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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

Nu de vakantieperiode ten einde loopt, nemen we stilaan afscheid van een mooie 

warme zomer. Ik  hoop dat iedereen heeft kunnen genieten van een deugddoende 

vakantie, zodat de batterijen voldoende werden opgeladen om met goede moed het 

nieuwe werkjaar aan te vangen. 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle vakantiehulpen en medewerkers 

voor hun inzet tijdens deze drukke maanden. Ook de vrijwilligers worden niet 

vergeten en worden naar jaarlijkse gewoonte in de maand september uitgenodigd 

op het vrijwilligersfeest. 

In deze editie blikken we o.a terug op de zeedag en de Franse week. 

‘Ten Huize’ is vanaf nu een 2-maandelijkse uitgave , waardoor we jullie ook al 

allemaal van harte willen uitnodigen op ons familiefeest. Noteer 21 oktober alvast in 

jullie agenda, want we hopen u ook dit jaar talrijk te mogen verwelkomen . 

De activiteitenkalenders werden dus aangevuld voor de maanden september en 

oktober, waarbij we, in samenwerking met de  school, van start gaan met een heuse 

schoolweek. En ook in  café “De Groote Kruiskalksyde” hebben de stamgasten veel 

te vertellen over de schoolgaande jeugd. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  
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ZINGEVING 

EVEN BEZINNEN: EEN KASTEEL VAN SCHELPJES EN ZAND… 
Er was een klein jongentj' aan 't spelen op 't strand 
't Bouwd' een kasteel met schelpjes en zand 
en ik die passeerde, 'k bleve daar staan 
en 'k liet heel stille dat kindje begaan 
(en 'k liet heel stille dat kindje begaan) 
 

Daar groiede 't kasteel, 't schoot recht omhoge 
met torens, een poort' en een wijde boge 
en overal vijvers en parken in 't rond 
fonteinen en bronnetjes spoten uit de grond 
(fonteinen en bronnetjes spoten uit de grond) 
 

En ridders die reden te peerde deur 't bos 
en waar ze passeerden sporngen de blomtjes uit 't mos 
prinsessen en freules in zijde en kant 
zongen en zwaaiden naar my met hundr' hand 
(ze zongen en zwaaiden naar my met hundr' hand) 
 

Wel honderden mensen zaten in 't kasteel 
van rijstpap en taarte kreeg ieder zijn deel 
d'r was zelf een minnestreel die liedjes zong 
(binst dat de keunink danste en sprong) 
 

'k Sprong recht om te dansen maar er was niemand meer 
hoe is dat nu meuglijk zo in ene keer ? 
Nog juist in de verte liep 'tr over strand 
een heel klein jongtj' met een schuptj' in zijn hand 

(c) Willem Vermandere 
 

OKTOBERMAAND:  MARIA IN DE KIJKER 
 

Oktober is in de Rooms Katholieke Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik 
stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een 
uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 
oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de 
christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan 
het bidden van de rozenkrans. 
Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te 
stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het was paus Leo XIII die opriep om extra vaak de 
rozenkrans te bidden. Fatima  

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID584081.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii68r7oNDcAhWRr6QKHVyYA3cQjRx6BAgBEAU&url=https://bijboefenmop.nl/diy-met-voor-kids/diy-kinetisch-zand-met-maizena-en-afwasmiddel&psig=AOvVaw1McHxkR3IwRoxIYbbxr0Wn&ust=1533364192887355
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Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans, of een 
deel daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd 
gebeden.  
Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze 
praktijk in onbruik. Toch worden in veel parochies in oktober nog 
steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook wij komen 
traditiegetrouw samen in de kapel om de rozenkrans te bidden. Dit 
jaar is dat op dinsdag 9 oktober om 15 uur in de kapel.  
 

 
Tijdens de oktobermaand zullen we Maria extra in de kijker zetten in de kapel. We 
maken een kleine expo met Mariabeeldjes. De kapel is dagelijks vrij toegankelijk om 
de beeldjes te gaan bekijken… 
 
 
 

HERINNERINGSVIERING OVERLEDEN 

BEWONERS 
Begin november staan we traditiegetrouw ook even 
stil bij onze dierbare overledenen. We nodigen de 
families uit van alle bewoners van wie we in het 
voorbije jaar afscheid moesten nemen. We komen 
samen in de kapel voor een viering en genieten 
daarna van een gezellige koffietafel. Bewoners die 
dit wensen kunnen aansluiten bij de viering. De herinneringsviering gaat door op 
maandag 5 november om 14.30 uur. 
 
 
 

PASTORALE AGENDA 
Rozenkrans: dinsdag 9 oktober om 15 u 
Herinneringsviering: maandag 5 november om 14 u 30 
Seniorenmis: dinsdag 13 november om 14 u 30 
 

KOOR 
We komen samen op maandag 10 september  
om 15.30 uur in de kapel. 
In de oktobermaand  spreken we af op 
dinsdag 2 oktober! 
 
 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID1614.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYuPHpwNDcAhUD16QKHYtZCJMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/blrdr_03463178&psig=AOvVaw0rHWpCkDZmpv7tU_2Udc4z&ust=1533372739889057
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM8b-PwdDcAhVK26QKHZGGCRcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coa.nl/mycoa/nl/content/het-koor&psig=AOvVaw2dbmjiOOTofWsY2do__HSB&ust=1533372832564874
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikqaTusM7cAhWhsKQKHVf-DfMQjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/plaatjes-afscheid/&psig=AOvVaw3pqhj5hKtSP_8HdLKIdh8G&ust=1533299457518589
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DANKVIERING PRIESTER JAN DEVOS 

Na een jarenlange inzet voor ons huis gaat E.H. Jan Devos de Moldergem op 
welverdiende rust. Toen hij in 2008 in Residentie Louise kwam wonen nam hij op 
vraag van de zusters al vlug de taak op zich om wekelijks drie eucharistievieringen 
voor te gaan. Priester Jan deed dit steeds met veel inzet en overgave. De laatste 
jaren verzorgde hij op vrijdag de eucharistieviering in de kapel van het 
woonzorgcentrum. Hij deed dit samen met vrijwilligster Christine. 
We zijn dankbaar voor wat hij al die jaren voor ons heeft gedaan en willen dit uiten 
in een dankviering. 

 
 
We vieren feest… 
 
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd  

op vrijdag 21 september om 15 u in de kapel.  
We vieren eucharistie en heffen daarna het glas  
tijdens een kleine receptie. 
 
 
 
 

In de toekomst… 
 
We kunnen nog geen uitsluitsel geven over hoe we in de toekomst de 
eucharistievieringen zullen organiseren. We hopen te kunnen komen tot één viering 
per week op vrijdag, met priester Marcel als voorganger. We zullen u informeren 
zodra dit duidelijk is!  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-iZS91ILdAhUDElAKHeWXA_QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaartje2go.be/trouwkaarten/kaart/trouw-bedankt-serie-goud&psig=AOvVaw2oIFF1_ecYhrTPQhYbssPm&ust=1535096014782308
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwdLZ1ILdAhVGmbQKHVSnB4QQjRx6BAgBEAU&url=http://lorenasontbijtaanhuis.dbsmediahost.be/product/cava-3750cl/&psig=AOvVaw0F7fegTqemnhM6_Vir1gDv&ust=1535096084880115
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
 
Suzanne Ooghe  07/09/1936  82 jaar K29  Huize Ida 
Roger Boscart  17/09/1924  94 jaar K28  Huize Ida 
Joannes De Geest  18/09/1921  97 jaar K6  Huize Ida 
Maurits Ryckeboer  22/09/1931  87 jaar K24  Huize Ida 
Marie-José Dierckx  25/09/1929  89 jaar K103 Huize Beatrijs 
Marguerite Vandecaveye  29/09/1928  90 jaar K222 Hove 
Juliette Brouwers  29/09/1928  90 jaar K138 Huize Beatrijs 
 
Mathilde Lampens  06/10/1928  90 jaar K122 Huize Beatrijs  
Laureanne Parmentier  08/10/1944  74 jaar K236 Hove 
Denise Bailleul  17/10/1926  92 jaar K144 Huize Beatrijs 
Gaston Comyn    31/10/1930  88 jaar K233 Hove 
 
Proficiat aan de jarigen! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op maandag 2 juli nam de heer Sylvère Maes zijn intrek in kamer 135 (Huize 
Beatrijs). Sylvère is afkomstig van Ieper. Zijn echtgenote Mariette Ververken woont 
sinds enige tijd in kamer 147 eveneens op Huize Beatrijs. 
 

Mevrouw Maria Dondeyne van flat 3B (Res. Louise), woont sinds dinsdag 3 juli in 
kamer 134 (Huize Beatrijs). 
 
In kamer 146 op Huize Beatrijs woont sinds 2 augustus de heer Walter 
Vandenbroucke. Walter is afkomstig van Vlamertinge. 
 
Op vrijdag 17 augustus nam mevrouw Simonne Réberé  uit Ieper haar intrek in 
kamer 26 (Huize Ida).  
 
We wensen Sylvère ,Maria, Walter en Simonne  een mooie tijd in ons midden. 

 

VERHUIS 
Op donderdag 2 augustus verhuisde Suzanne Van Neer van kamer 146 naar kamer 
114 (Huize Beatrijs).  
We wensen haar een vlotte aanpassing. 
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OVERLIJDENS 
Op dinsdag 26 juni is zuster Marie Victor (Rachel Clarysse) overleden. Zuster Marie 
Victor was 99 jaar en verbleef in kamer 135 (Huize Beatrijs). 
 

Mevrouw Bernadette Alleweireld is gestorven op zaterdag 28 juli. Bernadette 
woonde in kamer 114 (Huize Beatrijs) en telde 87 lentes. 
 

Vrijdag 13 augustus moesten we afscheid nemen van de heer William Gruwier. 
William verbleef in kamer 26 (Huize Ida) en werd 82 jaar. 
 

We wensen de medezusters, familie en dierbaren van zr. Marie Victor,Bernadette en 
William veel sterkte bij dit afscheid. 
 

VERTREK 
Mevr. Maria Hoflack (kamer 134 – Huize Beatrijs) vertrok op maandag 2 juli terug 
naar huis. We wensen haar veel succes. 
 
 
 

HUIZE IDA 

TERUGBLIK ZEEDAG  
Op donderdag 5 juli trokken we met 15 bewoners naar Nieuwpoort. De zon was de 
ganse namiddag van de partij en af en toe was er een zalige zeebries, wat moet een 
mens nog meer hebben? Een groepje wandelde langs de havengeul, anderen bleven 
hangen aan de zeedijk, en uiteindelijk belandde iedereen op één of ander 
zonovergoten terrasje. Het deed de mensen deugd om te genieten van een drankje 
of lekker ijsje in de zeelucht. We sloten de namiddag af met een uitgebreide 
broodjesmaaltijd in restaurant ‘In de Vloote’.  Moe en met uitgewaaide haren 
trokken we richting Ieper omstreeks 19u. 
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TERUGBLIK FRANSE WEEK 
Naar aanleiding van ‘quatorze juillet’,  in het begin van de zomer, organiseerden we 
een franse week van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli.  Op maandagmorgen 
kwam een frans ontbijt op tafel met croissants, enkele soorten kazen en vers fruit.  

 

 

De ganse week weerklonken er ‘Franse 
chansons’ door de geluidsboxen.  Ook 
de petanqueballen werden 
bovengehaald. Tijdens de wekelijkse 
wandeling op donderdag hielden we 
geen halt in een plaatselijk café maar 
vertoefden we op de vestingen en 
dronken een glaasje picon. 

 



Huize Ida 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 03/09 Groepsturnen 10u living 

 Uno 14u30 living 

Dinsdag  04/09 Actualiteit 9u30 living 

 
Gespreksnamiddag ‘school- en kindertijd 
vroeger’ 

14u30 living 

Woensdag 05/09 
Tomatensoep met balletjes samen met 
kinderen van de school 

9u living 

 Individueel en kaarting 14u30 living 

Donderdag 06/09 Actualiteit 9u30 living 

 Wandeling met picknick op speelplaats 14u vertrek  

Vrijdag 07/09 Groepsturnen met kinderen van de school 9u30 living 

 Warme appeltaart 14u30 living 

Maandag 10/09 Groepsturnen 10u Polyvalente zaal 

 Bingo 14u30 Living 

 Koor 15u30 kapel 

Dinsdag 11/09 Actualiteit 9u30 living 

 Muzieknamiddag en mannenmoment 14u30 living 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 12/09 
Restaurant mosselen met frietjes of vol au 
vent 

11u30 living 

 Individuele massage en kaarting 14u30 living 

Donderdag 13/09 Actualiteit 9u30 living 

 Wandeling 14u vertrek 

Vrijdag 14/09 Groepsturnen 10u Polyvalente zaal 

 Laagjespudding 14u30 Living 

Maandag 17/09 Groepsturnen 10u polyvalente zaal 



Huize Ida 
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 Memorie of ander spel  14u30 living 

Dinsdag 18/09 Actualiteit 9u30 living 

 Petanque 14u30 living 

 Avondactiviteit: ‘stiereboter maken’ 16u living 

Woensdag 19/09 Broccolisoep 9u living 

 Individueel en kaarting Karaoke  14u30 living 

Donderdag 20/09 Actualiteit 9u30 living 

 Wandeling   14u vertrek 

 Karaoke 14u30 Living 

Vrijdag 21/09 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Ijs 14u30 living 

 Dankviering priester Jan Devos Kapel 15 u 

Maandag 24/09 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Bingo 14u30 living 

Dinsdag 25/09 Actualiteit 9u30 living 

 Muziek ‘de tijd van toen’ 14u30 Living 

Woensdag 26/09 Pompoensoep 9u living 

 Individueel en kaarting 14u30 living 

Donderdag 27/09 Actualiteit 9u30 living 

 Wandeling 14u vertrek 

Vrijdag 28/09 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Pannenkoeken 14u30 living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 01/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Spel 14u30 living 



Huize Ida 
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Dinsdag 02/10 Actualiteit 9u30 living 

 Memorie  14u30 living 

 Koor 15u30 kapel 

Woensdag 03/10 Pastinaaksoep 9u30 living 

 Individueel 14u30 living 

Donderdag 04/10 Actualiteit 9u30 living 

 Belevingsgerichte uitstap ‘ Zonnegloed’ 13u30 vertrek 

 Internationale dierendag: honden op bezoek 14u30 Living 

Vrijdag 05/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Gebakken appel met ijs 14u30 living 

Maandag 08/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Spel: Kubb 14u30 living 

Dinsdag 09/10 Actualiteit 9u30 living 

 Muziek 14u30 living 

 Rozenkrans 15u kapel 

Woensdag 10/10 Actualiteit Bloedworst 9u30 living 

 Individueel massage en kaarting 14u30 living 

Donderdag 11/10 Actualiteit 9u30 living 

 Manicure 14u30 living 

Vrijdag 12/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Afsluit kubbweek 14u30 living 

Maandag 15/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Grootmoeders gebak met familie 14u30 living 

Dinsdag 16/10 Actualiteit 9u30 living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 



Huize Ida 
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 Avondactiviteit: eitjes 16u living 

Woensdag 17/10 Paprikasoep 9u living 

 Individuele activiteit en kaarting 14u30 

Donderdag 18/10 Actualiteit 9u30 

 Optreden ‘Komjoesay’ 14u30 hove 1 

Vrijdag 19/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Gespreksnamiddag rond familiefoto’s 14u30 living 

Maandag 22/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Optreden Brassband uit Engeland 14u30 Hove 

Dinsdag 23/10 Actualiteit 9u30 living 

 Kegelspel 14u30 living 

Woensdag 24/10 Preisoep 9u living 

 Individueel en kaarting 14u30 living 

Donderdag 25/10 Actualiteit 9u30 living 

 Spel 14u30 living 

 Vrijdag 26/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Wafels 14u30 living 

Maandag 29/10 Groepsturnen 10u polyv zaal 

 Uno 14u30 living 

Dinsdag 30/10 Actualiteit 9u30 living 

 Massage handen 14u30 living 

Woensdag 31/10 Wortelsoep 9u living 

 Individueel en kaarting 14u30 living 

 



Huize Beatrijs 
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HUIZE BEATRIJS   

HELPENDE HANDEN 
Op de dienst is er altijd wat te doen. We zijn dan ook steeds dankbaar met de hulp 
die we krijgen van onze bewoners! Zo krijgen we ondesteuning bij het plooien van 
de was, bij het verzogen van de planten, bij het snijden van groenten… En voor de 
bewoners is het natuurlijk een uiterst zinvolle activiteit. Een win-win noemen ze dat! 

 

 

 

FRANSE WEEK 
Een hele fijne week was dit! En ondertussen 
hebben we ook verwerkt dat de Fransen ons 
diezelfde week versloegen in het WK voetbal, al 
waren we op dat moment net iets minder in 
Franse stemming.  



Huize Beatrijs 
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Huize Beatrijs 
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NAAR ZEE 
Een dagje naar zee, wie geniet daar nu niet van? Een ritje met de auto of de bus, een 
wandeling, een terrasje, een ijsje… En net als de andere diensten sloten we de dag 
af met een broodjesmaaltijd.  

Het vakantiegevoel wat duidelijk aanwezig, zowel bij bewoners als begeleiders! 



Huize Beatrijs 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 03/09 Start schoolweek  

 Turnen  10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag  04/09 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling met picknick op speelplaats 14u Poly 

Woensdag 05/09 Tomatensoep met balletjes met kinderen 
van de school 

VM Living 

 Reminiscentie schooltijd NM Living 

Donderdag 06/09 Actualiteit VM Living 

 Groot dictee en schoonschrift NM Living 

Vrijdag 07/09 Turnen met kinderen van de school 10u Poly 

 Warme appeltaart Nm Living 

Maandag 10/09 Turnen 10u Poly 

 Bingo  

 

NM Living 

 Koor 15u30 Kapel 

Dinsdag 11/09 Soepgroenten snijden VM Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

 Wandeling 14u Poly 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 



Huize Beatrijs 
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Woensdag 12/09 Restaurantdag: mosselen/friet Mi Living 

 Gezelschapsspelen NM Living 

Donderdag 13/09 Actualiteit VM Living 

 Kaartspelen NM Living 

Vrijdag 14/09 Turnen 10u Poly 

 Laagjespudding NM Living 

Maandag 17/09 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 18/09 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

 Avondactiviteit: stierenboter Av Living 

Woensdag 19/09 Broccoli/bloemkoolsoep VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 20/09 Actualiteit VM Living 

 Kaartspelen NM Living 

Vrijdag 21/09 Turnen 10u Poly 

 Ijs NM Living 

 Karaoké NM Living 

 Dankviering priester Jan Devos Kapel 15 u 

Maandag 24/09 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 25/09 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

Woensdag 26/09 Pompoensoep VM Living 

 Gezelschapsspelen NM Living 



Huize Beatrijs 
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Donderdag 27/09 Actualiteit VM Living 

 Kaartspelen NM Living 

Vrijdag 28/09 Turnen 10u Poly 

 Pannenkoeken NM Living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 01/10 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 02/10 Soepgroenten snijden VM Living 

 Uitstap zonnegloed  

 Koor 16u Kapel 

Woensdag 03/10 Pastinaaksoep VM Living 

 Wellness NM Living 

Donderdag 04/10 Actualiteit VM Living 

 Kaartspelen NM Living 

 Internationale dierendag: honden op 
bezoek 

14u30 living 

Vrijdag 05/10 Turnen 10u Poly 

 Gebakken appel met ijs NM Living 

Maandag 08/10 Start Kubb-week  

 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

Dinsdag 09/10 Soepgroenten snijden VM Living 

 Rozenkrans 15u Kapel 

Woensdag 10/10 Restaurantdag: bloedworst Mi Living 

 Muziek NM Living 



Huize Beatrijs 
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Donderdag 11/10 Actualiteit VM Living 

 Spel: Kubb NM Living 

Vrijdag 12/10 Turnen 10u Poly 

 Afsluit Kubb-week NM Living 

Maandag 15/10 Start familieweek  

 Turnen 10u Poly 

 Verwenkoffie op grootmoeders wijze  NM Living 

Dinsdag 16/10 Soepgroenten snijden VM Living 

 Reminiscentie met familiefoto’s NM Living 

 Mannemoment NM cafetaria 

 Avondactiviteit: eieren AVLiving 

Woensdag 17/10 Paprikasoep VM Living 

 Gezelschapsspelen NM Living 

Donderdag 18/10 Actualiteit VM Living 

 Optreden ‘Komjoesay’ NM Hove 

Vrijdag 19/10 Turnen 10u Poly 

 Pannenkoeken NM Living 

Zondag 21/10 Familiefeest  

Maandag 22/10 Turnen 10u Poly 

 Bingo NM Living 

 Optreden Brassband uit Engeland NM Hove 1 

Dinsdag 23/10 Soepgroenten snijden VM Living 

 Wellness NM Living 

Woensdag 24/10 Preisoep VM Living 

 Muziek NM Living 



Huize Beatrijs 
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Donderdag 25/10 Actualiteit VM Living 

 Kaartspelen NM Living 

 Vrijdag 26/10 Turnen 10u Poly 

 Wafelenbak NM Living 

Maandag 29/10 Turnen 10u Poly 

 Mini-expo mariabeeldjes NM Kapel 

Dinsdag 30/10 Soepgroenten snijden VM Living 

 Juwelen maken NM Living 

Woensdag 31/10 Wortelsoep VM Living 

 Nagelverzorging NM Living 

 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

FRANSE WEEK 
Ook wij gooiden het over de Franse boeg. Je zou er van schikken 
hoe veel van onze bewoners de Franse taal machtig zijn. 
Sommigen gingen dan ook in Frankrijk naar school of werken. 
Dus wisten ze daar veel over te vertellen. Kan niet missen dat het 
een hele fijne week was! 
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NAAR ZEE 
We laten de beelden voor zich spreken!  

 

 

 

 

 

 

 

BBQ 
De bewoners genoten van een heel gezellige BBQ. 
De tafels schoven we tegen elkaar en de sfeer was 
opperbest. Onze kok Geert heeft de kunst van het 
barbecuen onder de knie, want het heel allen 
gesmaakt.  
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MUZIEK 
Een huis vol muziek, daar kennen we wat van. Daar kunnen we ook bijna alle 
bewoners gelukkig mee maken.  

 
 



Huize Beatrijs Beschermd 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 03/09 St art schoolweek  

 Turnen 10u poly 

 Reminiscentie schooltijd NM Living 

Dinsdag  04/09 Soep maken VM Living 

 Wandeling met picknick op speelplaats 14u Poly 

Woensdag 05/09 Lezen VM Living 

 Pictionary NM Living 

Donderdag 06/09 Actualiteit VM Living 

 Taalspelletjes NM Living 

Vrijdag 07/09 Turnen 10u poly 

 Warme appeltaart NM Living 

Maandag 10/09 Turnen 10u poly 

 Spreukenspel NM Living 

 Koor 15u30 Kapel 

Dinsdag 11/09 Mannenmoment 14u30 Cafeteria 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

 Wandeling 14u Poly 

Woensdag 12/09 Restaurantdag: Mosselen/friet Mi Living  

 Gezelschapsspelen NM Living 

Donderdag 13/09 Actualiteit VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

Vrijdag 14/09 Turnen 10u poly 

 Laagjespudding maken NM Living 

Maandag 17/09 Turnen 10u poly 

 Karaoke NM Living 
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Dinsdag 18/09 Soep maken VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

 Avondactiviteit: stiereboter AV Living 

Woensdag 19/09 Denksport VM Living 

 Bewegingsspel NM Living 

Donderdag 20/09 Actualiteit VM Living 

 Wellness NM Living 

Vrijdag 21/09 Turnen 10u poly 

 IJs NM Living 

 Dankviering priester Jan Devos Kapel 15 u 

Maandag 24/09 Turnen 10u poly 

 Volksspelen NM Living 

Dinsdag 25/09 Soep maken VM Living 

 Wandeling 14u Poly 

Woensdag 26/09 Lezen VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

Donderdag 27/09 Actualiteit VM Living 

 Bingo NM Living 

Vrijdag 28/09 Turnen 10u poly 

 Pannenkoeken NM Living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 01/10 Turnen 10u poly 

 Muziekquiz NM Living 

Dinsdag 02/10 Soep maken VM Living 
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 Uitstap zonnegloed 13u30 vertrek 

 Koor 15u30 Kapel 

Woensdag 03/10 Denksport VM Living 

 Hoger-lager NM Living 

Donderdag 04/10 Actualiteit VM Living 

 Wellness NM Living 

 Internationale dierendag: honden op bezoek NM Living 

Vrijdag 05/10 Turnen 10u poly 

 Gebakken appel met ijs NM Living 

Maandag 08/10 Start Kubb-week  

 Turnen 10u poly 

 Servietten plooien NM Living 

Dinsdag 09/10 Lezen VM Living 

 Rozenkrans 15u Kapel 

Woensdag 10/10 Restaurant dag: bloedworst Mi Living 

 Spel: Kubb NM Living 

Donderdag 11/10 Actualiteit VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

Vrijdag 12/10 Turnen 10u poly 

 Afsluit Kubb-week NM Living 

Maandag 15/10 Start familieweek  

 Turnen 10u poly 

 Verwenkoffie op grootmoeders wijze met 
familie 

NM Living 

Dinsdag 16/10 Soep maken VM Living 

 Gezelschapsspelen NM Living 
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 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Avondactiviteit: eieren  

Woensdag 17/10 Denksport VM Living 

 Huishoudactiviteiten NM Living 

Donderdag 18/10 Actualiteit VM Living 

 Optreden ‘Komjoesay’  

Vrijdag 19/10 Turnen 10u poly 

 Pannenkoeken  

Maandag 22/10 Turnen 10u poly 

 Gezelschapsspelen NM Living 

 Optreden Brassband uit Engeland NM Hove 1 

Dinsdag 23/10 Soep maken VM Living 

 Bingo NM Living 

Woensdag 24/10 Lezen VM Living 

 Puzzelen NM Living 

Donderdag 25/10 Actualiteit VM Living 

 Muziek en dans NM Living 

 Vrijdag 26/10 Turnen 10u poly 

 Wafelenbak NM Living 

Maandag 29/10 Turnen 10u poly 

 Denksport NM Living 

Dinsdag 30/10 Soep maken VM Living 

 Mini-expo mariabeeldjes NM Kapel 

Woensdag 31/10 Denksport VM Living 

 Wellness NM Living 



Hove 
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HOVE 

VOETBAL 
De Rode Duivels deden mee aan het WK in Rusland en dat hebben we gevoeld op 
Hove. We hingen versiering op en stonden klaar om bij iedere wedstrijd te 
supporteren! 

 

 



Hove 
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BARBECUE 
Om de zomer goed in te zetten konden de bewoners genieten van een heerlijke bbq. 

Met een aperitiefje, frisse hapjes en zomerse muziek was de sfeer al gezet. 

Sommigen waagden zich zelfs even op de dansvloer na al het lekkere eten! 
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VERFRISSENDE VOETBADJES 
 

We haalden af en toe de voetbadjes uit met de 

wellnesskoffer. Een beetje verzorging, massage, 

hydratatie en een gezellige babbel zorgden voor vele 

blije gezichten!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOKEN 
     

Koken en lekker eten wordt altijd gewaardeerd door de bewoners. Wekelijks maken 

we verse soep. Als avondactiviteit maakten we heerlijke wentelteefjes. Iedere 

vrijdag was er ook de ijskar die tijdens de voorbije hittegolven voorzag in een 

lekkere verfrissing 
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Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Maandag 03/09 Groepsturnen NM H1 + 0 

Dinsdag  04/09 Wandeling met stop op speelplaats NM H1 

 Gespreksnamiddag schooltijd NM H1 + 0 

Woensdag 05/09 Wellnesskoffer NM H1+0 

 Tomatensoep met balletjes samen met 
kinderen van de school 

VM H1+0 

Donderdag 06/09 Muziek en dans NM H1 

 Wandeling met picknick op speelplaats NM H0 

Vrijdag 07/09 Broodpudding NM H1+0 

Maandag 10/09 Groepsturnen  

 

koor 

NM H1+0 

 Koor Kapel: 15u30 

Dinsdag 11/09 Mannenmoment NM Cafetaria 

 Petanque NM H0 

 Volksspelen NM H1 
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 Gebruikersraad NM 16u 

Woensdag 12/09 Soep van de dag H1+0 

 Restaurantdag: mosselen met frietjes H1+0 

Donderdag 13/09 Demonstratie belevenistafel NM H1 + 0 

 Wandeling NM H1 

Vrijdag 14/09 Laagjespudding maken NM H1+0 

Maandag 17/09 Groepsturnen NM H1+0 

Dinsdag 18/09 Soep maken NM H1 

 Karaoke NM H1+0 

 Avondactiviteit: boterham met stierenboter NM H1+0 

Woensdag 19/09 Broccoli-bloemkool soep NM H1+0 

 Boccia NM H1 

Donderdag 20/09 Wandeling NM H0 

 Wellnesskoffer NM H1 

Vrijdag 21/09 Ijsje  

 

 

NM H1+0  

 Dankviering Priester Jan Devos Kapel 15u 

Maandag 24/09 Groepsturnen NM H1 + 0 

Dinsdag 25/09 Soep maken NM H1 

 Wandeling NM H1 

 Bingo NM H0 

Woensdag 26/09 Pompoensoep H1+0 
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 Voetbadjes NM H1+0 

Donderdag 27/09 Laatste wandeling NM H0 

 Quiz NM H1 

Vrijdag 28/09 Pannenkoeken bakken NM H1+0 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Maandag 01/10 Groepsturnen NM H1+0 

Dinsdag 02/10 Soep maken NM H1 

 Bewegingsactiviteit NM H0 

 Koor 15u30 kapel 

Woensdag 03/10 Pastinaaksoep H1+0 

 Gezelschapsspelletjes NM H1+0 

Donderdag 04/10 Gezellig kaarten NM H1+0 

 Internationale dierendag: honden op bezoek NM H1 + 0 

Vrijdag 05/10 Gebakken appel met ijs NM H1+0 

Maandag 08/10 Groepsturnen NM H1+0 

Dinsdag 09/10 Soep maken NM H1 

 Denksport NM H0 

 Rozenkrans  Kapel 15:00u 

Woensdag 10/10 Restaurantdag: bloedworst H1+0 

 Wellnesskoffer H1+0 

Donderdag 11/10 Uitstap zonnegloed NM H1+0 

Vrijdag 12/10 Afsluit Kubb-week NM H1+0 
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Maandag 15/10 Start familieweek H1+0 

 Verwenkoffie op grootmoeders wijze met 
familie 

NM H1+0 

Dinsdag 16/10 Soep maken NM H1 

 Volksspelen NM H1+0 

Woensdag 17/10 Paprikasoep H1+0 

 Voetbadjes H1+0 

Donderdag 18/10 Optreden ‘Komjoesay’ NM H1 

Vrijdag 19/10 Bewegingsspel NM H1+0 

Zondag 21/10 Familiefeest  

Maandag 22/10 Optreden Brazzband uit Engeland NM H1 

Dinsdag 23/10 Soep maken NM H1 

 Mini-expo Mariabeeldjes Kapel NM 

Woensdag 24/10 Crea NM H1 

 Handmassage NM H0 

Donderdag 25/10 Gezelschapsspelen H1+0 

 Vrijdag 26/10 Wafelenbak NM H1+0 

Maandag 29/10 Groepsturnen NM H1+0 

Dinsdag 30/10 Soep maken  NM H1 

 Denksport NM H0 

Woensdag 31/10 Wortelsoep H1+0 

 

 

  



 

 
35 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

TWEEMAANDELIJKSE EDITIE TEN HUIZE 
Vanaf heden zal de huiskrant om de twee maanden verschijnen. Een dikker 
exemplaar zal in het begin van de maanden september, november, januari, maart, 
mei en juli in de bus vallen. Een tweemaandelijkse editie heeft als voordeel dat de  
administratie minder wordt belast met het op punt stellen van artikels en het 
verspreiden van de exemplaren. 
 

TERUGBLIK IJSKAR 

Iedere vrijdag in de maanden juli en augustus weerklonk een typisch ‘crème-kar-
muziekje’ door de gangen. De mensen van de staf passeerden langs de diensten en 
boden de bewoners en de bezoekers een ijsje aan. Dat was ideaal met die hete 
temperaturen!  
Ook de bewoners van de assistentiewoningen waren vaste klant en probeerden de 
verschillende smaken uit. 
Eind augustus gaat de ijskar opnieuw op stal en volgend jaar aan het begin van de 
zomer wordt hij opnieuw uitgehaald.  
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ANNULATIES WANDELINGEN 
De voorbije twee maanden werden de wandelingen op dinsdag- 
en donderdagnamiddag meermaals geannuleerd omwille van de 
hittegolven die ons land teisterden. Indien het meer dan 25° is 
buiten is het niet verantwoord om buitenactiviteiten te laten 
doorgaan voor onze ouderen. Wij hopen op jullie begrip 
hiervoor. Hopelijk komen er nog prachtige nazomerdagen aan in 
september en begin oktober! 
 
 

SCHOOLWEEK 
De dagen ‘korten’ in, de zomervakantie loopt op zijn 
einde en de kinderen maken met een zucht opnieuw 
hun boekentas. Ook wij willen de sfeer van die 
schooltijd opnieuw opsnuiven. Van maandag 3 tot en 
met vrijdag 7 september vindt een ‘schoolweek’ plaats 
in het woonzorgcentrum. Samen met onze buren, de 
Sint-Jozefsschool, werken we een aantal gezamenlijke 
activiteiten uit. 
 

Op dinsdag kan een groepje geïnteresseerde bewoners les meevolgen in het derde 
leerjaar. En op vrijdag gaan we opnieuw naar de klas waar de kinderen onze 
ouderen zullen interviewen over hun schooltijd. 
 
De andere concrete activiteiten 
vinden jullie terug in de 
activiteitenplanning van jullie 
dienst. 
Ook tijdens onze wandeling 
maken we geen traditionele 
stop in een plaatselijk café. 
Neen, tijdens de wandelingen in 
deze week zullen we picknicken 
op de speelplaats van de Sint-
Michielsschool 
(Elverdingestraat, Ieper). 
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37 

 

INTERNATIONALE DIERENDAG 
Op donderdag 4 oktober is het internationale dierendag. Daarom doen we een 
oproep aan alle medewerkers, familieleden en andere betrokkenen om op die dag 
op bezoek te komen met jullie huisdier bij onze bewoners. Jullie zullen ontvangen 
worden met een brede smile! 

 

BELEVINGSGERICHTE UITSTAPPEN 
In de zomermaanden gingen we reeds 
naar de zee. Tijdens deze uitstappen 
focusten we ons op mobiele bewoners 
om mee te gaan. In oktober willen we 
de kans geven aan minder mobiele 
bewoners om het dierenpark 
‘Zonnegloed’ in Vleteren te verkennen. 
De woonbegeleider zal in samenspraak met de familie en het team nagaan wie er 
geïnteresseerd is om mee te gaan. Per dienst kunnen er 10 bewoners mee op 
belevingsgerichte uitstap. Huize Ida gaat op donderdag 4 oktober, Huize Beatrijs op 
dinsdag 2 oktober en Hove gaat naar Zonnegloed op donderdag 11 oktober.   
Het verloop en de prijs van de namiddag zal geduid worden in een aparte brief.  
 
 

FAMILIEWEEK 
Eind oktober staat de ‘familieweek’ ingepland. Tijdens deze week staan activiteiten 
met het thema ‘familie’ centraal. Op maandag 15 oktober nodigen we familieleden 
van onze bewoners van het woonzorgcentrum uit op de koffie in de namiddag. 
Gezellig keuvelen met een tasje koffie en wat taart, en dit voor de prijs van 3 euro 
per persoon. Indien je komt, gelieve het te laten weten aan de woonbegeleider van 
de betrokken dienst. 
 
We sluiten de week af op zondag 21 oktober met het FAMILIEFEEST! 
Op de affiche vindt u de nodige informatie. We hopen jullie weer talrijk te mogen 
ontvangen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia9ZzS74DdAhUGZVAKHaW_BOAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.infocomeduc.be/nl/listing/de-zonnegloed-vzw/&psig=AOvVaw2xn3lVkJFw5yqsflXthHHY&ust=1535034598174249
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PRAATCAFÉ DEMENTIE 
TONEELVOORSTELLING ‘AVOND’door de toneelgroep van Watou. 

woensdag 19 september om 14u 
in het auditorium van het Ziekenhuis Jan Yperman in IEPER 

woensdag 26 september om 14u 
in OC De Ghybe,St-Annastraat 13 in POPERINGE, 

woensdag 10 oktober 2018 om 14u in woonzorgcentrum HOF TEN IJZER,  
Dorpplaats 14 in RENINGE. 

‘Avond’ brengt het verhaal van Cyriel, een alleenstaande man, die net weduwnaar is 
geworden en geconfronteerd wordt met het verlies van zijn geheugen, zijn kennen 
en zijn kunnen. De eerste tekenen van dementie worden zichtbaar. 

Gelukkig kan Cyriel rekenen op de goede zorg van zijn beide dochters, Katrien en 
Francien. Ook voor hen is de dementie van hun vader een moeilijk te aanvaarden 
proces, waarin zij een lange weg moeten afleggen. Gaandeweg evolueert het van ‘is 
het niet willen ?’ tot het besef van ‘het is niet (meer) kunnen’ ! 

Alle voorstellingen zijn gratis. Na de voorstelling is er koffie en gelegenheid tot 
nabespreking. 
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KOFFIETAFEL DEMENTIE 

Voor wie?  Voor familieleden en naasten van bewoners met dementie.  
Wat?  De koffietafel dementie is een namiddag om mensen te ontmoeten, 

contacten te leggen, praktische tips te horen en ervaringen uit te 
wisselen rond dementie.  

Onderwerp?  Omgaan met veranderd gedrag bij dementie  
Éen van de kenmerken van dementie is dat het gedrag verandert. 
Deze namiddag is bedoeld om ondersteuning te bieden in het 
begrijpen en leren omgaan met het veranderd gedrag van je naaste. 
Er wordt ook de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en 
ervaringen met elkaar uit te wisselen.  
De namiddag wordt begeleid door Helen Connerty, 
referentiepersoon dementie.  

Wanneer?  Maandag 24 september van 14u tot 16u in grote vergaderzaal (2de 
verdieping).  
Deze bijeenkomst is gratis.  
Indien mogelijk, gelieve vooraf uw aanwezigheid te bevestigen, 
telefonisch op 057/22 69 78, via mail op 
helen.connerty@huizesintjozef.be of aan de receptie.  

Meer info?  Aarzel niet om Helen Connerty (referentiepersoon dementie), te 
contacteren (057/22 69 78 of helen.connerty@huizesintjozef.be)  

 
Wat zou ik graag naar binnen kijken 

Om te zien wat daar dan is 
Om te proberen het te begrijpen 

Wat nu zo onbegrijpelijk is 
Als ik kijk dan is het mistig 

Zo dik, zo grijs als het maar kan 
Hoe moet ik de weg nu vinden 

Die ik niet op kaarten vinden kan 
Voor ieder probleem is er een oplossing 

Althans dat denken wij heel vaak 
Immers als de mist is opgetrokken 
Schijnt voor ons de zon heel vaak 

Zal het altijd mistig blijven 
Wat de gedachten van mensen aangaat 

Moeten wij ons erbij neerleggen 
En zeggen, het gaat zoals het gaat 

Kon ik mijn moeder maar begrijpen 
Nu ze ouder wordt van geest 
Haar principes die wij kenden 
Zijn ze nu weg uit haar geest?   

mailto:helen.connerty@huizesintjozef.be
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS   
Wilfired Beyls    08/09/1930  88 jaar Flat 12 Hove 
Godelieve Schelstraete  19/09/1930  88 jaar Flat 12 Hove 
 
Jan Devos de Moldergem 03/10/1922  96 jaar  Flat 1G Res. Louise 
Frans Derycke    13/10/1930  88 jaar Flat 1A Res. Louise 
Joana Decorte    14/10/1933  85 jaar Flat 2G Res. Louise 
 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

VERHUISD 
Maria Dondeyne ruilde haar flat 3B (Res. Louise) in voor kamer 134 (Huize Beatrijs). 
 

We wensen haar een vlotte aanpassing. 

 

NIEUWE BEWONERS 
Op 2 juli mochten we de sleutels van flat 3B (Residentie Louise) overhandigen aan 
mevrouw Marie-Louise Pattyn. Marie-Louise is afkomstig van Ieper. 
 

We wensen haar veel geluk in haar assistentiewoning. 
 

MOSSELFESTIJN 
Op woensdag 12 september vindt een mosselfestijn plaats in de living van Hove 1. 
Voor 15 euro kunnen jullie smullen van mosselen met frietjes. Mensen die hier niet 
zo verzot op zijn kunnen vol-au-vent met frietjes verkrijgen. Gelieve in te schrijven 
met jullie keuze op het inschrijvingsblad aan de inkom van Residentie Louise of in de 
living van Hove +2. Jullie zijn welkom vanaf 11u30. Inschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 7 september. 
 

HERFSTDINER 
Op woensdag staat tijdens het herfstdiner bloedworst met appelmoes op de menu. 
Wie wil deelnemen kan zich inschrijven op de inschrijvingslijst aan de inkom van 
Residentie Louise of aan het bord in de living van Hove +2. Aansluitend aan het 
herfstdiner vindt de gebruikersraad plaats. Alles gaat van start om 11u30 in de living 
Hove1, en de prijs bedraagt 15 euro.  
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PASTORALE AGENDA 
Rozenkrans: dinsdag 9 oktober om 15 uur 
Herinneringsviering: maandag 5 november om 14 u 30 
Seniorenmis: dinsdag 13 november om 14 u 30 
 

KOOR 
We komen samen op maandag 10 september  om 
15.30 uur in de kapel. 
In oktober spreken we af op dinsdag 2 oktober! 
 

PETANQUE 
De petanquemomenten vinden plaats iedere derde maandag van de maand op de 
petanquebaan nabij de cafeteria! 

 

WOONASSISTENT 
Joyce Allaeys van de sociale dienst gaat met vakantie van 3 september tot en met 16 
september. Voor dringende zaken kunnen jullie steeds terecht aan het onthaal of via 
057/22 69 70. 

 
 

BELEIDSINFO 

BUURTRESTAURANT 
Sinds begin dit jaar trekken we de kaart voor buurtgerichte zorg, dit in 
samenwerking met Zorgnetwerk Ieper, door het oprichten van het maandelijkse 
intitiatief ‘Samen Tafelen’.  
Vanaf oktober starten we het buurtrestaurant op. Wij willen iedere woensdag 
mensen uit de buurt uitnodigen om hier een middagmaal te nemen. Hierdoor kan 
het sociale netwerk van verschillende bewoners mogelijks versterkt worden. Wij 
bieden soep, een warm middagmaal en dessert aan voor 8 euro. Inschrijven gebeurt 
aan het onthaal of telefonisch via 057/22.69.70.  
 

KLACHTEN WASSERIJ 
Indien u opmerkingen hebt over de wasserij dan dient u zich te wenden tot het 
onthaal, dit kan u ook telefonisch doen via 057/22.69.70. Wij trachten u binnen de 
week een antwoord te geven of een oplossing aan te reiken.  

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM8b-PwdDcAhVK26QKHZGGCRcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coa.nl/mycoa/nl/content/het-koor&psig=AOvVaw2dbmjiOOTofWsY2do__HSB&ust=1533372832564874
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GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 
Met de herfst en winter in aantocht zal ook de griep opnieuw zijn intrede doen. 
Om onze kwetsbare ouderen te beschermen motiveren wij onze medewerkers om 
zich te vaccineren tegen de griep. Medewerkers kunnen hun vaccin gratis laten 
plaatsen eind november.  
 

 
 
Ook bewoners krijgen van ons een griepvaccin, dit zal vanaf oktober geplaatst 
worden door de betrokken huisarts.  
Wij raden iedere betrokkene van ons woonzorgcentrum aan om zich te laten 
vaccineren tegen de griep. 
 

 

WEEK VAN DE HANDHYGIËNE 
Van 8 tot en met 14 oktober organiseren we met de verschillende woonzorgcentra 
in de regio ‘een week van de handhygiëne’. 
Tijdens deze week willen we alle betrokkenen bewust maken van het belang van 
een goede handhygiëne.  
 
We geven alvast enkele vuistregels mee die iedereen in het woonzorgcentrum dient 
te respecteren: 

- Was je handen na een toiletbezoek 
- Wend je gezicht af tijdens het hoesten, niezen of snuiten van de neus en was 

je handen achteraf 
- Waak over een goede persoonlijke hygiëne (korte nagels, wondjes afdekken 

aan de handen,…) 
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FAMILIERAAD 
De eerstvolgende familieraad gaat door op dinsdag 30 oktober om 19u in de  kapel 
of de cafetaria op Huize Ida..  
Het programma ziet er als volgt uit: 

 19u:  verwelkoming 

 19u05:  evaluatie vorige familieraad  

19u20:  bespreking thema ‘maaltijden’  
 

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 
september.  U kan zich ook altijd inschrijven via het onthaal 
(onthaal@huizesintjozef.be of 057/22 69 70). Wij hopen u te mogen verwelkomen.  

 

PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
September 
Claeys Hilde    05/09/1960  
Depraetere Daisy  05/09/1987 
Desender Ineke  08/09/1993 
Vanmeenen Lies   14/09/1988  
Claus Jan     17/09/1960  
Blieck Greta    19/09/1965  
Hoedt Evelien    21/09/1987 
Dewandel Margo  21/09/1995 
Cambier Karolien  30/09/1987 
 

Oktober 
Kynds Elsy    02/10/1976  
Six Jolien    05/10/1990 
Delanghe Melissa  07/10/1994  
 

 
Pollet Saskia   08/10/1973 
Roels Marthe   12/10/1988 
Sinnaeve Anja   16/10/1970 
Capoen Jessica   18/10/1981 
Dewilde Ilse    18/10/1974  
Ghyselen Dorine  22/10/1975 
Allaeys Joyce   24/10/1994 
Varakauskiene Nijole 25/10/1971 
Aernout Brigitte   26/10/1959  
Hemelsoen Hilde   28/10/1961  
Nollet Els     30/10/1966 
 
Gelukkige verjaardag!!!

 

OVERLIJDEN 
Op 9 augustus ll. is mevrouw Alfrieda Vandenbroucke overleden. Alfrieda was de 
mama van Andy Lanckriet (Technische dienst) en werd 82 jaar. 

We wensen Andy veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.   

mailto:onthaal@huizesintjozef.be
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PERSONEELSWISSELS 
Begin augustus keerde Hilde Claeys (woonbegeleider) terug na een periode 
ziekteverlof. Zij keert terug binnen de mobiele equipe en zal dus ingezet worden in 
de woonbegeleiding op alle diensten.  

Halfweg juli keerde Sabine Deramouth (interieurmedewerker Huize Beatrijs) terug 
uit ziekteverlof. Saskia Pollet versterkte Huize Beatrijs tijdens haar afwezigheid en 
ondersteunde daarna alle diensten tijdens de verlofperiode. Vanaf september wordt 
Saskia tewerkgesteld op Huize Ida. Myriam Bucquoye (interieurmedewerker Huize 
Ida) zal voortaan op Hove het team versterken, Greta Blieck (interieurmedewerker 
Huize Ida) wordt voortaan ingezet vanuit de mobiele equipe.  

Nancy Lauwers (verpleegkundige Hove) verliet eind juli de voorziening voor een 
nieuwe uitdaging. We verwelkomen Nijole Varakauskiene (zorgkundige) op Hove 
die het team komt versterken.  

Valerie Claerhout (verpleegkundige nachtdienst) gaat een nieuwe uitdaging aan.  
We verwelkomen begin september Paulien Gheysens (verpleegkundige).  

Wendy Deknock (zorgkundige Huize Beatrijs) verliet in augustus onze voorziening. 
We verwelkomen Kimberly Hosten (zorgkundige) vanaf september. Zij liep hier 
reeds stage tijdens haar opleiding tot zorgkundige.  

De tewerkstelling met Elena Garcia (zorgkundige Huize Beatrijs) werd beëindigd. 
Griet Nollet (verpleegkundige) versterkt vanaf half augustus het team op Huize 
Beatrijs.  

Sahin Vanneste (woonbegeleider Hove) verlaat de voorziening eind augustus. De 
vacature voor woonbegeleider werd opengesteld en de sollicitatieprocedure is 
lopende. Bij de uitgave van ‘Ten Huize’ was de vervanging nog niet gekend.  

Shana Coussens (verpleegkundige Huize Ida) zal vanaf september een tijd afwezig 
zijn wegens ziekteverlof. Taramis Geldhof (zorgkundige) verwelkomen we in het 
team.  

Marthe Roels (verpleegkundige Huize Ida) gaat begin september in 
zwangerschapsverlof. Dzesika Kaminska (zorgkundige) zal haar vervangen. Dzesika 
werkte hier reeds in juli en augustus als vakantiehulp op Hove. 

Op Huize Ida start vanaf september ook een nieuwe zorgkundige, Elisa Houwen. 
Daylen Gumelo (zorgkundige Huize Ida) verlaat onze voorziening om haar studies 
verpleegkunde aan te vatten. We wensen Daylen heel veel succes toe! 

Via deze weg willen we de medewerkers die ons huis verlaten het allerbeste 
toewensen. We verwelkomen met open armen alle nieuwe mensen die met ons 
zullen samenwerken met hart en ziel. Ook willen we alle vakantiehulpen die de 
voorbije maanden onze teams kwamen bijstaan in de vakantieperiode, hartelijk 
bedanken voor hun inzet, motivatie en enthousiasme! Dank!  
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VRIJWILLIGERS 

GEZOCHT! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de cafetaria op 
woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag van 14u30 
tot 17u. 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de 
wandelingen op dinsdag- en donderdagnamiddag 
van 14u tot 16u30. 
 
Indien u dit aanspreekt kan u dit doorgeven aan de verantwoordelijke 
vrijwilligerswerking (Valérie pattyn) via 057/22.69.88 of 
valerie.pattyn@huizesintjozef.be 
 

4E HERDENKINGSLOOP ‘MARATHONWILLY’ 
Op maandag 17 september houden de ‘lokomotief-runners’ een herdenkingsloop 
voor de stichter van deze loopclub, en tevens oud-vrijwilliger van Huize Sint-Jozef, 
Willy Lemaire. De tour bedraagt 4 kilometer per ronde, en is toegankelijk voor 
lopers en wandelaars. Het gaat van start om 19u aan zaal de Fenix in Ieper. 
 

VRIJWILLIGERSFEEST 
Het jaarlijkse vrijwilligersfeest gaat door op vrijdag 28 september. Om 11u30 
worden jullie verwacht in de cafetaria. 
We starten de middag met een uitgebreide aperitief, een lekkere maaltijd en een 
verfrissend dessert. Daarna trekken we de stad in voor een activiteit omstreeks 
14u30. Inschrijven kan je doen bij Valérie via 057/22.69.88. Partners zijn ook 
welkom en dit voor de prijs van 20 euro.  

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuifmz5eLcAhVQ_KQKHel-CscQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bycaitlin.nl/product/feest-kaart/&psig=AOvVaw3cdt9w2fNyiNr4C2idtG-C&ust=1534001057706669
mailto:valerie.pattyn@huizesintjozef.be
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi98_OM7PvcAhUSLVAKHYxtB5QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.formaat.be/nieuws/jeugdwerker-gezocht&psig=AOvVaw0HhsZOcWl0jxmyjnANNNGB&ust=1534861849436392
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKYDE’ 
 
Maandag 3 september 2018. Café “De Groote Kruiskalksyde” 
“ ‘t Is echt weer niet te doen!” zucht Jeroom. “En dan nog al die fietsen naast 
elkaar!” voegt Gerard er aan toe. “En dat is dan nog niet alles”, vult Gerard aan, “al 
wat je ziet zijn hier een hele hoop rijdende gsm’s en jawel, daar hangt nu en dan wel 
eens een scholier aan vast!” 
Ze kijken elkaar vol onbegrip aan en blikken waard Jozef bijzonder hoopvol aan. 
“Ook de mijne is er weer naar toe”, hoort hij Jef van achter zijn krant zeggen, “en hij 
is zelfs van richting veranderd!” “Je zou best ook eens van richting veranderen”, 
gromt Jeroom , “in plaats van je krant te lezen zou je beter eens drie glazen tappen!” 
Jef laat zijn krant even uitwaaien en doet het haast onmiddellijk. Maar terwijl hij de 
‘dagschotels’ neerplant, moet het er toch even uit: “Nee, zijn laatste rapport was 
echt niet zo goed”, zucht de ontgoochelde vader. 
“ ’t Is juist als Jantje” start Gerard zijn verhaal. “Ons Jantje komt dus thuis van school 
en toont zijn rapport aan zijn moeder. “Dat trekt nergens op!”, buldert zijn ma, 
“allemaal 1-tjes en voor gedrag zelfs een nul. Wat zal u vader zeggen, als hij 
toekomende week uit de gevangenis vrijkomt!” Michel lacht eerder bescheiden  en 
laat Frits het grappenpodium beklimmen: “Onze Frits nu, gaat beteuterd voor zijn 
vader staan en vraagt: “Klopt het, dat die leesbril van jou, alles groter maakt?” “ Ja, 
dat klopt.” zegt zijn pa. “Wel”, glimlacht schalkse Frits, “zet hem dan maar op, 
wanneer je mijn rapport bekijkt!” “Weet je”, grinnikt waard Jozef, “dat ook Jezus 
een rapport kreeg, wanneer hij naar school ging, en omdat mijnheer pastoor hier 
toch zo weinig binnenkomt, durf ik dat mopje wel vertellen. Jezus komt dus thuis 
met zijn kerstrapport en toont het aan Maria. Maria zucht, schudt haar hoofd en 
citeert: 
 

Koken: In plaats van te bakken, vermenigvuldigt hij de broden. 
Turnen: In plaats van te zwemmen, wandelt hij over het water! 
Chemie: Alle water verandert hij in wijn! 

 

Maria wordt nu echt kwaad en roept ontsteld uit: “Jongentje, als je in april weer 
zo’n slecht rapport hebt, mag je een ‘kruis’ over je paasvakantie maken!” 
Onze Jeroom bestelt er vlug nog drie bij en start dan maar met grap nummer vier. 
Een heel origineel verhaaltje over het zoveelste domme blondje. “Onze blondine 
komt dus thuis van school en zoekt het hele huis door naar een foto van haar pa en 
ma. “Waarom heb je die eigenlijk nodig?” vraagt haar bezorgde moeder. “Wel”, 
antwoordt ze zuchtend, “de meester heeft gezegd:  “Ik zou graag eens je ouders 
zien!”. 
“Ja, ja”, zucht baas Jozef, “weet je dat ik eens buitengevlogen ben!  De meester 
vroeg ons een spreekwoord te tekenen. Ik dacht dus even na en tekende in een 
hoek van mijn blad onze meester. De onderwijzer kwam uiteraard bij mij staan en 
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vroeg: “Wel Jef, wat moet dat voorstellen?” En ik zei: “Wel meester, dat is de 
spreuk: ‘Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje’! Nu werd onze klassenleraar heel 
boos en hij stuurde mij naar het schoolhoofd. Deze nam de zaak nogal luchtig op en 
vroeg me ook een spreuk te tekenen. Ik tekende dan maar de directeur en de 
meester in het midden van het blad. Ook hier vroeg het schoolhoofd naar de 
betekenis van de uitgebeelde spreuk en triomfantelijk antwoordde ik: ‘Een ongeluk 
komt nooit alleen!’ Met een luide klap sloeg de deur dicht en stond ik op de 
straatstenen.” 
Lange verhalen maken dorstige kelen en daarom haast Jozef zich om een ‘bord’ met 
vers getapte pinten naar de ‘stambank’ te brengen. 
“Zeg Jef”, roept Gerard de waard na, “hoeveel moet ik nu eigenlijk betalen?”  
“Wacht een minuutje”, zegt onze baas, “één van het binnenkomen en twee 
tournées. Dat maakt € 11.90”. “ Bedankt voor de informatie” lacht Gerard. 
“ ’t Klopt.” filosofeert Michel. Daarop kijkt hij naar omhoog voor de inspiratie, naar 
beneden voor de concentratie en naar de waard voor de verstrekte informatie! 
Even is Jef inspiratieloos, concentratieloos en informatieloos.  Echt sprakeloos! 

 
   
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
SEPTEMBER 
 
8 september: Maria Geboorte 
Wuif ze uit, met de tranen in de ogen! 
Op Maria Geboort 
trekken de zwaluwen voort! 
 
17 september: Lambertus 
Laat je niet prikken door het sprookje 
van Doornroosje! 
Sint Lambertus brengt het 
spinnewieltje bij de haard. 
 
22 september: Mauritius 
Vliegt de Blauwvoet. Warm aan zee! 
Vertoont Sint Mauritius klaar, 
aan vele stormen verwacht u maar! 
 

OKTOBER 
 
1 oktober: Remigius 
En gie, komt er nu moa bie! 
Met St Remie, gèrne of nie 
begint de winter. 
 
9 oktober: Dionysius 
Leg je parasol te koop op de 
rommelmarkt! 
Regen met St Denijs 
voorspelt een natte winter en weinig 
ijs! 
 
14 oktober: Calixtus 
Ook onder de bedden heb je heel wat 
twijfelaars! 
Wordt Calistis warme wind gewaar 
dan wordt de zomer een twijfelaar! 
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HOOR!  DAAR IS SCOOP! 
 
Maagd 
23 augustus – 22 september 
Jawel, beste Maagd, ook voor jou wordt het weer tijd om een nieuw schooljaar in te 
duiken. Een plaats op de schoolbanken, voor jou, is wellicht niet meer realistisch, 
maar vooraan staan in de klas is voor jou wel een nieuwe uitdaging. We weten 
immers dat je een heel behulpzaam iemand bent, dat je ook betrouwbaar bent en 
vooral dat je uiterst nauwkeurig bent. Echt geknipt dus om anderen heel wat dingen 
wijs te maken. We vernemen ook dat je misschien wat kil bent en kieskeurig, maar 
dat is helemaal geen probleem hoor, want een goed leerkracht is , volgens 
sommigen , iemand die heel exact de vele, voorziene formulieren invult. Dat er ook 
nog leerlingen in je klas zijn, schijnt het Ministerie maar matig te beseffen! 
 
Weegschaal 
23 september – 22 oktober 
Ook voor jou, Weegschaal is een onderwijs carrière een uitstekend 
toekomstperspectief. Je bent immers een idealistische en vooral zeer diplomatische 
persoonlijkheid. 
We beseffen het echter heel goed: Lesgeven is vandaag de dag echt niet meer zo 
eenvoudig. Heel wat leerlingen zijn immers echte waaghalzen geworden. Lukt het 
dit jaar niet, dan nemen we wel enkele vakken mee naar volgend jaar! 
En daar sta je dan! Je tracht te bemiddelen, je tracht oud en nieuw te verzoenen. 
Jawel, je werkt je te pletter en daarom wacht je dan ook een verdiende beloning: 
Binnen 20 jaar wordt je ongetwijfeld vast benoemd! 
 
Schorpioen 
23 oktober – 21 november 
Dag stekelige Schorpioen! Wat lees ik daar allemaal over jou? Je  schijnt heel 
wilskrachtig, vastberaden en bijzonder doelgericht te zijn. Je kunt dus alvast een 
heel grote ‘kepi ‘ gaan opzetten. 
O.K., je bent wel wat wrokkig, jaloers en agressief, maar je hoofddeksel doet het 
wel! Ga dus werken voor een grote, Ierse luchtvaartmaatschappij. Van de 24 uur 
hoef je er maar 23 te werken en je hebt zelfs recht op twee vrije dagen per jaar! 
Jawel, je werkt voor een echt goede, correcte, maatschappij, al hoewel je best 
‘goed’ door ‘ goedkoop ‘ vervangt! 
 
 
 
 
 


