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INTRODUCTIE 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 

De gure winterdagen hebben we achter ons gelaten en ondertussen konden we al 
genieten van de eerste zonnestralen. 

Een goed moment om de deuren van ‘ons Huis’ wagenwijd open te gooien. Dit doen 
we in de week van 18 tot 22 maart, waarin we net als vorig jaar, het feest van de 
Heilige Jozef vieren met een heuse feest-/opendeurweek.  
Meer hierover verder in deze editie van ten Huize. 

Uiteraard vinden we hier ook tal van sfeerfoto’s terug, waarvan de aandacht vooral 
naar de week van de liefde gaat. 

De activiteitenkalenders werden aangevuld en in café ‘De Groote Kruiskalksyde’ 
hebben de stamgasten het vooral over de ‘Brexit’. 

En wij, wij kijken volop uit naar de lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen 
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ZINGEVING 

ASWOENSDAG 
Veertig dagen lang krijgen we de 
tijd om tot rust en inkeer te komen, tot dieper geloven. Veertig dagen krijgen we de 
kans om los te komen van het materiële van deze tijd. Een kans om na te denken 
over hoe wij zelf met de rijkdommen van de aarde omgaan. Laat ons samen 
beginnen aan de tocht naar het Paasfeest! Op Aswoensdag worden we getekend 
met het askruisje, het symbool van onze menselijke beperktheid, maar tegelijk ook 
teken van hoop, van mogelijkheid tot verandering en tot Nieuw leven. 
Viering in de kapel op 6/3/2019 om 15u 
In de livings van onze diensten word een themahoekje ingericht bij het start van de 
vastenperiode. Met als symbolen: een kruisje, paarse doek, kruik, dorre tak en 
stenen 

FEEST VAN DE HEILIGE  ST-JOZEF 
Sint Jozef is de beschermheilige van België, hij is eveneens de patroonheilige van ons 
woonzorgcentrum. 
 

Iedereen, zowel bewoners, vrijwilligers als familie, wordt uitgenodigd op dinsdag 
19/3/2019 om 14u30 in de kapel voor de Eucharistieviering, met daarop volgend 
een kleine receptie ter ere van het feest van de H. Jozef. 

KRUISWEG  
Het lijdensverhaal van Christus: de gelovigen gaan biddend 
en herdenkend langs de vijftien kruiswegstaties. 
 

De kruisweg bij ons gaat door op dinsdag 23/3/2019 om 
15u in de kapel 

PALMZONDAG 
De palmtakjes staan symbool voor de blijde intocht van Jezus in  
Jeruzalem. 
Een palmtakje in huis, in de stal, of ingebracht op 
grond of akker, werd gezien als een middel om het 
kwade te weren of te overwinnen. 
Palm wordt bij ons gewijd op vrijdag 12 april 2019 in 
de kapel om 9u30 
De palmkaartjes worden dan in de namiddag door de 
vrijwilligers op de kamers bezorgd. 
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OPROEP 
Om iedereen voor palmzondag van een PALMTAKJE te kunnen voorzien, zijn we nog 
op zoek naar takjes palm. Wie palm kan missen mag deze bezorgen aan Karoline of 
aan het onthaal tegen 1 april ’19, dan hebben we nog de mogelijkheid om de palm 
aan de kaartjes te bevestigen. Beste dank alvast hiervoor!  

ZIEKENZALVING 
Ziekenzalving geven, en ontvangen, geeft uiting aan hoe we zorg dragen voor elkaar! 

Het sacrament van de ziekenzalving: legt de nadruk op Gods nabijheid bij de lijdende 
en zieke mens ,het helpt de zieke op God te vertrouwen, en het sterkt hem tegen de 
angst voor het lijden! 

De ziekenzalving wordt toegediend op maandag 15 april 2019 in de namiddag, in de 
livings van elke dienst in afspraak met de woonbegeleiders. 

DE GOEDE WEEK 
De belangrijkste week in de veertig dagen tijd, de week voor Pasen! 

Witte Donderdag 
Laatste avondmaal, waarbij Jezus, het brood brak en de wijn deelde, de voeten 
waste van zijn leerlingen. 

Donderdag 18/4/2019 om 15u in de kapel 

Goede Vrijdag 
Dag van rouw, Jezus werd veroordeeld en aan het kruis genageld, in de kerk wordt 
om 15u ‘s middags zijn lijden en dood herdacht. 

Wij komen samen op 19/4/2019 om 15u in de kapel 

Stille Zaterdag 
Dag van rust en rouw, maar ook van spanning, of het hiermee zal eindigen of is er 
nog hoop? 

Na de Goede week en de dood van Jezus op Goede vrijdag staat op Pasen de 
verrijzenis of de opstanding centraal! Wij houden de paaswake op zaterdag 20 April 
2019 om 15u in de kapel 

Pasen 
Pasen het feest van Hoop en Nieuw Leven!!  
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PASTORALE AGENDA 
Aswoensdag:   6/3/2019 viering in de kapel om 15u. 

Feest v/d H. Jozef: dinsdag 19/3/2019 viering in de kapel om 14u30, daarna een 
korte receptie.  

Kruisweg:   dinsdag 23/3/2019 om 15u in de kapel. 

Palmzondag:   vrijdag 12/04/2019 om 9u30 in de kapel. 

Ziekenzalving:   maandag 15/04/2019 in de namiddag in de living van elke 
dienst. 

Witte Donderdag:  donderdag 18/04/2019  om 15u in de kapel 

Goede Vrijdag:  19/04/2019  om 15u in de kapel 

Paaswake:   zaterdag 20/04/2019 om 15u in de kapel 

Kapelletjestocht:  op dinsdag 7 mei 2019 en donderdag 9 mei 2019, concrete info 
volgt nog. 

 

TERUGBLIK 
In de misvieringen stonden we de afgelopen weken o.a. stil bij maria Lichtmis en bij 

Valentijn. 
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Maart  
Hugues Jeannine  03/03/1936  83 jaar  K227 Hove 
Aneca Jenny  10/03/1932  87 jaar K228 Hove 
Alleman Rony  12/03/1948  71 jaar K119  Huize Beatrijs 
Desnyder Marcella  13/03/1923  96 jaar K115 Huize Beatrijs 
Fieu Walther Joseph  15/03/1935  84 jaar K106 Huize Beatrijs 
Depuydt Jeanne  17/03/1931  88 jaar K117 Huize Beatrijs 
Delaere Andrea  19/03/1935  84 jaar K202 Hove  
Vandamme Maria  27/03/1922  97 jaar K013 Huize Ida 
Devacht Erik  28/03/1935  84 jaar K112 Huize Beatrijs 
Peene Frans  29/03/1930  89 jaar K002 Huize Ida 
Gryson Rita  29/03/1932  87 jaar K024 Huize Ida 
Duriez Lucienne  31/03/1929  90 jaar K145 Huize Beatrijs 
 

April  
Declerck Simonne  01/04/1936  83 jaar K128 Huize Beatrijs 
Buquoye Georges  01/04/1932  87 jaar K123 Huize Beatrijs 
Ameloot Gaston  02/04/1958  61 jaar K218 Hove 
Depover Joseph  03/04/1934  85 jaar K031 Huize Ida 
Blanckaert Jeannette  03/04/1933  86 jaar K209 Hove 
Goudezeune Maria  04/04/1928  91 jaar K006 Huize Ida 
Arnold Annie  08/04/1953  66 jaar K127 Huize Beatrijs 
Vanbeselaere Theophile  09/04/1928  91 jaar K201 Hove 
Blomme Marie  13/04/1930  89 jaar K130 Huize Beatrijs 
Goigne Nestorina  20/04/1934  85 jaar K223 Hove 
Huyghe Cecile  23/04/1935  84 jaar K207 Hove 
 
 

Proficiat aan de jarigen! 

NIEUWE BEWONERS  
Mevrouw Adeline Deraeve nam op donderdag 17 januari haar intrek in kamer 113 
(Huize Beatrijs). Ze verbleef hiervoor in kortverblijf kamer 12A (Huize Ida) en is 
afkomstig van Boezinge.  
Op 8 februari kwam de heer Alleman Rony uit Ieper in kamer 119 (Huize Beatrijs) 
wonen. 
De heer Norbert Dewaele woont sinds maandag 18 februari in kamer 205 (Hove) 
Norbert is afkomstig van Ieper. 
 

We wensen Adeline, Rony en Norbert een mooie tijd in ons huis. 
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VERHUISD 
De heer Frans Denorme ruilde op 8 februari kamer 119 in voor kamer 121 (Huize 
Beatrijs). 
We wensen hem een vlotte aanpassing. 

OVERLIJDENS 
Op vrijdag 11 januari is de heer Marcellus Meersseman gestorven. 
Marcellus verbleef in kamer 113 (Huize Beatrijs) en werd 92 jaar. 
 

De heer Henri Seghers die verbleef in kamer 15 (Huize Ida) is op woensdag 23 
januari overleden. Henri werd 91 jaar. 
 

Op zaterdag 2 februari is mevrouw Bernadette Fayeule in het ziekenhuis overleden. 
Bernadette  werd 87 jaar en verbleef in kamer 121 (Huize Beatrijs). 
 

Mevrouw Ivonne Corthals is op maandag 11 februari ingeslapen. Ivonne verbleef in 
kamer 205 (Hove) en telde 98 lentes. 
 

We wensen de familie en dierbaren van Marcellus, Henri, Bernadette en Ivonne veel 
sterkte in deze tijden van afscheid. 
 

 

HUIZE IDA 

SAMEN SOEP MAKEN MET DE SCHOOLKINDEREN 
Maandelijks nodigen we de kinderen van de school uit om samen soep te maken. 
De bewoners keuvelen dan wat met de kinderen en vertellen hoe het hen verging in 
hun schooltijd vroeger. 
 

Hierbij wat 
leuke 
kiekjes: 
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WEEK VAN DE LIEFDE 
 

De liefde stond centraal in de 
week van 14 februari. Tijdens de 
crea-activiteit maakten we hartjes 
door rode wol te draaien rond een 
hartvormig stukje karton. 

 

 

 

Later in de week passeerden de kinderen van het vierde leerjaar, zij hadden 
liefdesgedichten geschreven en kwamen deze voordragen in de living.  

 

We bekeken ook trouwfoto’s van lang geleden. Curieus, wie je zal herkennen en wie 
niet! 
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De aanwezige koppels trakteerden we op woensdag 13 februari op een tête à tête in 
de cafetaria. 

PANNENKOEKEN OP VRIJDAGNAMIDDAG! 
In de wintermaanden organiseren we regelmatig een pannenkoekenbak op 
vrijdagnamiddag.  Bewoners smulden 1, 2, 3 tot zelfs 4 pannenkoeken. Het moet zijn 
dat het smaakte! De keuken verklapte inmiddels ook hun geheim ingrediënt voor 
een luchtig pannenkoekendeeg: nl. een scheutje spuitwater. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/03 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Dessertbuffet week van de vrijwilliger 14u30  

Maandag 4/03 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Bingo 14u30 living 

Dinsdag 5/03 Actualiteit 930 living 

 Vette dinsdag - smoutebollen 14u30 living 

Woensdag 6/03 Soep maken 9u living 

 Misviering Aswoensdag 15u Kapel 

Donderdag 7/03 Actualiteit 9u30 living 

 Spel 14u30 living 

Vrijdag 8/03 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Bakactiviteit wafels 14u30 living 

Maandag 11/03 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Kegelspel 14u30 living 

 Naaiatelier 14u30 polyvalente 

Dinsdag 12/03 Actualiteit  9u30 living 

 Restaurantdag 11u Living 

 Groenten snijden voor de soep 14u30 living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

Woensdag 13/03 Soep maken 9u30 living 

 Individueel massage 14u30 living 
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Donderdag 14/03 Actualiteit 9u30 living 

 Spel 14u30 living 

Vrijdag 15/03 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Bakactiviteit pannenkoeken 14u30 living 

Maandag 18/03 Actualiteit 9u30 living 

 Bloemschikactiviteit 14.30 living 

Dinsdag 19/03 Actualiteit 9u30 living 

 Misviering Heilige Jozef + receptie  14u30 Kapel 

 Avondactiviteit croque monsieur 17u30 living 

Woensdag 20/03 Soep maken 9u30 living 

 Pedicure – stagebezoek 13u20 living hove +1 

 Individueel massage 14u30 living 

Donderdag 21/03 Actualiteit 9u30 living 

 Muziekmoment 14u30 living 

Vrijdag 22/03 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Afsluit feestweek - dansfeest 14u30 hove +1 

Maandag 25/03 Actualiteit 9u30 living 

 Uno 14u30 living 

Dinsdag 26/03 Actualiteit 9u30 living 

 Spel of quiz 14u30 living 

 Kruisweg 15u Kapel 

 Gebruikersraad  16u Cafetaria 

Woensdag 27/03 Soep maken met kinderen van de school 9u30 living 
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 Individueel 14u30 living 

Donderdag 28/03 Actualiteit 9u30 living 

 Hondenbezoek 14u30 living 

 Lentewandeling 14u30 Living 

Vrijdag 29/03 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Bakactiviteit pannekoeken 14u30 living 
 

Maandag 01/04 Actualiteit / fietsweek 9.30 living 

 Muziekmoment 14.30 Living 

Dinsdag 02/04 Actualiteit 9.30 living 

 Spel 14.30 living 

 Fietsweek 14u30 polyvalente 

Woensdag 03/04 Soep maken 9.30 living 

 Fietsweek 9u30 polyvalente 

 Kaarting en individueel massage 14.30 living 

Donderdag 04/04 Actualiteit 9.30 living 

 Bingo 14.30 living 

 Fietsweek 14u30 polyvalente 

Vrijdag 05/04 Misviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Fietsquiz 14u30 Hove +1 

Maandag 08/04 Bewegingsactiviteit  10u polyvalente 

 Spel 14.30 living 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente 
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Dinsdag 09/04 Restaurantdag 11u living 

 Memorie 14.30 living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

Woensdag 10/04 Soep maken 9.30 living 

 Kaarting 14.30 living 

Donderdag 11/04 Actualiteit 9.30 living 

 Spel 14.30 living 

Vrijdag 12/04 Actualiteit  9.30 kapel 

 Palmzondagviering 9u30 Kapel 

 Bakactiviteit pannenkoeken 14.30 living 

Maandag 15/04 bewegingsactiviteit 10 polyvalente 

 Ziekenzalving 14.30 living  

Dinsdag 16/04 Actualiteit 9.30 living  

 Voorbereiding soep 14u30 living 

 Avondactiviteit roerei 14.30 living 

Woensdag 17/04 Soep maken 9.30 living 

 Kaarting en individueel 14.30 living 

Donderdag 18/04 Actualiteit9.30 living 9.30 living 

 Witte donderdagviering 15u kapel 

Vrijdag 19/04 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Goede vrijdag viering 15u kapel 

 Bakactiviteit wafels 14u30 living 

Zaterdag 20/4 Paaswake  15u kapel 

Maandag 22/04 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Uno 14.30 living 
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Dinsdag 23/04 Actualiteit 9.30 living 

 Bewegingsactiviteit week van de 
valpreventie 

9u30 polyvalente 

 Valbingo 14.30 living 

Woensdag 24/04 Soep maken met kinderen van de school 9.30 living 

 Kaarting 14.30 living 

Donderdag 25/04 Actualiteit 9.30 living 

 Bewegingsactiviteit week van de 
valpreventie 

9u30 polyvalente 

 Eerste wandeling 14u polyvalente 

Vrijdag 26/04 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Dansfeest afsluit week van de valpreventie 14.30 living Hove +1 

Maandag 29/04 Bewegingsactiviteit 10u polyvalente 

 Bingo 14.30 living 

Dinsdag 30/04 Actualiteit 9.30 living 

 Plantactiviteit met leerlingen 14.30 living 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

 

 

HUIZE BEATRIJS   

SOEP MET SCHOOL  
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IN DE KEUKEN 
En zoals steeds, waren we ook weer veel  aan het 
werk in de keuken. Elk heeft zo zijn specialiteit bij ons 
op dienst. De ene roert in de potten, de andere kan 
beter groenten snijden, en nog iemand anders volgt 
het recept. Maar van één  soort hebben we het 
meest, de proevers!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPELLETJES 
Gezelschapsspelletjes, het woord zegt het zelf, altijd 
gezellig. Al is de competitiedrang ook wel aanwezig bij 
sommige bewoners!  
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DE WEEK VAN DE LIEFDE 
Love was in the air! De week van valentijn stond uiteraard volledig in het teken van 
de liefde. Liefde in de ruimste zin van het woord. Liefde voor een partner, liefde 
voor de familie en vrienden, liefde voor kinderen… 

Zoals jullie op de activiteitenplanning konden volgen, viel er heel wat te beleven op 
dienst.  
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Vrijwilligersnamiddag dessertbuffet NM living 

Maandag 4/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 5/03 In de keuken VM living 

 Vette dinsdag: oliebollen NM living 

Woensdag 6/03 Soep maken VM living 

 Aswoensdagviering 15u kapel 

Donderdag 7/03 Actualiteit VM living 

 Kubb NM living 

Vrijdag 8/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

Maandag 11/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

 Naaiatelier NM poly 

Dinsdag 12/03 Restaurantdag Mi living 

 Winterwandeling 14u poly 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

Woensdag 13/03 Soep maken VM living 

 Uno NM living 

Donderdag 14/03 Actualiteit VM living 

 Muziek NM living 

Vrijdag 15/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Pannenkoeken NM living 
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Maandag 18/03 Start opendeurweek 10u poly 

 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

 Bloemschikactiviteit feestweek NM Living 

Dinsdag 19/03 In de keuken VM living 

 Viering Heilige  Jozef 14u30 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 

 Avondactiviteit: croque monsieur AV living 

Woensdag 20/03 Soep maken VM living 

 Pedicure – stagebezoek 13u20 living hove +1 

 Lentecrea NM living 

Donderdag 21/03 Actualiteit VM living 

 Lentequiz NM living 

Vrijdag 22/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Dansfeest NM Hove 

Maandag 25/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 26/03 In de keuken VM living 

 Kruisweg 15u kapel 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 27/03 Soep maken met leerlingen VM living 

 Gezelschapsspelen NM living 

Donderdag 28/03 Actualiteit VM living 

 Denksport Nm living 

 Honden op bezoek NM 
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Vrijdag 29/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 01/04 Start fietsweek  

 Memoride VM poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 02/04 In de keuken VM living 

 Muziekquiz NM living 

 Memoride NM poly 

Woensdag 03/04 Soep maken VM living 

 Memoride VM poly 

 Gezelschapsspelen NM living 

Donderdag 04/04 Actualiteit VM living 

 Crea NM living 

 Memoride NM poly 

Vrijdag 05/04 Memoride VM poly 

 Fietsquiz NM Hove +1 

Maandag 08/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

 Naaiatelier NM poly 

Dinsdag 09/04 Restaurantdag VM living 

 Denksport NM living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

Woensdag 10/04 Soep maken VM living 

 Hoger-lager NM living 
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Donderdag 11/04 Actualiteit VM living 

 Muziek NM living 

Vrijdag 12/04 Palmzondagviering 9u30 kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Pannenkoeken NM living 

Maandag 15/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Ziekenzalving NM living 

Dinsdag 16/04 In de keuken VM living 

 Petanque NM living 

 Avondactiviteit: eitjes Av Living 

Woensdag 17/04 Soep maken VM living 

 Bewegingsspel NM living 

Donderdag 18/04 Actualiteit VM living 

 Witte donderdagviering 15u kapel 

Vrijdag 19/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

 Goede vrijdagviering 15u kapel 

Zaterdag 19/04 Paaswake 15 kapel 

Dinsdag 23/04 Start ‘Week van de valpreventie’  

 Bewegingsactiviteit 9u30 poly 

 Wandeling 14u poly 

Woensdag 24/04 Soep maken met leerlingen VM living 

 Ringenwerpspel NM living 

Donderdag 25/04 Bewegingsactiviteit 9u30 poly 

 Valbingo NM living 
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 Honden op bezoek NM  

Vrijdag 26/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Dansfeest NM Hove 

Maandag 29/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bingo NM living 

Dinsdag 30/04 In de keuken VM living 

 Wandeling 14u poly 

 Planten met leerlingen NM living 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

 
 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

EINDEJAARSPERIODE 
Het lijkt misschien al lang geleden. Maar jullie hebben 
nog enkele foto’s van de eindejaarsperiode tegoed.  

We zijn er ons van bewust, dat zoals het klokje thuis 
tikt, het nergens tikt.  

Maar we willen er toch 
alles aan doen om 
onze livings huiselijk te 
maken en te zorgen 
voor sfeer een 
gezelligheid. Vooral op 
de feestdagen!  
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SCHOOL 
Soep op de stoep, samen tegen armoede. De school zette zoals jaarlijks een actie op 
om soep te verkopen voor het goede doel. En ook wij droegen ons steentje bij door 
groenten te snijden. Gezellig, zo die huishoudelijke activiteiten.  

BEWEGEN MET KLEUTERS 
Onze goeie vrienden van de derde kleuterklas kwamen ook weer een aantal keren 
langs. Het opzet is om samen te bewegen. En dat deden we, ieder op zijn manier.  

En de bewoners die niet mee konden turnen, genoten op hun manier van de 
aanwezigheid van die kapoenen.  
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DE WEEK VAN DE LIEFDE 
Liefde, daaraan hebben we op Huize Beatrijs 
absoluut geen gebrek! En in deze bijzondere 
week konden we dat des te meer voelen. We 
hadden extra aandacht voor de koppeltjes. Maar 
heel wat bewoners zijn hun partner reeds 
verloren. Ook om daarover te praten was er 
ruimte tijdens de reminiscentie. Herinneringen 
ophalen, trouwfoto’s bekijken, liefdesliedjes en 
zelfs openingsdansen beluisteren… 
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Vrijwilligersnamiddag dessertbuffet NM living 

Maandag 4/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Kubb NM living 

Dinsdag 5/03 Denksport VM living 

 Vette dinsdag: oliebollen NM living 

Woensdag 6/03 Soep maken VM living 

 Aswoensdagviering 15u kapel 

Donderdag 7/03 Actualiteit VM living 

 Uno NM living 

Vrijdag 8/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

Maandag 11/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Naaiatelier NM poly 

 Bewegen met kleuters NM living 
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Dinsdag 12/03 Restaurantdag Mi living 

 Winterwandeling 14u poly 

 Mannenmoment 14u30 kapel 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

Woensdag 13/03 Soep maken VM living 

 Muziek NM living 

Donderdag 14/03 Actualiteit VM living 

 Bingo NM living 

Vrijdag 15/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Pannenkoeken NM living 

Maandag 18/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Bewegen met kleuters NM living 

Dinsdag 19/03 Denksport VM living 

 Viering Heilige Jozef + receptie 14u30 kapel 

 Avondactiviteit: croque monsieur Av living 

Woensdag 20/03 Soep maken VM living 

 Pedicure – stagebezoek 13u20 living hove +1 

 Lentequiz NM living 

Donderdag 21/03 Actualiteit VM living 

 Lentecrea NM living 

Vrijdag 22/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Dansfeest NM hove +1 

Maandag 25/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Petanque NM living 

Dinsdag 26/03 Denksport VM living 
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 Kruisweg NM living 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 27/03 Soep met leerlingen VM living 

 Hoger-lager NM living 

Donderdag 28/03 Actualiteit VM living 

 Wellness NM living 

 Honden op bezoek NM 

Vrijdag 29/03 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd Plaats en tijdstip 

Maandag 01/04 Start fietsweek 10u poly 

 Memoride VM poly 

 Bewegen met kleuters NM living 

Dinsdag 02/04 Denksport VM living 

 Memoride NM poly 

 Insectenbordspel NM living 

Woensdag 03/04 Soep maken VM living 

 Memoride NM poly 

 Bewegingsspel NM living 

Donderdag 04/04 Actualiteit VM living 

 Memoride NM poly 

Vrijdag 05/04 Memoride VM poly 

 Fietsquiz NM living 

Maandag 08/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 
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 Spreukenspel NM living 

 Naaiatelier NM poly 

Dinsdag 09/04 Restaurantdag Mi living 

 Gezelschapsspelen NM living 

 Mannenmoment 14u30 cafetaria 

Woensdag 10/04 Soep maken VM living 

 Muziek NM living 

Donderdag 11/04 Actualiteit NM living 

 Ringenwerpspel NM living 

Vrijdag 12/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Pannenkoeken NM living 

 Palmzondagviering 15u kapel 

Maandag 15/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Ziekenzalving NM living 

Dinsdag 16/04 Denksport NM living 

 Kegelen NM living 

 Avondactiviteit: eitjes Av living 

Woensdag 17/04 Soep maken NM living 

 Wellness NM living 

Donderdag 18/04 Actualiteit NM living 

 Witte donderdagviering 15u kapel 

Vrijdag 19/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Wafels NM living 

 Goede vrijdagviering 15u kapel 

Zaterdag 20/04 Paaswake 15u  kapel 
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Dinsdag 23/04 Start week van de valpreventie  

 Bewegingsactiviteit 9u30 poly 

 Wandeling 14u  poly 

Woensdag 24/04 Soep met leerlingen NM living 

 Nagelverzorging NM living 

Donderdag 25/04 Bewegingsactiviteit VM living 

 Valbingo NM living 

 Honden op bezoek NM 

Vrijdag 26/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Dansfeest NM hove 

Maandag 29/04 Bewegingsactiviteit 10u poly 

 Huishoudelijke taken NM living 

Dinsdag 30/04 Denksport NM living 

 Planten met leerlingen NM living 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

 

HOVE 

FEESTDAGEN 
Het lijkt alweer even 
geleden, maar ook op 
Hove werd er flink 
gevierd de laatste 
maanden. We hiefen op 
de nieuwjaarsreceptie 
het glas op een mooi 
nieuw jaar.  
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KLEUTERTURNEN 
Bewegen blijft belangrijk. Maar misschien niet het belangrijkste op zich. De toffe 
interacties zijn misschien nog het leukste. Een handje geven bij het toekomen., 
bewoners die vragen hoe de kindjes heten, zeggen hoe schattig ze zijn.  Voor zowel 
de kinderen als de bewoners telkens supernamiddagen! 
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KOKERELLEN 
Van de nood, een deugd maken. Of, van teveel oud brood 
broodpudding maken! 

Wekelijks wordt er een bakactiviteit gepland, de bewoners 
helpen het graag maken. En opeten natuurlijk!  

SOEP MAKEN MET KINDEREN 
De bewoners zien er ook telkens naar uit om samen met de kinderen van de lagere 
school soep te maken.  

Enthousiast als ze zijn, komen ze ’s morgens binnen en vliegen ze er met veel plezier 
in. 

De bewoners helpen waar ze kunnen maar genieten evenzeer van toe te kijken. 
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WEEK VAN DE LIEFDE 
Rond de 14de februari passeerde Cupido hier in huis. We stelden het thema van de 
liefde centraal en werkten hier enkele activiteiten rond uit. En ja hoor, ook de 
kinderen van school kwamen langs. Ze zongen liedjes en lazen liefdesbrieven voor. 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Hove Plaats en tijdstip 

Vrijdag 01/03 Misviering 9u30 kapel 

 
Dessertbuffet week van de vrijwilliger 14u30  

Maandag 4/03 Bewegen met Olivier 14u45 H1 

 Bingo NM H0 

Dinsdag 5/03 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Vette dinsdag: smouttebollen 14u30 H1+0 

Woensdag 6/03 Soep maken VM H 0+1 

 Misviering Aswoensdag 15u kapel 

Donderdag 7/03 Bingo NM H1 
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Muzieknamiddag NM H0 

Vrijdag 8/03 Misviering 9u30 kapel 

 Bakactiviteit wafels NM H1 

Maandag 11/03 Bewegen met Olivier 14u45 H1 

 Bewegen met de kleuters 14u45 H0 

 Naaiatelier 14u30 polyvalente 

Dinsdag 12/03 Restaurantdag 11u H0+1 

 Mannenmoment Cafetaria 14u30 

 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

Woensdag 13/03 Soep maken VM H 0+1 

 Welnesskoffer NM H1 

 Handverzorging NM H0 

Donderdag 14/03 Winterwandeling NM H1+0 

Vrijdag 15/03 Misviering 9u30 kapel 

 Bakactiviteit pannenkoeken 14u H1+0 

Maandag 18/03 Bewegen met Olivier 14u45 H1 

 
Bewegen met de kleuters 14u45 H0 

 Bloemschikactiviteit feestweek 14u45 H1 

Dinsdag 19/03 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Misviering H. St. Jozef met receptie 14u30 kapel 

 
Avondactiviteit: croque monsieurs H0+1 

Woensdag 20/03 Soep maken VM H 0+1 

 Pedicure – stagebezoek 13u20 living hove +1 

 
Uno NM H1 

 Kaartspel NM H0 

Donderdag 21/03 Muziek NM H0 
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Crea NM H1 

Vrijdag 22/03 Misviering 9u30 kapel 

 Afsluit feestweek: dansfeest met DJ Eddy 14u30: H1 

Maandag 25/03 Bewegen met Olivier H1 

 
Ballonnenspel 14u45 NM H1 

Dinsdag 26/03 Oud kegelspel NM H1 

 
Memory NM H0 

 Gebruikersraad 16u cafetaria 

Woensdag 27/03 Soep maken met kinderen van school VM H 0+1 

 
Lentememory  NM H1 

 Uno NM H0 

Donderdag 28/03 Hondenbezoek H1+0 

 
Lentememory  NM H0 

Vrijdag 29/03 Misviering 9u30 kapel 

 Bakactiviteit wafels NM H0+1 

   
Maandag 01/04 Bewegen met Olivier: fietsweek 14u30 H1 

Dinsdag 02/04 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Fietsweek VM H1 

 Reminiscentie: koers NM H0 

Woensdag 03/04 Soep maken VM H 0+1 

 
Fietsweek 14u30 H1 

Donderdag 04/04 Fietsweek 14u30 H1 

Vrijdag 05/04 Misviering 9u30 kapel 

 Afsluit fietsweek: fietsquiz NM H1 

Maandag 08/04 Bewegen met Olivier H1 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente  
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Dinsdag 09/04 Restaurantdag 11u H0+1 

 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Mannenmoment Cafetaria 14u30 

Woensdag 10/04 Soep maken VM H 0+1 

 Möllky NM H1 

 Ringspel NM H0 

Donderdag 11/04 Bingo NM H0 

 Sjoelbak NM H1 

Vrijdag 12/04 Palmzondagviering  9u30 kapel 

 
Pannenkoeken bakken 14u H0+1 

Maandag 15/04 Bewegen met Olivier H1 

 
Actualiteit: Pasen  NM H0 

 Ziekenzalving  15u Hove 0+1 

Dinsdag 16/04 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 
Avondactiviteit: roerei  

Woensdag 17/04 Soep maken VM H 0+1 

 Crea: lente NM H1 

 
Domino  NM H0 

Donderdag 18/04 Witte donderdag: misviering 15u kapel 

Vrijdag 19/04 Goede vrijdag: misviering 9u30 kapel 

 Wafels bakken 14u H0+1 

Zaterdag 20/04 Paaswake   

Maandag 22/04 Paasmaandag  

 Week van de valpreventie  

Dinsdag 23/04 Groenten snijden voor de soep H0+1 
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 Bewegingsactiviteit 9u30 H1 

 Wandeling NM H1 

 Valbingo NM H0 

Woensdag 24/04 Soep maken met kinderen van school VM H 0+1 

 Bewegingsactiviteit NM H0 

Donderdag 25/04 Bewegingsactiviteit  9u30 H1 

 Wandeling  NM H0 

 Valbingo NM H1 

 Bezoek van de honden NMH0+1 

Vrijdag 26/04 Misviering 9u30 kapel 

 Dansfeest afsluit week van de valpreventie 14u30 living Hove +1 

Maandag 29/04 Bewegen met Olivier H1 

 Dansactiviteit H0 

Dinsdag 30/04 Groenten snijden voor de soep H0+1 

 Plantactiviteit met kinderen van school  

 Pedicure – stagebezoek 18u20 living hove +1 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

NAAIATELIER 
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FEESTWEEK/OPENDEURWEEK 
Tussen 18 maart en 22 maart, zetten wij net zoals vorig jaar de deuren van ons huis 
wagenwijd open. Aangezien we op 19 maart het feest van de Heilige Sint-Jozef 
vieren, nemen we de kans om er een echte feestweek van te maken.  

Hieronder vindt u het programmaoverzicht terug. Alle activiteiten zullen in de 
namiddag plaats vinden.  Verdere communicatie en inschrijvingsmogelijkheid volgen 
nog. We hopen u talrijk te mogen verwelkomen! 

 

 

MAANDAG 18/03 Rondleiding en drink voor MEDEWERKERS 

DINSDAG 19/03 
 

14u30: Misviering Heilige Sint-Jozef 
16u: receptie in de kapel  
Voor BEWONERS, VRIJWILLIGERS, FAMILIE 

WOENSDAG 20/03 
 

Rondleiding en drink voor  BUURTBEWONERS 

DONDERDAG 21/03 Rondleiding en drink voor VRIJWILLIGERS EN 
FAMILIE 

VRIJDAG 22/03  Dans  - en muziekfeest voor BEWONERS 

 

PRAATCAFÉ DEMENTIE 
In 2019 wordt er opnieuw een boeiend programma voorzien door het Praatcafé 
Dementie Zuid-West-Vlaanderen.  

Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende bijeenkomsten.  
 

“Juridische en financiële gevolgen bij dementie” door Luc Goutry, gewezen CD&V 
parlementslid 

- IEPER:   12/03 om 14u in CC het Perron (M. Fochlaan 1, 8900 Ieper) 

- POPERINGE:  7/03 om 14u in LDC de Bres (Veurnestraat 15, 8970 Poperinge) 
 

De bijeenkomsten zijn gratis. Men vraagt wel op voorhand in te schrijven (voor Ieper 
op thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be, voor Poperinge via de Bres) 

mailto:thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be
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WENSKAARTEN TE KOOP 
Sinds begin februari zijn er wenskaarten te koop aan het onthaal. Er zijn 
wenskaarten voor verjaardagen, jubileum, geboorte, huwelijk en overlijden. De prijs 
hiervoor bedraagt 1,5 euro (enveloppe inbegrepen). 

FIETSWEEK 
In samenwerking met de kinesitherapeuten vindt in 
de week van 1 tot en met 5 april een fietsweek 
plaats. Dit naar aanleiding van de grootste koers 
van het land, namelijk De Ronde Van Vlaanderen! 

 

START WANDELINGEN 
Dit jaar willen we vroeger van start gaan met de wandelingen, zodat we geen enkele 
mooie voorjaarsdag missen! 

Na de paasvakantie, op dinsdag 23 april staat de eerste wandeling op het 
programma voor de bewoners van Huize Beatrijs en Hove +1. Op donderdag 25 april 
volgt dan de eerste wandeling voor de bewoners van Huize Ida en Hove 0. We gaan 
verder tot eind september/begin oktober, als het weer het toelaat.  

Graag willen we alle bewoners zoveel mogelijk de kans geven om mee te gaan, en 
daarvoor willen we een oproep aan alle familieleden en kennissen om ons daarbij te 
ondersteunen. Zin om mee te gaan? Geef dit gerust door aan de woonbegeleiding  
van de dienst. 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 
Na de paasvakantie wordt de week van de valpreventie opgezet. In deze week (van 
23/4 tot en met 26/4) staan we stil bij het belang van valpreventie en de mogelijke 
risicofactoren om te vallen. Op de diensten doen we dit aan de hand van spel- en 
quizmateriaal. 
We focussen ons voornamelijk op de bewoners van de assistentiewoningen, die nog 
zelfstandig wonen. 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhw7rBuKfgAhUSZFAKHfkNAr4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fotosearch.nl/CSP288/k18603664/&psig=AOvVaw3KGhNgqdkZ6V39p4C5Ypm-&ust=1549553960618467
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE  

JARIGE BEWONERS   
Pype Paula 02/03/1934  85 jaar Flat 2C  Res. Louise 
Pattyn Marie-Louise 07/03/1931  88 jaar Flat 3B  Res. Louise 
Baillievier Claudina 12/03/1923  96 jaar Flat GA  Res. Louise 
Sweertvaegher Cecilia 21/03/1940  79 jaar Flat 10  Hove 
 

Vancayseele Jacqueline 01/04/1933  86 jaar Flat 1F  Res. Louise 
Hennin Andre 03/04/1926  93 jaar Flat GE  Res. Louise 
Platteau Henri 09/04/1930  89 jaar Flat 2F  Res. Louise 
Verdonck Marc 21/04/1940  79 jaar Flat 2A  Res. Louise 
Otte Marie 21/04/1952  67 jaar Flat 1H  Res. Louise 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

OVERLIJDEN 
Op dinsdag 22 januari is de heer Daniel Baillievier plots overleden. 
Daniel verbleef samen met zijn echtgenote Jacqueline Vancayseele in flat 1F (Res. 
Louise) en was de broer van Claudina (Flat GA – Res. Louise). 

We wensen Jacqueline en alle dierbaren van Daniel veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.  

PROOST 

Irène Grymonpon uit assistentiewoning 12 Hove, 
kwam met ons klinken op het feit dat ze  op 15 
februari reeds 2 jaar bij ons verblijft. Santé en 
hopelijk mag ze nog vele mooie jaren bij ons wonen. 

 

RESTAURANTDAG MAART 

Vanaf maart zal de restaurantdag telkens doorgaan op de tweede dinsdag van de 
maand en niet meer op woensdag. Dit is voor de mensen van het wonen beter te 
organiseren.  

Op dinsdag 12 maart vindt de restaurantdag plaats. We spreken af om 11u30 in de 
living van Hove +1. De prijs bedraagt 15 euro, tijdig inschrijven hiervoor is 
noodzakelijk en gebeurt op de inschrijvingslijst aan de inkom (residentie Louise) of in 
de living van Hove +2 (Hove). Familieleden zijn ook welkom! 
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START NAAIATELIER 

Op maandagnamiddag 
11 maart starten we met 
het naaiatelier. 
Bewoners van de 
assistentiewoningen zijn 
ook welkom om er 
samen te naaien, te 
breien, te haken,… Breng 
gerust jullie naai- of 
breiwerk mee! Afspraak 
om 14u30 in de 
polyvalente ruimte. 

 

GEBRUIKERSRAAD + RESTAURANTDAG APRIL 

Op dinsdag 9 april vindt de gebruikersraad plaats voor de bewoners van de 
assistentiewoningen, en aansluitend de restaurantdag plaats. We spreken af om 11u 
in de living van Hove +1.  

De prijs voor de restaurantdag bedraagt 15 euro, tijdig inschrijven hiervoor is 
noodzakelijk en gebeurt op de inschrijvingslijst aan de inkom (residentie Louise) of in 
de living van Hove +2 (Hove). Familieleden zijn ook welkom! 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

De week van de valpreventie vindt plaats van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 
april. Tijdens deze week zetten we twee activiteiten op en sensibiliseren we alle 
bewoners van de assistentiewoningen op het vlak van valpreventie. 

Op woensdag 24 april nodigen we de bewoners uit tijdens een spelactiviteit rond 
valpreventie. Deze gaat door vanaf 14u30 in de living van Hove +1. 

Op donderdag 25 april nodigen we onze coördinerend en raadgevende dokter Dries 
Haghedooren uit voor een infonamiddag rond valpreventie. Een belangrijk thema 
voor ouderen die zelfstandig thuis wonen. Dokter Haghedooren staat stil bij het 
belang van valpreventie en bespreekt de voornaamste risicofactoren. 

Deze infonamiddag gaat door in de living van Hove +1 om 14u30 en duurt ongeveer 
1 uur.  

Deze namiddag is gratis, inschrijven gebeurt op de inschrijvingslijst aan de inkom 
van Residentie Louise of in de living van Hove +2. 



 

 
 41 

BELEIDSINFO 

AED-TOESTEL 
Op donderdag 14 februari stond het ‘hart’ centraal. Toen huldigden we het AED 
toestel in, dat als doel heeft om ondersteuning te geven bij reanimaties. 

Het toestel hangt centraal op de site van de school en het woonzorgcentrum en dit 
aan de gevel van Huize Ida nabij de klassen van het eerste leerjaar, dit is een 
schaduwplek om oververhitting tegen te gaan. 

Het toestel werd gesponsord door het WZC en andere bedrijven en organisaties uit 
de regio. 

ZORG AAN ZET 
Zorgnet-Icuro lanceerde eind januari het project ‘Zorg aan Zet’.  Met dit project wil 
men een warme oproep doen aan alle burgers, maar in het specifiek aan burgers die 
betrokken zijn bij ‘zorg’, om hun mening en ideeën te geven over de zorg van de 
toekomst. Op die manier wil men zorg op de politieke agenda zetten tijdens de 
verkiezingen van 26 mei. 
 

Vragen zoals ‘hoe kan men de zorg betaalbaar houden’ of ‘hoe kunnen we op 
termijn nog steeds gekwalificeerde zorgmedewerkers aantrekken’? wil men 
beantwoord zijn vanuit de 
maatschappij. 
 

U kan je mening doorgeven via 
de website zorgaanzet.be of 
via de ‘zorgaanzetboxen’ in 
onze organisatie. Deze staan 
aan het onthaal en in de 
cafetaria.  
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio4Obc5LjgAhVBa1AKHa13DPwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.witgelekruis.be/nieuws/samen-met-nederlandstalig-platform-voor-thuisverpleegkundigen-nemen-we-deel-aan-zorg-aan-zet&psig=AOvVaw3KAPdY58ck2SGvXakrzqvq&ust=1550149951893219
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 
Maart 
Hollebecque Nathalie 08/03/1988 
Ramaut Annique 08/03/1970 
Dequeker Mariska 11/03/1990 
Devos Geert 13/03/1970 
Kaminska Dzesika 20/03/1998 
Catry Nathalie 27/03/1984 
Gellynck Charlotte 28/03/1994 
Demolder Evelien 28/03/1986 
 

 
 

April 
Vandevoorde Lucy 06/04/1971 
Hosten Kimberly 06/04/1992 
Hamers Cindy 10/04/1982 
Vanhoenacker Patrick  10/04/1958 
Houthoofd Marijke 12/04/1965 
Demonie Tamaika  12/04/1984 
Mahieu Charlotte 15/04/1985 
Houwen Elisa 15/04/1996 
Blanckaert Eva 15/04/1998 
Vandekerkhove Kiara 20/04/1999 

Gelukkige verjaardag!!! 
 
 
 

HUWELIJK 
Helen Connerty 
(stafmedewerker) en 
Alexander Noseda 
stapten op zaterdag 26 
januari in het 
huwelijksbootje. 

We wensen Helen en 
Alexander heel veel 
geluk in de toekomst!  

 

 

 

OVERLIJDEN 
Op maandag 7 januari is mevrouw Lucie Quaegebeur overleden. Lucie was de 
schoonmoeder van Greta Blieck (interieurmedewerker) en werd 88 jaar. 

We wensen Greta en haar familie veel sterkte bij dit afscheid. 
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GEBOORTE 
 
 
Op donderdag 20 december werden Bart Lemahieu en 
Marthe Roels (verpleegkundige Huize Ida) de trotse ouders 
van een tweede dochtertje Nora, een zusje voor Fran. 
 
 

 
Ook Ben Desender en Kelly Rollé (diensthoofd Huize 
Beatrijs) verwelkomden een tweede dochter. Maité is het 
flinke zusje van Renée. Maité werd geboren op 5 januari 
2019. 
 
We wensen Marthe en Kelly heel veel geluk met hun gezin! 
 

Laurence Vandenbum (interieurmedewerker) werd op dinsdag 5 februari 
grootmoeder van 2 jongetjes. Haar dochter Lien zette de tweeling Lars en Finn op de 
wereld. Meteen 2 broertjes voor Warre en Mats. 

Een dikke proficiat voor Laurence en haar familie!  

 

PERSONEELSWIJZIGINGEN 
 

Huize Ida 

Eind januari kwam Lynn Mertens (verpleegkundige) terug bij ons in dienst. Zij 
versterkt het team op Huize Ida nadat Tessy Calberson (verpleegkundige) de 
voorziening had verlaten.  
 

Silvana Maselis (zorgkundige) ging eind januari in zwangerschapsverlof. Zij wordt 
vervangen door Karen Vandendriessche (zorgkundige).  
 

Iryna Corneille (zorgkundige) is langdurig afwezig. Zij wordt vervangen door Gaëtan 
Stouffs (zorgkundige), die reeds bij ons stage en vakantiejob heeft gedaan.  
 

Fanny Jacques (interieurmedewerker) keert progressief terug na een langdurige 
afwezigheid. Ook Melissa Mahieu (zorgkundige) keert volledig terug na een 
progressieve tewerkstelling.  
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Huize Beatrijs 

Bo Gouwy (zorgkundige) ging eind december in zwangerschapsverlof. Zij wordt 
vervangen door Kiara Vandekerckhove (zorgkundige).  
 

Evelien Hoedt (zorgkundige) ging eind januari in zwangerschapsverlof. Zij wordt 
vervangen door Eva Blanckaert (zorgkundige).  

Ook Kimberly Hosten (zorgkundige) ging eind januari in zwangerschapsverlof. Zij 
wordt vervangen door Mariska Dequeker.  

Begin april verlaat Marjan D’hondt (zorgkundige) onze organisatie. Tot op heden is 
de vervanging nog niet bekend.  

Hove  

Begin april gaat Rebecca Tanghe (verpleegkundige) uit dienst. Tot op heden is de 
vervanging nog niet bekend.  

 

VRIJWILLIGERS 

NIEUWE CONTACTGEGEVENS 
De contactgegevens van Valérie zijn veranderd. Zij is nu bereikbaar via het volgende 
mailadres: stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be. 

Haar telefoonnnummer (057/22.69.88) blijft ongewijzigd. 
 

NIEUWE VRIJWILLIGER 

Sinds begin februari startte Christa Bryon als vrijwilliger in de organisatie. Christa is 
woonachtig te Ieper. Zij zal ondersteuning bieden in de cafetaria en in de living van 
de beschermde afdeling op Huize Beatrijs op zaterdagmiddag. 

Welkom in ons huis Christa! 

LENTE- EN WINTERWANDELINGEN 

Tijdens de zonnige winterdagen willen wij de bewoners laten genieten van een 
wandeling buiten. Wij zoeken nog vrijwilligers om dit te ondersteunen: 

- Op dinsdag 12 maart voor de bewoners van Huize Beatrijs 

- Op donderdag 14 maart voor de bewoners van Hove 

- Op donderdag 28 maart voor de bewoners van Huize Ida 

Indien één van deze data past, dan kunnen jullie dit doorgeven aan de betrokken 
woonbegeleider of Valérie. 

mailto:stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 

Van 23 februari tot en met 3 maart gaat de week van de vrijwilliger door. 
Daarom nodigen we al onze vrijwilligers uit op vrijdagnamiddag 1 maart voor een 
gezellig dessertbuffet samen. Graag inschrijven bij Valérie tegen dinsdag 26 februari 
via 057/22.69.88 of stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be. 
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VERGADERING VRIJWILLIGERS 

Op dinsdagnamiddag 2 april vindt een grote vrijwilligersvergadering plaats.                     
We spreken af om 14u30 in de grote vergaderzaal. We bespreken het jaaractieplan 
van 2019 en staan stil bij de afspraken rond de wandelingen, de uitstappen, de 
cafetaria en de activiteiten op de dienst. 

Aansluitend vindt een vorming plaats rond attitude en klantvriendelijke 
communicatie, gegeven door Helen Connerty. Dit zou duren tot rond 16u15. 
 

START WANDELSEIZOEN 

Dit jaar willen we vroeger van start gaan met de wandelingen, zodat we geen enkele 
mooie voorjaarsdag missen.  

Na de paasvakantie, op dinsdag 23 april staat de eerste wandeling op het 
programma voor de bewoners van Huize Beatrijs en Hove +1. Op donderdag volgt 
dan de eerste wandeling voor de bewoners van Huize Ida en Hove 0. We gaan door 
tot eind september/begin oktober, als het weer het toelaat. 

We spreken telkens af om 14u in de polyvalente ruimte om dan tegen 14u15 te 
vertrekken.  

Vul zeker ook telkens de registratielijst in voor de vrijwilligersuren en de 
planningslijst voor de wandelingen. Alvast hartelijk dank! 

 

À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKYDE’ 
 

Maandag 4 maart 2019 rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’. 
‘De Morgen’ van vandaag ligt smachtend roerloos onder de voorarmen van cafébaas Jozef 
en aan de stamtafel van Jeroom, Gerard en Michel knikken 2 Nieuwsbladen en 1 Laatste 
Nieuws elkaar heel zachtjes toe. “ ’t Is toch altijd hetzelfde”, bromt Jeroom half luid, 
“blader je door gelijk welke krant, je ziet maar één woord ‘Brexit’ en weet je, ik weet echt 
niet wat dat betekent.” “Ik wel!” repliceert ‘schoolmeester’ Jef triomfantelijk. 
Heupwiegend danst hij met ‘three pints’ naar de stamtafel, ‘put’ ze neer en leert ons trio 
wat dat ongemakkelijk woord betekent: “Look”, zegt hij, “je zit bv. in een pub en je weet 
niet waar de uitgang is, wel dan zoek je het bordje ‘Brexit’. Gerard en Michel kijken elkaar 
verwonderd in de ogen en nemen een bescheiden slok van hun biertje. Jeroom stelt 
prompt dezelfde handeling en zet met een luide smak zijn ‘beertje’ terug op tafel. “Je hebt 
gelijk”, zegt hij, “Engelsen zijn inderdaad een raar volkje en vooral hun imiteren is 
levensgevaarlijk. Vraag het maar eens aan John, a friend van mij. Die was dus van plan met 
vakantie naar Engeland te gaan. Ik zag hem dus een tijdje niet meer en als ik hem weer 



 

 
47 

ontmoette vroeg ik onze John hoe het was geweest. “ ‘k Ben niet geweest” , zei hij, “ik heb 
mijn reis geannuleerd, want links rijden, dat is echt niets voor mij”. Ik antwoordde dat, dat 
nog wel meeviel, maar hij werd razend kwaad en riep me toe: “ Ja, ik heb dat eens in Ieper 
geprobeerd, en dat viel flink tegen hoor!” 
Gerard wijst ‘three’ to the cafébaas en laat dan Jantje mee aan de stamtafel zitten. De juf 
van Jantje had immers aan haar leerlingen gevraagd tegen overmorgen elk drie Engelse 
woorden te kennen. De volgende morgen is Jantjes vader veel te laat op. Hij dreigt te laat 
te komen op zijn werk. ‘Shit!’ roept hij uit en Jantje besluit dit woord goed te onthouden. 
Even later vertrekt de buurjongen met zijn splinternieuwe moto naar school. “Let’s go 
baby!” schreeuwt hij luid en ook deze zin stopt onze student in zijn bolletje en toen zijn 
broertje, gekleed als Superman, de trap afdaalt heeft hij zijn derde woordje beet. Jantje is 
erg blij dat hij zoveel Engels kan en als de juf hem naar zijn eerste woordje vraagt, roept hij 
dan ook er luid: “Shit!” Maar tot verbazing van ons Jantje wordt de juf erg boos en 
schreeuwt kwaad: “Naar de directeur!” “Let’s go baby!” roept Jantje triomfantelijk. De juf 
is razend en gilt: “Wie denk je wel dat je bent?” “Superman!” repliceert hij gelukzalig. 
“Three to me!” probeert de waard in ‘heel degelijk’ Oxford Engels, “maar ik vind het toch 
jammer dat hier zo weinig mensen goed Engels spreken. Een maand geleden ontmoette ik 
aan het Iepers station twee Engelsen die het mooie stadje Lo wilden bezoeken. Ze vroegen 
mij dan ook welke bus ze daarvoor moesten nemen. Ik legde hen dat haarfijn uit en 
wachtte tot de desbetreffende bus voor hun neus stopte. Ik hoorde één van hen heel 
beleefd zeggen: “ To to Lo”. En weet je wat de chauffeur antwoordde: “ Tra, la, la !” 
Nu is het hek van de dam! De droge Engelse humor triomfeert! De Brexit is voorbij! 
“Dear friends”, probeert Michel, “over Engeland weet ik dus heel weinig, maar over 
Schotland heb ik een heel goeie gehoord en Schotland behoort voorlopig nog altijd tot het 
‘United Kingdom’. Er is dus een Belg, die op wandelvakantie naar Schotland gaat. Op één 
van zijn reizen ontmoet hij een herder met een kudde schapen. Ze praten wat over koetjes 
en kalfjes, over ooien en lammetjes en opeens vraagt onze Belg: “Zeg herder, als ik raad 
hoeveel schapen je hebt, mag ik er dan één hebben?” “Yes”, zegt de Schot na enig 
aarzelen. “Wel”, mijmert onze Belg, “…..98!” Het blijkt een schot in de roos te zijn, en de 
herder kan niet anders dan zijn belofte te houden. 
Onze schapenteller nu, zoekt een schaap uit, smijt het op zijn rug en gaat er van door. Ver 
komt hij echter niet. De schaapherder rent hem achterna en doet hem stoppen. “Look”, 
zegt hij, “als ik raad uit welk land je komt, krijg ik dan mijn hond terug?” 
De stemming stijgt zienderogen, maar toch kijkt Geraerd op zijn klok. “Wat, al zo laat?”, 
roept hij verwonderd, “ik moet er dringend vandoor, hoor!” “In Engeland is het nog een 
uurtje vroeger” grinnikt Michel, maar Gerard is al bij de deur. “The bill, please, Sir!” lacht 
de waard. “Ik ben blij dat Bill betaalt!” gooit de herbergverlater de waard achterna. De 
deur slaat dicht! 
Tob e or not tob e, this is the end of the story! 

 
HOOR!   DAAR IS SCOOP! 
 

Vissen 
19 februari – 20 maart 
Sta dus voor je (tover)spiegel en bekijk aandachtig jezelf. Draai je nog eens om: Jawel, je 
ontmoet een aardig, fantasierijk en onbaatzuchtig iemand. Bovendien, ben je als Vis, 
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creatief, veelzijdig en vlug van begrip. Maar iets zit mij toch dwars, je leeft veel te veel van 
en met je eigen emoties en daarom moet je zich dan ook nu en dan eens terugtrekken. 
Ik stel voor, dat je je dan voor één keer eventjes terugtrekt in het Verenigd Koningrijk. Als 
Europeaan ben je daar nu bijzonder welkom. De heer Brexit ontvangt je daar met open 
armen. Pas op dat hij op 29 maart zijn armen niet dichtknijpt, anders moet je blijven tot 
May! 
 
Ram 
21 maart – 20 april 
Kijk, beste Vis, ik wil je wel best vergezellen wanneer je naar Groot-Brittannië reist, want 
als Ram ben ik een zelfverzekerde, enthousiaste, moedige innovatieve en bijzonder 
avontuurlijke persoonlijkheid. Kom, we gaan de eerste minister eens een lesje leren! In 
plaats van te kibbelen zou ze eens beter concrete maatregelen nemen, anders valt het 
chocoladewinkel naar België volledig stil. Zeg Vis, ik krijg opeens een schitterend ideetje. 
Als we nu eens een chocoladewinkel, in hartje Londen, zouden openen. Ik ben er zeker van 
dat we heel veel Belgen over de vloer zullen krijgen! 
 
Stier 
21 april – 20 mei 
Dag Stier, we vernemen uit goede bron dat je echt geduldig en kunstzinnig bent. Dat 
betekent dat je waarschijnlijk ook bijzonder vreedzaam bent. Om al deze goede 
eigenschappen in de verf te zetten bieden we jou een snoepreisje aan. Wat dacht je bv. 
van Washington D.C.? Ga achter de muur staan en roep met luide stem: “Make America 
great again!” Een ( tijdelijk) postje bij het ‘White House’ zit er dan zeker in! 

 
 
VIJGEN NA PASEN! 
 

De ‘paasklok’ is sowieso vrouwelijk ! Hoe zou ze 
anders eieren kunnen leggen! 

Een man in de midlifecrisis lijkt op een kind, dat 
met Pasen nog kerstcadeautjes verwacht! 

Hoe wil jij jouw paaseitje hebben? Hardgekookt, 
gebakken of bevrucht? 

Geluk lijkt een beetje op paaseieren: Er naar 
zoeken, is het leukst! 

Als je geen tuin hebt, neem je je kinderen op Paaszaterdag mee naar de supermarkt. Daar 
liggen de paaseieren voor het rapen en ze mogen ze zelf verstoppen ook, voor je de kassa 
passeert. 

 

 

 


