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INTRODUCTIE 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

De zomer is nu echt wel voorbij en met de koude wintermaanden in aantocht, willen 
we in ons huis een warme en gezellige  sfeer creëren.   

De decoratie in de living op de verschillende diensten  en de cafetaria worden in die 
sfeer aangekleed.  

Tal van activiteiten worden  georganiseerd, zoals het bezoek van Sint-Maarten en de 
contactclowns, het seniorenfeest, een bezoek aan de kerstmarkt , enz. De 
activiteitenkalenders tonen u het volledige overzicht. 

Naar jaarlijkse gewoonte is er in november een herdenkingsviering voor onze 
dierbare overledenen en dit jaar herdenken we ook het einde van de eerste 
wereldoorlog. Dit in de week van 12 tot 16 november. 

De eerste week van november  wordt er een week van de medewerker 
georganiseerd.  Tijdens deze week worden de medewerkers door tal van kleine 
activiteiten verwend  en dit als blijk van waardering voor hun dagdagelijkse inzet en 
engagement.  

Daarnaast blikken we in deze uitgave terug op de mooie activiteiten van de 
afgelopen maanden met o.a. het bezoek aan Zonnegloed, de schoolweek en 
dierendag. Maar vooral tijdens het familiefeest genoten onze bewoners, met ruim 
500 deelnemers van een sfeervolle namiddag in samenzijn van hun familie. 
Nogmaals een welgemeende dank aan alle deelnemers en helpende handen. Met de 
opbrengst zal trouwens een Memoride worden aangekocht.  
Dit is een TV scherm waarmee onze bewoners kunnen fietsen door straten die ze 
kennen uit hun omgeving van vroeger. 

Tot slot brengen we nog een bezoek aan ‘De 
Groote Kruiskalksyde’ waar de drie stamgasten 
ons al weer opwachten. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen  
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ZINGEVING 

HERINNERINGSVIERING 
Wanneer de schaduw van de herfst valt… naast de lege stoel… 
 

…blaadjes zijn we, zoekend 
naar waar de boom is gebleven 
je hebt ons afgegeven 
aan het gras van de morgen 
wij dekken je wortels toe 
bewaken je vruchten 
daarom is het vandaag herfst… 
 

In het voorbije jaar moesten we van vele bewoners afscheid nemen. Ze betekenden 
zoveel: wat ze ons voorleefden, dat vergeten we niet. Begin november is het Allerheiligen 
en Allerzielen, dagen waarbij we terug denken aan onze dierbare overledenen.  
In die novembermaand willen we hen dankbaar in herinnering brengen in een 
gezamenlijke eucharistie. Daarom nodigen wij u uit op deze herdenkingsviering op 
maandag  5 november 2018 om 14.30 uur. 
 

TERUGBLIK MARIA EXPO 
Gedurende de oktobermaand stonden er heel wat Mariabeelden uitgestald in de kapel. 
Ook kon je er een grote variëteit aan rozenkransen bewonderen. De expo werd druk 
bezocht. Ook door de kinderen van de lagere school. Heel wat beelden riepen 
herinneringen op aan de eigen huiskamer van vroeger. Er kwamen veel verhalen naar 
boven. 
 

SENIORENMIS 
De senioren staan in de maand november ook in de kerk in de kijker. Op dinsdag 13 
november is er een seniorenmis om 15.00 uur in de kapel. Deze eucharistieviering wordt 
verzorgd door de kinderen van het vijfde leerjaar en meester Rik. Het thema van de viering 
is “geluk”. Iedereen is van harte welkom! 
 

ADVENT 
Advent betekent uitkijken naar.  
We kijken uit naar de geboorte van Jezus. 
Het is een tijd van verwachten. 
Advent is een donkere tijd: we snakken naar zon en ontsteken de lichten. 
Advent is wintertijd: waarin we de koude te lijf gaan en verlangen naar warmte en 
geborgenheid. 
Advent is een oproep om warmte en licht te zijn. 
Solidair met al wie de energie niet heeft om ten volle te kunnen leven. 
We willen ommekeer brengen voor mensen wie onrecht gedaan wordt,  
voor mensen die door armoede uitgesloten worden. 

http://www.kuleuven.be/thomas/page/fotodatabank/large/27079
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Advent is leven. Het is een kans om wat ons is gegeven 
te delen en aan anderen door te geven. 
Een kans om wat krom is recht te trekken, 
om wie inslaapt wakker te schudden, 
om wie hopeloos of radeloos is 
er weer in te laten geloven. 
Advent is het licht zien in de duisternis. 
 

KERSTVIERING 
Het is een mooie traditie om op kerstavond samen te komen in de kapel om de geboorte 
van Jezus te vieren. We zullen eind december middenin de donkerste dagen van het jaar 
beland zijn. We zien dan uit naar licht! Kerstmis is het feest van Licht en Vrede! Jezus, die 
het Licht en de Vrede dichterbij bracht is dan geboren.  
Wij gaan de deur van ons hart wijd openzetten voor dat Licht, zodat het ook in ons kan 
geboren worden en wij het kunnen doorgeven aan elkaar. Dan breekt een nieuwe wereld 
aan: van vriendschap, verbondenheid, aandacht voor elkaar, plaats voor iedereen, een 
wereld in vrede! De kerstviering gaat door op maandag 24 december om 15.00 uur. 
 

KOOR 
Volgende bijeenkomst: dinsdag 18 december om 15.30 uur in de 
kapel. 
We zingen Kerstliederen! 
 
(er is GEEN koor in november) 
 

PASTORALE AGENDA 
- herdenkingsviering voor de overleden bewoners: maandag 5 november om 14.30 uur 
- seniorenmis met de kinderen van het 5de leerjaar: dinsdag 13 november om 15.00 uur 
- adventswake: dinsdag 4 december om 15.00 uur 
- Kerstviering: maandag 24 december om 15.00 uur 
 
 

 
 

U bent steeds van harte welkom  
op onze wekelijkse eucharistieviering. 

We vieren telkens de liturgie  
van de komende zondag met een gezongen mis. 

Dit is elke vrijdag om 9u30 in de kapel. 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6uYe74dHXAhXD_KQKHdqZAOIQjRwIBw&url=https://stadshartzaandam.nl/pec-events/19-dec-kerstkorenfestival-muziekkoepel-zaandam/&psig=AOvVaw1sx6uEOXBBzF6q4_j91vtl&ust=1511425611503458
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
 
Vermeulen Oscar  03/11/1925   93 jaar K10  Huize Ida 
Masschelein Anna  05/11/1928  90 jaar K21  Huize Ida 
Tavernier Germana  08/11/1921  97 jaar K232 Hove  
Fayeule Bernadette  10/11/1931  87 jaar K121 Huize Beatrijs 
Torré Genéviève  12/11/1927  91 jaar K141 Huize Beatrijs 
Leupe Magdalena  26/11/1919  99 jaar K16  Huize Ida 
Pollée Marie-Jeanne  26/11/1939  79 jaar K217 Hove 
 
Liva Ines 02/12/1932  86 jaar K12b Huize Ida 
Bauw Maria 13/12/1923  95 jaar K12a  Huize Ida 
Titeca Andre 15/12/1925  93 jaar K123 Huize Beatrijs  
Decuypere Maria 15/12/1925  93 jaar K225 Hove 
Sedeyn Marguerite 19/12/1924  94 jaar K140 Huize Beatrijs  
Seghers Henri 19/12/1927  91 jaar K15  Huize Ida 
Wydhooge Georgette 27/12/1922  96 jaar K235 Hove 
Devisch Marcella 28/12/1931  87 jaar K120 Huize Beatrijs 
Goudeseune Rosette 28/12/1930   88 jaar K206 Hove 
Sels Madeleine 30/12/1923  95 jaar K18  Huize Ida 
Blancke Christiane 30/12/1953  65 jaar K105 Huize Beatrijs  
 
Proficiat aan de jarigen! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op dinsdag 11 september nam mevrouw Yvette Talloen haar intrek in kamer 142 
(Huize Beatrijs). Yvette is afkomstig van Mesen en verbleef sinds kort bij ons in 
kortverblijf. 
 

Mevrouw Cécile Lesage woont sinds 12september in kamer 102 (Huize Beatrijs). 
Zij is afkomstig van Ieper. 
 

Op 5 oktober nam de heer Jan Kopecky zijn intrek in kamer 234 (Hove ), hij verbleef 
daarvoor even in kamer 4 (Huize Ida), maar woonde sinds vele jaren in Slowakije. 
 

We wensen Cécile, Yvette en Jan een vlotte aanpassing en een mooie tijd in ons 
midden. 
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OVERLIJDENS 
Op donderdag 6 september is mevrouw Irène Volckaerts overleden. 
Irène woonde in kamer 142 (Huize Beatrijs) en werd 84 jaar. 
 
Dezelfde dag nog is ook mevrouw Victorine Vande Velde ingeslapen. Victorine werd 
93 jaar en verbleef in kamer 102 (Huize Beatrijs). 
 
De heer Gerard Devos is gestorven op dinsdag 2 oktober. Gerard woonde in kamer 
234 (Hove) en werd  94 jaar. 
 
We wensen de familie en dierbaren van Irène , Victorine en Gerard veel sterkte bij 
het verwerken van dit afscheid. 

 

HUIZE IDA 

EINDE WANDELSEIZOEN 
In september vonden de laatste wandelingen plaats, en gelukkig zat het weer heel 

goed mee en konden we genieten van een fijne nazomer. Geen enkele wandeling 

viel letterlijk in het water! 

Tijdens één van de laatste wandelingen maakten we onze stop in VBS Sint-Michiels, 

in het kader van de schoolweek. We picknickten op de speelplaats en maakten 

kennis met de leerlingen die er aan het spelen waren tijdens de speeltijd. 
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HONDEN OP BEZOEK 
Op 4 oktober was het internationale dierendag. In het kader daarvan kwam, Anja, 

interieurmedewerker op Huize Ida, langs met haar lieve honden. Ze ging langs bij 

alle bewoners en iedereen stond direct klaar om hen een aai over hun  kopje te 

geven. Als bedanking gaven die leuke honden een likje terug . 
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TERUGBLIK BELEVINGSGERICHTE UITSTAP ZONNEGLOED 
Op 4 oktober gingen we met 10 bewoners naar het dierenpark ‘Zonnegloed’ in 

Vleteren. Het was een mooie nazomerse namiddag voor onze bewoners. En met het 

zien van zoveel aparte en bijzondere 

diersoorten was de namiddag 

onvergetelijk! 

 
En onder het motto ‘zot zijn doet geen 

zeer’ waagden enkele medewerkers zich 

aan de plaatselijke glijbaan en het 

survivalparcours.  We sloten de avond af 

met een broodjesmaaltijd in de cafetaria van het WZC. 

 

  



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

Vrijdag 02/11 Groepsturnen 10 uur Polyvalente 

 Petit-Beurre 14u30 Living 

Maandag 05/11 Groepsturnen 10 uur Polyvalente 

 Herdenkingsviering 14u30 kapel 

Dinsdag 06/11 Kapper Kapsalon 

 Mannenmoment en soepgroenten snijden 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek  18u20 living Hove 1 

Woensdag 07/11 Pompoensoep 9u30 Living 

 Sint-Maartensfeest 14u30 Hove +1 

Donderdag 08/11 Actualiteit Living 

 Bezoek honden 14u30 Living 

Vrijdag 09/11 Groetpsturnen met kleuters van de school 10 u Polyvalente 

 Broodpudding met appel 14 u30 Living 

Maandag 12/11 Groepsturnen 10 u Polyvalente 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 13/11 Kapper Kapsalon 

 Seniorenmis 15u kapel 

Woensdag 14/11 Restaurantdag: Mosselen 11u Living 

 Kaarting +Individueel Living 

Donderdag 15/11 Actualiteit Living 

 Spreker: “100 jaar einde WOI” 14u30 kapel 

Vrijdag 16/11 groepsturnen 10 uur Polyvalente 

 Appelcake 14u30 Living 

Maandag 19/11 Groepsturnen met kleuters van de school 10 uur Polyvalente 



Huize Ida 
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 Uno 14u30 Living 

Dinsdag 20/11 kapper Kapsalon 

 Seniorenfeest (Vlamertinge) en 
soepgroenten snijden 

13u Living 

Woensdag 21/11 Preisoep 9u30 Living 

 Kaarting + Individueel 14u30 Living 

 Pedicure – stagebezoek 14u30 living Hove 1 

Donderdag 22/11 Feestmaaltijd Seniorenmaand 11u Living 

 Koffietafel 14u30 Living 

Vrijdag 23/11 Groepsturnen 10 uur Polyvalente 

 Bewaarwafels 14u30 Living 

Maandag 26/11 Groepsturnen 10 uur Polyvalente 

 Kegelspel 14u30 Living 

Dinsdag 27/11 Kapper Kapsalon 

 
Muziekmoment  

Avondactiviteit : omelet 

14u30 Living 

17 u living 

Woensdag 28/11 Wortelsoep maken met kinderen van de 
school 

9u30 Living 

 Kaarting + Individuele massage 14u30 Living 

Donderdag 29/11 Actualiteit Living 

 Muziekbingo 14u30 Living 

Vrijdag 30/11 Groepsturnen 10 u Polyvalente 

 Chocoladepudding 14u30 Living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 03/12 Groepsturnen 10u polyvalente 

 Feestbingo 14u30 Hove +1 



Huize Ida 
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Dinsdag 04/12 actualiteit 9u30 living 

 
Adventswake  

Soepgroenten snijden 

15u kapel 

14u30 Living 

Woensdag 05/12 pastinaaksoep 9u living 

 Kerstboom zetten en kaarting 14u30 living 

Donderdag 06/12 actualiteit 9u30 living 

 Bezoek van de honden + Kerstbomen 
versieren 

14u30 living 

Vrijdag 07/12 Groepsturnen 10 living 

 Panna cotta 14u30 living 

Maandag 10/12 Groepsturnen met kinderen van de school 10u living 

 Kerstdecoratie  14u30 living 

Dinsdag 11/12 Actualiteit  10u living 

 
Mannenmoment  

Soepgroenten snijden  

14u30 cafetaria 

14u30 Living 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 

Woensdag 12/12 Restaurantdag konijn met pruimen 11u Living 

 kaarting 14u30 living 

Donderdag 13/12 Actualiteit 10u living 

 Bezoek aan de kerstmarkt 15u30 polyvalente 

Vrijdag 14/12 Actualiteit 10u living 

 Pannekoeken  14u30 living 

Maandag 17/12 Groepsturnen 10u living 

 Uno 14u30 living 

Dinsdag 18/12 Actualiteit 9u30 living 

 
Koor 

Avondactiviteit: Croque monsieur 

15u30 Kapel 

17u Living 



Huize Ida 
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Woensdag 19/12 Butternutsoep met kinderen van de school 10u living 

 Individueel massage en kaarting 14u30 living 

Donderdag 20/12 Ontbijt in kerstsfeer 8u30 living 

 kegelspel 14u30 living 

Vrijdag 21/12 Groepsturnen met kinderen van de school 9u30 living 

 Appelcake 14u30 living 

Maandag 24/12 Groepsturnen 10u living 

 Kerstviering 15u kapel 

Dinsdag 25/12 KERSTMIS  

Woensdag 26/12 Courgettesoep maken  10u living 

 Individueel manicure 14u30 Living 

Donderdag 27/12 Actualiteit 9u30 Living 

 Kerstquiz 14u30 Living 

 Vrijdag 28/12 Groepsturnen  10u living 

 Platte kaas met fruit 14u30 living 

Maandag 31/12 Groepsturnen 10u living 

 Uno 14u30 living 
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HUIZE BEATRIJS   

SCHOOLWEEK 
School is cool! Of zoiets leerden we toch van de leerlingen. 
We haalden herinneringen op aan de eigen schooltijd, over 
hoe streng ze vroeger wel waren, over straf schrijven, over 
kilometers te voet wandelen naar school. Maar we maakten 
ook kennis met hoe het er nu aan toe gaat in de klas. Een 
heel boeiende week!  
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BBQ 
Dit jaar kon kok Geert rekenen op de hulp van Sylère. Twee BBQ-specialisten samen, 
geen wonder dat het zo lekker was! De bewoners genoten met volle teugen. 
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WANDELING 
Helaas zit het wandelseizoen er op. De wekelijkse wandelingen op dinsdag moeten 
nu plaatsmaken voor andere activiteiten. Alhoewel we tijdens de mooie herfstdagen 
ook wel af en toe een frisse neus haalden en een toerke maakten rond het gebouw.  
Hieronder nog enkele sfeerfoto’s van de laatste officiele wandelingen van het jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via deze weg nog een grote dank 
aan onze vrijwilligers!  We durven 
zelfs al terug een oproep doen naar 
ondersteuning van ons 
kerstmarktbezoek op dinsdag 11 
december. We zoeken zowel 
vrijwilligers als bereidwillige 
familieleden.  
 

DE ZONNEGLOED 
We hadden al de zeedag. En nu trokken we met een andere groep bewoners richting 
zonnegloed, een dierenpark. De regen in de voormiddag deed ons even twijfelen, 
maar tegen vertrektijd was het droog. We hadden een mooie namiddag.  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Vrijdag 02/11 Turnen 10u poly 

 Petit beurre taart maken NM living 

Maandag 05/11 Turnen 10u poly 

 Herdenkingsviering 14u30 kapel 

 Bingo NM living 

Dinsdag 06/11 Soepgroenten snijden  

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek  18u20 living Hove 1 

Woensdag 07/11 Pompoensoep maken  

 Sint-Maartensfeest 15u Hove +1 

Donderdag 08/11 Kaarten NM Living 

 Bezoek van honden NM living 

Vrijdag 09/11 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Broodpudding met appel maken NM living 

Maandag 12/11 Turnen 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 13/11 Soepgroenten snijden  

 Seniorenmis 15u kapel 

Woensdag 14/11 Soep maken  

 Restaurantdag: mosselen  

 Kubb NM living 

Donderdag 15/11 Kaarten  

 Spreker: “100 jaar einde WOI” 14u30 kapel 

Vrijdag 16/11 Turnen 10u poly 

 Appelcake bakken NM living 



Huize Beatrijs 
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Maandag 19/11 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 20/11 Soepgroenten snijden  

 Seniorenfeest Vlamertinge 13u living 

Woensdag 21/11 Preisoep maken  

 Gezelschapsspelen NM living 

 Pedicure – stagebezoek 14u30 living Hove 1 

Donderdag 22/11 Feestmaaltijd Seniorenmaand 11u living 

 Kaartspel NM living 

Vrijdag 23/11 Turnen 10u poly 

 Bewaarwafels bakken NM living 

Maandag 26/11 Turnen 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 27/11 Denksport NM Living 

 Avondactiviteit: omelet 17u Living 

Woensdag 28/11 Soep maken met leerlingen 9u30 Living 

 Muziek NM living 

Donderdag 29/11 Kaarten  

 Foto’s kijken NM living 

Vrijdag 30/11 Turnen 10u poly 

 Chocoladepudding maken NM living 

 
  



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

Maandag 03/12 Turnen 10u poly 

 Feestbingo 14u30 Hove +1 

Dinsdag 04/12 Soepgroenten snijden VM living 

 Adventswake 15u kapel 

Woensdag 05/12 Pastinaaksoep maken VM living 

 Muziekquiz NM living 

Donderdag 06/12 Kaarten VM living 

 Bezoek van honden NM living 

Vrijdag 07/12 Turnen 10u poly 

 Panna cotta maken NM living 

Maandag 10/12 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 11/12 Soepgroenten snijden VM living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Bezoek kerstmarkt 15u30 living 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 

Woensdag 12/12 Soep maken VM living 

 Restaurantdag: konijn met pruimen 11u living 

 Winterquiz NM living 

Donderdag 13/12 Kaarten VM living 

 Petanque NM living 

Vrijdag 14/12 Turnen 10u poly 

 Pannenkoekenbak NM living 

Maandag 17/12 Turnen 10u poly 



Huize Beatrijs 
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 Bingo NM living 

Dinsdag 18/12 Denksport VM living 

 Koor 15u30 Kapel 

 Avondactiviteit: croque monsieur 17u living 

Woensdag 19/12 Butternutsoep maken met leerlingen VM living 

 Dobbelspel NM living 

Donderdag 20/12 Ontbijt in kerstsfeer VM living 

 Kerstquiz NM living 

Vrijdag 21/12 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Appelcake maken NM living 

Maandag 24/12 Turnen 10u poly 

 Kerstviering 15u kapel 

Dinsdag 25/12 KERSTMIS  

Woensdag 26/12 Courgettesoep maken VM living 

 Kegelen NM living 

Donderdag 27/12 Kaarten VM living 

 Gezelschapsspelen NM living 

 Vrijdag 28/12 Turnen 10u poly 

 Platte kaas met fruit NM living 

Maandag 31/12 Turnen 10u poly 

 Bingo NM living 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

SFEERBEELDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELMOES 
Spontane activiteiten zijn nog vaak de beste, zo hebben we ondervonden. Zo kregen 
we van een familielid een krat appels, recht van de appelboom. Een namiddagje 
samen schillen en snijden, resulteerde in een grote pot appelmoes voor de dag erna. 
En of dit smaakte! 
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DIERENDAG 

Heel wat hondjes vonden de weg naar onze living. En daar waren ze uiteraard heel 
welgekomen! Zelfs bewoners waarvan we het niet meteen zouden verwachten, 
keken hun ogen uit. Een pootje hier, een aaitje daar… Win win, zowel voor de 
bewoners als de hondjes! 
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BEWEGING 
Naast de wekelijkse turnlessen doen wij ook vaak aan beweging 
in de living. Een eindje stappen, een beweginsspel of wat 
volleyballen met een ballon. Het kan allemaal! Hier gingen we 
voor het ringenwerpen. En zoals je kan zien, stond de ene al wat 
dichterbij dan de andere.  
 
 

 

KARAOKE 
Ja, iedereen uit de nabije omgeving zal het geweten hebben! We zingen wel vaak, 
maar we hebben toch ook niet elke dag een professioneel karaokestel voor handen. 
Dus dan mag het al wat luider. Het was echt een heel leuke activiteit. Zingen, 
dansen, lachen… 

 

 

 

 

 



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

Vrijdag 02/11 Turnen 10u poly 

 Petit Beurre taart maken NM living 

Maandag 05/11 Turnen 10u poly 

 Herdenkingsviering 14u30 kapel 

Dinsdag 06/11 Actualiteit VM living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek  18u20 living Hove 1 

Woensdag 07/11 Pompoensoep maken VM living 

 Sint-Maartensfeest 15u Hove +1 

Donderdag 08/11 Voorlezen VM living 

 Bezoek van honden NM living 

Vrijdag 09/11 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Broodpudding met appel maken NM living 

Maandag 12/11 Turnen 10u poly 

 Bewegingsspel NM living 

Dinsdag 13/11 Ballonwerpen VM living 

 Seniorenmis 15u kapel 

Woensdag 14/11 Soep maken VM living 

 Restaurantdag: Mosselen 11u living 

 Zingen NM living 

Donderdag 15/11 Voorlezen VM living 

 Spreker: “100 jaar einde WOI” 14u30 kapel 

Vrijdag 16/11 Turnen 10u poly 

 Appelcake bakken NM living 



Huize Beatrijs Beschermd 
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Maandag 19/11 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Kleuterturnen NM living 

Dinsdag 20/11 Denksport VM living 

 Seniorenfeest Vlamertinge 13u living 

Woensdag 21/11 Preisoep maken VM living 

 Gezelschapsspelen NM living 

 Pedicure – stagebezoek 14u30 living Hove 1 

Donderdag 22/11 Feestmaaltijd Seniorenmaand 11u living 

 Zingen NM living 

Vrijdag 23/11 Turnen 10u poly 

 Bewaarwafels bakken NM living 

Maandag 26/11 Turnen 10u poly 

 Kubb NM living 

Dinsdag 27/11 Actualiteit VM living 

 Crea NM living 

Woensdag 28/11 Soep maken met leerlingen NM living 

 Bingo NM living 

Donderdag 29/11 Lezen VM living 

 Winterquiz NM living 

Vrijdag 30/11 Turnen 10u poly 

 Bezoek contactclowns NM Living 

 Chocoladepudding maken NM living 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 03/12 Turnen 10u poly 

 Kleuter turnen NM living 

 Feestbingo 14u30 Hove +1 

Dinsdag 04/12 Actualiteit VM living 

 Adventswake 15u kapel 

Woensdag 05/12 Pastinaakoep maken VM living 

 Kerstversiering aanbrengen NM living 

Donderdag 06/12 Denksport VM living 

 Bezoek van honden NM living 

Vrijdag 07/12 Turnen 10u poly 

 Panna cotta maken NM living 

Maandag 10/12 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Winterquiz NM Living 

Dinsdag 11/12 Velcro-werpspel VM living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Bezoek kerstmarkt 15u30 Living 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 

Woensdag 12/12 Soep maken VM living 

 Restaurantdag 11u living 

 Bewegingsspel NM living 

Donderdag 13/12 Kerstverhaal VM living 

 Gezelschapsspelen NM living 

Vrijdag 14/12 Turnen 10u poly 

 Pannenkoeken bakken NM living 
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Maandag 17/12 Turnen 10u poly 

 Kleuterturnen NM living 

Dinsdag 18/12 Actualiteit VM living 

 Kerstquiz NM living 

 Koor 15u30 Kapel 

Woensdag 19/12 Butternutsoep maken met leerlingen VM living 

 Crea NM living 

Donderdag 20/12 Ontbijt in kerstsfeer VM living 

 Kegelen NM living 

Vrijdag 21/12 Turnen met kinderen van de school 10u poly 

 Appelcake bakken NM living 

Maandag 24/12 Turnen 10u poly 

 Kerstviering 15u kapel 

Dinsdag 25/12 KERSTMIS  

Woensdag 26/12 Courgettesoep maken VM living 

 Bingo NM living 

Donderdag 27/12 Denksport VM living 

 Spreukenspel NM living 

 Vrijdag 28/12 Turnen 10u poly 

 Platte kaas met fruit NM living 

Maandag 31/12 Turnen 10u poly 

 Nieuwjaarswensen NM living 
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HOVE 

SCHOOLWEEK 
Tijdens de schoolweek gingen enkele bewoners van Hove les volgen in het derde 
leerjaar van juf Karin en juf Kris, en enkelen gingen ook interviews geven hoe de 
schooltijd vroeger was. Om hier van foto’s te zien verwijs ik jullie door naar pagina 
35 in de huiskrant. 

Op onze dienst mochten wij tijdens die eerste schoolweek kinderen van het tweede 
kleuter ontvangen. Samen met hen deden wij wat ochtendgymnastiek en lieten we 
onder andere de bal rollen over de parachute. Echt zweten deden we niet, we 
hebben wel veel lachen! 

 

HONDEN OP BEZOEK 
Op de internationale dierendag, donderdag 4 oktober, nodigden we enkele mensen 
uit met hun honden. Zij brachten een bezoek in de living 
maar gingen ook langs bij de bewoners op kamer. 
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TERUGBLIK BELEVINGSGERICHTE UITSTAP ZONNEGLOED 
Dinsdag 11 oktober stond er een uitstap gepland naar de Zonnegloed. De bewoners 
genoten van het dierenpark, de mooie omgeving en de sfeer. De begeleiders gaven 
een woordje uitleg bij de dieren. Het park is heel uitgestrekt, met heel wat 
bijzondere diersoorten. En de stralende nazomerzon… die maakte het helemaal af.  
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NIEUWE WOONBEGELEIDER! 
Ik stel mezelf graag even voor. Ik  startte op 8 oktober als 
nieuwe woonbegeleider op Hove 0 en 1. Ik wil er graag, 
samen met mijn collega’s, instaan een aangename 
dagindeling. Het aanbieden van activiteiten, het 
begeleiden van de maaltijden en individuele momentjes 
inplannen zijn enkele van mijn taken. 

Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor bewoners, 
familie, vrijwilligers, … . Je kan bij mij altijd terecht voor 
vragen en opmerkingen. 

Ik hoop dat we samen een mooie tijd tegemoet gaan! 

Hanne 
      

INDIAN SUMMER 
De zachte nazomer verwende ons de laatste 
weken, waardoor we nog volop konden gaan 
wandelen. De natuur in een herfstkleedje heeft 
ook zijn charmes. Wat genieten de bewoners 
ervan om buiten te zijn! 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Vrijdag 02/11 Aardappelwafels NM H1 + 0 

 Gezelschapspelen NM H1 + 0 

Maandag 05/11 Herfstcrea NM H1 +0 

 Herdenkingsviering 14u30 kapel 

Dinsdag 06/11 Soepgroenten snijden NM H1 + 0 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek  18u20 living Hove 1 

Woensdag 07/11 Soep maken VM H1 +0 

 Sint-Maartensfeest 15u Hove +1 

Donderdag 08/11 Crea NM H1 + 0 
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 Bezoek van de honden NM H1 + 0 

Vrijdag 09/11 Turnen met kinderen van de school 10u H1  

 Broodpudding met appel bakken NM H1 + 0 

Maandag 12/11 Foto’s bekijken “100 jaar Einde WOI” 

 

NM H1 + 0 

 Actualiteit NM H1 +0 

Dinsdag 13/11 Beweging NM H1 +0 

 Soepgroenten snijden NM H1 +0 

 Seniorenmis 15u kapel 

Woensdag 14/11 Restaurantdag: mosselen 11u living 

 Soep maken VM H1 

 Hand – en voetverzorging NM H1 +0 

Donderdag 15/11 Muziek en dans NM H1 +0 

 Spreker: “100 jaar Einde WOI” 14u30 kapel 

Vrijdag 16/11 Kaartspel NM H1 +0 

 Appelcake bakken NM H1 +0 

Maandag 19/11 Turnen met kinderen van de school 10u H1 

 Actualiteit NM H1 +0 

 Bloemschikken met Roos en Edith NM H+1 

Dinsdag 20/11 Soepgroenten snijden NM H1 +0 

 Seniorenfeest Vlamertinge 13u living 

Woensdag 21/11 Soep maken VM H1 +0 

 Scrabble NM H1 +0 

 Pedicure – stagebezoek 14u30 living Hove 1 

Donderdag 22/11 Feestmaaltijd Seniorenmaand 11u Living 

 Oude gezegden NM H1 + 0 

Vrijdag 23/11 Welnesskoffer NM H1 +0 

 Bewaarwafels bakken NM H1 +0 

Maandag 26/11 Actualiteit NM H1 +0 
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 Bingo NM H1 +0 

Dinsdag 27/11 Handwerk  NM H1 +0 

 Reminiscentie NM H1 +0 

Woensdag 28/11 Soep maken met kinderen van de school 9u30 H +1 

 Volksspelen NM H1 +0 

Donderdag 29/11 Jenga NM H1 +0 

 Turnen NM H1 +0 

Vrijdag 30/11 Rijsttaart maken NM H1 +0 

 Bezoek contactclowns NM H 0 

Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Maandag 03/12 Actualiteit NM H1 +0 

 Feestbingo 14u30 Hove +1 

Dinsdag 04/12 Handwerk NM H1 +0 

 Soepgroenten snijden NM H1 +0 

 Adventswake 15u kapel 

Woensdag 05/12 Soep VM H1 

 Gezelschapspelen NM H1 +0 

Donderdag 06/12 Turnen NM H1 +0 

 Bezoek van de honden NM H1 + 0 

Vrijdag 07/12 Reminiscentie NM H1 +0 

 Panna Cotta maken NM H1 +0 

Maandag 10/12 Turnen met kinderen van de school 10u H1 

 Actualiteit NM H1 +0 

Dinsdag 11/12 Crea NM H1 +0 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 
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Woensdag 12/12 Restaurantdag: konijn met pruimen 11u living 

 Muziek NM H1 +0 

Donderdag 13/12 Avondactiviteit: Uitstap kerstmarkt 15u30 H1 +0 

Vrijdag 14/12 Hand –en voetverzorging NM H1 +0 

 American Cookies NM H1 +0 

Maandag 17/12 Actualiteit NM H1 +0 

 Kleuterturnen NM H0 

 Bloemschikken met Roos en Edith NM H+1 

Dinsdag 18/12 Crea NM H1 +0 

 Koor  

Woensdag 19/12 Soep maken met kinderen van de school H +1 

 Bingo NM H1 +0 

Donderdag 20/12 Ontbijt in kerstsfeer 15u30 kapel 

 Crea NM H1 +0 

Vrijdag 21/12 Turnen met kinderen van de school 10u H1  

 Pannenkoeken NM H1 +0 

Maandag 24/12 Actualiteit NM H1 +0 

 Tafeldecoratie maken NM H1 +0 

 Kerstviering 15u kapel 

Dinsdag 25/12 KERSTMIS  

Woensdag 26/12 Soep maken VM H1 +0 

Donderdag 27/12 Winterquiz NM H1 +0 

 Vrijdag 28/12 Panna cotta  NM H1 +0 

Maandag 31/12 Actualiteit NM H1 +0 

 Tafeldecoratie NM H1 +0 
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DIENSTOVERSCHRIJDEND 

LES VOLGEN EN INTERVIEWS GEVEN IN SINT-JOZEFSCHOOL 
In de eerste week van september gingen alle kinderen opnieuw achter de 
schoolbanken zitten. Sommige met wat knikkende kniëen, anderen dan alweer met 
veel goesting. Ook bij onze bewoners was er in die week wat nervositeit te 
bespeuren, want sommigen werden uitgenodigd in de klas om een les bij te wonen 
of om er een interview te geven over hun schooltijd vroeger. Een heel boeiende 
ervaring en samenwerking! 
 

 
Geboeid keken de leerlingen van het derde leerjaar hoe Marie op haar ‘lei’ schreef 
met een ‘griffel’. 
 
Gerard beantwoordde de vele vragen van 
de geïnteresseerde leerlingen. Ze vroegen 
onder andere of hij veel vrienden had 
vroeger, en welke spelletjes ze speelden 
op de speelplaats. 
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Nestorine en Gaston showden ‘de canassière’ die 
ze vroeger gebruikten. 
 

 

 

 
 

 
En een echte klasfoto mag op zo een dag 
niet ontbreken! 
 
 
 

SENIORENMAAND 

In de maand november willen we activiteiten op de agenda zetten, waar jullie als 
senioren, veel belang aan hechten. Activiteiten zoals muziek en dans, lekker eten en 
samenzijn.  Centraal staan de herdenkingsviering, de seniorenmis, het 
seniorenfeest, de feestmaaltijd en het bezoek van de contactclowns. 
 

PROJECTWEEK EINDE WERELDOORLOG I 

Van 12 tot en met 16 november herdenken we hier in huis het einde van 
wereldoorlog I. Dit jaar is de grote oorlog precies 100 
jaar geleden geëindigd.  
Ieper en omstreken waren toen compleet verwoest. Op 
donderdagnamiddag 15 november zal stadsgids Ivan 
Woussen hierover komen vertellen in de kapel. 
Naast deze spreker zullen we ook aan de hand van foto’s 
en verhalen hierbij stilstaan op de diensten.  
 

KERSTMARKTBEZOEKEN 

In de maand december trekken we met de drie 
diensten naar de kerstmarkt op de grote markt 
in Ieper. In de koude gezonde lucht kunnen we 
genieten van een jenevertje of een paar 
oliebollen. Huize Beatrijs gaat op dinsdag 11 
december, Huize Ida en Hove gaan beiden op 
donderdagavond 13 december. 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewbCV7PjdAhUCJ1AKHYYJCJwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wattedoen.be/kerstmarkt-ieper-738791.shtml&psig=AOvVaw3vno46DgKMespOVKcEQQtc&ust=1539156831926098
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR8Zys7fjdAhXQJVAKHfPDBZ8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.pxleyes.com/photoshop-contest/4541/poppie-field.html&psig=AOvVaw0HR1F2CBcz7j7UQ5CtXs4U&ust=1539157145322186
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE - HOVE 

JARIGE BEWONERS   
Bogaert Nellie   04/11/1927  91 jaar  Flat GLVF  Res. Louise 
Demeyere Jacqueline 10/11/1937  81 jaar Flat 1B  Res. Louise 
Borremans Eugeen  14/11/1931  87 jaar Flat GLVB  Res. Louise 
Candry Maria    15/11/1922  96 jaar Flat 1  Hove 
Devos Georges  22/11/1933  85 jaar Flat 9  Hove 
Ollevier Nelly   28/11/1929  89 jaar Flat 7  Hove 
 
Santy Robert   05/12/1929  89 jaar Flat 8  Hove 
Bintein Beatrix   07/12/1931  87 jaar Flat 14  Hove 
Marreel Denise  20/12/1931  87 jaar Flat 3E  Res. Louise 
Desmadryl Achiel  24/12/1936   82 jaar Flat 6  Hove 
Nollet Godfried  24/12/1935  83 jaar Flat 3 D  Res. Louise 
 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

 

RESTAURANTDAG NOVEMBER EN DECEMBER 
Op woensdag 14 november en woensdag 12 december is er opnieuw restaurantdag 
voor de bewoners van de assistentiewoningen.  

Dit gaat telkens door vanaf 11u30 in Hove +1. Indien u familieleden wenst mee te 
brengen dan is dit geen enkel probleem. Inschrijven hiervoor is wel noodzakelijk en 
gebeurt tegen de vrijdag ervoor. Omwille van organisatorische redenen kunnen we 
inschrijvingen die later gebeuren niet meer toelaten. De prijs bedraagt telkens 15 
euro. 
 

SINT-MAARTENSFEEST ASSISTENTIEWONINGEN 
Op woensdagavond 7 november komt de Sint op bezoek.  
Hij verwacht jullie om 18u30 in de living van Hove +1.                
Er zullen Sint-Maartenskoeken en chocolademelk op tafel 
staan. Gelieve je in te schrijven op de inschrijvingslijsten aan 
de inkom van Residentie Louise of aan het bord op Hove +2. 
De prijs bedraagt 4 euro. Jullie krijgen weldra een persoonlijke 
uitnodiging in de bus.  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM6t_4--zdAhULbVAKHUtZDZgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.uitindewesthoek.be/agenda/e/sint-maartensstoet-oostvleteren-elzendamme/37e3da8e-dd05-46b7-b550-e0ec06386693&psig=AOvVaw0FNZB_XZDIpcbgay_ZeqWh&ust=1538748751293114
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KERSTFEEST 
Op woensdagnamiddag 19 december nodigen we u uit voor het jaarlijkse 
kerstfeest. U bent welkom vanaf 15u in de living van Hove +1. Als de kerstman een 
gaatje heeft zou hij eens binnenspringen zei hij. Jullie kunnen genieten van een 
stukje taart met een bolletje ijs. De prijs bedraagt 4 euro. Inschrijven is noodzakelijk! 
 

KOOR 
Volgende bijeenkomst: dinsdag 18 december om 15.30 uur in de 
kapel. We zingen Kerstliederen! 
 

(Er is GEEN koor in november.) 
 

PASTORALE AGENDA 
- herdenkingsviering voor de overleden bewoners: maandag 5 november om 14.30 uur 
- seniorenmis met de kinderen van het 5de leerjaar: dinsdag 13 november om 15.00 uur 
- adventswake: dinsdag 4 december om 15.00 uur 
- Kerstviering: maandag 24 december om 15.00 uur 
 

PETANQUE 
Iedere derde maandag van de maand wordt het petanquespel bovengehaald. 
Tijdens de wintermaanden wordt er afgesproken in de polyvalente zaal op Huize Ida. 
 

PEDICURE  
Een medewerker in de zorg volgt een opleiding medisch pedicure. Samen met haar 
collega-studenten en onder begeleiding van een ervaren docent, komen zij stage 
doen in Huize Sint-Jozef. Wij zijn dan ook op zoek naar bewoners die graag een 
gratis voetverzorging willen laten uitvoeren en zo deze opleiding steunen. Er zijn 
telkens 25 plaatsen beschikbaar, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Wil je 
iedere keer aansluiten, dan is dit ook geen probleem! 
 

 PRIJS?  

  VOLLEDIG GRATIS! 
 

 DATA? 

6/11  -  8/12  -  29/01  -  12/03  -  30/04 

Telkens vanaf 18u20 in de living van Hove 1 
 

 HOE INSCHRIJVEN? 

Via de inschrijvingslijst aan het infobord  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6uYe74dHXAhXD_KQKHdqZAOIQjRwIBw&url=https://stadshartzaandam.nl/pec-events/19-dec-kerstkorenfestival-muziekkoepel-zaandam/&psig=AOvVaw1sx6uEOXBBzF6q4_j91vtl&ust=1511425611503458
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BELEIDSINFO 

TERUGBLIK FAMILIEFEEST 
Op zondag 21 oktober vond ons jaarlijks familiefeest plaats. We mochten iets meer 
dan 500 mensen ontvangen in ons huis voor een heerlijk feestmaal. Via deze weg 
willen wie iedereen bedanken die gekomen is of op één of andere manier dit feest 
mogelijk heeft gemaakt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De winnaars van de hoofdprijzen zijn: 

 Ieperse kadobon (100,- €): familie Christiane Debeuf 

 Friteuse: Sylvère Maes 

 Koffiezet: familie Annie Arnold 

 Strijkijzer: Jan Devos de Moldergem 

 Toaster: familie Marguerite Debreyer 
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GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 

 

Wij raden alle bewoners en hun familieleden aan om een vaccin tegen de griep te laten 
plaatsen door hun huisarts. Dit voorkomt dat ouderen besmet worden met de griep als de 
gevolgen van mogelijke complicaties door de griep. 

De medewerkers van WZC Huize Sint-Jozef krijgen op 22, 26 en 27 november een gratis 
vaccin, geplaatst door de coördinerend raadgevend arts, Dokter Dries Haghedooren.  

 

WINTERPLAN 
In de wintermaanden is er kans op sneeuwval en/of ijzelvorming bij koude 
temperaturen. Om de toegangswegen tot onze vestiging te vrijwaren van sneeuw 
voor medewerkers, bezoekers als urgentiediensten, hebben wij een samenwerking 
met firma Desot.  

Daarnaast zal er een interne afspraak uitgewerkt worden zodat er meermaals per 
dag strooizout wordt gegooid om alles ijs- en ijzelvrij te maken.  

Naast deze veiligheidsmaatregelen voorzien wij ook iedere dag warme dranken 
(zoals soep) voor onze bewoners en medewerkers.  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF7Yjuip_eAhWEZFAKHdktC_QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.frieslandactueel.nl/2015/01/24/winterpret-sneeuwval-video/&psig=AOvVaw2AXU4Vke-Hia2k2yZPJYNN&ust=1540470734483834
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
November 
Saoui Hasnaa   04/11/1982 
Geldhof Taramis  10/11/1997 
Bryon Martine   16/11/1959  
 
December 
Geysens Paulien  06/12/1997 
Corneille Iryna   08/12/1974 
Vanhuyse Jolien  12/12/1988 
Merveillie Karoline  13/12/1969 
Deleu Martine   16/12/1961  
Bucquoye Myriam  24/12/1963
 
Gelukkige verjaardag!!! 
 
 

PERSONEELSWIJZIGINEN 
Kjenta Decaesteker (zorgkundige Huize Ida) verliet de organisatie. Taramis Geldhof 
(zorgkundige) zal het team op Huize Ida blijven ondersteunen. Zij deed voorheen 
reeds de vervanging van Shana Coussens (verpleegkundige).  

Kim Deroo (verpleegkundige nachtdienst) gaat een nieuwe uitdaging aan. Delphine 
Frederiks (verpleegkundige) komt het team in de nacht vervoegen vanaf december. 
Paulien Geysens (verpleegkundige nacht en thuisverpleging) zal vanaf december het 
team op Hove vervoegen. Jolien Vanhuyse zal haar taken in de nacht en gedeeltelijk 
in de thuisverpleging overnemen.  

Lien Scheldeman (verpleegkundige) en Saskia Pollet (interieurmedewerker) gaan 
beiden uit dienst.  

In oktober vond er een interne wissel plaats. Mathilda Darkoah wordt ingezet als 
zorgkundige op Hove, Jolien Six op Huize Beatrijs. Vanaf november gaat Jolien uit 
dienst en start Kiara Vandekerkhove als zorgkundige op Huize Beatrijs.  

Melissa Delanghe (zorgkundige Hove) ging in september in ziekteverlof. Zij wordt 
vervangen door Bjorn Degruyter (zorgkundige).  

In oktober startte Hanne Merlevede als nieuwe woonbegeleidster op Hove.  
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VRIJWILLIGERS 

VRIJWILLIGERSFEEST 

Naar jaarlijkse gewoonte ronden we het wandelseizoen af met ons vrijwilligersfeest.  
Tijdens de uitgebreide en culinair hoogstaande aperitief vierden we vijf vrijwilligers 
dit jaar: Magda Pareyn (30 jaar), Christiane Decrock (15 jaar), André Boens (15 jaar), 
Agnes Dubois (15 jaar) en Rony Bonduwe (5 jaar). Magda en André waren helaas 
niet aanwezig op het feest, hun cadeau werd hen kort daarna bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg willen wij hen ook nog eens 
bedanken voor hun engagement voor onze 
bewoners. 

Na de speeches en het uitdelen van de cadeaus 
volgde een lekkere barbecue. Een lekkere malse 
biefstuk, met frietjes en rauwe groentjes werd 
door iedereen gesmaakt. Niet om de honger te 
stillen, maar voor ‘de goeste’ aten we het 
‘zwaantje’ als dessert op. 
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Na de middag trokken we naar Bowling Atlantis in Ieper. Voor velen was het lang 
geleden dat ze nog eens hadden gebowld. Het was plezant, hoewel er niet veel 
ballen kegels hebben geraakt. Melissa Degryse mocht zich kronen tot de beste van 
de namiddag, wie op de laatste plaats stond zullen we hier niet meedelen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS VOOR… 

- Het Sint-Maartensfeestje op woensdagnamiddag 7 november. Op die manier 
kunnen we het bezoek van de Sint en de stoet vlekkeloos laten verlopen. 
Indien interesse, contacteer Valérie! 

- Het seniorenfeest op dinsdag 20 november in Vlamertinge. Indien interesse, 
neem contact op met Valérie. 

- Kerstmarktbezoeken van de diensten. Dit op 11 (Huize Beatrijs) en 13 
december (Huize Ida en Hove) . Neem contact op met de woonbegeleider van 
de betrokken dienst indien je interesse hebt.  

 

NOTEER VOLGENDE DATA ALVAST IN JULLIE AGENDA: 

- Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers: donderdag 17 januari 2019 

- Week van de vrijwilliger 2019:  4 tot 8 maart 2019  
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKYDE’ 
 
Vrijdag 2 november 2018, Allerzielen. Het is iets voor 11 uur. Onze stamkroeg ‘De 
Groote Kruiskalksyde’ is reeds een tweetal uurtjes open, maar in tegenstelling tot 
andere keren is het echt behoorlijk stil in de gelagzaal van ons welbekend café. 
Wie goed luistert kan de elektrische klok heel duidelijk horen tikken. Ook aan de 
stamtafel van ons trio Jeroom, Gerard en Michel is het ongelooflijk rustig. Drie 
onaangeraakte ‘dagschotels’ werpen onduidelijke parelende schaduwen op het 
ovale tafeloppervlak. Jeroom staart recht voor zich uit. Uit zijn rechterooghoek zoekt 
een traan langzaam, prikkelend een weg naar zijn neusvleugel. “ Zeg Jeroom, wat is 
er toch?” vraagt een verontruste Gerard stil en ook Michel buigt zich bezorgd naar 
Jeroom toe. 
Onze vriend zucht even en dipt de tranen weg met zijn zakdoek. “Gisteren ben ik 
naar het kerkhof geweest”, fluistert hij zacht, “en ik heb een tijdje stilgestaan bij het 
graf van mijn beste werkmakker Dreeten. We werkten vele jaren samen bij Picanol 
en we waren echte boezemvrienden. Ik ben er zeker van, als er een hemel is, dat hij 
daar ongetwijfeld is.” 
Cafébaas Jozef kijkt ondertussen heel bezorgd. Het consumptiepeil van zijn klanten 
daalt immers zienderogen. Daarom besluit hij dan ook maar het (helle)vuur aan de 
lont te steken. “Denk maar niet dat het daarboven allemaal koek en rijstebrij is”, 
glimlacht hij breed, “dat is helemaal niet zo. Vannacht had ik immers een 
eigenaardige droom en toeval of niet, ik kom, jawel, in de hemel terecht. Aan de 
hemelpoort wacht daar Sint-Pieter me op. Onze Pierre kijkt in een dik boek en 
besluit zalvend: “Kijk Jozef, je was wel een heel degelijk man, maar je hebt toch 
enkele foutjes begaan. Je moet dus nog wat boete doen. Wandel dus hier door dit 
moeras en het is hier zo, hoe meer foutjes je hebt gemaakt, hoe dieper je in de 
blubber zakt. Daarna mag je het Rijk der Hemelen betreden”. OK., ik in het moeras 
en ik zak er geleidelijk tot aan mijn knieën in. Maar wat zie ik daar? Onze Gerard, 
alleen maar met zijn hoofd uit het moeras! “Maar Gerard toch!” roep ik 
geschrokken. “Sssst”, zegt onze held, “ik sta op de schouders van Michel!” De 
hemelsfeer breekt even open en Jeroom moet zelfs monkelend lachen. 
“Hé”, zegt hij, “ik ken er nog zulk één, maar eerst moet je ons een pint trakteren.” 
Onze cafébaas lacht weer bijzonder breed en brengt heel graag het gevraagde. “Ja”, 
gaat Juulten verder, en even later staan voor Sint-Pieter nu drie vrouwen. “Hoeveel 
keer heb je je man bedrogen?” vraagt hij dreigend aan de eerste. “Nooit!” 
antwoordt ze resoluut. “OK”, beaamt Sint-Pieter, “proficiat! Van mij krijg je de 
Gouden Sleutel”. Sint-Pieter kijkt nu de tweede vrouw strak in de ogen en vraagt stil: 
“En gij?” “Een vijftal maal” zegt de tweede vrouw tussen de tanden. “Niet zo slecht”, 
zegt de hemelportier, “van mij krijg je de Zilveren Sleutel”. De derde vrouw, die Lynn 
heette, kijkt de heilige man ongegeneerd aan. “Ik zal het u rechtuit zeggen”, barst ze 
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uit, “ik heb mijn man wel duizend keer bedrogen”. “Goed zo”, lacht olijke Pieter, “ik 
geef je dan heel graag de sleutel van mijn kamer”. 
“Maar ook ik heb een hemels nieuwsje!”, roept Gerard uit, “al kost jullie dat een 
rondje. Je weet, in de hemel zijn er ook verkiezingen en het is daar dan ook 
gebruikelijk dat iedereen daar ook stemt voor de katholieken. Nu, bij het tellen van 
de stemmen, blijkt dat er één socialistische stem tussen zit. Wie is die snode 
zondaar? Vrij snel komt men tot de conclusie dat het van niemand anders is dan 
Sint-Jozef is. Hij wordt dan ook op het matje geroepen. 
“Natuurlijk was dat mijn stem”, zegt de timmerman “en als jullie niet van plan zijn 
om hier oppositie toe te laten, dan neem ik mijn vrouw en mijn zoon uit de zaak en 
dan kunnen jullie de boel hier sluiten!” 
Ook Michel vertoeft al geruime tijd in de zevende hemel, terwijl de sfeer in de 
gelachzaal zienderogen stijgt. 
“Er is een man”, vertelt hij, “die sterft en uiteraard op interview bij Sint-Pieter 
moet”. “Uw naam” vraagt de hemelportier. “Ik heet Snijders” zegt de man, “ik ben 
chirurg.” “OK”, zegt onze sleutelman, “maar dan moet u aan de andere kant zijn, de 
ingang voor de leveranciers!” 
“En ik lever jullie drie biertjes”, lacht onze cafébaas, “want we weten het al heel lang 
‘In de hemel is geen bier, daarom drinken we het hier’!” 
Het antwoord hierop is bijzonder nat en enthousiast. 
Het is bijzonder luidruchtig in de gelagzaal van ons welbekend café ! 
 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
NOVEMBER 
 

1 november: Allerheiligen 
Gelieve op deze dag de kraaien heel goed in het oog te houden! 
Houden de kraaien voor Allerheiligen school, 
zorg dan voor hout en kool! 
 
11 november: Sint Maarten van Tours 
Speel een tijdje ‘ blaadje trek ‘ ! 
Is rond Sint Maarten nog loof aan de bomen, 
zo moogt ge van een strenge winter dromen. 
 
25 november: Heilige Catharine 
Witwassen is hier uit de boze! 
Doet Catharina haar witte mantel aan. 
Ze blijft er zeven weken rond mee gaan! 
 
  



 

 
46 

DECEMBER 
 

4 december: Barbara 
Koop dan toch echt goede schaatsen! 
Als Sint Barbara het wil 
staat de vriezeman stil! 
 
6 december: Nicolaas 
Kerstman, schaf je gauw een regenjas aan! 
Brengt St Nicolaas ijs, 
dan brengt Kerstmis regen! 
 
25 december: Kerstmis 
Zet geen ‘ klavertje – vier ‘ onder de kerstboom! 
Met Kerstmis in de klaver. 
Met Pasen in de sneeuw! 
 
 
 
HOOR!  DAAR IS SCOOP! 
 
Schorpioen 
24 oktober – 22 november 
Dag stekelige Schorpioen! Ik weet het, ook jij bent de 60 voorbij en werk zoeken, 
maar vooral vinden, is voor jou niet meer zo evident. En toch… je bezit 
eigenschappen die er beslist mogen zijn. Je bent bv. bijzonder wilskrachtig, 
vastberaden en vooral gepassioneerd. 
Weet je wat? Solliciteer bij Sint – Maarten voor de job van Zwarte Piet. De kleur 
doet er vandaag niet meer toe! Omdat je een handige Harry bent zal de Sint u heel 
graag zien komen. 
Je negatieve eigenschappen zoals jaloersheid en koppigheid stopt de Sint wel in een 
pakje dat hij laat afleveren aan een of ander politicus.  
 
Boogschutter 
23 november – 21 december 
Dag pijlige Boogschutter! Ook jij bent al lang de 60 voorbij en ook voor jou is het 
heel moeilijk om een nieuwe job te vinden. Nochtans heb je heel wat kwaliteiten. Je 
bent een onafhankelijk iemand en meestal bijzonder enthousiast. Je bent erg 
zorgzaam en maakt zonder moeite heel wat vrienden. 
Ook jij maakt een goede kans om bij de Sint de job van je leven te vinden. Ga er dus 
voor en reik je collega ‘Veelkleurige’ Piet de hand. 
Je negatieve eigenschappen, zoals je impulsiviteit en je losbandigheid stopt de Sint 
in een heel grote doos. Sommige mensen zullen die doos echt met open armen 
ontvangen. 
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Steenbok 
22 december – 21 januari 
Dag grazende Steenbok. We weten het al een geruime tijd. Je bent echt ambitieus 
en voelt zich voor vele zaken verantwoordelijk. Misschien leidt dat wel tot ‘ 
dictatoriale neigingen ‘. En dictators, dat weet je wel, zijn meestal heel verwaand en 
fantasieloos. Je bent onbuigzaam en daardoor erg wantrouwend en je wil je 
levensstijl echt niet wijzigen. Geen probleem hoor, neem onverwijld contact op  met 
je collega’s uit Afrika en Zuid – Amerika. Je kunt hen misschien een tijdje vervangen 
wanneer zij op vakantie gaan naar Hongarije of Turkije. 
 
 
 
11 NOVEMBER 1918 : WAPENSTILSTAND – 1ste Wereldoorlog 
 
De oorlog is nog maar pas voorbij, maar al de mensen zijn nog 
niet weer. Maar ’t Is vrijdag en dus is er markt in Poperinge. 
Ook Martha gaat er graag naar toe. Ze koopt er een beetje kaas 
en een stukje opgerolde hespe met een koordetje rond. 
Aan de kant van de Veurnestraat staat een dikke vent met een 
accordeon. Er is een meisje mee van rond 18 jaar. Ze verkoopt 
liedjes. En hij speelt maar altijd voort…… 
 
 

‘k Zing nu voorwaar hier 
voor gans het publiek 
en wil mijne klachten verstaan 
Ik ben enen man die in oorlogstijd 
heb meer dan mijn plichten gekweten 
Na lange jaren van ’t mens zijn ontrukt 
verscheen opeens enen dag 
de vrede was daar 
geweken ’t gevaar 
en ik kwam naar huis getreden 

Van alles ontnomen 
Zo stond ik op straat 
‘k was te laat 
Mijn moeder gestorven 
Mijn vader was heen 
droef geween 
ons vroegere woning 
zag ik langs de baan 
niet meer staan 
de vogeltjes zongen 
ach arme soldaat 
‘k kom te laat! 
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25 december : KERSTMIS 
 
Een oud kerstliedekijn……………………… 
 
Daar ligt in de kribbe, lief Jezuke zoet 
Het lammeke Gods dat ons zondekes boet 
Het komt uit de hemel, waar d’ engeltjes zijn 
Om ons te verlossen van d’ eeuwige pijn 
Om ons te verlossen van d’ eeuwige pijn 
 
O! Ziet toch hoe schoon het in’t kribbeke ligt 
Hoe ’t macht op ons allen met stralend gezicht 
Hoe ’t reikt met zijn armkes, alsof het ons zei: 
Ik zie u zo geerne! Komt allen bij mij! 
Ik zie u zo geerne! Komt allen bij mij! 
 
Wij komen ! Wij komen! O Jezuke zoet 
Bij U is het schoon en bij U is het goed 
Wij geven U alles, ’t zij groot of ’t zij klein 
Wij willen voor eeuwig uw vriendekes zijn. 
Wij willen voor eeuwig uw vriendekes zijn. 
 
 


