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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

De maanden vliegen voorbij en ondertussen is de zomer weer in aantocht. 
Juli en augustus zijn dan ook de maanden bij uitstek waar onze medewerkers mogen 
genieten van een welverdiende vakantie. Thuis of op reis nemen we even de tijd om 
te ontstressen en de batterijen weer op te laden. 

Traditiegetrouw zullen er een aantal studenten ingeschakeld worden om de goede 
zorg en begeleiding van onze bewoners te verzekeren. 

In de terugblik wordt vooral aandacht besteed aan de herenweek, maar uiteraard 
komen ook andere activiteiten aan bod. De kalenders werden aangevuld en terwijl 
wij verder supporteren voor onze Rode Duivels tijdens het WK voetbal, gaat de 
aandacht in café “De Groote Kruiskalksyde” vooral uit naar de Tour de France. 

Hierbij wil ik nog alle vrijwilligers, studenten en medewerkers bedanken voor hun 
inzet tijdens het voorbije werkjaar en wens ik iedereen een zonnige, deugddoende 
vakantie. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  
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ZINGEVING 

EVEN BEZINNEN BIJ HET BEGIN VAN DE GROTE VAKANTIE 
 
Gelukkig dat er nu een ademruimte komt, 
 

Wij krijgen ruimte 
om naar het vuur te kijken: 
de gezelligheid van kaarsen, 
de kleur van de ondergaande zon, 
de sterren aan de open hemel. 
Wij ontvangen tijd 
om het vuur in ons 
zacht te laten nagloeien, 
tot het straks weer op kan flakkeren. 
 

Vakantievuurtje, 
brand maar rustig. 
Wees een weldaad 
na al onze arbeid. 
Word een zegen 
voor onze ziel. 
Dat wij het stilaan weer voelen: 
er is geen ander vuur waarvoor ik wil gaan, 
dan het vuurtje dan ik mag ontsteken 
in elk kind dat mij wordt toevertrouwd. 
 

Misschien voel jij dan ook 
dat Hij in jou dat vuur brandend houdt. 
 

Rik Renckens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpvJqa3tLbAhXFXhQKHZBHDeEQjRx6BAgBEAU&url=https://news.online.ua/586351/za-koster-v-lesu-pridetsya-zaplatit-ot-34-do-102-griven/&psig=AOvVaw0IZ8TcDT7C9QY4pBjHX3hl&ust=1529051292090058
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15 AUGUST: HET FEEST VAN ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART 
 

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer? 
 

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd. Toch stierf ze als 
een gewoon mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol. 
De Bijbel vertelt ons niet erg veel over Maria. We lezen in het evangelie volgens Lucas dat 
ze nog niet getrouwd is met Jozef wanneer de engel Gabriël haar opzoekt en zegt dat ze 
een kind zal krijgen door de Heilige Geest. Dat kind moet ze Jezus noemen. Hij zal koning 
worden tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig: Ik ben de dienares van de Heer. 
Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. 
Maria zou Jezus haar hele leven volgen en op die manier letterlijk en figuurlijk plaats in 
zichzelf maken voor God. 
Als Maria bij haar nicht Elisabeth komt, die op dat moment zwanger is van de latere 
Johannes de Doper, jubelt ze van blijdschap. Het Magnificat, een prachtig loflied schetst 
een strijdbare vrouw: Met heel mijn hart roem ik de Heer. Machtigen stoot Hij van hun 
troon, maar geringen verheft Hij. 
Meteen krijgen we twee karaktertrekken van Maria te zien, die door de eeuwen heen in de 
theologie en de kunst verder uitgewerkt werden en soms met elkaar in conflict raakten. Zo 
groeide er een tendens om Maria te vergoddelijken. Ze werd zo vroom voorgesteld dat alle 
menselijkheid uit haar verdween. Zo heeft het Mariabeeld van Banneux geen borsten, wat 
het voeden van een kind toch wel bemoeilijkt. Op sommige afbeeldingen zit Maria op een 
troon naast Christus, bijna een vrouwelijke God. 
Het Tweede Vaticaans Concilie wijdde daarom een belangrijk 
hoofdstuk aan de verering van Maria. Het concilie 
waarschuwde voor valse overdrijving en sentimentaliteit in de 
Mariaverering. Zij verwijst altijd naar Jezus. Via Maria 
aanbidden we God. 
Maria is helemaal mens en daardoor heel herkenbaar en 
troostvol voor ons. Door alle vreugde en verdriet heen die ze 
als mens beleefde, koos ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze een 
voorbeeld voor gelovigen. 
Het laatste wat de evangelist Lucas over Maria schrijft, is dat 
ze na de dood en verrijzenis van Jezus samen met de 
leerlingen eensgezind in het gebed bleef. De Kerk neemt aan 
dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen, wat niet 
wegneemt dat God haar met geest en lichaam bij zich heeft opgenomen.  
 

Het kerkelijke jaar kent veel mariale feesten. 4 ervan zijn hoogfeesten. 
 

8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen 
1 januari: Maria, Moeder van God 
25 maart: de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) 
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria 
 

Samen vertellen deze feesten het leven van Maria en vormen ze een richtsnoer voor 
gelovigen door het jaar heen.  

 

http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=65751,65763
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
 
Eric Verstrynge  03/07/1935  83 jaar K226 Hove  
Daniël Heughebaert  05/07/1936  82 jaar K230 Hove 
Irène Volckaerts  05/07/1934  84 jaar K142 Huize Beatrijs 
Gery Lepla  06/07/1934  84 jaar K116 Huize Beatrijs 
Marcel Deleu  08/07/1929  89 jaar K7  Huize Ida 
Emiel Devriendt  09/07/1921  97 jaar K211 Hove 
Maria Lenoir  10/07/1931  87 jaar K108 Huize Beatrijs 
Mariette Deroo  15/07/1936  82 jaar  K19  Huize Ida 
Jean Vansteelandt  16/07/1933  85 jaar K139 Huize Beatrijs 
Emiel Devaere  22/07/1934  84 jaar K148 Huize Beatrijs 
Denise Rebry  25/07/1933  85 jaar K5  Huize Ida 
Marcellus Meersseman  25/07/1926  92 jaar K113 Huize Beatrijs 
Yvonne Vandamme  29/07/1925  93 jaar K104 Huize Beatrijs 
 
Rosette Petillion  07/08/1939  79 jaar K12  Huize Ida 
Maria Hoflack  09/08/1938  80 jaar K134 Huize Beatrijs 
Andrea Vanoudendicke  10/08/1932  86 jaar  K7  Huize Ida 
Margueritte Debreyer  11/08/1934  84 jaar K220 Hove 
Paula Wydock  14/08/1929  89 jaar K109 Huize Beatrijs 
Alice Defrancq  18/08/1932  86 jaar K229 Hove 
Simone Osaer  20/08/1961  57 jaar K25  Huize Ida 
Elza Denys  25/08/1928  90 jaar K208 Hove 
Paula Lermytte  25/08/1950  68 jaar K221 Hove 
Fernande Haelewijn   27/08/1930  88 jaar K203 Hove 
Suzanne Van Neer  29/08/1942  76 jaar K146 Huize Beatrijs 
 
Proficiat aan de jarigen! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Mevrouw Marie Blomme nam op donderdag 7 juni haar intrek in kamer 130 (Huize 
Beatrijs). Marie is afkomstig van Ieper. 
We wensen haar een mooie tijd in ons ‘huis’. 
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OVERLIJDENS 
Op zondag 3 juni is mevrouw Bertha Van Massenhove overleden. 
Bertha woonde in kamer 130 (Huize Beatrijs) en werd 91 jaar. 
Mevrouw Maria Taillieu is op 6 juni gestorven. Zij verbleef in kortverblijf K4 (Huize 
Ida) en werd ook 91 jaar. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Bertha en Maria veel sterkte bij dit afscheid.   
 
 

HUIZE IDA 

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 
De living kleurt zwart, geel en rood bij de start van het WK Voetbal in Rusland, 

alsook de polyvalente zaal (kinézaal). Ook de medewerkers deden hun best om in 

tricolore te verschijnen. 
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Bij de eerste match van de rode duivels zat iedereen op het puntje van zijn stoel te 

kijken naar de televisie. Het nagelbijten werd beloond, de Belgen wonnen met 3-0 

van Panama. 

 

TERUGBLIK HERENWEEK 
Als afsluit van de herenweek maakten we ‘Irish Coffees’ voor onze mannen. Met een 

smeuïge laag crème fraiche waren ze heel lekker. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 02/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 03/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Spel 14u30 Living 

Woensdag 04/07 Aspergesoep 9u30 Living 

 Individuele massage   

Donderdag 05/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Zeedag Vertrek om 13.30 13u30 Living 

Vrijdag 06/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Coupe Fraise 14u30 Living 

Maandag 09/07 Frans ontbijt 8u Living 

 Petanque 
15u buiten in de tuin 

van de cafetaria 

Dinsdag 10/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Woensdag 11/07 Franse Restaurantdag  11u30 Living 

 Individueel  

Donderdag 12/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling met piconstop 14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 13/07 Actualiteit  9u30 Living 

 Du café et des petits fours  

Maandag 16/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Uno 14u30 Living 

Dinsdag 17/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Avondactiviteit: Pilchards    
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Woensdag 18/07 Komkommersoep 9u30Living 

 Individueel  

Donderdag 19/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 20/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Gebakken appel met ijs 14u30 Living 

Maandag 23/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Spel 14u30 Living 

Dinsdag 24/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Muziek 14u30 Living 

Woensdag 25/07 Tomatensoep 9u30 Living 

 Individueel  

Donderdag 26/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 27/07 Actualiteit  

 Pannenkoeken  

     Maandag 30/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Bingo 14u30 Living 

     Dinsdag 31/07 Actualiteit 9u30 Living 

 Spel Memorie 14u30 Living 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/08 Soep 9u30 Living 

 Individueel  

Donderdag 02/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 03/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Appelcake 14u30 Living 

Maandag 06/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Spel 14u30 Living 

Dinsdag 07/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Muziek de jaren stilletjes 14u30 Living 

Woensdag 08/08 Broccolisoep met kaas 9u30 Living 

 Individueel  

Donderdag 09/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 10/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Laagjespudding 14u30 Living 

Maandag 13/08 Actualiteit 9u30 Living 

 UNO 14u30 living 

Dinsdag 14/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Donderdag 16/08 Actualiteit 

9u30 Living 

 

 Wandeling  14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 17/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Wafels met Fruit 14u30 Living 



Huize Ida 
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Maandag 20/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Spel 14u30 Living 

Dinsdag 21/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Avondactiviteit: wentelteefjes   

Woensdag 22/08 Restaurantdag 9u30 Living 

 Individueel  

Donderdag 23/08 Actualiteit 9u30Living 

 Wandeling  14u Polyvalente zaal 

Vrijdag 24/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Dame Blanche 14u30 Living 

Maandag 27/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 28/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Muziek 14u30 Living 

Donderdag 29/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

     Vrijdag 30/08 Actualiteit 9u30 Living 

 Bananenmilkshake 14u30 Living 
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HUIZE BEATRIJS   

LEERLINGEN OP BEZOEK 
Met  veel plezier ontvingen onze bewoner terug enkele leerlingen op dienst. Het 4de 
leerjaar kwam een activiteit doen in het thema ‘speelplaatsspelletjes’. En dat niet op 
de speelplaats, maar bij ons in de living. We vergeleken speelplaatsspelletjes van 
vroeger en nu. En daarna demonstreerden de leerllingen wat zij zoal doen op de 
speelplaats. Onze groep hoelahoepte er op los, en ook het touwtjespringen zorgde 
voor geinteresseerde bewoners. 
Het 2de leerjaar zorgde voor een iets rustigere, maar niet minder leuke activiteit. Ze 
kwamen kleuren of een werkblaadje maken met de bewoners. Heel gezellig!   
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IN DE KEUKEN 
Steeds meer bewoners komen benieuwd naar de living voor de wekelijkse 
bak/kookactiviteit. Het is soms wat puzzelen om iedereen een plaatsje te geven, 
maar eenmaal dat gelukt is, is het altijd reuzegezellig. De voorbije maand bakten we 
wafels en maakten we bijvoorbeeld ook een smoothie.  
 

HERENWEEK 
Procentueel gezien hebben wij op dienst de meeste 
mannen in huis. Dus moesten we extra scherp uit de 
hoek  komen tijdens de mannenweek.  
 

Dinsdag gingen een aantal mannen mee op wandeling  
naar het VTI in Ieper. Een boeiende namiddag. De 
verschillen met het onderwijs in de ‘vakschool’ nu en 
vroeger werden duidelijk.  
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Ze kregen een professionele scheerbeurt door kapper Rony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op woensdag werden ze getrakteerd op lekkere biefstuk friet, en deze viel reuze in 
de smaak. Het aperitiefje op voorhand bracht iedereen meteen in de juiste sfeer.  

 
 
De Irish coffee op vrijdag werd door velen gesmaakt. Heel professioneel in laagjes 
zagen ze er wel niet uit, maar de smaak was goed. Dat is toch nog het belangrijkste, 
hebben we ons getroost. Er werd een elexir aangeboden als 
alternatief  voor de bewoners die geen Irisch coffee wensten.  
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WHAT MATTERS TO YOU?  
Veel voorzieningen over heel Vlaanderen  namen op 6 mei deel aan de ‘what 
matters to you’ dag. Ook wij namen enkele kleine initiatieven. Want wat vinden 
onze bewoners nu echt belangrijk? Dat kwamen we eerder al te weten door een 
rondvraag. Enkele voorbeelden zijn een kerkhofbezoekje, een kaarsje branden in de 
kapel en een boodschap doen.  

 

SFEERBEELDEN 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 02/07 Turnen 10u poly 

 Naar zee! NM 

Dinsdag 03/07 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

Woensdag 04/07 Aspergesoep maken VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 05/07 Spel VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 06/07 Turnen 10u poly 

 Zomer inzet met IJSKAR NM Living 

Maandag 09/07 Start Franse week  

 Frans ontbijt VM Living 

 Turnen 10u poly 

 Bingo en français NM Living 

Dinsdag 10/07 Denksport VM Living 

 Wandeling met piconstop 14u Poly 

 Mannenmoment 14u30 Poly 

Woensdag 11/07 Restaurantdag MI Living 

 Franse chansons NM Living 

Donderdag 12/07 Actualiteit VM Living 

 Pétanque NM Living 

Vrijdag 13/07 Turnen 10u poly 

 Du café et des petit fours NM Living 

Maandag 16/07 Turnen 10u poly 

 Bingo NM Living 



Huize Beatrijs 
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Dinsdag 17/07 Soepgroenten snijden VM Living 

 Avondactiviteit: pilchards AV Living 

Woensdag 18/07 Komkommersoep VM Living 

 Muziek NM Living 

Donderdag 19/07 Kaarten VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 20/07 Turnen 10u poly 

 Gebakken appel met ijs NM Living 

Maandag 23/07 Turnen 10u poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 24/07 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

Woensdag 25/07 Tomatensoep maken VM Living 

 Quiz NM Living 

Donderdag 26/07 Actualiteit VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 27/07 Turnen 10u poly 

 Pannenkoeken NM Living 

     Maandag 30/07 Turnen 10u poly 

 Bingo NM Living 

     Dinsdag 31/07 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling 14u Poly 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/08 Denksport VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 02/08 Spel VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 03/08 Turnen 10u poly 

 Appelcake NM Living 

Maandag 06/08 Turnen 10u poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 07/08 Nagelzorg VM Living 

 Wandeling 14u poly 

Woensdag 08/08 Broccolisoep met kruidenkaas  VM Living 

 Bingo NM Living 

Donderdag 09/08 Actualiteit VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 10/08 Turnen 10u poly 

 Laagjespudding NM Living 

Maandag 13/08 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 14/08 Lezen VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

Donderdag 16/08 Spel VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 17/08 Barbecue  Mi Living 



Huize Beatrijs 
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 Turnen 10u poly 

 Wafels met fruit NM Living 

Maandag 20/08 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 21/08 Ballonspel VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

 Avondactiviteit: wentelteefjes Av Living 

Woensdag 22/8 Barbecue Huize Beatrijs Mi Living 

 Muziek en dans NM Living 

Donderdag 23/08 Actualiteit VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 24/08 Turnen 10u poly 

 Dame blanche NM Living 

Maandag 27/08 Turnen 10u poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 28/08 Kurkspel VM Living 

 Wandeling 14u poly 

Woensdag 29/08 Tomatenroomsoep VM Living 

 Crea NM Living 

Donderdag 30/08 Spel VM Living 

 Kaarten NM Living 

Vrijdag 31/08 Turnen 10u poly 

 Bananenmilkshake NM Living 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

LEERLINGEN OP BEZOEK 
Een school naast een woonzorgcentrum biedt niks dan voordelen. (Behalve het 
parkeren rond 16u dan misschien ). Zo hadden we de voorbije maand de 
leerlingen  twee maal op bezoek. Het 4de leerjaar kwam langs om 
‘speelplaatsspelletjes’ te spelen. Zo spraken we over wat de bewoners vroeger 
deden op de speelplaats. En er waren gelijkenissen, knikkeren bijvoorbeeld. De 
tolletjes van vroeger zijn nu beyblades en we maakten ook kennis met een fidget 
spinner.   
Daarna demonstreerden  de leerlingen wat zij zoal doen tijdens de speeltijd. Wij 
hadden de circusgroep over de vloer. De trukjes van de leerlingen vroegen veel 
aandacht van onze bewoners.  
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Ook het 2de leerjaar maakte onze bewoners blij met een bezoekje. Samen kleurden 
ze tekeningen in, of maakten een werkblaadje. Lekker rustig.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
En dan was er op school nog het thema fietsen. De 
leerlingen mochten een parcours afleggen buiten met 
de fiest. En ze konden al snel op toeschouwers 
rekenen.  
 

IN DE KEUKEN 
Zoals gewoonlijk gingen we de voorbije maand aan de slag in de keuken.  
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HERENWEEK 
Ze zijn in de minderheid, onze mannen. Een reden te meer om hen eens wat extra te 
verwennen, en activiteiten aan te bieden die hen extra liggen. Op dienst startten we 
de week met volksspelen. Uiteraard moesten ook de dames zich bewijzen.  
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De wandeling op dinsdag ging  naar het VTI . Een fikse wandeling, maar wel heel 
boeiend! We kregen er uitleg over de lessen en opdrachten die de leerlingen krijgen. 
De praktijklokalen spraken echt aan.  

 
 

Woendagvoormiddag kwam onze huiskapper Rony langs om de mannen een 
scheerbeurt te geven.  
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’s Middags aten we heerlijke biefstuk friet. Daar waren de manen blij om! We 
maakten het extra gezellig en waanden  ons even op restaurant.  

Op vrijdag maakten we Irish Coffee’s klaar op dienst. Een beetje spannend of ze 
zouden lukken, maar geen enkel probleem! De bewoners die geen liefhebber zijn 
van Irish Coffee konden een elexir drinken bij de koffie.  
 

HET DAGELIJKS LEVEN 
Nog enkele sfeerbeelden... 
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DANSEN EN MUZIEK 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 02/07 Turnen 10u Poly 

 Naar zee! NM 

Dinsdag 03/07 Soep maken VM Living 

 Belevingskoffer NM Living 

Woensdag 04/07 Kurkspel VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 05/07 Denksport VM Living 

 Muziek en zang NM Living 

Vrijdag 06/07 Turnen 10u Poly 

 Zomerinzet met ijskar NM Living 

Maandag 09/07 Start Franse week  

 Frans ontbijt VM Living 

 Turnen 10u Poly 

 Franse chansons NM Living 

Dinsdag 10/07 Soep maken VM Living 

 Wandeling met piconstop 14u Poly 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Woensdag 11/07 Restaurantdag MI Living 

 Pétanque NM Living 

Donderdag 12/07 Voorlezen VM Living 

 Franse quiz NM Living 

Vrijdag 13/07 Turnen 10u Poly 

 Du café et des petit fours NM Living 

Maandag 16/07 Turnen 10u Poly 

 Spreukenspel NM Living 
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Dinsdag 17/07 Soep maken VM Living 

 Handwerk NM Living 

 Avondactiviteit: pilchards AV Living 

Woensdag 18/07 Actualiteit VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 19/07 Ballonspel VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

Vrijdag 20/07 Turnen 10u Poly 

 Gebakken appel met ijs NM Living 

Maandag 23/07 Turnen 10u Poly 

 Voetbadjes NM Living 

Dinsdag 24/07 Soep maken VM Living 

 Velcrowerpspel NM Living 

Woensdag 25/07 Spreuken en gezegden VM Living 

 Bewegingsspel NM Living 

Donderdag 26/07 Nagelzorg VM Living 

 Gezelschapsspelen NM Living 

Vrijdag 27/07 Turnen 10u Poly 

 Pannenkoeken NM Living 

     Maandag 30/07 Turnen 10u Poly 

 Kegelen NM Living 

     Dinsdag 31/07 Soep maken VM Living 

 Hoger lager NM Living 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/08 Denksport VM Living 

 Reminiscentie: reizen NM Living 

Donderdag 02/08 Volleybal VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

Vrijdag 03/08 Turnen 10u Poly 

 Appelcake NM Living 

Maandag 06/08 Turnen 10u Poly 

 Môllky NM Living 

Dinsdag 07/08 Soep maken VM Living 

 Foto’s kijken NM Living 

Woensdag 08/08 Belevingskoffer VM Living 

 Crea NM Living 

Donderdag 09/08 Kaarten VM Living 

 Wellness NM Living 

Vrijdag 10/08 Turnen 10u Poly 

 Laagjespudding NM Living 

Maandag 13/08 Turnen 10u Poly 

 Reminiscentie NM Living 

Dinsdag 14/08 Soep maken VM Living 

 Wie is het?  NM Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Donderdag 16/08 Nagelzorg VM Living 

 Muziek en zang NM Living 

Vrijdag 17/08 Turnen 10u Poly 



Huize Beatrijs Beschermd 
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 Barbecue Huize Beatrijs Beschermd 11u Living 

 Wafels met fruit NM Living 

Maandag 20/08 Turnen 10u Poly 

 Bewegingsspel NM Living 

Dinsdag 21/08 Spel VM Living 

 Avondactiviteit: wentelteefjes NM Living 

Woensdag 22/08 Restaurantdag MI Living 

 Ringenwerpspel NM Living 

Donderdag 23/08 Kaarten VM Living 

 Zang NM Living 

Vrijdag 24/08 Turnen 10u Poly 

 Dame blanche NM Living 

Maandag 27/08 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 28/08 Soep maken VM Living 

 Handmassage NM Living 

Woensdag 29/08 Werpspel VM Living 

 Speelkoffer NM Living 

Donderdag 30/08 Actualiteit VM Living 

 Wellness NM Living 

Vrijdag 31/08 Turnen 10u Poly 

 Bananenmilkshake NM Living 
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HOVE 
      

RESTAURANTDAG 
De restaurantdag was een succes! Met een porto en enkele kleine versnaperingen 
maakten we het extra gezellig. De bewoners waren zeer tevreden met een mals 
stukje biefstuk en frietjes. Een glaasje wijn erbij maakte het af! 

       

       

  

IRISH COFFEE 
In de herenweek leggen we de heren in de watten! Vandaar werden heerlijke Irish 
Coffees getrakteerd en Elixer voor de niet-liefhebbers. Santé! 
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WANDELINGEN 
Op dinsdag en donderdag vinden de wandelingen van Huize Sint-Jozef plaats. De 
natuur, de stad, zonneschijn, een koffietje of een fris pintje, met de gezelligheid en 
hulp van familie en vrijwilligers genieten de bewoners van een heel aangename 
namiddag! Daarom graag nog eens een warme oproep aan iedereen die er graag 
mee op uit wil en bewoners willen vervoeren. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 
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SOEPGROENTEN SNIJDEN 
De bewoners van Hove helpen graag mee met het snijden van de groenten voor de 
soep!  

 

    

 

GROEPSTURNEN 
Bewegen is belangrijk en de bewoners van Hove weten dit ook. De schouders, 
armen, benen, voeten en ook de lachspieren werden weer eens goed getraind! 
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WHAT MATTERS TO YOU? 
Met ‘What matters to you?’ besteden we extra aandacht aan wat de bewoners 
belangrijk vinden. Met een groot wensenbord konden de bewoners aangeven wat zij 
belangrijk vonden en wat zij graag nog eens zouden willen doen, zien, eten enz. Zo 
kwamen we onder andere te weten dat de bewoners graag eens een karaokéfeest 
willen geven! We houden ons wensenbord bij en kijken om verschillende activiteiten 
dit jaar nog te organiseren! 

 

   

 

 

LAGERE SCHOOLKINDEREN OP BEZOEK 
Op hove kregen we bezoek van de kinderen van de lagere school. 

De kinderen kregen tekeningen om te kleuren, doolhofspelletjes en woordzoekers. 
De bewoners hielpen met plezier! 

   

  



Hove 
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Dag en datum Activiteit: Hove  Juli Plaats en tijdstip 

Maandag 2 juli Groepsturnen 
 

NM Hove 1 + 0 

Dinsdag 3 juli Soepgroenten snijden 
Wandeling Hove 1 
Memory - spel 

VM Hove 1 
NM 14u 
NM Hove 0 

Woensdag 4 juli Aspergesoep maken 
Bingo 
Wellness-koffer 

VM Hove 1 
NM Hove 1 
NM Hove 0 

Donderdag 5 juli Wandeling hove 0 
Wellness-koffer 

NM 14u 

NM Hove 1 

Vrijdag 6 juli Coupe Fraise  NM Hove 

Maandag 9 juli Frans ontbijt                                   
Groepsturnen                             

VM Hove 

NM Hove 1 + 0 

Dinsdag 10 juli Soepgroenten snijden 

Wandeling hove 1 

Mannenmoment 

Bingo 

VM Hove 1 

NM 14u 

Poly 14u30 

NM Hove 0 

Woensdag 11 juli 
 

Restaurantdag 

Petanque 

Hove 

NM Hove 0 

Donderdag 12 juli Wandeling hove 0   

Franse chansons 

NM 14u 

NM Hove 1 

Vrijdag 13 juli Du café et des petit fours            NM Hove 1 + 0 

Maandag 16 juli Groepsturnen NM Hove 1 + 0 

Dinsdag 17 juli Uitstap naar de zee! Nieuwpoort 

Soepgroenten snijden 

Avondactiviteit: Pilchards 

Hove 

VM Hove 1 

Hove 1 + 0 

Woensdag 18 juli Komkommersoep maken 

Memory 

VM Hove 1 

NM Hove 1 + 0 

Donderdag 19 juli Wandeling hove 0 

Wellnesskoffer 

NM 14u 

NM Hove 1 

Vrijdag 20 juli Gebakken appel met ijs  NM Hove 1 + 0 

Maandag 23 juli Groepsturnen NM Hove 1 + 0 

Dinsdag 24 juli Wandeling hove 1 

Soepgroenten snijden 

NM 14u 

VM Hove 1 

Woensdag 25 juli Tomatensoep maken 

Quiz 

Hoger-lager spel 

VM Hove 1 

NM Hove 0 

NM Hove 1 



Hove 
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Donderdag 26 juli Wandeling hove 0 

Quiz 

Hoger-lagerspel 

NM 14u 

NM Hove 1 

NM Hove 0 

Vrijdag 27 juli Pannenkoeken bakken  NM Hove 1 + 0 

Maandag 30 juli Groepsturnen NM Hove 1 + 0 

Dinsdag 31 juli Soepgroenten snijden 

Wandeling hove 1 

VM Hove 1 

NM 14u 

 

Dag en datum Activiteit:  Hove  Augustus Plaats en tijdstip 

Woensdag 1 aug 
Soep maken 
Gezellig kaarten 

VM H1 
NM H0 en H1 

Donderdag 2 aug 
Wandeling hove 0 
Denksport 

NM 14u 
NM H1 

Vrijdag 3 augustus Appelcake NM H1 + 0 

Maandag 6 augustus Groepsturnen NM H1 + 0 

Dinsdag 7 augustus 
Soepgroenten snijden 
Wandeling hove 1 
Denksport 

VM H1 

NM 14u 

NM H0 

Woensdag 8 aug 
Broccolisoep met kruidenkaas 
Petanque 

VM H1 

NM H 1 + 0 

Donderdag 9 aug 
Wandeling hove 0 
Muziek en dans 

NM 14u 

NM H1 

Vrijdag 10 augustus Laagjespudding maken NM H1 + 0 

Maandag 13 aug Groepsturnen NM H1 + 0 

Dinsdag 14 aug 
Wandeling hove 1 
Volksspelen 
Mannenmoment 

NM 14u 

NM H0 

NM Cafeetaria 

14u30 Woensdag 15 aug Gezelschapsspelen NM H1 + 0 

Donderdag 16 aug 
Wandeling hove 0 
Boccia 

NM 14u 
NM H1 

Vrijdag 17 aug Wafels met fruit NM H1 + 0 

Maandag 20 aug Groepsturnen NM H1 + 0 



Hove 
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Dinsdag 21 aug 
Wandeling hove 1 
Memory spel 
Avondactiviteit: wentelteefjes 

NM 14u 
NM H0 
NM 17u 

Woensdag 22 aug 
Restaurantdag 
Gezellig kaarten 

H1 + 0 

H1 + 0 

Donderdag 23 aug 
Wandeling hove 0 
Petanque 

NM 14u 

NM H1 

Vrijdag 24 aug Dame Blanche NM H1 + 0 

Maandag 27 aug Groepsturnen NM H1 + 0 

Dinsdag 28 aug 
Wandeling hove 1 
Quiz 

NM 14u 

NM H0 

Woensdag 29 aug 
Tomatenroomsoep maken 
Wellnesskoffer 

VM H1 

NM H1 + 0 

Donderdag 30 aug 
Wandeling 0 
Muziek en dans 

NM 14u 

NM H1 

Vrijdag 31 aug Bananenmilkshake maken NM H1 + 0 

   

 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL 
Ook in Huize Sint-Jozef is de voetbalgekte binnen geslopen. De livings kleuren zwart, 
geel en rood. En ook sommige medewerkers en bewoners lieten zich gaan en 
veranderden in echte mascottes voor het Belgische 
voetbalteam! Om de sfeer helemaal af te maken 
zorgde de keuken er telkens voor dat we konden 
genieten van een gerechtje uit het land waar tegen 
we moeten spelen (enkel in de groepsfases). Zo kon 
er geproefd worden van Panamees eten, de 
Tunesische en Engelse keuken.  

Op het moment van het ‘ter perse’ gaan van deze 
huiskrant werd enkel nog maar de match België-
Panama gespeeld, waarbij we een glansrijke 
overwinning met 3-0 behaalden!  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijr-adkd_bAhXISBQKHT9WDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.faketattoo.nl/tattoo_voorbeelden_en_tattoo_ontwerpen/Belgisch_Elftal__113/Rode_Duivels_Logo__17068&psig=AOvVaw0uAZr5uXJevIDromrQOn5k&ust=1529477339922441
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TERUGBLIK: WHAT MATTERS TO YOU - DAG 

 
Zorgnet-Icuro (een belangrijke koepelorganisatie 
voor zorgvoorzieningen) organiseerde op 
woensdag 6 juni voor de tweede maal ‘What 
Matters To You-dag’. Op die dag wil men alle 
zorgmedewerkers motiveren om zich extra in te 
zetten om oog en oor te hebben voor de kleine 
dingen die belangrijk zijn voor bewoners, hun 
familie en omgeving. 
 

De woonbegeleiders maakten in de maand mei 
tijd om dit vorm te geven. Aan de hand van 
gesprekken, het opmaken van wensenbomen,… 
polsten zij naar de wensen van onze bewoners. 

Op woensdag 6 juni konden we al enkele wensen waar maken. We gingen met een 
bewoner gaan shoppen, enkele bewoners gingen kaarsen branden in de kapel, 
anderen werden verwend met een voetmassage,… in de periode die volgt trachten 
we wensen te bundelen en dit in te plannen in ons activiteitenaanbod.  

 

Iedere keer als een bewoner echt wordt gehoord, iedere actie die uitgaat van wat 
voor een bewoner echt belangrijk is, is een blijk van warme zorg aan de bewoner 
en zijn omgeving. 

 

TERUGBLIK HERENWEEK 
Naar aanleiding van vaderdag vond van 11 tot en met 15 juni de herenweek plaats. 
De mannen werden nog eens geschoren op de ‘ouderwetse manier’. Men kreeg de 
kans om op bezoek te gaan naar het hout- en bouwatelier van het VTI van Ieper.  
Op woensdag werd biefstuk met friet geserveerd, zodat men ‘kloek stond’.   
Bij de rubrieken van de verschillende diensten, konden jullie al genieten van het 
beeldmateriaal van deze leuke week. 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIrK_5i9_bAhWHcRQKHbUcA2YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.whatmatterstoyou.be/&psig=AOvVaw1A8rA5KSRw7yU4VNKn6Pka&ust=1529475920097291
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ZEEDAGEN 
In juli trekken we naar ‘het zeetje’ met de 
bewoners. Sinds dit jaar gebeurt dit op 
dienstniveau en niet meer in grote groep. Wij 
stellen vast dat kleinschalige activiteiten een 
grotere meerwaarde bieden voor onze 
(kwetsbare) bewoners. Het biedt ons ook de 
mogelijkheid om meer aandacht en een betere 
individuele begeleiding te geven tijdens 
kleinschalige activiteiten en uitstappen.  
 

Voor de uitstap naar zee zien wij ons genoodzaakt om te focussen op mobiele 
bewoners aangezien ons vervoer niet rolstoeltoegankelijk is voor deze uitstap. 
Welke bewoners er meegaan wordt besproken in het team en afgetoetst bij de 
betrokken bewoner en zijn/haar familie. De prijs voor de zeedag bedraagt 25 euro, 
hierin zitten het vervoer, 5 euro voor een terrasje, de begeleiding en het avondmaal 
in Nieuwpoort inbegrepen. 

In september en oktober plannen wij belevingsgerichte uitstappen in, waarbij we de 
aandacht zullen vestigen op de beschermde doelgroepen (Huize Beatrijs Beschermd 
en Hove 0). Op die manier trachten we beide doelgroepen voldoende aan bod te 
laten komen. 
 

FRANSE WEEK 
 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh5vaXj9_bAhXIzRQKHYYPCO0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.voordeeluitjes.nl/hotels/wijk-zee&psig=AOvVaw2si6tMw2S3FQeVxhq4ilu6&ust=1529476786598264
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS   
Hilda Mostrey   29/07/1944  74 jaar Flat 4  Hove 
 

Christiane Vanlede  06/08/1933  85 jaar Flat 2F  Res. Louise 
Fredy Lemaire   06/08/1946  72 jaar Flat 4  Hove 
Clara Verriest   20/08/1931  87 jaar Flat 2E  Res. Louise 
Annie Leroy   21/08/1945  73 jaar Flat 2B  Res. Louise 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

 

NIEUWE BEWONERS 
Op vrijdag 1 juni werden de sleutels van flat 3D in Residentie Louise overhandigd 
aan de heer Godfried Nollet. Godfried is afkomstig van Ieper. We wensen hem een 
vlotte aanpassing en een mooie tijd in onze assistentiewoningen. 
 

TERUGBLIK UITSTAP DE PATERS 
Op dinsdagavond 29 mei gingen we met een tiental bewoners en een aantal 
medewerkers naar Café ‘In de Vrede’ in Oost-Vleteren. We werden snel bediend, en 
de meesten kozen voor een croque monsieur met een smakelijke ‘pater’. Als er nog 
plaats was verorberden enkelen nog 
een dessert of ging men nog voor een 
tweede of derde biertje. Goed 
gehumeurd en met een volle maag 
kwamen we omstreeks 19u terug thuis.  
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RODE DUIVELS 
Ook de flatbewoners supporteren mee voor onze Rode Duivels. Hopelijk kunnen we 
hen aanmoedigen tot in de finale. 

 

 

 

 

RESTAURANTDAG 
De restaurantdag in juli vindt plaats tijdens de Franse week op woensdag 11 juli. 

Vous êtes bienvenues à partir du 11h30 dans le living de Hove 1.  De prijs hiervoor 
bedraagt 15 euro per persoon.  
 

JAARLIJKSE BARBECUE 
Onze kok zal lekkere vleesjes bakken op de 
barbecue voor de bewoners van de 
assistentiewoningen op donderdag 23 augustus. 
De barbecue gaat door in de cafetaria vanaf 
11u30. Voor dit gezellig samenzijn betaal je 15 
euro. Inschrijven is nodig en dat doe je op de 
inschrijvingslijsten aan de inkom van Residentie 
Louise of aan het infobord op het tweede verdiep 
van Hove.  
 

PETANQUE 
Op iedere derde maandag van de maand zijn de 
bewoners van de assistentiewoningen welkom in 
de binnentuin om te petanquen! Dus op 
maandagnamiddag 16 juli en op 
maandagnamiddag 20 augustus komt het 
competitiebeest in ons weer naar boven! 

Mocht het slecht weer zijn, dan kunnen jullie binnen petanquen in de polyvalente 
zaal ( de kinézaal). Niet meer in de feestzaal op het tweede verdiep, deze ruimte 
wordt nu gebruikt voor opslag van materialen.  
 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7m-TJn9XbAhVBb1AKHS4XCXYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nostergaudium.be/event/bbq-3/&psig=AOvVaw1s-Jv4X3s1x7F9VMHLhiSp&ust=1529137581085168
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyyOGsodXbAhXBblAKHRKJAXoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/activiteiten/petanque&psig=AOvVaw014MdGQgudi2dhXjTt8P72&ust=1529138064725083
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WOONASSISTENT 
Vanaf juni 2018 is het tijdstip van het spreekuur van de woonassistent gewijzigd. 

Het spreekuur start vanaf juni om 10u en duurt tot 11u. 

De dag + plaats blijven ongewijzigd, nl. op vrijdag in de gemeenschappelijke living 
van Hove (2e verdieping). 

 

INFONAMIDDAG OVER VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING  

VOOR DE BEWONERS VAN DE ASSISTENTIEWONINGEN 

EN HUN FAMILIE 
 

Nadenken en beslissingen nemen over je toekomstige zorg en behandeling noemt 

men ‘vroegtijdige zorgplanning’. Vroegtijdig betekent dat je erbij stilstaat voor het 

nodig is. En zorgplanning is de voorbereiding op alle hulp en behandeling die je zou 

kunnen krijgen, mocht je erg ziek worden en daardoor je wil niet meer kunnen 

uiten.  Door vroegtijdig stil te staan bij je toekomstige zorg heb je de kans je wensen 

te uiten. Tijdens de infonamiddag wordt uitleg gegeven over wat vroegtijdige 

zorgplanning juist is, over wat uw mogelijkheden zijn en over de werking en de 

afspraken binnen het woonzorgcentrum met betrekking tot dit thema.  Er zal ruimte 

zijn om vragen te stellen. We kijken er naar uit om u wegwijs te maken in dit 

onderwerp. Ook familieleden zijn van harte welkom om de uitleg mee te volgen. De 

infonamiddag wordt gegeven door Petra, pastoraal werkster en coördinator van de 

palliatieve zorg in het woonzorgcentrum. 

We komen samen op dinsdag 14 augustus om 14u30 in de cafetaria van het 

woonzorgcentrum. Graag inschrijven op de lijsten aan de infoborden (aan de ingang 

van residentie Louise en in de living van Hove+2) 

 

Vroegtijdige zorgplanning    
"... is nadenken en spreken over 
de zorgen die je (misschien) later nodig hebt." 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi696Dp6t_bAhUMXBQKHfoxDFcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.delaatstereis.be/&psig=AOvVaw05I4H1I3LQCaLu0JFT26LB&ust=1529501293073385
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BELEIDSINFO 

HITTEPLAN 
In de zomermaanden trotseren we vaak warme temperaturen. Om onze bewoners 
te beschermen maken we graag volgende afspraken/aanbevelingen met jullie: 

Wanneer het buiten meer dan 25°C  is, bevelen wij aan dat: 

- Bewoners geen buitenactiviteiten doen 
- Bewoners en medewerkers voldoende water drinken 
- Overdag zonneweringen naar beneden gehaald worden en gordijnen worden 

gesloten 
- Bewoners en medewerkers frisse maaltijden en desserts krijgen 

HANDHYGIËNE 
In de maand juni zetten wij jaarlijks het belang van handhygiëne op de agenda 
tijdens vormingen bij de medewerkers. Niet alleen medewerkers dienen zich bewust 
te zijn van het belang van handhygiëne, ook bewoners, familieleden, vrijwilligers en 
andere bezoekers dienen hiervoor aandacht te hebben. 

Iedere mens heeft bacteriën op z’n lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben 
hun functie. Maar,  zieke en verzwakte mensen kunnen door bacteriën ziek worden 
en infecties oplopen. Het is belangrijk om in het woonzorgcentrum maatregelen te 
nemen om de overdacht van bacteriën tegen te gaan. Een goede handhygiëne is de 
manier om verspreiding van bacteriën tegen te gaan. 

Een goede persoonlijke hygiëne: 

- Verzorgde en kortgeknipte nagels 
- Gebruik van papieren zakdoeken 
- Afdekken van wondjes 

Goede handhygiëne: 

Het is belangrijk dat u uw handen wast met water en zeep: 

- Bij aankomst en vertrek 
- Na het toiletgebruik 
- Na hoesten, niezen en snuiten 
- Bij zichtbaar bevuilde handen 

Goede hoest-, nies- en snuithygiëne: 

- Hoesten, niezen of snuiten met afgewend gezicht; 
- De mond en neus afdekken met een papieren zakdoekje en dat na gebruik 

weggooien; 
- Na het hoesten, niezen en snuiten de handen wassen. 
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GEBRUIKERSRAAD 
De volgende gebruikersraad vindt plaats op dinsdag 11 september om 16u in de 
cafetaria. Tijdens dit overleg zijn alle bewoners en hun familie welkom. We 
bespreken de dienstverlening in het woonzorgcentrum en bieden de deelnemers 
inspraak. 

FAMILIERAAD 
Op 12 juni vond de 2de editie van de familieraad plaats. We mochten een 20-tal 
familieleden verwelkomen voor een boeiende duiding van apotheek Lamoot 
omtrent het medicatiebeleid en een themabespreking omtrent wonen en leven in 
Huize Sint-Jozef. Bedankt aan alle aanwezigen voor de interactieve en interessante 
avond. 

De volgende familieraad gaat door op dinsdag 30 oktober. Deze keer zal het thema 
‘maaltijden’ centraal staan. We hopen opnieuw heel wat familieleden te mogen 
verwelkomen. Een uitnodiging hiervoor volgt in september.  

 

PERSONEELSWEETJES 

PERSONEELSWISSELS 
Begin juni hervatte Melissa Delanghe (zorgkundige Hove) progressief het werk. We 
heten haar alvast welkom! 

Sabine Deramouth (interieurmedewerker Huize Beatrijs) zal een tijdje afwezig zijn. 
Haar taken worden verder opgenomen door Saskia Pollet, vanaf juni.  

Halfweg juli keert Bo Gouwy (zorgkundige Huize Beatrijs) terug uit 
moederschapsrust. Welkom terug! Cassandra Wittouck (zorgkundige) die de 
vervanging van Bo op haar nam, blijft nog in onze voorziening tot 15 augustus.  

Op 9 juli start er een nieuwe verpleegkundige op Huize Beatrijs, Nancy Lauwers. Op 
Huize Beatrijs nemen we  halfweg augustus afscheid van Wendy Deknock 
(zorgkundige), die een nieuwe uitdaging aangaat. 

Op Huize Ida start vanaf augustus ook een nieuwe verpleegkundige, Griet Nollet. 
Daylen Gumelo (zorgkundige Huize Ida) verlaat onze voorziening om haar studies 
verpleegkunde aan te vatten.  We heten beide dames van harte welkom in onze 
voorziening en wensen Daylen en Wendy het allerbeste toe! 

In juli en augustus mogen we opnieuw heel wat vakantiehulpen in Huize Sint-Jozef 
verwelkomen, zowel in de zorg, interieur, keuken als technische dienst. We wensen 
hen een toffe en leerrijke tijd toe! 
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VERJAARDAGEN 
Juli 
Katrien Deroo   05/07/1972 
Gerda Vanheule  09/07/1961 
Petra Man   14/07/1975 
Bo Gouwy   16/07/1996 
Wendy Deknock  17/07/1979 
Andy Lanckriet   18/07/1974 
Angie Delbaere  21/07/1995 
Eugénie Ledoux  25/07/1985 
Sabine Deramoudt  26/07/1970 
Cindy Odent   30/07/1973 
 

Augustus 
Fanny Jacques   04/08/1971 
Maria Carpentier  07/08/1961 
Sandra Deneire  09/08/1968 
Carine Mesdag   10/08/1959 
Melanie Bulcke  18/08/1989 
Nancy Lauwers  18/08/1966 
Kim Deroo   21/08/1987 
Lien Scheldeman  27/08/1990 
Valérie Pattyn   29/08/1990 
Lennert Bruggeman  30/08/1996 
 

Gelukkige verjaardag!!! 
 

GEBOORTE 
Op 31 mei kreeg Féline er een broertje bij: Léon. 
Léon is de kleinzoon van Hilde Claeys (woonbegeleiding Huize Ida). 
We wensen haar een dikke proficiat met de geboorte van haar 4de kleinkind! 
 
Lander Heremans en Daisy Depraetere (zorgkundige Hove) werden op 13 juni de 
trotse ouders van een dochtertje Cathaleya. We wensen het koppel veel geluk met 
hun kleine spruit! 
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VRIJWILLIGERS 

ZEEDAGEN 

Om de zeedagen te ondersteunen zijn wij op zoek naar vrijwilligers en familieleden 
om mee te gaan. Neem contact op met de betrokken woonbegeleider van de dienst 
of met de verantwoordelijke wonen (Valérie Pattyn op 057/22.69.88). 

We trekken op volgende dagen naar zee: 

- Maandag 2 juli: Huize Beatrijs (woonbegeleider Sofie Van Wolleghem via 
057/22.69.83) 

- Donderdag 5 juli: Huize Ida (woonbegeleider Sandra Deneire via 
057/22.69.81) 

- Dinsdag 17 juli: Hove (woonbegeleider Sahin Vanneste via 057/22.69.82) 

 

Door de zeedagen gaan de wandelingen  van donderdag 5 juli en dinsdag 17 juli niet 
door. 

 

NIEUWE VRIJWILLIGER 

Sinds begin juni mogen we Rita Van Meirhaeghe verwelkomen in ons 
vrijwilligersteam. Rita komt wekelijks op dinsdag om mee te gaan op wandeling. 

Bedankt voor je enthousiaste inzet Rita! 

 

VRIJWILLIGERSFEEST 

Dit jaar nodigen we alle vrijwilligers uit voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest op vrijdag 
28 september.  We zorgen opnieuw voor een verrassing. We vragen alvast om ‘in 
forme’ te zijn want we maken er een actieve namiddag van! Jullie persoonlijke 
uitnodiging valt weldra in de brievenbus. 
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À PROPOS 

IN DE “GROOTE KRUISKALKSYDE” 
 

Maandag 9 juli 2018. Rond 11 uur. Café “De Groote Kruiskalksyde”. 
Drie stamgasten Jeroom, Gerard en Michel, drie stoelen, een tafel en drie frisse pinten, 
getapt met een 2cm.kraagje door cafébaas Jozef. De ingrediënten van een nieuw 
verhaaltje staan klaar. “‘k Ga niet te lange blijven”, zegt Jeroom terwijl hij op zijn 
polshorloge kijkt, “want om 13 uur begint de uitzending van de ‘Tour de France’. Jullie 
weten toch dat ik een fervent wielerliefhebber ben, dus die reportage mag ik niet missen!” 
“Ik begrijp u best”, mompelt Gerard, “maar weet je, fietsen kan ook best gevaarlijk zijn! 
Vraag het maar eens aan mijn kleinkind Bert. Die is drie jaar en moest dan ook leren 
fietsen. Dat ging echter niet zo vlot en hij zigzagde wiebelend over de weg. En uiteraard, 
wat moest gebeuren, gebeurde. Hij reed tegen een man aan. Die man was echt heel boos 
en schreeuwde: “Kun je dan echt niet bellen?” “Jawel”, zei onze kleine, “maar nog niet 
fietsen!” 
Daar rijdt de fietssfeer de gelagzaal binnen, want ‘gele trui’ Michel heeft ook zijn 
fietsverhaaltje klaar. “Een maat van mij, den Baziel, heeft een pint op en rijdt met zijn fiets 
in het midden van de baan. Hij heeft echter geen geluk want twee ‘zwaantjes’ laten hem 
stoppen. Eén er van tiert luid: “Awel, weet je dan niet waar het fietspad is?” Baziel bekijkt 
hem met grote, glazige ogen en stamelt: “Toch wel hoor, maar met zo’n grote moto, 
mogen jullie er zeker niet op!” Ook waard Jozef is een notoir Bazielkenner en dist dan ook 
een nieuw fietsverhaaltje over hem op: “Onze Baziel wandelt in de straat en ziet plots een 
beeldschoon meisje met haar fiets voorbijkomen. Vlak voor hem stopt ze en werpt haar 
‘bike’ op de grond. Met zwoele stem zegt ze: “Kijk meneer, echt waar, je mag nu nemen 
wat je wil!” En jawel, Baziel heeft dan toch maar de fiets genomen!” 
Ondertussen staan op tafel drie nieuwe glazen ‘doping’ klaar en ook Jeroom is er helemaal 
klaar voor. “Jantje”, vertelt hij, “komt zijn oma tegen. Ze is met haar fiets. “Oma, waar ga je 
naar toe,” vraagt ons baasje. “Naar het kerkhof” antwoordt oma. “Ja maar”, zucht Jantje, 
“wie zal dan je fiets terugbrengen?”  “Dat weet ik ook niet”, lacht Gerard, “maar wanneer 
je niet alleen wil fietsen, is de tandem wel de ideale oplossing.” “Kijk”, opent hij zijn 
verhaaltje, “er is een dame die met haar poedel rondjes loopt door het park. Een jongen, 
met een fiets, stopt bij haar en vraagt: “Mevrouw, vind je het niet vervelend om altijd maar 
te lopen?” “Wel nee”, zegt de dame, “ik doe dat heel graag en mijn hondje ook.” Onze 
jongen blijft echter maar aandringen en vervolgt: “Maar mevrouw toch, met de fiets gaat 
het toch allemaal veel sneller”! De vrouw kijkt hem heel verwonderd aan en heeft haar 
antwoord al lang klaar: “Maar jongen toch, ik fiets ook hoor! Nu en dan rij ik zelfs met een 
tandem.” Maar ook de reactie van de fietser mag er best zijn: “Sorry hoor, ik wist echt niet 
dat uw hond ook nog kon fietsen!” 
Michel slaag er zelfs in enkele semi- blaffende geluiden te uiten, maar schakelt haast 
onmiddellijk over naar een doordringend geloei. “Luister eens”, vertelt hij, “daar is een 
verliefd koppeltje dat met hun fiets een tochtje maakt. Ze rijden langs een weide en 
merken een stier op die luid loeiend een koe ‘beklimt’. Dit heeft ons stadsmeisje nog nooit 
gezien, zodat ze meteen stopt. En onze jongen, jawel, dat brengt hem ook op bepaalde 
ideeën. “Moet ik dat ook eens doen?” vraagt hij dan dolverliefd aan het meisje?” “Nee”, 
antwoordt het meisje, “het zijn immers mijn koeien niet!” 



 

 
50 

“Wist ik al lang”, beaamt waard Jef, “want de meeste meisjes zijn echt niet zo snugger. 
Daar is een meisje, dat bij haar verloofde binnenkomt en triomfantelijk zegt: “Op mij fiets 
staat nu een cijferslot. Het nummer is 333.” “Domme trut”, zegt haar jongen, “je hoeft dat 
toch niet overal rond te bazuinen!” 
“Maar dat is niet erg hoor”, repliceert ons blondje, “want de juiste volgorde verklap ik je 
niet!” 
De reactie van Jeroom echter, is bijzonder alert: “Baas”, roept hij, “geef ons dan maar drie 
nieuwe pinten. De volgorde doet er niet toe!” 
 

 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 

JULI 
 

2 juli: Maria Visitatie 
Verbied Maria te barbecueën! 
Komt Maria in de regen, 
duurt het 6 weken gewis, 
voor het weer schoon weerke is! 
 
10 juli: Amelberga 
’t Is voetbal. Kom er ‘bij’ 
Met Amelberga gaat de honingdeur open. 
 
25 juli: Jacobus de Meerdere 
Ga vandaag nog naar de zee! 
St Jacob zonneschijn 
Voorspeld de winter fijn. 
Koud en scherp! 
 
 

AUGUSTUS 
 

1 augustus: Petrus Banden 
Ga naar Knokke. Bezoek het Zwin. 
Met St Portionkel 
Is het om acht uur donker! 
 
10  augustus: Laurentius 
Pik dus maar, nog heel laat, een 
voetbalmatch mee! 
Is het op St Laurentius klaar, 
dan is er veel fruit dit jaar! 
 
21 augustus 
Een ooievaar, op de barbecue, smaakt 
helemaal niet! 
Als de ooievaars nu nog blijven 
zal een zachte winter binnendrijven! 

 
HOOR!  DAAR IS SCOOP! 
 

Kreeft 
22 juni – 21 juli 
 

Dag sympathiek Kreeft! Hoe maak je het? Waarschijnlijk goed, denk ik dan, want naast 
sympathiek ben jij ook erg loyaal, bijzonder zorgzaam en vooral zeer betrouwbaar. Je bent 
wel een beetje egocentrisch en je humeur is ook niet altijd dat, maar voor onze vereniging 
is dat geen enkel probleem. Bij ons, en vooral nu, ben je altijd welkom. Nog altijd hebben 
we een grote, radicale aanhang. Wat dacht je wel van ons? Vraag het maar eens in 
verschillende grote, Europese steden en zelfs in Luik! Heel de wereld kent ons! Bijna 
dagelijks zorgen wij voor schokkende berichten! Kom aan Kreeft, aan (de) slag! 
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Leeuw  
22 juli – 21 augustus 
 

Ze zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw! Jawel, je bruist van vitaliteit, want je 
bruist van vitaliteit! Je bent immers heel zelfverzekerd en vooral zeer gul. Sommige 
mensen beweren zelfs dat je bijzonder ambitieus bent en erg toegewijd. Deze 
eigenschappen weet onze vereniging erg te waarderen. Waarom dan niet eens contact 
opnemen met ons secretariaat? Onlangs openden wij zelfs een bijhuis gelegen in Luik. Het 
is gelegen in de Rue Radicale, niet zo ver van het politiebureau. Jouw energie zorgt er voor 
dat onze vereniging bijna dagelijks in het nieuws komt. Bij ons wordt je heel zeker 
gewaardeerd! Leeuw, blijf dus zeker niet in je kooi zitten! Kom aan Leeuw, aan (de) slag! 
 
Maagd 
22 augustus – 21 september 
 

Dag behulpzame, betrouwbare, kieskeurige Maagd. We hebben voor u een grote 
verrassing. Jij mag met ons mee op vakantie! Samen maken wij een verkwikkende cruise 
op de Middellandse zee. U geniet er van alle mogelijke luxe. Vanop het bovendek daar, heb 
je een uitstekend zicht op de zee. U geniet er van heel wat spektakel. Tientallen bootjes 
dobberen daar tussen de golven. Ze zijn volgepropt met mensen van allerlei kleuren. Soms 
hangen er zelfs mensen aan die bootjes! Soms slaan deze gammele scheepjes om en 
vechten deze vluchtelingen voor hun leven. Maar trek het je voor één keer niet aan. Geniet 
van de luxe, doch bedenk: Misschien komen er andere tijden! 
 

VAKANTIE !!! 
 

 Afgunst neemt nooit vakantie! 

 Als de wereld rond is, hoe kan je dan naar de vier 
hoeken van de wereld reizen? 

 Als het, het hele jaar vakantie was, zou sporten net 
zo vervelend worden als werken! 

 Als u plotseling van 80 naar 100 km per uur schiet, hebben ze uw caravan gestolen! 

 Caravans willen helemaal niet op vakantie, vandaar dat die auto’s zo hard moeten 
trekken! 

 Er is maar één ding erger dan rijden met een caravan: rijden achter een caravan! 

 De meesten van ons denken beter na over wat ze met twee weken vakantie gaan doen, 
dan over wat we met de rest van ons leven kunnen doen! 

 Men gaat op reis, om thuis te komen! 

 
Nog een prettige vakantie! 
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