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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Het is alweer juni… Terwijl de studenten met hun neus in de boeken duiken, kijken 

we samen met hen reikhalzend uit naar de vakantie. Afgelopen weken werd de 

aftrap gegeven van ons nieuw wandelseizoen, dus we hopen op veel mooie zonnige 

dagen. 

De meimaand stond vooral in het teken van de dames n.a.v. moederdag en met 

vaderdag in aantocht organiseren we in ons ‘huis’ ook graag een echte 

mannenweek.  

Naast de damesweek blikken we in deze editie terug op de week van de 

valpreventie en vele andere activiteiten. 

De activiteitenkalenders werden aangevuld en in café ‘De Groote Kruiskalksyde’ 

vallen de belastingsbrieven in de bus! 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  

 

  



  

ZINGEVING 

EVEN BEZINNEN 
Gezegend wie jou graag ziet 
in woorden en in daden 
zomaar zonder meer 
ondanks je gebreken 
dankzij je gebreken. 
Liefhebbende mensen 
geven het leven zin 
maken de wereld 
tot een betere plaats. 
Het is goed dankbaar te zijn 
Voor wie jou graag ziet. 
 

TERUGBLIK BEDEVAART 
Tijdens de voorbije meimaand trokken we twee keer op 
kapelletjestocht. Dit jaar wandelden we niet enkel langs 
kapelletjes, maar ook langs brandglasramen en beelden tegen 
gevels van gebouwen. We zongen Marialiederen, baden 
weesgegroetjes en luisterden naar verhalen en teksten over 
Maria. We eindigden de wandeling in de Sint- Jacobskerk waar 
priester Ettien de eucharistie voorging. Daarna stopten we nog  

in het Novotel hotel waar we konden genieten van heerlijke 
appeltaart met koffie. Het waren twee fijne middagen van 
bezinning, ontmoeting en genieten! 

 
  



  

HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS  
De derde vrijdag na Pinksteren vieren wij de feestdag van het 
Heilig Hart van Jezus. De verering van Jezus Christus krijgt vorm 
vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd 
door Jezus' Hart. Een passage uit het Evangelie , waar Jezus' zijde 
door een lans doorboord werd, speelt hierbij een grote rol. Daar 
lezen wij hoe het Hart van de gekruisigde Christus doorboord 
wordt en bron is van de sacramenten en van de Kerk.  
Het Hart van Jezus wordt gewoonlijk afgebeeld als een hart met 
een vlam. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en 
Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert.  
Jezus had veel liefde voor de mensen. De plaatsing van dit feest op een vrijdag is een 
verwijzing naar Goede vrijdag. Het Heilig Hart symboliseert onvoorwaardelijke 
liefde, waarheid en barmhartigheid. Jezus was hierin ons voorbeeld. Wij vieren en 
bidden op vrijdag 8 juni om 9.30 uur in de kapel. 
 

Maak plaats voor de liefde in je leven, 
Wees zorgzaam, vergruis haar niet. 

Verwerf ze door er zelf te geven 
aan mensen in pijn en verdriet. 

Zoek haar toch niet steeds te krijgen, 
vraag niet dat men ze je geeft, 

schenk haar uit jezelf 
aan elkeen die met je leeft. 

Vrees niet haar ook weg te schenken 
aan hen die niet je vrienden zijn, 
wil hen ook met liefde bedenken 

en steunen in vreugde en pijn. 
Wacht ook niet tot men je smeken moet, 

je liefde uit te dragen, 
maar schenk haar aan anderen met blij gemoed, 

en laat je er niet om vragen. 
De liefde is de grootste schat, 
het allermooiste in het leven. 
Ik wou dat elkeen die ze had, 

ze aan anderen door kon geven. 
 

KOOR 
We zingen samen op maandag 18 juni om 15u30 in de kapel!  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barmhartigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_naar_Johannes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaam_van_Christus


  

BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS   
Camilla Beernaerts  06/06/1932  86 jaar K216  Hove 
Raymonde Boulet  13/06/1922  96 jaar K20  Huize Ida 
Rachel Dulst  14/06/1936  82 jaar K3  Huize Ida 
Juliana Clabau  14/06/1931  87 jaar  K231 Hove 
M-Thérèse Deschoemaeker 17/06/1964  54 jaar  K145 Huize Beatrijs 
Erna Decroix  17/06/1943  75 jaar K126 Huize Beatrijs 
Fabienne Quaeybeur  18/06/1932  85 jaar  K17  Huize Ida 
Frans Denorme  18/06/1948  70 jaar  K119 Huize Beatrijs 
Ivette Vermeersch  21/06/1936  82 jaar K111 Huize Beatrijs 
Lucienne Lingier  27/06/1931  87 jaar K30  Huize Ida 
Albert Louwyck  28/06/1935  83 jaar K110 Huize Beatrijs 
Irène Verhaege  30/06/1928  90 jaar  K240 Hove 
Irène Standaert  30/06/1926  92 jaar K9  Huize Ida  
 

Gelukkige verjaardag! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op donderdag 17 mei namen de heer Maurits Ryckeboer en mevrouw Rita Gryson 
hun intrek in kamer 24 (Huize Ida). Zij zijn afkomstig van Ieper. 
Mevrouw Andréa Delaere woont sinds dinsdag 22 mei in kamer 202 (Hove). Andréa 
is afkomstig van Hollebeke. 
 

We wensen hen een mooie tijd in ‘ons huis’. 
 

VERHUISD 
De heer Henri Seghers ruilde op donderdag 17 mei kamer 24 in voor kamer 15. Hij 
blijft dus op Huize Ida wonen. 
Eveneens op donderdag 17 mei verhuisde de heer Eric Santy van kamer 202 (Hove) 
naar Flat 1D in Residentie Louise. 
 

We wensen hen een vlotte aanpassing. 
 

OVERLIJDENS 
De heer Camille Bailleul is op vrijdag 11 mei overleden. Camille woonde in kamer 15 
(Huize Ida) en werd 89 jaar. 
Op dinsdag 15 mei is mevrouw Odette Degroote in het ziekenhuis overleden. 
Odette verbleef sinds kort in kamer 4 (Huize Ida –kortverblijf) en zou binnenkort 
verhuizen naar Hove. Odette werd net geen 78 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Camille en Odette veel sterkte in deze tijden 
van afscheid. 



  

 

HUIZE IDA 

RESTAURANTDAG MEI 
Op woensdag 9 mei organiseerden we de maandelijkse restaurantdag op de dienst. 
Met een aperitiefje en wat versnaperingen, een uitgebreid middagmaal en dessert 
genoten we van een fijne middag. 

DAMESWEEK  

Op moederdag werden onze dames verwend met een bloemetje van Bloemen Rosa.  
In de week die volgde vonden een aantal mode activiteiten plaats. 
Op maandag kon men genieten van een modeshow, op dinsdag kon men de 
schoenencollectie van Elysée Shoes gaan bewonderen. Op donderdag kon men 
nachtkledij van Ligne Douce bekijken en eventueel kopen. De sfeerbeelden zijn 
terug te vinden in de rubriek Dienstoverschrijdend.  
 
 



 Huize Ida 
 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/06 Actualiteit 9.30 living 

 Smoothie 14.30 living 

Maandag 04/05 Actualiteit 
9.30 living  

om 10u groepsturnen 

 Uno 14.30 living 

Dinsdag 05/06 Actualiteit 9.30 living 

 Bingo en om 16u Gebruikersraad 14.30 living 

Woensdag 06/06 Soep courgette en BQQ 9.30 living 

 Kaarting 14.30 living 

Donderdag 07/06 Actualiteit 9.30 living 

 Wandeling 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 08/06 Actualiteit 9.30 living 

 Wafels 14.30 living 

Maandag 11/06 Actualiteit 9.30 living 

 Muziek  14.30 living 

Dinsdag 12/06 Actualiteit 9.30 living 

 Mannenmoment kegelspel 14.30 Cafetaria 

Woensdag 13/06 
Restaurantdag Herenweek en paprikasoep 

Rony geeft enkele mannen een 
scheerbeurt in de cafetaria 

11 u Living 

 9.45 Cafetaria 

 Kaarting 14.30 living 

Donderdag 14/06 Actualiteit 9.30 living 

 Wandeling 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 15/06 Actualiteit 9.30 living 



 Huize Ida  
 

 
Gezellige babbel met elixir en irishkoffie, 

gebakken appel en ijs 
14.30 living 

Maandag 18/06 Koor 15.30 kapel 

 Koor 15.30 Kapel 

Dinsdag 19/06 Actualiteit 9.30 living 

 
Kwis over WK VOETBAL 

Avondactiviteit macaroni met hesp 

14.30 living 

17.30 living 

Woensdag 20/06 Champignonsoep 9u living 

 Massage individueel 14.30 living 

Donderdag 21/06 Actualiteit 9.30 living 

 Wandeling 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 22/06 Actualiteit 9.30 living 

 Tricolore chocoladefondue 14.30 living 

Maandag 25/06 Actualiteit 9.30 living 

 Spel 14.30 living 

Dinsdag 26/06 Actualiteit 9.30 living 

 Muziek vlaamse schlagers 14.30 living 

Woensdag 27/06 Peterseliesoep 9u living 

 Massage individueel 14.30 living 

Donderdag 28/06 Actualiteit 9.30 living 

 Wandeling 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 29/06 Actualiteit 9.30 living 

 Ijsfestijn met de ijskar 14.30 living 



  

HUIZE BEATRIJS   

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
De week van de valpreventie ging bij ons niet onopgemerkt 
voorbij… 
We willen onze bewoners echt bijleren dat ze heel wat 
maatregelen kunnen treffen om vallen te voorkomen. 
Sommige dingen zijn vanzelfsprekend, zoals tapijten weren uit 
de kamer bijvoorbeeld. Maar ook het correct innemen van 
medicatie, langzaam rechtop staan en tal van andere tips 
werden besproken. We hopen dat zowel bewoners als 
medewerkers alle tips ter harte nemen.  
Wat ze in ieder geval niet meer zullen vergeten, is dat ‘blijven bewegen’ van 
supergroot belang is.  
Sowieso waren ook wij van Huize Beatrijs vertegenwoordigd in de wekelijkse 
turnlessen. Maar ook in de living kwam het tot een heuse beweginsactiviteit, dit 
keer samen met de leerlingen van het 3de leerjaar. Echt een waardevol moment. De 
bewoners zijn in beweging, aangepast aan hun eigen mogelijkheden. Ze genieten 
van het contact met de leerlingen, die dat echt schitterend deden trouwens! Dus 
sowieso was dit voor beide partijen weer een meerwaarde.  

 
 
 
  



  

En  dan de afsluiter van de week, het dansfeest waar sommige bewoners al weken 
naar uitkeken! Welke vorm van bewegen is er nu nog leuker dan dansen?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENTE-ONTBIJT 
Onze bewoners genoten van het heerlijke lente-ontbijt. Het was alleen een beetje 
moeilijk kiezen met al dat lekkers op het buffet.  

 

  



  

IN DE KEUKEN 
Zoals elke maand werd er terug wat afgekookt en –gebakken in de living. 
Gezelligheid troef… 

We maakten onder meer chocoladesalami, milkshake, broodkorstjes voor in de 
soep, croque monsieurs en broodpudding. 

 
 
 

 

 
 



 Huize Beatrijs 
 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/06 Turnen Poly 10u 

 Smoothie maken Living NM 

Maandag 04/05 Turnen Poly 10u 

 Activiteit met 2de leerjaar Living NM 

Dinsdag 05/06 Soepgroenten snijden Living VM 

 Wandeling  Poly 14u 

 Gebruikersraad Cafetaria 16u 

Woensdag 06/06 Soep maken Living VM 

 What matters to you. Activiteit op maat.  Living NM 

Donderdag 07/06 Spel Living VM 

 Kaarten Living NM 

Vrijdag 08/06 Turnen Poly 10u 

 Wafelenbak Living NM 

Maandag 11/06 Start herenweek  

 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 12/06 Actualiteit Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

 Mannenmoment Cafetaria 14u30 

Woensdag 13/06 Scheren door barbier Living VM 

 Restaurantdag: biefstuk friet Living Mi 

 Volksspelen Living NM 

Donderdag 14/06 Actualiteit Living VM 

 Kaarten Living NM 



 Huize Beatrijs 
 

Vrijdag 15/06 Turnen Poly 10u 

 Irish coffee Living NM 

Maandag 18/06 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

 Koor Kapel 15u30 

Dinsdag 19/06 Soepgroenten snijden Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

 Avondactiviteit: macaroni ham/kaas Living Av 

Woensdag 20/06 Soep maken Living VM 

 Wellness Living NM 

Donderdag 21/06 Denksport Living VM 

 Reminiscentie voetbal Living NM 

Vrijdag 22/06 Turnen Poly 10u 

 Tricolore chocoladefondue Living NM 

Maandag 25/06 Turnen Poly 10u 

 Bingo Living NM 

Dinsdag 26/06 Soepgroenten snijden Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

Woensdag 27/06 Soep maken Living VM 

 Spel Living NM 

Donderdag 28/06 Lezen Living VM 

 Kaarten Living NM 

Vrijdag 29/06 Turnen Poly 10u 

 Coupe fraise Living NM 

 



 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
Het risico op vallen verhoogd helaas aanzienlijk met het 
ouder worden. Dit betekent niet dat we ons daar zo maar 
moeten bij neerleggen. We kunnen heel wat doen om 
vallen te voorkomen. En dat bewegen een van de 
belangrijkste preventiemaatregelen is, dat hebben we 
goed begrepen. Zo gingen ook een aantal bewoners naar 
de wekelijkse turnles in de polyvalente zaal. Deze werd 
speciaal aangepast  en wat uitgebreid in het thema van 
valpreventie.  

Daarnaast kwam het 3de leerjaar ook bij ons langs om samen te bewegen. Het 
leverde een mooie samenwerking op.  

 

 

En ook het dansen lieten enkelen niet aan zich voorbij gaan. Het is heel leuk 

geworden!  

 

 

 



 

TUSSENDOOR 
Een wandeling tussendoor mag ook niet ontbreken… 

 

 

 

 

 

 

IN DE KEUKEN 
Koken en bakken is voor onze bewoners een heel waardevolle activiteit, iets wat ze 
echt kennen van vroeger. Elk geniet ervan op zijn eigen manier. Sommige bewoners 
kunnen echt actief meehelpen, terwijl anderen liever gewoon toekijken. Zo zijn er 
ook bewoners die liever delegeren en zeggen hoe het moet. En nog anderen 
genieten dan soms weer van de geur wanneer het lekkers in de oven staat. En zo 
hoort het in een goed huishouden, elk zijn taak. Dat is bij ons niet anders! 

 
 

 

 

 

  



Huize Beatrijs Beschermd 
 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/06 Turnen Poly 10u 

 Smoothie Living NM 

Maandag 04/05 Turnen Poly 10u 

 Activiteit 2de leerjaar Living NM 

Dinsdag 05/06 Soep maken Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

 Gebruikersraad  Cafetaria 16u 

Woensdag 06/06 Denksport Living VM 

 What matters to you? Activiteit op maat. Living NM 

Donderdag 07/06 Actualiteit Living VM 

 Wellness Living NM 

Vrijdag 08/06 Turnen Poly 10u 

 Wafelenbak Living NM 

Maandag 11/06 Start herenweek  

 Turnen Poly 10u 

 Volksspelen Living NM 

Dinsdag 12/06 Liedjes luisteren Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

 Mannenmoment Cafetaria 14u30 

Woensdag 13/06 Scheren door barbier Cafetaria 

 Restaurantdag: biefstuk friet Living Mi 

 Muziek Living NM 

Donderdag 14/06 Lezen Living VM 

 Kaarten Living NM 



Huize Beatrijs Beschermd 
 

Vrijdag 15/06 Turnen Poly 10u 

 Irish coffee Living NM 

Maandag 18/06 Turnen Poly 10u 

 Reminiscentie voetbal Living NM 

 Koor Kapel 15u30 

Dinsdag 19/06 Soep maken Living VM 

 Wandeling Poly 10u 

 Avondactiviteit: macaroni ham/kaas Living Av 

Woensdag 20/06 Spelletje Living VM 

 Ballonnenspel Living NM 

Donderdag 21/06 Nagelzorg Living VM 

 Reminiscentie Living NM 

Vrijdag 22/06 Turnen Poly 10u 

 Tricolore chocoladefondue Living NM 

Maandag 25/06 Turnen Poly 10u 

 Quiz Living NM 

Dinsdag 26/06 Soep maken Living VM 

 Wandeling Poly 14u 

Woensdag 27/06 Spreuken Living VM 

 Dansen Living NM 

Donderdag 28/06 Actualiteit Living VM 

 Wellness Living NM 

Vrijdag 29/06 Turnen Poly 10u 

 Coupe fraise Living NM 



  

HOVE 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
Bewegen is gezond en voorkomt het vallen! Samen met kinderen van de lagere 

school deden we bewegingsactiviteiten die helpen om het vallen te voorkomen! 

DANSFEEST 
Er werd veel gezongen en geswingd  tijdens het dansfeest op Hove! De bewoners 

konden samen met elkaar dansen en ook het personeel deed vrolijk mee op de 

dansvloer. DJ Eddy zorgde voor een toffe ambiance en een onvergetelijk dansfeest. 

 

 

 

 

 



  

NIEUW HUISDIER 
Het konijntje uit de binnentuin is verhuist naar Hove. De extra compagnie in de tuin 
vinden de bewoners super! Het diertje zal hier zeker niets te kort komen! 

 

   

 

 

BROODPUDDING MAKEN 
We maken broodpudding en daar helpen de bewoners graag mee! Het resultaat 

mocht er zijn! 

      

      

 

 

 

 

 

 

GEZELLIG SAMENZITTEN 
    

     

 



 Hove 
 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/06 Smoothie maken NM Hove 

Maandag 04/05 Groepsturnen NM Hove 

Dinsdag 05/06 Wandeling Hove 1 14u Polyv zaal 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 06/06 What matters to you - activiteit NM Hove 

Donderdag 07/06 Wandeling Hove 0 14u Polyv zaal 

Vrijdag 08/06 Wafelenbak NM Hove 

Maandag 11/06 Groepsturnen 

herenweek 
NM Hove 

Dinsdag 12/06 Wandeling Hove 1 14u Polyv. zaal 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Woensdag 13/06 
Restaurantdag: biefstuk friet  

Kaarten 
NM Hove 

Donderdag 14/06 Wandeling Hove 0 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 15/06 Irish Coffee NM Hove 

Maandag 18/06 Koor 15u30 Kapel 

Dinsdag 19/06 Wandeling Hove 1 14u Polyv. zaal 

 Avondactiviteit: macaroni NM Hove 

Woensdag 20/06 Wellness-koffer NM Hove 

Donderdag 21/06 Wandeling Hove 0 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 22/06 Tricolore chocoladefondue NM Hove 

Maandag 25/06 Groepsturnen NM Hove 

Dinsdag 26/06 Wandeling Hove 1 14u Polyv. zaal 

Woensdag 27/06 Voetbal-activiteit NM Hove 

Donderdag 28/06 Wandeling Hove 0 14u Polyv. zaal 

Vrijdag 29/06 Coupe Fraise  NM Hove 

 



 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

TERUGBLIK DAMESWEEK 
De mensen van Dimodaplus mochten de spits afbijten tijdens de damesweek. Raf en 
zijn modellen kwamen van Hasselt tot hier om een spetterende modeshow te 
geven.  
 

 
Na de modeshow, die ongeveer een uurtje duurde en waarbij 24 ‘tenues’ werden 
geshowd, kregen de bewoners en andere bezoekers de mogelijkheid om dingen te 
passen, met ondersteuning van medewerkers en de mensen van Dimodaplus. Vele 
bewoners vonden iets naar hun smaak! 

 
 



 

Op dinsdag mochten we schoenenverkopers uit Ronse verwelkomen. De firma 
Elysée Shoes bracht hun comfortabele en modieuze schoenen voor senioren mee. 
Met ondersteuning van hen konden bewoners schoenen passen. 

 

Op woensdag vond een verwennamiddag plaats op de dienst. De dames werden in 
de watten gelegd met een handverzorging of massage. 
 

Ligne Douce, een firma gespecialiseerd in aangepaste nachtkledij voor ouderen, 
kwam hun collectie tonen op donderdag.  Met een groots gamma van pyjama’s, 
onderhemden, ondergoed en kamerjassen konden ze vele bewoners plezieren. 
 

De week werd afgesloten met een gezellige pannenkoekenbak op vrijdag. 
 

TUIN OP POTEN 
Ons konijn woont niet meer in de binnentuin, hij is verhuisd naar de tuin in Hove.  
En onze tuinierders zijn blij met deze beslissing. Het konijn at immers veel van hun 
oogst en planten op. 
Onze fiere tuinmannen hebben al heel wat werk verzet in het voorjaar. Frans houdt 
zich vooral bezig met zijn prachtige bloemen, terwijl Henri zich focust op zijn 
groenten. 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

GEBRUIKERSRAAD 
De driemaandelijkse gebruikersraad gaat door op dinsdag 5 juni om 16u in de 
cafetaria. Hierbij zijn zowel bewoners als familieleden uitgenodigd om inspraak te 
geven over de werking en dienstverlening. 
 

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: 

 19u00:  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. De uitnodigingen werden 

verdeeld in de brievenbus van elke bewoner.  U kan zich ook altijd inschrijven via het 

onthaal (onthaal@huizesintjozef.be of 057/22 69 70). Wij hopen u te mogen 

verwelkomen.  

HERENWEEK 

mailto:onthaal@huizesintjozef.be


 

PRIESTER MARCEL IN LOURDES 
Net zoals voorgaande jaren gaat onze Priester Marcel op bedevaart naar Lourdes 
met enkele streekgenoten. Op donderdag 14 juni vieren zij om 8u30 eucharistie aan 
de grot in Lourdes. In het verleden deden wij al eens een poging om dit via de 
computer live te volgen. Dit lukte toen niet omdat er een verbindingsprobleem was. 
Dit jaar gaan we opnieuw proberen of we verbinding kunnen maken. Indien het lukt 
kunnen we de liefhebbers samen brengen om de mis rechtstreeks mee te volgen 
vanuit Lourdes! 
 
( http://nl.lourdes-france.org/TV-Lourdes/. ) 
 

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS   
Eric Santy  08/06/1938  80 jaar Flat 1D Res. Louise 
Odette Decroos   17/06/1940  78 jaar Flat 3A Res. Louise 
Gerarda Parmentier  17/06/1932  86 jaar Flat 8  Hove 
Susanne Keirsebilck   22/06/1938  80 jaar Flat 3 Hove 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

VERHUISD 
Op donderdag 17 mei verhuisde de heer Eric Santy van kamer 202 (Hove) naar flat 
1D (Residentie Louise). 
 

We wensen Eric een vlotte aanpassing. 

 

OVERLIJDEN 
Op dinsdag 1 mei is de heer Daniël Vandecasteele uit flat 1D (Residentie Louise) in 
het ziekenhuis overleden. Daniël werd 92 jaar. 
Onze oprechte deelneming en veel sterkte voor de familie van Daniël. 

 

KOOR 
We zingen samen op maandag 18 juni om 15u30 in de kapel!  

 
 
 

http://nl.lourdes-france.org/TV-Lourdes/


 

RESTAURANTDAG 
De volgende restaurantdag vindt plaats op woensdag 13 juni. Er staat biefstuk met 
friet op het menu. Inschrijven kan op de inschrijvinglijst aan het onthaal van 
Residentie Louise of in de living van Hove. De prijs bedraagt 15 euro. Men is welkom 
vanaf 11u. 
 

PETANQUE 
Iedere derde maandag van de maandag spelen de bewoners van de 
assistentiewoningen een spelletje petanque, in juni gaat dit door op maandag 18 
juni.  

 

 

BELEIDSINFO 

NIEUWE PRIVACY-WETGEVING VAN KRACHT 
Vanaf 25 mei 2018 gaat de ‘General Data Protection Regulation’ van kracht (kortweg 
GDPR-wetgeving). Deze Europese verordening gaat over het beheer en de 
beveiliging van  persoonsgegevens. 

Iedere organisatie of bedrijf is verplicht om aan te tonen welke persoonsgegevens 
men verwerkt, hoe men deze verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen men 
hiervoor neemt. 

Om een kwalieitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden, dienen wij op de 
hoogte te zijn van heel wat persoonlijke informatie (administratieve info, medische 
gegevens, …) van iedere bewoner en zijn/haar familie. Het registreren, raadplegen 
en verwerken van deze informatie doen wij met andere woorden vanuit een 
gerechtvaardigd belang.  

Wij garanderen iedere bewoner en zijn/haar omgeving dat wij alle persoonlijke 
informatie vertrouwelijk verwerken. Wij zorgen ervoor dat enkel de bevoegde 
personen toegang hebben tot die informatie door onder meer onze 
beveiligingssystemen waar nodig bij te sturen. Daarnaast willen wij duiden op de 
rechten van iedere betrokkene. Iedere betrokkene heeft het recht op transparante, 
duidelijke en eenvoudige informatie over de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens.  

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de Data Protection Officer van WZC Huize 
Sint-Jozef, Valérie Pattyn (057/22.69.88 of valerie.pattyn@huizesintjozef.be).  

  

mailto:valerie.pattyn@huizesintjozef.be


 

 

PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Plamont Tschailly   01/06/1993 
Gheeraert Mieke    02/06/1986  
Saelens Aurélie   03/06/1994 
Rollé Kelly     08/06/1991  
Schaut Gudrun     08/06/1980 
D’Hondt Marjan    13/06/1964  
Connerty Helen    16/06/1989  
Sioen Marlies     17/06/1985  
Bruynsteen Rosemie   19/06/1957 
Herman Larissa   23/06/1997 
Coussens Shana   24/06/1992  
Bruneel Carla     26/06/1966 
 

 

Proficiat aan de jarigen! 

 

PERSONEELSWISSELS 
Op 7/05 vervoegde Lennert Bruggeman (zorgkundige) het team op Huize Ida.  
Dit maakt het mogelijk dat Karolien Cambier (verpleegkundige) kan optreden als 
dagverantwoordelijke op Huize Ida, tijdens de periode dat Patrick Vanhoenacker 
optreedt als coördinerend diensthoofd van Huize Ida en Hove.   
Lennert heeft nog stage gelopen op Huize Ida en Huize Beatrijs tijdens zijn opleiding.  

Op 17/05 mochten wel Elke Bostyn (zorgkundige nacht Huize Beatrijs) terug 
verwelkomen uit moederschapsrust. Welkom terug Elke! 

Melissa Delanghe (zorgkundige Hove) kon het werk nog niet terug hervatten in mei. 
We wensen haar verder veel beterschap toe! 
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VRIJWILLIGERS 

WANDELSEIZOEN 
Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag gaan we wandelen met de bewoners.  
Op dinsdag met de bewoners van Huize Beatrijs en Hove +1, op donderdag met de 
bewoners van Huize Ida en Hove 0. 

We spreken steeds af om 14u in de polyvalente zaal, om dan tegen 14u15 te 
vertrekken. Tijdens de wandeling wordt een pauze ingelast in een café of cafetaria. 
We zijn steeds terug omstreeks 16u30. In de polyvalente zaal ligt een blauwe map, 
genaamd ‘map wandelingen’, daarin kunnen de vrijwilligers noteren op welke data 
zij kunnen aanwezig zijn. 

Indien de wandeling niet kan doorgaan omwille van regenweer of heel warme 
temperaturen verwittigen we de vrijwilligers voor 11u in de voormiddag. Indien er 
iets tussenkomt en je als vrijwilliger toch niet kan meegaan, dan vragen we om ons 
zo snel mogelijk te verwittigen, graag tegen 10u in de voormiddag. 

  

NIEUWE VRIJWILLIGERS 
Aan de start van het wandelseizoen mochten we twee nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen in het vrijwilligersteam. Josiane Devroe en Franky Ververken zullen 
zich beiden inzetten voor de wandelingen en uitstappen. Josiane woont in 
Nieuwpoort en Franky is afkomstig uit Zonnebeke.  

We danken jullie alvast voor jullie inzet! 

JAARLIJKS VRIJWILLIGERSFEEST 
Noteer de datum voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest alvast in 
jullie agenda! Dit jaar gaat dit door op vrijdag 28 september.  

  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjox6CIk4rbAhWDyqQKHYLcD94QjRx6BAgBEAU&url=https://www.oostendorpwijnen.nl/&psig=AOvVaw39ZcHCQM7U6Y2AzNJNzujk&ust=1526557249235150
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKYDE’ 
 
Maandag 4 juni 2018. Rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’ 
Tringg! Boem! Klets! De deur vliegt bijna uit haar hengsels wanneer een rood 
aangelopen Jeroom de gelagzaal binnenstormt. Cafébaas Jozef laat bijna een glas uit 
zijn handen glippen en Gerard en Michel wippen heel even omhoog op hun stoel 
aan de stamtafel. Jeroom ijsbeert even rond het hem vertrouwde meubelstuk en 
werpt pardoes een gele ruitjesomslag pal in het midden van de stamtafel. “Van de 
belastingen!, hijgt hij woedend, ik moet 777,77 euro ‘achter’ dragen. Bende 
sm…lappen! 
“Maak u toch niet kwaad, sust de waard, ik heb dat ook al meegemaakt. Maar ik ben 
dan zelf, persoonlijk, naar het belastingkantoor geweest. Nu, ik kom daar binnen en 
vraag of ik de heer Ali kan spreken. De onthaalbediende bekijkt me heel verwonderd 
aan en zegt: “Sorry meneer, maar ik ken helemaal geen meneer Ali.” Ik repliceer: Ik 
denk van wel. Ik eis een gesprek met de heer Ali Baba! “De pennenlikker wordt nu 
heel kwaad en roept heel woedend: “Hier werkt geen meneer Ali Baba!”, waarop ik 
reageer: “O.K. dan maar, geef me dan maar één van de andere 40 rovers!” 
De sfeer wordt iets losser en vooral wat meer gemoedelijker. Drie nieuwe pinten 
doen wonderen en ook Gerard staat met een wonderlijk verhaal klaar. 
“Er is een rijke industrieel”, vertelt hij, “die een vriend – minister aanspreekt. “Kijk , 
zegt hij, ik heb een zoon, die werkelijk niets uitspookt. Hij ‘zit’ aan de universiteit 
maar is daar meer in de cafés te zien, dan in de aula. Heb je misschien geen ‘jobke’ 
voor hem?” “O.K.”, reageert de minister, “hij kan misschien mijn adjunct worden. 
10.000 € per maand!” “Veel te veel”, antwoordt de fabrieksdirecteur, “hij moet echt 
werken!” “Goed”, zegt de minister, “dan kan hij misschien mijn kabinetschef 
worden. 6000 € per maand!” “Nee, nog teveel”, reageert de industrieel, “hij moet 
echt ervaring opdoen!” “Misschien kan ik hem diensthoofd maken. 4500 € per 
maand!” “Weer niet akkoord”, zegt onze papa, “ik zou echt graag hebben dat hij 
helemaal onderaan de ladder begint!” “Nee”, zegt de minister zuchtend, “dat lukt 
helemaal niet hoor, want dan moet hij een examen doen!” 
Geen examen voor Michel echter, want ook hij wil zijn steentje bijdragen tot een 
plezante sfeer en daarom opent hij dan ook de schoolpoort. “Luister matjes”, begint 
hij, “op de schoolkoer staan drie kinderen te praten over hun vader en de ‘snelheid’ 
die hij ontwikkelt. “Mijn vader is heel snel”, vertelt de eerste. “Hij is immers piloot 
van een F16 toestel!” “Maar mijn vader is nog sneller”, pocht nummer twee, “hij is 
immers astronaut!” “En de mijne dan!”, zegt de derde, “hij is ambtenaar en werkt 
van 9 tot 5. Maar meestal is hij al om drie uur thuis!” 
Vooral cafébaas Jozef geniet van de ‘snelheid’ van dit verhaaltje. Lachend gaat hij 
achter de toog en licht het sleuteltje van de brievenbus van het haakje. 
Tringg! Boem! Klets! Voor de tweede maal vliegt de deur bijna uit haar hengsels.  
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Jozef ijsbeert even rond de stamtafel, mompelt een ‘vuil’ woord, dat schijnbaar met 
‘ver’ begint en werpt een opengescheurde, gele ruitjesomslag op de tafel. “Van de 
belastingen”, tiert hij woedend, “ik moet zomaar 666,666 € ‘achter’ dragen.” 
“Verwisselen?”…….. probeert Jeroom. 
 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
  
8 juni: Medardus 
Informeer of je nog plaats kunt vinden in één of ander dierenasiel! 
Op St. Medardus voor onze zonden, 
regent het dikwijls katten en honden! 
 
11 juni: Barnabas 
Doe mee aan ‘ Boer zoekt vrouw ‘! 
Schoon weer op St. Barnabee, 
dan dansen alle boeren mee! 
 
21 juni: Zomer 
Verken, zonder hond , het strand van Blankenberge! 
Voor de langste dag, dan neemt de zee. 
Na de langste dag, dan geeft de zee. 
 
24 juni: Johannes de Doper 
Geniet van die schatjes van patatjes! 
Met Sint – Jan, 
nieuwe aardappelen in de pan! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
31 

HOOR!  DAAR IS SCOOP! 
 
Tweelingen 
22 mei – 21 juni 
 
Dag Tweelingen, Eén van jullie beiden mag gerust op het schavotje staan, want je 
hebt heel wat kwaliteiten. Je bent bv. echt aantrekkelijk, erg hartelijk, bijzonder 
hoffelijk en vooral supervriendelijk.  
Je hebt dus recht op een heel goede positie gekoppeld aan een dito wedde. O.K!, je 
prestaties op school zijn wel niet dat, maar dat geeft niet want je bent immers een 
briljante en vooral sluwe charmeur. Ge dus werken voor de ‘ifbieai’ want daar 
hebben ze zo’n mensen meer dan nodig. Let wel, kom nooit in ruzie met oom 
Donald, want die kan je zomaar ontslaan. Daar draait hij zijn ‘tweet’ niet voor om! 
 
Kreeft 
22 juni – 21 juli 
 
Dag Kreeft, ik zou je wel willen knuffelen, maar ongepeld, doet dat me zeker pijn. 
Wat ben je toch bijzonder liefdevol, emotioneel, fantasierijk en intuïtief!  
Je haat ‘ bezwarende situaties’ . Mislukkingen en tegenstand maken je echt triest. 
Omdat je weigert gecommandeerd te worden voel je zich goed thuis in de hoogste 
kringen. Ook voor jou is een droom job bij de ‘ifbieai’ weggelegd. Maar ook jij moet 
oppassen voor oom Donald, want die kan heel wispelturig zijn! Hou er dus op je 
bureel geen vogel op na. Je krijgt er immers zo maar gratis vogelgeluiden 
aangeboden door D. Tweet, tweet, tweet! 
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10 juni: VADERDAG! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wakker worden papa! 
Ik heb zo lang gewacht. 
Ik kon er niet van slapen, 
Heel de lange nacht. 
Ik heb een prachtig pakje, 
dat je hebben mag. 
Het is een verrassing, 
want het is Vaderdag! 

       
     
 
 
 
 
 

 
Ik stapte vanmorgen 
heel vrolijk uit mijn bed. 
Ik kom op blote voeten 
wel dansen van de pret. 
Want op deze Vaderdag 
kom ik voor u staan 
en bied u, lieve papa 
dit fijn cadeautje aan ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


