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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Mei
Ondertussen konden we al genieten van een aantal mooie ‘zomerse’ dagen en
kijken we met z’n allen uit naar de wekelijkse wandelingen die in mei weer van start
gaan. We hopen dat de weergoden ons dit jaar gunstig gezind zijn, zodat de
wandelingen niet te vaak moeten worden afgelast. Hierbij willen wij alvast de vele
vrijwilligers bedanken die telkens klaar staan om onze bewoners een mooie
namiddag te bezorgen.
In de meimaand vieren we ook alle moeders. In de rubriek Zingeving gaat de
aandacht uit naar Maria, terwijl wij hier de dames eren met een heuse damesweek.
Deze en nog veel meer activiteiten vindt u terug in de activiteitenkalenders.
De mooie sfeerbeelden van de afgelopen maand kunnen uiteraard ook in deze editie
van ‘Ten Huize’ niet ontbreken en ook in café “De Groote Kruiskalksyde” zijn de
stamgasten weer van de partij.
Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
MEIMAAND MARIAMAAND
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men U,
Maria, tegen...
Van oudsher wordt de maand mei ook wel de Mariamaand genoemd. In de
religieuze beleving van de huidige ouderen leeft deze Mariadevotie nog sterk door.
De Mariaverering behoort tot de volksdevotie, het ervaringsgerichte luik van het
geloof. In de uiting hiervan ervaart het volk Gods aanwezigheid en beleeft men het
geloof in gebaren en symbolen. Maria wordt gezien als iemand van ons, die tot de
wereld van God behoort. Deze idee wordt ook uitgebeeld in de iconografie. Op
iconen draagt Maria meestal een blauw onderkleed. Blauw is het symbool van de
menselijkheid. Haar bovenkleed is rood/purper/bruin. Rood is de kleur van het
goddelijke. Hiermee wil men visueel uitdrukken dat Maria als mens bekleed werd
met het goddelijke. Bij de Christus-iconen is dit precies het omgekeerde.
Maria wordt vereerd als Moeder Gods, maar ook voor haar persoonlijke kwaliteiten,
waaronder die van luisterend oor. Omwille van haar leven, wordt zij als iemand
gezien waarbij men terecht kan voor hulp. Maria komt doorheen de evangelies naar
voor als iemand die een gelovig vertrouwen in God en haar zoon Jezus had. Maria is
dus een voorbeeld bij uitstek van geloof en gehoorzaamheid. Maria’s gelovig
bestaan leert ons wat geloven eigenlijk betekent. Het gaat niet om het aannemen
van een reeks onbegrijpelijke waarheden, maar om een leven in verbondenheid met
God en met mensen. Christenen drukken het vertrouwen in haar uit op
verschillende manieren, zoals het Wees Gegroet.
Ze heeft ook veel pijn gekend, wanneer Jezus’ optreden
werd verworpen, bij zijn kruisdood, maar ze aanvaardt
dit alles. Gods wil is haar wil. Mensen herkennen zichzelf
in die (mede)lijdende Maria en bidden tot haar geeft hen
steun en kracht.
In de meimaand wordt extra aandacht aan devotie tot
Maria gegeven. Dit gebeurt door het organiseren van
rozenkranssessies, bloemen- en kaarsenhuldes bij
Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies, het
organiseren van bedevaarten, enzovoort.
De meimaand wordt afgesloten met op 31 mei: het feest
van Maria Visitatie. Op dit feest vieren we het bezoek van Maria aan haar nicht
Elisabeth. Wanneer Elisabeth Maria ziet komen, wordt zij vervuld van de Heilige
Geest. Haar ongeboren zoon, Johannes de Doper, springt op in haar schoot en zij
zegt tegen Maria: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de
vrucht van je schoot!". Maria antwoordt met een lofzang op God, het Magnificat.
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KAPELLETJESTOCHT
Het is stilaan een goed ingeburgerde traditie geworden. In het begin van de
meimaand gaan we traditiegetrouw op kapelletjestocht. We wandelen door de
omgeving en houden halt aan enkele Mariakapelletjes. We bidden, luisteren naar
verhalen en gedichten, en zingen gekende Marialiederen. Halverwege de namiddag
vieren we eucharistie in de St. Jacobskerk of de St. Pieterskerk. We sluiten de
middag af met koffie en gebak in het Novotel hotel.
Voor deze activiteit, die drie keer plaatsvindt (telkens voor een andere groep
bewoners), zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Wie wenst mee te gaan op
kapelletjestocht als begeleider kan zijn naam doorgeven aan de woonbegeleiders.

PASTORALE AGENDA
Kapelletjestochten:
Donderdag 3 mei: Huize Ida
Dinsdag 8 mei: Hove
Dinsdag 15 mei: Huize Beatrijs

BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Raymonde Tytgat
Georgette Vanstechelman
Paulette Catrysse
Madeleine Swynghedauw
Monique Dewulf
Simonne Cruydt
Gerard Devos
Erna Heemeryck
Ivonne Corthals
Maria Hoorelbeke

07/05/1928
08/05/1939
13/05/1938
14/05/1920
20/05/1943
21/05/1931
21/05/1924
24/05/1933
24/05/1920
28/05/1929

90 jaar
79 jaar
80 jaar
98 jaar
75 jaar
87 jaar
94 jaar
85 jaar
98 jaar
89 jaar

K143
K2016
K224
K 129
K132
K136
K234
K25
K205
K237

Huize Beatrijs
Hove (NEH)
Hove
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Hove
Huize Ida
Hove (NEH)
Hove (NEH)

Gelukkige verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Op maandag 16 april nam mevrouw Denise Baillieul haar intrek in kamer 144 (Huize
Beatrijs). Denise is afkomstig van Ieper.
We wensen haar een mooie tijd in ons midden.
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VERHUISD
Op woensdag 4 april ruilde mevrouw Annie Leroy kamer 212 (Hove) in voor flat 2B
in Residentie Louise.
Mevrouw Theresia Christiaens verhuisde op dinsdag 10 april van flat 12 (Hove) naar
kamer 212 (Hove 0).
We wensen hen een vlotte aanpassing!

OVERLIJDENS
Op dinsdag 10 april is mevrouw Marguerite Blomme in het ziekenhuis overleden.
Ze verbleef in kamer 144 (Huize Beatrijs). Marguerite werd 96 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Marguerite veel sterkte in deze tijden van
afscheid.

HUIZE IDA
VERJAARDAGSFEEST MARIA VANDAMME
Op 27 maart werd Maria 96 jaar en dit vierden we onder het moto ‘hoe meer zielen
hoe meer vreugd’! Samen met de familie werd een groots feest opgezet.
Familieleden en bewoners maakten er samen met Maria een gezellige namiddag
van!
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PAASDESSERTBUFFET
Naar jaarlijkse gewoonte verwenden we onze vrijwilligers met een lekker
dessertbordje. Dit jaar was het een maand later dan anders, en daarom nodigden
we hen uit op ons paasdessertbuffet van dinsdag 17 april. We mochten volgende
vrijwilligers op onze dienst verwelkomen: Irène, Rita, Edwine, Frieda, Annie, Nicole
en Christiane.

Dag en datum

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Dinsdag 01/05

Feestdag

Woensdag 02/05

Komkommersoep

9u living

Kaarting

Living om 14u30

Actualiteit

9 u living

Kapelletjestocht

13u30 Polyvalente zaal

Actualiteit

9 u living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

Fruit met platte kaas

Living om 14u30

Donderdag 03/05

Vrijdag 04/05
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Maandag 07/05

Dinsdag 08/05

Actualiteit

9uur in living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

UNO

13u30 in living

Actualiteit ( groenten snijden )

9 uur in living

Mannenmoment

14u30 Cafetaria

Fruit met platte kaas
Woensdag 09/05

Donderdag 10/05
Vrijdag 11/05

Maandag 14/05

Dinsdag 15/05

Tomatensoep
RESTAURANTDAG

11 uur living

Individueel (kaarting )

14 u30 in living

FEESTDAG
Actualiteit

9uur in living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

Broodpudding met appelen

14u30 in living

Actualiteit

9uur in living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

Modeweek: modeshow Dimodaplus

14u30 Hove +1

Actualiteit

9uur in living

Modeweek: Verkoop schoenen Elysee
Shoes

14u30 Hove +1

Avondactiviteit : croque-madam
Woensdag 16/05

Donderdag 17/05

Vrijdag 18/05

Maandag 21/05

9uur in living

17u Living

Kippensoep

9uur in living

Individueel (massage + kaarting )

14u30 in living

Actualiteit

9uur in living

Modeweek: verkoop nachtkledij Ligne
Douce

14u30 Hove +1

Actualiteit

9uur in living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

Pannenkoeken met ijs

14u30 in living

FEESTDAG
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Dinsdag 22/05

Woensdag 23/05

Donderdag 24/05

Vrijdag 25/05

Maandag 28/05

Dinsdag 29/05

Woensdag 30/05

Donderdag 31/05

Actualiteit

9uur in living

bingo

14.30 in de living

Paprikasoep

9uur in living

Kaarting

14u30 in living

Actualiteit

9u30 in living

Wandeling

14u Polyvalente zaal

Actualiteit

9uur in living

Groepsturnen

10u Polyvalente zaal

Petit beurre taart

14u30 in living

Actualiteit

9 uur in living

Groepsturnen

10uur polyvalente zaal

Activiteit met lagere school:
speelplaatsspelletjes

14u30 living

Actualiteit

9 uur in living

Kegelspel

14u30 in living

Aspergesoep

9uur in living

Kaarting (individueel)

14u30 in living

Actualiteit

9uur in living

Wandeling

14u Polyvalente zaal
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HUIZE BEATRIJS
DESSERTBUFFET
Naar jaarlijkse traditie nodigden wij de vrijwilligers uit bij ons in de living. We
verwenden hen met een lekker dessertbuffet. Want dat hebben ze wel verdiend.
Het was een heel gezellige, zoete namiddag.
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NAMIDDAGJE MUZIEK
Een namiddagje muziek in quizvorm is altijd fijn. Zowel oude als jongere nummers,
trage als snelle, serieuse als vrolijke liedjes passeerden de revue. Voor elk wat wils
dus… Een voorsmaakje voor het dansfeest de week erna!

TURNEN
Op huize Beatrijs hebben we een aantal vaste
klanten voor de wekelijkse turnsessies. Rust
roest, dat hebben zij heel goed begrepen.
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Dag en datum

Woensdag 02/05

Donderdag 03/05

Vrijdag 04/05

Maandag 07/05

Dinsdag 08/05

Woensdag 09/05

Vrijdag 11/05

Maandag 14/05

Dinsdag 15/05

Woensdag 16/05

Donderdag 17/05

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Komkommersoep maken

Living VM

Wellness

Living NM

Actualiteit

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Fruit met platte kaas

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bingo

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Tomatensoep maken

Living VM

Restaurantdag

Living Mi

Gezelschapsspelen

Living NM

Turnen

Poly 10u

Broodpudding met appelen

Living NM

Turnen

Poly 10u

Modeweek: modeshow Dimodaplus

14u30 Hove +1

Soepgroenten snijden

Living VM

Kapelletjestocht + modeweek

13u30 Living

Avondactiviteit: croque madame

Living Av

Preisoep maken

Living VM

Verwennamiddag

Living NM

Actualiteit

Living VM

Modeweek: verkoop nachtkledij Ligne
Douce

14u30 Hove +1
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Vrijdag 18/05

Dinsdag 22/05

Woensdag 23/05

Donderdag 24/05

Vrijdag 25/05

Maandag 28/05

Dinsdag 29/05

Woensdag 30/05

Donderdag 31/05

Turnen

Poly 10u

Pannenkoeken met ijs

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Wandeling
Paprikasoep maken

14u Polyvalente
zaal
Living VM

Vragenronde ‘What matters to you?’

Living NM

Actualiteit

Living VM

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Petit beurre taart

Living NM

Turnen

Poly 10u

Activiteit 4de leerjaar:
speelplaatsspelletjes

Living NM

Soepgroenten snijden

Living VM

Wandeling
Aspergesoep maken

14u Polyvalente
zaal
Living VM

Muziek

Living NM

Actualiteit

Living VM

Kaarten

Living NM
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
HET DAGELIJKS LEVEN
Enkele sfeerbeelden van de voorbije maand…

MUZIEKQUIZ
Jaja, weeral muziek. Want daarmee maken we onze bewoners toch zo blij. Deze
keer was het in de vorm van een quiz. Het was opvallend hoeveel juiste antwoorden
er vielen! Uiteindelijk wonnen de kreuners met een kleine voorsprong.
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DESSERTBUFFET
We zijn onze vrijwilligers toch zo dankbaar. Daarom trakteerden we hen op een
desserbuffet naar aanleiding van de week van de vrijwilliger. En natuurlijk konden
ook de bewoners genieten van deze talrijke dessertjes. Het was een moeilijke keuze,
want het zag er allemaal even lekker uit.
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EEN SPELLETJE MEER OF MINDER
Om een spelletje meer of minder zitten we niet
verlegen. Bij sommigen is er een gezonde
competitiedrang, maar de meeste bewoners
nemen deel voor de gezelligheid. Deelnemen is
immers belangrijker dan winnen!

Dag en datum

Woensdag 02/05

Donderdag 03/04

Vrijdag 04/05

Maandag 07/05

Dinsdag 08/05

Woensdag 09/05

Vrijdag 11/05

Maandag 14/05

Dinsdag 15/05

Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd

Plaats en tijdstip

Komkommersoep maken

Living VM

Wellness

Living NM

Actualiteit

Living VM

Bingo

Living NM

Turnen

Poly 10u

Fruit met platte kaas

Living NM

Turnen

Poly 10u

Bewegingsspel

Living NM

Soep maken

Living VM

Mannenmoment

Cafetaria 14u30

Restaurantdag

Living Mi

Kaarten

Living NM

Turnen

Poly 10u

Broodpudding met appelen

Living NM

Start dames/modeweek
Modeshow Dimodaplus

14u30 Hove +1

Soep maken

Living VM

Kapelletjestocht

Poly 13u30
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Verkoop schoenen Elysee Shoes

Woensdag 16/05

Donderdag 17/05

Vrijdag 18/05

Dinsdag 22/05

Woensdag 23/05

Donderdag 24/05

Vrijdag 25/05

Maandag 28/05

13u30 Living
14u30 Hove +1

Avondactiviteit: croque madame

Living Av

Foto’s kijken

Living VM

Verwennamiddag

Living NM

Actualiteit

Living VM

Verkoop nachtkledij Ligne Douce

14u30 Hove +1

Turnen

Poly 10u

Pannenkoeken met ijs

Living NM

Soep maken

Living VM

Wandeling

Poly 14u

Nagelzorg

Living VM

Denksport

Living NM

Spelletje

Living VM

Vragenronde “What matters to you?”

Living NM

Turnen

Poly 10u

Petit beurre taart

Living NM

Turnen

Poly 10u

Activiteit 4de leerjaar: speelplaatsspelletjes Living NM
Dinsdag 29/05

Woensdag 30/05

Donderdag 31/05

Soep maken

Living VM

Wandeling

Poly 14u

Ballonspel

Living VM

Muziek en dans

Living NM

Lezen

Living VM

Spel

Living NM
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HOVE
KAARTING
De bewoners van Hove halen de kaarten graag boven! Vooral het manillen is zeer in
trek! Er werd gespeeld, gelachen en nog wat koffie gedronken. Ook familieleden zijn
altijd welkom om mee te spelen! Ze komen er graag bij zitten en zorgen voor extra
competitie!

RESTAURANTDAG
Op restaurantdag mag het altijd net dat tikkeltje meer zijn! Daarom werden de
tafels mooi aangekleed en konden de bewoners genieten van een lekkere aperitief
met een hapje. Hmm!

LENTE-MEMORY
Soms doen we even aan denksport en dat vinden de bewoners wel eens leuk! In
thema van de lente speelden we memory. Er werd heel wat afgelachen door de
grappige foto’s in het spel en het bracht ons ook in de juiste stemming voor de
komende lentemaanden!
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HET MOOIE WEER
Het is altijd lente in de ogen van de … bewoners! Een zonnebril, een glaasje water,
een dekentje voor in de schaduw en genieten van wat extra vitamine D. Heerlijk!
De mooie lentedagen lieten we zeker niet aan ons voorbij gaan. We profiteren van
iedere zonnestraal!

DE PASSIFLORA
De mobiele wellness-koffer is reeds gekend bij de bewoners van Hove. Het mag
natuurlijk altijd een beetje meer zijn! We openden even ‘De Passiflora’ waarbij
verzorging en verwenning op een meer professionele manier gegeven wordt. Het
was voor de bewoners een fijne kennismaking met onze wellness ten huize.
De Passiflora staat open voor iedereen, zowel voor bewoners als familie en
medewerkers. Wie zichzelf in de watten wil leggen of wil genieten van extra
verzorging kan hier dus zeker terecht.
(Tip: moederdag is op komst!)
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Dag en datum
Dinsdag 01/05

Activiteit: Huize Hove

Plaats en tijdstip

Soep maken

Hove 9u30

Bingo

Hove 15u

Woensdag 02/05

Denksport

Hove 15u

Donderdag 03/04

Gymnastiek

Hove 15u

Vrijdag 04/05

Fruit met platte kaas

Hove 15u

Maandag 07/05

Groepsturnen

Hove 14u30

Dinsdag 08/05

Soep maken

Hove 9u30

Kapelletjestocht

13u30 Poly

Woensdag 09/05

Restaurantdag

Hove

Donderdag 10/05

Volksspelen

Hove 15u

Vrijdag 11/05

Broodpudding met appelen
m
Groepsturnen

Hove 15u

Modeweek: modeshow Dimodaplus

14u30 Hove +1

Soep maken

Hove 9u30

Modeweek: verkoop schoenen Elysee
Shoes

14u30 Hove +1

Avondactiviteit: croque madame

Hove 17u

Woensdag 16/05

Gezelschapsspel

Hove 15u

Donderdag 17/05

Bewegingsactiviteit

Hove 15u

Modeweek: verkoop nachtkledij Ligne
Douce

14U30 Hove +1

Vrijdag 18/05

Wensenbord “What matters to you?”

Hove 15u

Maandag 21/05

Groepsturnen

Hove 14u30

Dinsdag 22/05

Soep maken

Hove 9u30

Wandeling Hove +1

Hove 14u

Woensdag 23/05

Quiz-spel

Hove 15u

Donderdag 24/05

Wandeling Hove 0

Hove 14u

Vrijdag 25/05

Kaarting

Hove 15u

Maandag 14/05

Dinsdag 15/05

Hove 14u30
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Maandag 28/05

Groepsturnen

Hove 14u30

Activiteit 4de leerjaar: speelplaatsspelletjes
Dinsdag 29/05

Soep maken

Hove 9u30

Wandeling Hove +1

Hove 14u

Woensdag 30/05

Crea-activiteit

Hove 1 15u

Donderdag 31/05

Wandeling Hove 0

Hove 14u

DIENSTOVERSCHRIJDEND
GEZOCHT: MATERIAAL OM EEN REISKOFFER TE VULLEN
De zomer breekt aan, de ideale periode om de koffers te pakken en op reis te
vertrekken. Of de ideale periode om herinneringen op te halen aan mooie reizen en
uitstappen die onze ouderen vroeger gemaakt hebben.
Aan de hand van een koffer vol met reismateriaal (kodak, zonnebril, zonnehoed, …)
van vroeger willen wij deze leuke momenten terug bovenhalen. Heb jij toevallig nog
iets liggen op zolder of in een schuif in de kelder? Aarzel niet en bezorg het ons! Je
kan het reis-materiaal bezorgen aan het onthaal ten aanzien van de
verantwoordelijke wonen Valérie Pattyn.

DAMESWEEK
Naar aanleiding van moedertjesdag (zondag 13 mei) organiseren we een
damesweek. Tijdens deze week staat mooie en comfortabele mode centraal. De
activiteiten gaan steeds door in de living van Hove +1 telkens vanaf 14u30.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE
JARIGE BEWONERS + NIEUWE
Marie-Thérèse Verkouter
Guibertus Louwagie
Anaïse Deprez
Germaine Forceville
Maria Dondeyne
Marie-Jeanne Simoens

01/05/1931
04/05/1931
04/05/1931
12/05/1931
27/05/1926
31/05/1927

87 jaar
87 jaar
87 jaar
87 jaar
92 jaar
91 jaar

Flat GG Res. Louise
Flat 3 Hove
Flat GC Res. Louise
Flat 2D Res. Louise
Flat 3B Res. Louise
Flat 13 Hove

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

VERHUISD
Op woensdag 4 april ruilde mevrouw Annie Leroy kamer 212 (Hove) in voor flat 2B
in Residentie Louise.
Mevrouw Theresia Christiaens verhuisde op dinsdag 10 april van flat 12 (Hove) naar
kamer 212 (Hove 0).
We wensen hen een vlotte aanpassing!

OVERLIJDEN
Op dinsdag 3 april is mevrouw Alice Neysens overleden. Alice woonde in flat 3 D
(Res. Louise)en werd 93 jaar.
De heer Jozef Pattyn is op zaterdag 21 april op 91-jarige leeftijd gestorven. Jozef
verbleef samen met zijn vrouw Marie-Jeanne in flat 13 (Hove).
We wensen Marie-Jeanne en de familie en dierbaren van Jozef en Alice veel sterkte
in deze moeilijke tijden!

NIEUWE BEWONERS
Op maandag 16 april nam mevrouw Germaine Forceville haar intrek in flat 2D in
Residentie Louise. Germaine is afkomstig van Ieper.
Meneer en mevrouw Wilfried Beyls en Godelieve Schelstraete wonen sinds
maandag 23 april in flat 12 (Hove). Zij zijn afkomstig van Geluveld.
We wensen Germaine, Wilfried en Godelieve veel geluk in hun assistentiewoning.
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RESTAURANTDAG
Op woensdag 9 mei vindt de restaurantdag voor de maand mei plaats. Vanaf 11u
wordt de aperitief geserveerd, daarna volgt de soep, het hoofdgerecht en een koffie
met dessert. Dit alles kost 15 euro. Gelieve zich in te schrijven op de
inschrijvingsformulieren aan de ingang (Residentie Louise) of in de living (Hove +2).

MODEWEEK
Van 14 tot en met 18 mei gaat de modeweek door in Huize Sint-Jozef. Hierbij zijn
ook de bewoners van de assistentiewoningen uitgenodigd. In jullie brievenbus
vinden jullie de flyer. De grootse activiteiten gaan steeds door in de living van Hove
+1, telkens vanaf 14u30.

PETANQUE
Ook in mei wordt er gepetanqued! Op maandag 21 mei gaat de
volgende petanque-namiddag door in de binnentuin bij de
cafetaria.

UITSTAP DE PATERS
Op dinsdag 29 mei gaan we met zijn allen naar de paters in Vleteren. Om 16u
spreken we af in de living van Hove +2 voor de bewoners van Hove) en in de living
van Residentie Louise (voor de bewoners van Residentie Louise). Om dan samen te
vertrekken richting de paters. Gelieve zich in te schrijven op de inschrijvingslijsten en
aan te duiden welk vervoer je verkiest (met familie of met iemand van de
organisatie).
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BELEIDSINFO
INFOKANAAL
Huize Sint-Jozef beschikt nu over een splinternieuw infokanaal.
Dit kan geraadpleegd worden op de grote schermen aan het onthaal en op Hove 0
en Hove 1.
Ook kan het infokanaal rechtstreeks bekeken worden op elke televisie op kanaal 90.
Hier kunnen jullie info terugvinden over de activiteiten, maaltijden, het weer,
medewerkers,...
Op de grote schermen kan je zelf een aantal zaken opvragen: de bewonerslijst,
foto's, weekmenu en weerbericht.
We willen hiermee nog een extra stap zetten om bewoners, familieleden en
bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Veel kijk – en leesplezier!

BEZOEKREGELING HUIZE BEATRIJS BESCHERMD
Beste bezoeker,
Familie en vrienden van bewoners zijn steeds welkom en bezoek is voor onze
bewoners van groot belang. Bezoek kan een geruststellend effect hebben en een
vorm van veiligheid bieden.
Toch proberen wij tegelijkertijd ook te zorgen voor de rust en vertrouwdheid van
alle bewoners in de living. Het is voor onze bewoners heel erg belangrijk dat de
omgeving waarin ze zich bevinden rustig is. Bewoners met dementie zijn namelijk
heel gevoelig voor prikkels uit de omgeving en nemen de drukte of de rust van de
omgeving gemakkelijk over.
Daarom vragen we vriendelijk om met volgende zaken rekening te houden:
- Geen bezoek tijdens de maaltijden tenzij er hulp geboden door de bezoeker
(max. 1 bezoeker per bewoner)
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Maaltijden maken een groot deel uit van het vaste dagschema van ouderen
met dementie. Voor sommige bewoners is het door hun
dementieproblematiek niet altijd evident om de maaltijd te nemen. Om dit in
zo goed mogelijke banen te leiden, moet het maaltijdgebeuren kunnen
verlopen in een rustige sfeer waarbij er geen extra afleidingen of prikkels zijn
(bv. lawaai).
- Grote aantallen bezoekers op het zelfde moment in de living vermijden
Het is logisch dat bezoekers vaak met elkaar in gesprek gaan. Onbewust zorgt
dit voor extra prikkels in de living wat kan leiden tot onrust. Graag stellen wij
volgende alternatieven voor:
o De living met relaxzetels kan steeds gebruikt worden voor een
bezoekmoment
o Bezoek kan steeds op kamer doorgaan
o De cafetaria kan dagelijks bezocht worden
Zo kunnen de bewoners die op dat moment geen bezoek hebben, op een
rustige manier aan de activiteit deelnemen of de maaltijd nemen.

Wij danken jullie alvast op voorhand om met bovenstaande zaken rekening te
houden.
Voor verdere vragen kunt u steeds terecht bij Kelly Rollé , diensthoofd (057/22 69
83), Valérie Pattyn, verantwoordelijke wonen (057/226988) of Helen Connerty,
referentiepersoon dementie (057/22 69 78).

FAMILIERAAD
De eerstvolgende familieraad gaat door op dinsdag 12 juni om 19u in de grote
vergaderzaal (2de verdieping). Er zal bewegwijzering aangebracht worden zodat u de
locatie zeker vindt. Het programma ziet er als volgt uit:
19u:
verwelkoming
19u05: toelichting medicatiebeleid door apotheker Johan Lamoot
19u30: evaluatie vorige familieraad en bespreking thema ‘wonen en leven’
Uw aanwezigheid is volledig vrijblijvend. 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. U ontvangt nog een
persoonlijke uitnodiging en inschrijvingsformulier bij de onkostennota van april. U
kan zich ook altijd inschrijven via het onthaal (onthaal@huizesintjozef.be of 057/22
69 70). Wij hopen u te mogen verwelkomen.
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CAFETARIA IN DE KIJKER!
WAAR?
De cafetaria bevindt zich op het gelijkvloers, op Huize Ida.
WANNEER?
De cafetaria is op woensdag, zaterdag- en zondagnamiddag geopend van 14u30 tot
17u door vrijwilligers. Op andere dagen kan men de cafetaria ook bezoeken en dient
men te bellen naar het nummer 914 om een drankje te bestellen, door gebruik te
maken van de witte telefoon op de bar.
WAT?
In de cafetaria kan men iets bestellen om te drinken. Men kan kiezen voor warme
dranken, frisdranken en alcoholische dranken tegen een gunstige prijs. Daarnaast
zijn er ook verse pannenkoeken te verkrijgen en op zondag taart. Andere
zoetigheden, zoals chips en chocolade, zijn ook verkrijgbaar.
In ons ‘winkelaanbod’ kun je verzorgingsproducten, lekkernijen en wenskaarten
verkrijgen.
Wensen jullie tot slot een gezelschapsspel te spelen of een boekje te lezen? Al deze
materialen zijn beschikbaar in de cafetaria.
WIE?
Alle bewoners zijn er samen met hun familie en vrienden welkom om er gezellig iets
te drinken of te eten.
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Sofie Vanwolleghem
Elke Bostyn
Darlien Depoorter
Nancy Dehouck
Rita Noyelle
Nathalie Claerebout

02/05/1986
06/05/1985
13/05/1997
16/05/1967
21/05/1963
25/05/1980

Gelukkige verjaardag!!!

CONTINUÏTEIT ZORG HOVE
Catherine Dejonckheere heeft haar tewerkstelling als diensthoofd zorg op Hove
beëindigd. Vrijdag 13/04 was haar laatste dag.
Om de continuïteit van kwalitatieve zorg te garanderen in Hove worden een aantal
maatregelen genomen. Tijdens deze overbruggingsperiode wordt er gewerkt met
een adjunct diensthoofd zorg.
Deze persoon treedt op als het eerste aanspreekpunt op de dienst naar artsen en
familie toe en zorgt dat de dagelijkse werking gegarandeerd blijft. Het correct
uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse administratie hoort hier ook bij.
Het adjunct diensthoofd zorg kan rekenen op ondersteuning van Patrick
Vanhoenacker, diensthoofd zorg Huize Ida, die als coördinerend diensthoofd zorg
optreedt.

ADJUNCT DIENSTHOOFD ZORG
ELKE WEEKDAG TUSSEN 7U45 EN 16U21
057/22 69 82 of hove@huizesintjozef.be
- 16/04 – 30/04: Karolien Cambier
- Vanaf 2/05:
Nathalie Hollebeque
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PERSONEELSWISSELS
Op 16/04 vervoegde Kjenta Decaesteker (zorgkundige) het team op Huize Ida. Zij zal
het team ondersteunen tijdens de overbruggingsperiode waarbij Karolien Cambier
(verpleegkundige Huize Ida) en Nathalie Hollebecque (verpleegkundige Huize Ida)
optreden als adjuncten diensthoofd zorg op Hove (zie hierboven). Lien Scheldeman
(verpleegkundige Huize Ida) neemt tijdelijk de taken binnen de thuisverpleging over
van Nathalie.
Kimberly Verstraete (zorgkundige nachtdienst Huize Beatrijs) verliet eind april onze
voorziening. We verwelkomen op 17/05 Elke Bostyn terug uit zwangerschapsverlof.
Begin mei verwelkomen we ook Melissa Delanghe (zorgkundige Hove) terug na een
langdurige arbeidsongeschiktheid. Welkom terug aan beiden!

VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGERSVERGADERING VRIJDAG 20 APRIL 2018
Wellicht door het warme mooie weer konden we weinig vrijwilligers overtuigen om
aanwezig te zijn op de vrijwilligersvergadering, die doorging op vrijdagnamiddag 20
april. Maar met het beperkte aantal vrijwilligers vonden zinvolle discussies plaats en
liep de vergadering ook niet uit, zodat iedereen snel de zon weer kon opzoeken.
Het verslag van het overleg wordt per mail bezorgd en zal ter inzage liggen in de
map ‘vergaderingen vrijwilligers’ in de cafetaria.

WIJ ZOEKEN NIEUWE VRIJWILLIGERS
In WZC Huize Sint-Jozef zijn wij op zoek naar nieuwe
geëngageerde vrijwilligers om de bewoners te
ondersteunen tijdens wandelingen en uitstappen, bij de
maaltijden in de living en activiteiten in de living.
Daarnaast willen wij ook geïnteresseerde vrijwilligers
inzetten in de cafetaria.
Is dit iets voor jou? Of ken je een familielid/vriend/kennis die dit wel zou zien zitten?
Gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke vrijwilligers: Valérie
Pattyn via 057/22.69.22 of via valerie.pattyn@huizesintjozef.be.
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START WANDELSEIZOEN
Begin mei gaat het wandelseizoen van start met de kapelletjestochten. Wij zijn nog
op zoek naar vrijwilligers om de kapelletjestochten te ondersteunen, telkens vanaf
13u30 afspraak in de polyvalente ruimte.
- Donderdag 3 mei: Huize Ida
- Dinsdag 8 mei: Hove
- Dinsdag 15 mei: Huize Beatrijs
Indien je tijd en ruimte hebt, gelieve je naam door te geven aan Valérie, via
valerie.pattyn@huizesintjozef.be of 057/22.69.88.
De week na de kapelletjestochten gaan we wekelijks, op dinsdag (voor de bewoners
van Huize Beatrijs en Hove +1) en op donderdag (voor de bewoners van Huize Ida en
Hove 0) wandelen. Concreet starten we op dinsdag 22 mei en donderdag 24 mei.
Indien u zich hiervoor wil engageren gelieve je naam door te geven aan Valérie. De
lijsten voor de wandelingen zijn ook terug te vinden in de wandelmap in de
polyvalente ruimte. Daar kun je ook je naam op inschrijven.

À PROPOS
IN DE ‘GROOTE KRUISKALKYDE’
Dinsdag 1 mei 2018. Rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’. Dag van de Arbeid. Aan
de ‘Stammtisch’ zijn onze drie stamgasten Jeroom, Gerard en Michel al een tijdje aan het
‘arbeiden’. Het ‘naverdriet’ van hun ‘labeur’ bevindt zich reeds in de spoelbak, waar
cafébaas Jozef de ‘gebruiksvoorwerpen’ afspoelt. Men hoort alleen zachtjes ‘plop, plop’.
“Hé, matjes, heb je dat briefje al gezien?” Met verwonderde ogen volgen onze ‘staminées’
de wijsvinger van de baas die opeens stilstaat voor een witzwart blaadje. “Kijk maar eens
goed” vervolgt hij enigszins triomfantelijk. “Van donderdag 24 mei tot zondag 27 mei is het
café ‘uitzonderlijk’ gesloten. Mijn vrouw en ik gaan immers voor enkele dagen op vakantie
naar Duitsland, naar het Rheinland”. Even is het stil, want ons trio beseft heel goed dat ze
in die periode een viertal dagen ‘werkeloos’ zullen zijn. “ ’t Is toch maar voor enkele
dagen!” sust de waard. “Klopt” repliceert Jeroom, “maar als de Duitsers naar ons land
komen is het wel voor enkele jaartjes!” “Och”, troost Gerard, “ ’t is toch al een heel tijdje
gelden en eerlijk gezegd, ik ga ook heel graag naar Duitsland. Je moet er alleen maar een
beetje oppassen wat je zegt! Toen ik, daar in het leger was, ging ik ’s avonds gewoonweg
naar een ‘inlands’ café. Ik rookte toen in die tijd erg veel en vroeg dan ook naar een
‘Asbach’. Maar Asbach is daar een soort ‘kortendrank’ en wees gerust, die avond heb ik
meer dan één verzet.” “Een maat van mij heeft precies hetzelfde meegemaakt” vervolgt
Michel. Op een avond zat hij aan de toog pinten te hijsen met een Duitser. “Ik ben
timmerman” zei mijn vriend. Maar onze Duitser had hem niet zo goed verstaan en vroeg:
“Was sagen Sie?” “Planken”! antwoordde onze timmerman gevat! “Eigenlijk zou ik daar
heel goed mijn brood verdienen”, filosofeert Jozef, “want Duitsers drinken heel graag
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‘Grosse Biere’ ”! “Op een dag”, zet hij een nieuw verhaaltje in, “zitten een Nederlander,
een Duitser en een Turk aan de toog. Ze besluiten om ter meest te ‘drinken’. Maar na een
half uurtje moet de Nederlander reeds naar het toilet. Vaarwel Nederland! Een uurtje later
moet ook de Duitse afdruipen. Alleen de Turk blijft over. Hij is dolblij met zijn overwinning
en roept zijn twee drinkebroers bij zich. Luid lalt hij: “Turkie, Turkie is niet dom. Turkie
heeft een luier om!”
Er daalt een ‘gemutliche’ sfeer neer in ‘Das Lokal’ en 3 ‘neue Biere’ sieren alvast de ‘Tisch’.
Ook Jeroom begint zich meer en meer thuis te voelen op Duitse bodem en laat daarom een
nieuw trio de ‘Kneipe’ bezoeken. Een Nederlander, een Duitser en een Belg zitten aan een
cafétafeltje en hebben het o.a. over hun ‘ lieftallige echtgenote’. “Ik geloof”, zegt de
Nederlander, “dat de mijne iets heeft met een timmerman, want gisterenavond vond ik
een gereedschapskist onder het bed.” “En ik denk”, zegt de Duitser, “dat de mijne omgaat
met de melkboer. Ik vond immers enkele melkflessen onder ons bed.” “En wat moet ik dan
denken?”, zucht de Belg, “want de mijne heeft waarschijnlijk iets met een paard. Ik vond
gisterenavond zelfs een ruiter onder het bed!” “Niets te ruiteren!” roept Gerard. “Laten we
terug naar onze Oosterburen gaan. Jullie weten toch hoe een Duitser mosselen eet?” Onze
semi-Duitsers weten het niet en daarom heeft Gerard heel wat Spass! “Wel,” schreeuwt hij
luid, “ze kloppen gewoonweg heel hard op de schelp en roepen ‘Aufmachen!’”
Michel vindt het er echter een beetje over en predikt zelfs verzoening. Hij laat dus twee
Duitsers naar Engeland reizen. In Londen willen ze een typische Engelse pub bezoeken.
Eén van de Duitsers raapt al zijn taalmoed bijeen en vraagt: “Can I have 2 sherries please?”
“Dry?” vraagt de ober. “Nee”, zegt de Duitser, “zwei”!
Geen zwei, maar drie pintjes sieren ondertussen de tafel en onze Jeroom wordt opeens
weer bloedernstig. “Zeg eens Jozef”, begint hij opeens heel serieus, “als jij zomaar op
vakantie gaat, dan zal je ons ook niet meer kunnen trakteren. Zou je het daarom misschien
vandaag kunnen doen?”
Even is onze waard sprakeloos, maar toch gaan zijn handen naar de glazen en naar de
tapkraan. “Zum Wohl!” gieren onze boezemvrienden.

OVER HET WEER GESPROKEN!
1 mei: Philippus en Jacobus
Schaf je een modieuze regenjas aan!
Als Philippus regent
is de oogst gezegend.

13 mei: Servatius
Ga vooral ’s nachts niet dansen
Voor de nachtvorst zijt gij niet beschermd
Tot dat Servatius zich over u ontfermt.

7 mei: Stanislaus
Dans niet op het aardappelveld
Met St Stanislaus ochtendstond
komen de aardappelen uit de grond.

31 mei: Petronella
Koop je nieuw kleedje best met je
bankkaart!
Op St Petronella heet of zwak.
Het geld smelt in uw zak
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HOOR! DAAR IS SCOOP!
Stier
20 april – 21 mei
Dag Stier, je enorm doorzettingsvermogen bevalt ons ten zeerste. Je aanhoudende
betrouwbaarheid vinden wij echt fantastisch. Je kennis van design, decoratie en kleuren
maakt van jou een echt creatief iemand. Je trouw en geduld zijn twee troeven die je zeker
op alle gebied kunt uitspelen. Jij bent dus de man of de vrouw die onze partij nodig heeft,
al heeft onze ‘vereniging’ wel kleine problemen met je hebzucht en materialistische
ingesteldheid. Dat je koppig en lui bent nemen we er zomaar bij. Onze stad heeft je echt
meer dan nodig! Stel je dus kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de een of
andere partij. Ook financieel zal je er zeker wel bij varen!
Tweelingen
22 mei – 21 juni
Dag Tweelingen, of beter gezegd, dag één van de tweelingen. De plaatselijke en regionale
pers zijn zeer lovend over u. Jij moet beslist hoger op, ook omdat je zeer openhartig, gevat
en welsprekend bent. Als je op de streek-T.V. komt, ziet men daar een aantrekkelijk en
hartelijk iemand. Je briljante ideeën vinden gretig de weg naar de massa. Onze stad heeft
dus ook jou meer dan nodig. Ook jij verdient beslist een plaatsje op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Ook financieel zal je er zeker wel bij varen!
13 mei

MOEDERDAG

Jij leerde mij………..
Jij leerde mij mijn eerste woorden.
Ik begreep het, ik wist wat ik hoorde.
Jij leerde mij mijn eerste stappen,
ik viel, maar jij wist me op te lappen.
Jij leerde mij verstandig te zijn.
Hoe hard het ook was, het deed geen pijn.
Jij leerde mij zinnen schrijven,
daarop wilde ik wel even blijven.
Jij leerde me de ‘d’ en de ‘t’.
Dat was lastig. Het viel niet mee.
Jij leerde mij omgaan met de andere,
daardoor leerde ik en veranderde.
Nu weet ik het bijna allemaal
iets waar ik zeker niet over baal.
Jij leerde me dit, je leerde me dat.
Van jou heb ik het allemaal gehad.
Ik wens je dan ook een heel mooi feest.
Jij bent echt goed voor mij geweest!
Doeg Modera
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Meimaand…………MARIAMAAND
Gekomen is uw lieve mei…….
Gekomen is uw lieve Mei, Maria
En op het veld de bloemensprei, Maria
Bloemen die wij plukken gaan
Nu ze rijk te bloeien staan
Ave, ave, Maria
Voor u, de vrouwe van de Mei, Maria
Wij knielen ’s avonds voor uw beeld, Maria
U wijden wij ons onverdeeld, Maria
Met de bloemen en de zang
En we bidden, zingen lang
Ave, ave Maria
Tot gij uw gunsten deelt, Maria
Zo helder schijnt het witte licht, Maria
De kaarsen op uw lief gezicht, Maria
Goedig ziet gij op ons neer
Als een moeder, goed en teer
Ave, ave Maria
Uw ogen steeds op ons gezicht, Maria
Oud Marialied
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