCHRIJDEND
TERUGBLIK FEESTWEEK
Onze nieuwbouw Hove werd vorig jaar in februari
in gebruik genomen.
Ter gelegenheid van de inzegening van het
nieuwe gebouw organiseerden we in de week van
19 maart, tevens ook de feestdag van de Heilige
Jozef, verschillende activiteiten.
We startten de week met een eucharistieviering en de inzegening van onze
nieuwbouw Hove. Er werden ook 4 kruisbeelden gezegend die daarna een plaats
kregen in elke living van Hove. Daarna volgde een feestelijk dessertbuffet voor
bewoners, vrijwilligers en medewerkers.
Op dinsdag heetten we al onze externe samenwerkingspartners welkom voor een
rondleiding in onze nieuwbouw voorafgegaan door een interactieve route doorheen
ons hele huis. Wij willen hen op deze manier bedanken voor de realisatie van het
hele bouwproject maar ook voor de blijvende samenwerking.
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Op woensdag was het de familie die kon kennismaken met
Hove. Een lekker dessertbuffet stond hen op het einde van
de rondleiding op te wachten.
En de feestweek ging maar door...
Op donderdag 22/03 mochten we de buurtbewoners
verwelkomen om een kijkje te nemen in ons huis. Ook
namen we van deze gelegenheid gebruik om personen met
interesse in een assistentiewoning uit te nodigen.
Geen betere manier om de feestweek af te sluiten dan met
een traditionele T-dansant! Onder muzikale begeleiding
van DJ Eddy dansten onze bewoners er op los. Of ze
genotengewoon van het gebeuren, moet ook kunnen. Een
pintje bier, een lekker hapje, leuke muziek, meer moet dat
niet zijn!
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GEBRUIKERSRAAD WZC
Door de drukke feestmaand maart vonden we geen gaatje meer in de agenda om er
een gebruikersraad in te plannen. De gebruikersraad voor de bewoners van het
woonzorgcentrum is een maand opgeschoven en gaat door op dinsdag 10 april om
16u in de cafetaria. In dit overleg komen bewoners samen met verantwoordelijken
van de voorziening om de dienst- en zorgverlening te bespreken. De activiteiten en
het maaltijdgebeuren worden ook geëvalueerd. Op dit overleg zijn ook de
familieleden van de bewoners uitgenodigd.

LENTEONTBIJT

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Over heel Vlaanderen gaat in de week van 23 tot 27 april de jaarlijkse “Week van de
Valpreventie” door. Ook WZC Huize Sint-Jozef wil dit evenement in de kijker zetten.
We starten op maandag 23 april met een aangepaste en dynamische turnles, want
veel bewegen is de beste remedie tegen valpartijen. Op dinsdag wordt er een
valquiz georganiseerd. Hier wordt de basiskennis getest zodat men valpartijen kan
voorkomen. Op donderdag worden op een ludieke wijze en aan de hand van het
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spel “Huisjeweltevree” de mogelijke risico’s in en rond de woning belicht. Op
vrijdag gooien we onze beentjes los op het dansfeest.
Want veel bewegen blijft het beste middel om valpartijen te voorkomen. De
gedetailleerde agenda vinden jullie terug in het overzicht per dienst.

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS
Vancayseele Jacqueline
Hennin André
Platteau Henri
Verdonck Marc
Otte Marie

01/04/1933
03/04/1926
09/04/1930
21/04/1940
21/04/1952

85 jaar
92 jaar
88 jaar
78 jaar
66 jaar

Flat 1F
Flat GE
Flat 2F
Flat 2A
Flat 1H

Res. Louise
Res. Louise
Res. Louise
Res. Louise
Res. Louise

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

OVERLIJDEN
De heer Palmer Verfaillie uit flat 2B (Residentie Louise) is op woensdag 21 maart
overleden in het Jan Ypermanziekenhuis. Palmer werd 86 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Palmer veel sterkte bij dit verlies.
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RESTAURANTDAG + GEBRUIKERSRAAD
Op woensdag 11 april gaat de maandelijkse restaurantdag door. Vanaf 11u zijn
jullie welkom in de living van Hove 1.
Jullie kunnen zich inschrijven op de inschrijvingslijst aan de ingang (Residentie
Louise) of in de living (Hove). De prijs hiervoor bedraagt 15 euro, en daarin zit een
aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie inbegrepen. Aansluitend gaat de
gebruikersraad door in dezelfde ruimte vanaf 14u.

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
 TURNEN
Turnen op maandag 23 april om 14u30 in de living van Hove +1. Het wordt
een speciale en dynamische turnles in het kader van de ‘Week van de
valpreventie’.

 QUIZ ROND VALPREVENTIE
Op dinsdagnamiddag 24 april gaat om 14u30 in de living van Hove +1 een quiz
door rond valpreventie. Deze quiz is bedoeld voor mensen die nog zelfstandig
thuis wonen of in een assistentiewoning.

Koor
We komen samen op maandag 23 april
om 15.45 uur in de kapel

LENTEONTBIJT
Op woensdag 25 april bent u als bewoner van de assistentiewoningen uitgenodigd
op het lenteontbijt. Familieleden zijn ook van harte welkom. Dit gaat door van 8u tot
10u30 in de living van Hove 1. De prijs bedraagt 9 euro per persoon en gaat naar de
activiteitenwerking binnen het WZC. Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt tegen 20
april aan het onthaal. Afhaalontbijten bestellen is ook mogelijk!

UITSTAP NAAR DE PATERS
Op dinsdag 29 mei gaan we met zijn allen naar de paters in Vleteren. Noteer deze
datum alvast in jullie agenda. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog!
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BELEIDSINFO
HEBBEN FAMILIELEDEN ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?
Weldra staat de lente- en zomerperiode opnieuw voor de deur. Ideaal weer om eens
te gaan wandelen of op uitstap te gaan met de bewoners. De woonbegeleiders
slagen erin, om samen met ons vrijwilligersteam, iedere bewoner (indien de
bewoner dit wenst) regelmatig mee te nemen op wandeling, als zijn/haar
gezondheidstoestand dit toelaat.
Vanuit de vakgroep wonen stellen we vast dat het een meerwaarde is wanneer de
bewoner samen op wandeling of uitstap kan gaan met zijn/haar (klein)dochter of
(klein)zoon of andere familieleden. De familiale band zorgt voor een verrijkende
ervaring. Daarom willen wij een oproep doen aan familieleden van bewoners om
eens mee te gaan op wandeling of uitstap.
Naast de wandelingen en uitstappen kan u als familielid ook ondersteuning bieden
tijdens de ochtend- of namiddagactiviteiten (zoals koken, bloemschikken,
dansen,naaien…). Voor de praktische zaken kan u contact opnemen met de
verantwoordelijke van het wonen, Valérie Pattyn via 057/22.69.88 of via
valerie.pattyn@huizesintjozef.be.

Derdebetalersregeling – huisartsen
De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het
ziekenfonds ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.
In overleg met de verschillende regionale woonzorgcentra en de huisartsen werden
hieromtrent een aantal afspraken gemaakt:
Vanaf 1 januari 2018 wordt volgend systeem toegepast :
De arts verwerkt de betaling van de vergoeding via het derde betalersysteem.
Voor wat betreft de verwerking van het remgeld :
De arts maakt per bewoner één verzamelstaat met vermelding van :
de data van de bezoeken
het aangerekende remgeld per bezoek
het totaalbedrag van het remgeld voor deze verzamelstaat.
De arts bezorgt de individuele verzamelstaat twee maal per jaar aan het WZC
Voor de periode juli – december tegen 20 januari
Voor de periode januari – juli tegen 20 juli
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Het WZC neemt de betaling van de remgelden op in de onkostennota (gericht aan
de bewoner) van respectievelijk januari en juli .
Het WZC stort het totale bedrag aan remgeld door aan de arts ( voor alle bewoners
samen).

Samen Tafelen
Op woensdag 21 maart vond de eerste editie van samen tafelen plaats. Samen met
zorgnetwerk Ieper willen we de senioren uit de buurt (Ligywijk en Hovelandpark)
maandelijks samenbrengen tijdens een gezellige maaltijd. Voor 13 euro kan men
genieten van een aperitief, soep, middagmaal, dessert en koffie.
Op de eerste editie mochten we 22 personen verwelkomen. De volgende “samen
tafelen” gaat door op de derde woensdag van april vanaf 11u30 in de cafetaria van
het WZC.

PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Vandevoorde Lucy
Hamers Cindy
Vanhoenacker Patrick
Houthoofd Marijke
Mahieu Charlotte

06/04/1971
10/04/1982
10/04/1958
12/04/1965
15/04/1985

Gelukkige verjaardag!!!

GEBOORTE
Op vrijdag 9 maart werden Bo Gouwy (zorgkundige Huize Beatrijs) en Jarrith
Scheerlinck de trotse ouders van een eerste zoontje Georges. We wensen hen van
harte proficiat en veel geluk in de toekomst!
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PERSONEELSWISSELS
Op 16 maart ging Femke Deleu (kinesitherapeut
Huize Beatrijs) uit dienst. Zij gaat een nieuwe
uitdaging aan. We wensen haar het allerbeste toe
en danken haar voor haar jarenlange inzet. Dirk
Roquet (kinesitherapeut Hove) werkt vanaf 19
maart voltijds en verzekert de continuïteit van
kinesitherapeutische zorg op Huize Beatrijs.
Op 6 maart startte Catherine Dejonckheere als
diensthoofd zorg op Hove. Catherine is 38 jaar,
woonachtig in Zwevegem en reeds 9 jaar werkzaam in de ouderenzorg, zowel als
verpleegkundige als hoofverpleegkundige. Wij heten Catherine van harte welkom en
wensen haar alle succes toe bij deze nieuwe start.

VRIJWILLIGERS
PAASDESSERTBUFFET
WZC Huize Sint- Jozef nodigt alle vrijwilligers uit
om samen met de bewoners te genieten van een
paasdessertbuffet als dank voor jullie inzet. We planden
dit evenement een maand later in dan gewoonlijk, zodat
Valérie erbij kan zijn.
U bent welkom op dinsdag 17 april vanaf 14.30 uur in
de livings bij de bewoners.
Inschrijven kan bij Valérie via
valerie.pattyn@huizesintjozef.be of telefonisch op het
nummer 057/226988.

VRIJWILLIGERSVERGADERING
Voor de aanvang van de wandelingen willen wij naar jaarlijkse gewoonte opnieuw
een vergadering organiseren voor de vrijwilligers. Deze gaat door op vrijdag 20 april
om 14u30 in de grote vergaderzaal. Samen met de vrijwilligersgroep staan we stil
bij de werking van de cafetaria, de organisatie en het verloop van het wandel- en
uitstappenseizoen alsook de activiteiten op de diensten.
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LENTEONTBIJT
Op woensdag 25 april bent u als vrijwilliger uitgenodigd op het lenteontbijt.
Partners en andere familieleden zijn ook van harte welkom. Dit gaat door van 8u tot
10u30 in de living van Hove 1. De prijs bedraagt 9 euro per persoon en gaat naar de
activiteitenwerking binnen het WZC. Inschrijven is noodzakelijk en gebeurt tegen 20
april aan het onthaal. Afhaalontbijten bestellen is ook mogelijk!

START WANDELSEIZOEN
Op donderdag 3 mei wordt het wandelseizoen op gang getrokken met de eerste
kapelletjestocht voor de bewoners van Huize Ida, de andere kapelletjestochten
vinden plaats op 8 en 15 mei. De eerste echte wandeling gaat door op dinsdag 22
mei. Zoals vorig jaar werken we met het systeem dat op dinsdag de bewoners van
Huize Beatrijs en Hove 1 gaan wandelen en op donderdag de bewoners van Huize
Ida en Hove 0. Wij hopen opnieuw op jullie ondersteuning zodat de bewoners heel
veel de kans krijgen om een toertje te kunnen doen in de gezonde buitenlucht!

À PROPOS
IN DE “GROOTE KRUISKALKSYDE”
Paasmaandag 2 april 2018. Café “De Groote Kruiskalksyde”. Tafel ‘JEGEMI’
“Zeg Gerard, heb ik je gisteren niet naar de Paasmis zien gaan?” Jeroom kijkt zijn
maatje met grote, verwonderde ogen aan, maar de reactie van Gerard komt er al
heel gauw aan. Laten we ze dan maar misschien wat traditioneel, maar zeker toch
heel pathetisch noemen. “Luister eens Jeroom. Het is maar één keer in een jaar
Pasen en ik ga al jaren lang met Pasen naar de hoogmis, dus ook dit jaar. En
trouwens vroeger MOESTEN we wel gaan. Ik had ook graag onze nieuwe pastoor
gezien en ik moet eerlijk zeggen, ’t is nog een jonge gast, maar hij doet het heel
goed hoor!”
“ ‘k Ga ook heel eerlijk zijn” beaamt Michel. “Kijk Jef, schenk maar drie Paters in,
want Paters en pasters dat is toch bijna hetzelfde.” Men hoort de flesopener van
onze waard driemaal ‘tjoep’ zeggen en alras staan er drie witbruine, schuimende
Paters op de kapiteltafel. Uiteraard worden ze vergezeld van wat ‘waard’ige
commentaar. “Paters, bevestigt hij, zijn uiteraard superheerlijk, maar die mannen
hebben het toch niet gemakkelijk hoor! Ik heb eens horen zeggen dat er in Frankrijk
een heel strenge patersorde is, de Silencianen heten ze. In hun klooster daar, mag er
helemaal niet gepraat worden. Alles geschiedt er in volstrekt stilzwijgen. Er is maar
één uitzondering. Eénmaal in een jaar, met Pasen mag één pater één zin uitspreken.
Nu is het dit jaar de beurt aan pater Ambrosius. Juist na het Paasmaal staat hij dus
recht, kijkt vader abt en zijn medebroeders recht in de ogen en zegt met luide,
kwade stem: “De soep hier is heel slecht!”
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Gedurende zeven jaar moeten onze fraters weer het stilzwijgen bewaren en dan
mag pater Benedictus weer de verlossende zin uitspreken. Ook deze pater is heel
boos en brult superluid: “ De soep is hier erbarmelijk slecht!” Weer zeven lange
jaren ‘silence’ en toevallig is het nu de beurt aan Vader Abt. Onze hoofdpater is
woest, slaat met zijn vuist op tafel en schreeuwt: “ Zal dat hier nu gedaan zijn met
dat gezaag over de soep?”
“Maar de paus, repliceert Michel, die heeft nog een veel hogere positie dan een abt
en die heeft dan bijgevolg ook meer problemen. “De baas van de Coca Cola, komt hij
uit de hoek, had een audiëntie bij papa Paus aangevraagd. O.K.
Ze vulden de tijd met wat te praten over Coca’s en andere Cola’s en opeens vroeg
onze Cocabaas: “ Heilige Vader, wil je eens iets voor mij doen? Kijk , ik weet dat jullie
in het ‘Onze Vader’ bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Kunnen jullie dat
niet veranderen in ‘Geef ons heden onze dagelijkse Coca Cola?’ Als je dat kunt
bereiken dan wil ik gerust met enkele miljoenen uw Kerk steunen”. De paus weifelt
even en besluit zijn financiële raadgever, Monseigneur Argentini op te bellen. Hij
neemt zijn smartelijke Phone en de Colamanager hoort hem vragen: “Dag
Monseigneur, dat contract met de bakkersbond, wanneer loopt dat ten einde?”
Even volgt een gewijde, religieuze stilte, maar naar verluidt vertoeft Gerard wel
vaker in Vaticaanse kringen. “Ik heb een maat, pocht hij die Maurice heet en weet
je, deze Maurice kent men overal, vooral in hogere kringen. Onze koning Filip
bezocht eens de fabriek waar M. werkte en weet je wat? Ze hebben meer dan één
uur met elkaar gepraat. Een maand later zie ik op TV president Trump en wie staat
er daar rechts van hem? Jawel, mijn goede vriend Maurice. Nu, nog een maand later
maken mijn vrouw en ik een citytrip naar Rome en uiteraard (Ik moest wel van mijn
vrouw!) schuif ik aan op het Sint – Pietersplein voor de pauselijke zegen. Ik kijk naar
het balkon en warempel wie staat daar naast de Paus? Wel ja, onze Maurice. Ik ben
nog niet van mijn verwondering bekomen of daar tikt een Chinees, die naast mij
staat, op mijn schouder en vraagt in zijn beste Engels: “Excuse me Sir, but who is die
man daar, with zijn wit hoedje naast Maurice?” Er klinkt een beleefd, fragmentarisch
lachje, waarvan Jeroom gebruik maakt om drie nieuwe Paterkuipen te bestellen. ‘Ja,
verontschuldigt hij zich, van pastoors weet ik niet zoveel. Ik weet alleen nog dat we
met de school nu en dan eens naar de biecht moesten. Ik zei dan daar altijd
hetzelfde: “Ik heb 2 maal gelogen en 3 maal ongehoorzaam geweest, maar nu moet
ik weg hoor, anders beschuldigt mijn vrouw mij van ‘achterklap en liegen’ Daaag!”
“Eerwaarde Vader, ik heb éénmaal vergeten te betalen!” prevelt E.H. Jozef. Jeroom
kijkt zeer kwaad naar zijn biechtvader, smijt enkele muntstukken op de toog en slaat
de cafédeur met een harde smak achter zich dicht. Volgende keer gaat hij
waarschijnlijk bij de duivel te biechte !

30

OVER HET WEER GESPROKEN!
1 april: Hugo
Bel onmiddellijk de 112!
Op St Huigen
valt de sneeuwman in duigen

10 april: Ezechiël
Wie wind zaait, zal vlas oogsten
Wie zaait op St Ezechiël,
zijn vlashaart lukte altijd wel.

3 april: Isidorus
Ben je het noorden nog niet kwijt?
Is Isidorus voorbij
Noorderwind voorbij!

14 april: Tiburtius
Ook ‘wei’ doen niet aan politiek!
Op St Tiburtius na de noen
worden alle velden ‘groen’.

HOOR! DAAR IS SCOOP!
Ram
21 maart – 20 april
Dag Rammelaar, we zien het aan je terneergeslagen blik. Je bent ontmoedigd en ziet
het helemaal niet meer zitten. Ook lijdt je aan heel wat kwaaltjes. Tijd dus om je ‘
gedachten ‘ eens dringend te verzetten. De beste remedie daarvoor is een goede
sport uit te kiezen. Wat dacht je b.v. van ‘ nachtfietsen ‘ door de vele, opengebroken
Ieperse straten? Zorg echter voor een goede zaklamp want het kan er erg gevaarlijk
zijn!
Stier
21 april – 20 mei
Dag El Toro, omdat je niet zoveel om handen hebt,
voel je je dan ook echt waardeloos. Je wil wel werken
maar je vele sollicitaties worden nooit beantwoord.
Wij hebben echter een heel goede raad voor jou.
Open in Ieper een lampenwinkel want dat wordt
zeker een commercieel succes. Je hebt alvast reeds
één potentiele klant.
Let echter goed op! Op je etageraam blokletter je
best niet ‘ HALLO GEEN LAMPEN’, anders komt er
geen kat!
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OP 1 APRIL ZENDT MEN DE ZOTTEN WAAR MEN WIL!
We kennen ze allemaal: Aprilvissen en aprilgrappen. Laat u dus
op ‘ bewuste ‘ datum niet beetnemen, want anders gaat onze
bekendste mei spreuk volledig de mist in:
In mei legt niet iedere vogel een ei,want op 1 april
nemen heel wat vogels de pil!
De oorsprong van dit bijzonder, grappig tijdverdrijf zou teruggaan tot het jaar 1592.
Toen immers, besliste Paus Gregorius XIII een nieuwe tijdrekening in te voeren. We
kennen ze beter als de Gregoriaanse kalender. Het nieuwjaarsfeest dat toen gevierd
werd van 25 maart tot 1 april werd vervangen door een ééndagsfeest op 1 januari.
Heel wat mensen die dit vergeten waren of de nieuwe tijdrekening niet
aanvaardden kregen dan uitnodigingen voor niet gehouden feestjes of grappige
geschenkjes.
Een overzicht van enkele goed geslaagde aprilgrappen
1 april 1960: Een krant meldt dat de toren van Pisa omgevallen is. Er zijn noch
doden, noch gekwetsten. Heel wat toeristen komen kijken zodat in Pisa heel wat
pizza’s worden verkocht.
1 april 1969: Nederland maakt zich op voor een grote, landelijke actie tegen
‘zwartkijkers’. Een speciale ingerichte auto zal door de straten rijden en de ‘niet
betalende kijkers’ met een scanner opsporen. Wanneer men echter het toestel
bedekt met aluminiumfolie heeft deze scanning echter geen enkel effect. In een
minimum van tijd wordt over de Moerdijk alle folie opgekocht.
1 april 1991: In het VTM journaal meldt men dat Anderlecht ‘Emmers’ heeft
gekocht. Twee ijzeren en vier plastieken. ( De voetballer Marc Emmers speelde
toendertijd bij K.V. Mechelen en ging een jaar later ‘daadwerkelijk’ naar Anderlecht.)
1 april 2008: De NMBS stuurt volgend bericht de wereld in: Vanaf heden worden in
alle stations de wissels op zomertijd gezet.
1 april 2018: Alle residenten van ‘Huize Sint – Jozef’ in Ieper krijgen deze maand
dubbel pensioen. Ook de wedden van het dienstpersoneel worden verdubbeld!
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