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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Nadat we al van een zalig, zomers paasweekend konden genieten, kijken we met zijn
allen uit naar de mooie zonnige dagen die ons nog te wachten staan.
De wandelingen zijn ondertussen weer gestart, dus hopen we op gunstige
weergoden, zodat de wandelingen telkens kunnen doorgaan. Daarbij willen we
vooral de vrijwilligers nog eens extra bedanken om onze bewoners op die manier
een mooie namiddag te bezorgen.
De meimaand staat natuurlijk ook in het teken van Maria. Meer hierover in de
rubriek zingeving. Maar uiteraard worden hier alle moeders gevierd en dat doen we
met onze vertrouwde damesweek.
Als onze studenten dan weer stilaan met hun neus in de boeken duiken, zullen wij in
ons ‘huis’ vooral aandacht besteden aan onze heren tijdens de herenweek.
Wanneer deze en veel andere activiteiten plaatsvinden, kunt u bekijken in onze
activiteitenkalenders.
En uiteraard vernemen we ook in deze editie hoe het met onze stamgasten in
café ‘De Groote Kruiskalksyde’ gaat.
Alvast veel leesplezier

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
MEIMAAND MARIAMAAND
Stil en onopvallend,
bescheiden en op de achtergrond,
een beetje vergeten,
vind je haar toch overal terug
in kerken en kapellen, op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers oud of modern van vorm:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea
met een leven, getekend door het lijden van haar Zoon.
Moeder van een kind anders dan de andere,
dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ze leerde het aanvaarden
met het zwaard in haar hart.
Maria, een vrouw
waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon.
Op dat moment was er van mannen of leerlingen
geen sprake meer: ze waren er allemaal van door.
Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.
God had naar haar omgezien.
Nu durft men nauwelijks nog over haar te spreken.
Ze past in haar eenvoud haast niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen.
En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof
een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorg en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar.
Zij leert ons dat leven is:
willen vasthouden en moeten LOSLATEN!!
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KAPELLETJESTOCHT
In de maand mei, gaan we op kapelletjestocht. Deze activiteit gaat door op dinsdag
7 mei en donderdag 9 mei.
We gaan op wandeling door Ieper en we houden halt aan enkele maria-kapelletjes,
waar we bidden en zingen. We houden ook een maria-moment in de St-Jacobskerk
en als afsluit is er een koffietafel in het Novotel hotel.

GEBED TOT MARIA
Moeder Maria,
Mijn eigen moeder heeft mij van U verteld toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie Gij zijt.
Ik weet dat Gij een bron zijt van gaven,
En dat Gij miljoenen mensen die U aan hebben geroepen, hebt verhoord.
Als ik naar Uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit,
Alsof Gij zeggen wilt:
‘zeg maar wat je op je hart hebt en ik zal je bijstaan’.
Men noemt U niet voor niets,
De Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal,
Laat ons niet alleen. Amen.

GETUIGENIS NA EEN BIJNA DOODSERVARING
Het einde?
De dood kwam heel vroeg in mijn leven, ons nieuwe zusje, een paar weken oud,
stierf. Dat begrijp je niet als kind. Ik bleef mijn moeder maar vragen wanneer
Simonne terug zou komen. Ik had schrik gekregen. Maar toen, 11 maanden later,
werd een nieuw zusje geboren. Ik was zo blij.
Later leek sterven vooral jammer omdat het leven zo leuk was en nog is . Maar bang
ben ik niet meer. Bij elke kinderbegrafenis droeg ik het kruisje. Ik ontdekte dat het
lichaam bij grote gebeurtenissen in het leven een vernuftig stofje paraat heeft om je
er doorheen te helpen, bij rouw of een bevalling. Met de dood is dit vast niet
anders.
De dood lijkt mij niet zo erg. De dood geeft ruimte aan de mensen na ons.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit een eind zou maken aan dit leven. Ik blijf maar
denken aan de momenten van geluk, nieuwsgierigheid en liefde die nog komen
kunnen.
En dan denken: “Zet even door! Je bent nog lang niet dood!”
Straks misschien!
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PASTORALE AGENDA
Dinsdag 7 mei:
Kapelletjestocht: voor de bewoners van Huize Beatrijs en Hove 1
Donderdag 9 mei: Kapelletjestocht: voor de bewoners van Huize Ida en Hove 0

BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Mei
José Verstraete
Raymonde Tytgat
Paulette Catrysse
Monique Dewulf
Simonne Cruydt
Erna Heemeryck
Maria Dondeyne
Maria Hoorelbeke
Marie-Thérèse Logie

05/05/1947
07/05/1928
13/05/1938
20/05/1943
21/05/1931
24/05/1933
27/05/1926
28/05/1929
29/05/1933

72 jaar
91 jaar
81 jaar
76 jaar
88 jaar
86 jaar
93 jaar
90 jaar
86 jaar

K15
K143
K224
K132
K136
K25
K134
K237
K211

Huize Ida
Huize Beatrijs
Hove
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Ida
Huize Beatrijs
Hove
Hove

Juni
Camilla Beernaerts
Gaby Dedecker
Raymonde Boulet
Rachel Dulst
Juliana Clabau
M-Thérèse Deschoemaeker
Erna Decroix
Odette Decroos
Fabienne Quaeybeur
Frans Denorme
Ivette Vermeersch
Deraeve Adeline
Petillon Gabriel
Lesage Cécile
Lucienne Lingier
Albert Louwyck
Irène Verhaege

06/06/1932
08/06/1944
13/06/1922
14/06/1936
14/06/1931
17/06/1964
17/06/1943
17/06/1940
18/06/1932
18/06/1948
21/06/1936
22/06/1926
22/06/1936
23/06/1928
27/06/1931
28/06/1935
30/06/1928

87 jaar
75 jaar
97 jaar
83 jaar
88 jaar
55 jaar
76 jaar
79 jaar
87 jaar
71 jaar
83 jaar
93 jaar
83 jaar
91 jaar
88 jaar
84 jaar
91 jaar

K216
K205
K20
K3
K231
K145
K126
K238
K17
K119
K111
K113
K105
K102
K30
K110
K207

Hove
Hove
Huize Ida
Huize Ida
Hove
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Hove
Huize Ida
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Beatrijs
Huize Ida
Huize Beatrijs
Hove

Proficiat aan de jarigen!
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NIEUWE BEWONERS
Mevrouw Jeannine Verschelde woont sinds vrijdag 8 maart in kamer 142 (Huize
Beatrijs). Jeannine is afkomstig van Ieper.
Op maandag 11 maart namen de heer en mevrouw Guy Parys – Marie Van Roie hun
intrek in kamer 7 (Huize Ida). Ze zijn afkomstig van Ieper.
Mevrouw Odette Decroos verhuisde op vrijdag 15 maart van haar assistentiewoning
in Residentie Louise naar kamer 238 (Hove).
Eveneens op vrijdag 15 maart nam mevrouw Marie-Thérèse Logie haar intrek in
kamer 211 (Hove). Ze is ook afkomstig van Ieper.
Mevrouw Deneve Gilberta woont sinds dinsdag 19 maart in kamer 5 (Huize Ida).
Gilberta is afkomstig van Ieper en verbleef sinds een paar weken in kamer 4 in
kortverblijf.
De heer Norbert Dewaele nam op 23 april zijn intrek in kamer 115 (Huize Beatrijs).
Norbert verbleef sinds februari in herstelverblijf in Hove (kamer 205). Hij is
eveneens afkomstig van Ieper.
Op dinsdag 30 april kwam mevrouw Jacqueline Demeyere in kamer 129 (Huize
Beatrijs wonen. Ze verbleef hiervoor in Residentie Louise.
We wensen Jeannine, Guy, Marie, Odette , Marie-Thérèse, Gilberta, Norbert en
Jacqueline een mooie tijd in ons ‘huis’.

VERHUISD
Mevrouw Andrea Vanoudendicke ruilde op maandag 11 maart kamer 7 voor kamer
9 (Huize Ida).
Op 23 april nam mevrouw Gaby Dedecker haar intrek in kamer 205 (Hoveherstelverblijf). Ze verbleef sinds kort in kamer 12a (Huize Ida).
We wensen hen een vlotte aanpassing.

OVERLIJDENS
Op zaterdag 23 februari is de heer Marcel Deleu in het ziekenhuis overleden. Marcel
verbleef samen met zijn echtgenote Andrea Vanoudendicke in kamer 7 (Huize Ida).
Hij werd 89 jaar.
Mevrouw Yvette Talloen is op zondag 3 maart gestorven. Yvette woonde in kamer
142 (Huize Beatrijs) en was de grootmoeder van Delfien Mortier (zorgkundige Huize
Beatrijs). Ze werd 89 jaar.
Op vrijdag 8 maart is mevrouw Antoinette Boury overleden. Ze verbleef bij ons in
kortverblijf in kamer 9 (Huize Ida). Antoinette werd net geen 81 jaar.
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Mevrouw Simonne Lemaire (kamer 238 Hove) is op zaterdag 9 maart gestorven.
Simonne werd 92 jaar.
De heer Emiel Devriendt is op zondag 10 maart ingeslapen. Emiel werd 97 jaar en
woonde in kamer 211 (Hove).
Op woensdag 13 maart is mevrouw Denise Rebry overleden. Denise verbleef in
kamer 5 (Huize Ida) en was 85 jaar.
De heer Joannes De Geest is op zondag 14 april gestorven. Joannes woonde samen
met zijn echtgenote Maria Goudezeune in kamer 6 (Huize Ida) en werd 97 jaar.
Op dinsdag 16 aprl is mevrouw Marcella Desnyder ingeslapen. Marcella was 96 jaar
geworden en verbleef in kamer 115 (Huize Beatrijs).
Mevrouw Madeleine Swyngedauw is op donderdag 25 april van ons heengegaan.
Madeleine woonde in kamer 129 (Huize Beatrijs) en zou op 14 mei 99 jaar worden.
We wensen de familie en dierbaren van Marcel , Yvette, Antoinette, Simonne, Emiel,
Denise, Joannes, Marcella en Madeleine veel sterkte in deze tijden van afscheid.

HUIZE IDA
VETTE DINSDAG
Op de avond voor aswoensdag vierde men voeger, en bij sommigen nu ook nog
altijd, Vette Dinsdag! Traditioneel de avond waarop men nog een laatste keer zot
mag doen na de carnavalsperiode en lekker vettig mag eten, om dan met veel
reserve aan de vastenperiode te beginnen.
Op vette dinsdag bakten we in de living van Huize Ida “smouttebollen”. Het waren
niet de echte mooie rond vanop de kermis, maar eerder van die rare kronkels. Maar
smaken deden ze hoor!

WAFEL- EN PANNENKOEKNAMIDDAGEN
Op vrijdagnamiddag waagde Maurits
zich aan een wafelenbak. Om zo zijn
vrouw te trakteren op een zelfgebakken
wafel.
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Huize Ida

Maurits was goed op dreef!

FIETSWEEK

Tijdens de fietsweek sprongen alle bewoners op de hometrainers of de motomed.
Met het nieuwe programma ‘Memoride’ konden ze ervoor kiezen om eens terug te
gaan in hun streek waar ze zijn opgegroeid. Zo trok Suzanne terug naar Pollinkhove,
en vertoefde Oscar in Sint-Jan.
Helaas tijdens de fietsquiz, de afsluit van de fietsweek, zat geen enkele bewoner van
Huize Ida bij de winnaarsploeg. Maar deelnemen is belangrijker dan winnen
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Huize Ida

Dag en datum

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Woensdag 1/05

Feestdag

Donderdag 2/05

Actualiteit

9u30 living

Wandeling

14u polyvalente

Actualiteit

9u30 living

Pannenkoeken

14u living

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Muziekmoment

14u living

Actualiteit

9u30 living

Mannenmoment

14u30 cafetaria

Soep maken

9u30 living

Individueel en kaarting

14u30 living

Actualiteit

9u30 Living

Kapelletjestocht

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Wafels

14u living

Vrijdag 3/05

Maandag 6/05

Dinsdag 07/05

Woensdag 8/05

Donderdag 9/05

Vrijdag 10/05

Start Damesweek
Maandag 13/05

Dinsdag 14/05

Woensdag 15/05

Bewegingsactiviteit

10 polyvalente

Naaiatelier

14u30 polyvalente

Kegelspel

14u30 Living

Restaurantdag ‘Frietjes met visgratin’

11u living

Petanque

14u30 Binnenkoer

Soep maken

9u30 living

Kaarting

14u30 living

Stagemoment pedicure

13u20 living Hove 1
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Huize Ida

Donderdag 16/05

Vrijdag 17/05

Maandag 20/05

Dinsdag 21/05

Woensdag 22/05

Donderdag 23/05

Vrijdag 24/05

Maandag 27/05

Dinsdag 28/05

Woensdag 29/05

Donderdag 30/05

Actualiteit

9u30 living

Verwendag voor de dames

Hele dag door

Wandeling in thema damesweek

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Optreden OKRA Westouter: “linedance”

14u30 Hove

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Spel uno

14u30 Living

Actualiteit

9u30 living

Avondactiviteit: omelet

14u30 living

Lenteontbijt

8u30 living

Individueel en kaarting

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

Wandeling

14u polyvalente

Honden op bezoek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Bakken: wafels

14u30 living

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Bingo

14u30 living

Koor

15u45 kapel

Actualiteit

9u30 living

Bewegingsactiviteit

14u30 living

Soep maken met de kinderen

9u30 living

Kaarti ng

14u30 living

Actualiteit

9u30 living
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Huize Ida

Vrijdag 31/05

Maandag 03/06

Dinsdag 04/06

Woensdag 05/06

Donderdag 06/06

Vrijdag 07/06

Wandeling

14u polyvalente

Bewegen

10u polyvalente

Bakken: pannenkoeken

14u30 living

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Petanque

14u30 binnenkoer

Actualiteit

9u30 living

Muziekmoment

14u30 living

Soep maken

9u30 living

Kaarting

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

What matters to you day

14u30 living

Wandeling

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u living

Bakken: wafels

14u30 living

Start Herenweek
Dinsdag 11/06

Woensdag 12/06

Donderdag 13/06

Vrijdag 14/06

Restaurantdag:’Kroketten met
kippenshnitzel’

11u living

Mannenmoment “Special edition”

14u30 cafetaria

Bezoek van barbier Ronny

9u30 living

Individueel en Kaarting

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

Oldtimers op bezoek

14u30 op parking

Wandeling in thema herenweek

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Optreden accordeonist

14u30 living Hove +1
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Huize Ida

Maandag 17/06

Dinsdag 18/06

Woensdag 19/06

Donderdag 20/06

Vrijdag 21/06

Maandag 24/06

Dinsdag 25/06

Woensdag 26/06

Donderdag 27/06

Vrijdag 28/06

Bewegingsactiviteit

10u living

Bingo en naaiatelier

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

Spel

14u30 living

Avondactiviteit: rijstpap

17u living

Soep maken

9u30 living

Kaarting

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

Honden op bezoek

14u30 living

Wandeling

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u living

Bakken: wafels

14u30 living

Bewegingsactiviteit

10u living

Voetbadje of nagelverzorging

14u30 Living

koor

15u45 kapel

Actualiteit

10u living

Petanque

14u30 living

Soep maken met kinderen

9u30 living

Barbecue

11u living

Kaarting en individueel

14u30 living

Actualiteit

9u30 living

Wandeling

14u polyvalente

Bewegingsactiviteit

10u polyvalente

Bakken: pannenkoeken

14u30 living
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Huize Beatrijs

HUIZE BEATRIJS
ACTIVITEITEN MET SCHOOL
Zoals gewoonlijk werkten we de voorbije periode
terug samen met school voor enkel activiteiten.

VETTE DINSDAG
Veertig dagen vasten!? Vooraleer we daaraan begonnen, genoten we nog eens van
vers gebakken oliebollen.
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Huize Beatrijs

SFEERBEELDEN
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Huize Beatrijs

Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Donderdag 2/05

Denksport

VM living

Gezelschapsspelen

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living

Huishoudelijke taken

VM living

Mannenmoment

14u30 cafetaria

Kapelletjestocht

14u poly

Soep maken

VM living

Muziek

NM living

Denksport

VM living

Gezelschapsspelen

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Wensboom maken

NM living

Vrijdag 3/05

Maandag 6/05

Dinsdag 07/05

Woensdag 8/05

Donderdag 9/05

Vrijdag 10/05

Start Damesweek
Maandag 13/05

Dinsdag 14/05

Woensdag 15/05

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living

Naaiatelier

14u30 poly

Restaurant dag: ‘frietjes met visgratin’

Mi living

Wandeling op damesmaat

14u poly

Soep maken

VM living

Fotoquiz bekende vrouwen

NM living
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Huize Beatrijs

Donderdag 16/05

Vrijdag 17/05

Maandag 20/05

Dinsdag 21/05

Woensdag 22/05

Donderdag 23/05

Vrijdag 24/05

Maandag 27/05

Dinsdag 28/05

Woensdag 29/05

Vrijdag 31/05

Maandag 03/06

Stagemoment pedicure

13u20 living Hove 1

Verwendag voor de dames

Hele dag door Hove 1

Juwelen maken

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Optreden OKRA Westouter: Line-dance

NM Hove 1

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u poly

Avondactiviteit: omelet

Av living

Lente-ontbijt

VMliving

Soep maken

VM living

Filmnamiddag

NM living

Denksport

VM living

Gezelschapsspelen

NM living

Honden op bezoek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living

Koor

15u45 kapel

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u poly

Soep maken met leerlingen

VM living

Wellness

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living
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Huize Beatrijs

Dinsdag 04/06

Woensdag 05/06

Donderdag 06/06

Vrijdag 07/06

Huishoudelijke taken

VM living

BBQ

Mi living

Natuuruitstap

13u

Soep maken

VM living

Quiz

NM living

Denksport

VM living

What matters to you?

living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Start Herenweek
Dinsdag 11/06

Woensdag 12/06

Donderdag 13/06

Vrijdag 14/06

Maandag 17/06

Huishoudelijke taken

VM living

Restaurantdag: ‘kroketjes met
kippenschnitzel’

Mi living

Mannenmoment: manillen

14u30 cafetaria

Wandeling in thema herenweek

14u poly

Soep maken

VM living

Scheren door barbier

VM living

Filmnamiddag

NM living

Denksport

VM living

Bierbingo

NM living

Old timers op bezoek

NM parking

Bewegingsactiviteit

10u poly

Optreden accordeonist

NM living Hove +1

Fotoquiz bekende heren

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living
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Huize Beatrijs

Dinsdag 18/06

Woensdag 19/06

Donderdag 20/06

Vrijdag 21/06

Maandag 24/06

Dinsdag 25/06

Woensdag 26/06

Donderdag 27/06

Vrijdag 28/06

Naar ‘De paters’

16u

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u poly

Avondactiviteit: rijstpap

Av living

Soep maken

VM living

Muziek

NM living

Denksport

VM living

Gezelschapsspelen

NM living

Honden op bezoek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bingo

NM living

Koor

15u45 kapel

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u living

Soep maken met leerlingen

VM living

Wellness

NM living

Denksport

VM living

Naar zee

13u

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living
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Huize Beatrijs beschermd

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
KLEUTERTURNEN
Onze lieve vrienden van de derde kleuterklas kwamen terug langs om samen te
bewegen.
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Huize Beatrijs beschermd

SFEERBEELDEN
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Huize Beatrijs beschermd

Dag en datum
Donderdag 2/05

Vrijdag 3/05

Maandag 6/05

Dinsdag 07/05

Woensdag 8/05

Donderdag 9/05

Vrijdag 10/05

Activiteit: Huize Beatrijs Beschermd

Plaats en tijdstip

Huishoudelijke taken

VM Living

Wellness

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Kleuterturnen

NM living

Denksport

VM Living

Kapelletjestocht

14u poly

Mannenmoment

14u30 cafetaria

Soep maken

VM Living

Muziek en dans

NM living

Huishoudelijke taken

VM Living

Gezelschapsspelen

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Wensboom maken

NM living

Start Damesweek
Maandag 13/05

Dinsdag 14/05

Woensdag 15/05

Bewegingsactiviteit

10u poly

Fotoquiz bekende vrouwen

NM living

Naaiatelier

14u30 poly

Restaurantdag: ‘visgratin met frietjes’

Mi Living

Wandeling op damesmaat

NM living

Soep maken

VM living

Verzorgingsproducten maken

NM living
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Huize Beatrijs beschermd

Donderdag 16/05

Vrijdag 17/05

Maandag 20/05

Dinsdag 21/05

Woensdag 22/05

Donderdag 23/05

Vrijdag 24/05

Maandag 27/05

Dinsdag 28/05

Woensdag 29/05

Stagemoment pedicure

13u20 living Hove 1

Verwendag voor de dames

Hele dag door Hove 1

Muziek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Optreden OKRA Westouter: Line-dance

NM Hove 1

Bewegingsactiviteit

10u poly

Kleuterturnen

NM living

Actualiteit

VM living

Wandeling

14u living

Avondactiviteit: omelet

AV living

Lente-ontbijt

VM living

Soep maken

VM living

Crea

NM living

Actualiteit

VM living

Bingo

NM living

Honden op bezoek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Koor

15u45 kapel

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u living

Soep maken met leerlingen

VM living

Wellness

NM living
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Huize Beatrijs beschermd

Vrijdag 31/05

Maandag 03/06

Dinsdag 04/06

Woensdag 05/06

Donderdag 06/06

Vrijdag 07/06

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Kleuterturnen

NM living

Huishoudelijke taken

VM living

Wandeling

14u living

Soep maken

VM living

Muziek en dans

NM living

BBQ

Mi living

What matters to you?

living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Start Herenweek
Dinsdag 11/06

Woensdag 12/06

Donderdag 13/06

Vrijdag 14/06

Actualiteit

VM living

Restaurantdag: ‘kroketjes met
kippenschnitzel’

Mi living

Mannenmoment: manillen

14u30 cafetaria

Wandeling

14u poly

Soep maken

VM living

Scheren door barbier

VM living

Bingo

NM living

Huishoudelijke taken

VM living

Bierbingo

NM living

Old timers op bezoek

NM parking

Bewegingsactiviteit

10u poly
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Huize Beatrijs beschermd

Maandag 17/06

Dinsdag 18/06

Woensdag 19/06

Donderdag 20/06

Vrijdag 21/06

Maandag 24/06

Dinsdag 25/06

Woensdag 26/06

Donderdag 27/06

Vrijdag 28/06

Optreden accordeonist

NM living Hove +1

Bewegingsactiviteit

10u poly

Naar ‘de paters’

16u

Denksport

VM Living

Wandeling

14u living

Avondactiviteit: rijstpap

Av living

Soep maken

VM Living

Wellness

NM living

Huishoudelijke taken

VM Living

Honden op bezoek

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: wafels

NM living

Bewegingsactiviteit

10u poly

Koor

15u45 kapel

Actualiteit

VM Living

Wandeling

14u living

Soep maken met leerlingen

VM living

Petanque

NM living

Huishoudelijke taken

VM living

Naar de zee

13u

Bewegingsactiviteit

10u poly

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM living
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Hove

HOVE
ACTIVITEITEN MET SCHOOL
We mochten de studenten van het 5de jaar Gezondheids –en welzijnswetenschappen een
namiddag ontvangen. Ze zorgden voor lekkers bij de koffie en een aangename
spelletjesnamiddag.

Ook de kleuters staken nogmaals over, wat een fijne momenten!

DAAR IS DE LENTE …
Eind februari werden we reeds verwend door de
aanwezigheid
van het
zonnetje. Na
een lange
winter doet
dit wonderen!
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Hove

HONDEN OP BEZOEK
De dierenvrienden op Hove waren vertederd door het bezoek van de hondjes. Enkele grote
honden en een lieve puppy deden heel wat harten smelten.

ACTIVITEITEN
De bewoners bewezen dat zij er ook nog helemaal voor kunnen gaan! Competitie en
ambiance verzekerd bij bewegingsactiviteiten.
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Hove

TERUGBLIK FIETSWEEK
Naar aanloop van ‘De ronde van Vlaanderen’, werd er in huis een ‘Fietsweek’
georganiseerd door onze kinesisten. Ook hier op Hove werden er een mooi aantal
kilometertjes gefietst. Van Brugge, richting de Kust via de polders naar Heuvelland om te
eindigen in het mooie Ieper. De bewoners vonden het leuk ook eens aan hun woning van
weleer te passeren. De foto’s spreken voor zich…

Dag en datum

Activiteit: Hove

Plaats en tijdstip

Woensdag 1/05

Dag van de Arbeid (feestdag)

Donderdag 2/05

Wandeling

14u polyvalente zaal

Muziek

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 kapel

Bakken: pannenkoeken

14u Hove 1+0

Vrijdag 3/05
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Hove

Maandag 6/05

Dinsdag 07/05

Woensdag 8/05

Donderdag 9/05

Vrijdag 10/05

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Bewegen met kleuters

14u30 Hove 0

Kapelletjestocht bewoners Hove 1

14u polyvalente zaal

Mannenmoment

14u30 cafetaria

Wensboom maken

Hove 0

Soep maken

9u30 Hove 1 +0

Bingo

14u30 Hove 0

Petanque

14u30 Hove 1

Kapelletjestocht bewoners Hove 0

14u polyvalente zaal

Wensboom maken

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 kapel

Bakken: wafels

14u Hove 1+0

Start Damesweek
Maandag 13/05

Dinsdag 14/05

Woensdag 15/05

Donderdag 16/05

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Naaiatelier

14u30 polyvalente

Fotoquiz bekende dames

NM Hove 0

Restaurantdag: ‘visgratin met frietjes’

11u Hove 1+0

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Juwelen maken

NM Hove 1

Soep maken

9u30 Hove 1 +0

Nagelverzorging

NM Hove 1 +0

Stagemoment pedicure

13u20 living Hove 1

Wandeling

14u Hove 0

Verwendag dames door leerlingen van KTA Hove 1
Vrijdag 17/05

Misviering

9u30 kapel
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Hove

Maandag 20/05

Dinsdag 21/05

Woensdag 22/05

Donderdag 23/05

Vrijdag 24/05

Maandag 27/05

Dinsdag 28/05

Woensdag 29/05

Afsluit damesweek: optreden Linedance
(OKRA Westouter)

NM H1

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Bewegen met kleuters

14u30 Hove 0

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Bingo

14u30 Hove 0

Avondactiviteit: omelet

17u30 Hove 0+1

Lenteontbijt

8u Hove 1+0

Muzieknamiddag

14u30 Hove 0

Bingo

14u30 Hove 1

Wandeling bewoners Hove 0

14u Hove 0

Muzieknamiddag

14u30 Hove 1

Bezoek van de honden

NM H 1+0

Misviering

9u30 kapel

Bakken: wafels

14u Hove 1+0

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Koor

15u45 kapel

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Bingo

14u30 Hove 0

Soep maken met kinderen van school

9u30 Hove 1 +0

Welnesskoffer

14u30 Hove 0

Hand –en voetverzorging

14u30 Hove 1

Donderdag 30/05

OLH-Hemelvaart

Vrijdag 31/05

Misviering

9u30 kapel

Bakken

14u Hove 1+0

30

Hove

Maandag 03/06

Dinsdag 04/06

Woensdag 05/06

Donderdag 06/06

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Bewegen met kleuters van school

14u30 Hove 0

Wandeling bewoners Hove 1

14u polyvalente zaal

Muzieknamiddag

14u30 Hove 0

Soep maken

9u30 Hove 1 +0

Bingo

14u30 Hove 1

Gezelschapspelen

14u30 Hove 0

Wandeling bewoners Hove 0

14u polyvalente zaal

What matters to you?
Vrijdag 07/06

Maandag 10/06

Misviering

9u30 kapel

Bakken: wafels

14u Hove 1+0

Pinkstermaandag (feestdag)
Start herenweek

Dinsdag 11/06

Woensdag 12/06

Donderdag 13/06

Vrijdag 14/06

Maandag 17/06

Restaurantdag: ‘kroketjes met
kippenschnitzel’

11u Hove 1+0

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Mannenmoment: manillentornooi

14u30 cafetaria

Bezoek van de barbier Ronny

VM Hove 1+0

Soep maken

9u30 Hove 1 +0

Bierbingo

14u30 Hove 0+1

Wandeling bewoners Hove 0

14u polyvalente zaal

Oldtimers bezichtigen

15u bezoekersparking

Misviering

9u30 kapel

Optreden accordeonist

14u30 Hove 1

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1
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Hove

Dinsdag 18/06

Woensdag 19/06

Donderdag 20/06

Vrijdag 21/06

Maandag 24/06

Dinsdag 25/06

Woensdag 26/06

Donderdag 27/06

Vrijdag 28/06

Naaiatelier

14u30 polyvalente

Bewegen

14u30 Hove 0

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Groot kegelspel

14u30 Hove 0

Avondactiviteit: rijstpap

17u30 Hove 0+1

Soep maken

9u30 Hove 1 +0

Zomerquiz

14u30 Hove 1

Voetverzorging

14u30 Hove 0

Wandeling bewoners Hove 0

14u Hove 0

Petanque

14u30 Hove 0+ 1

Bezoek van de honden

NM Hove 1+0

Misviering

9u30 Kapel

Bakken: wafels

14u Hove 1+0

Bewegen met Olivier

14u45 Hove 1

Koor

15u45 kapel

Barbecue

11u Hove 0

Wandeling bewoners Hove 1

14u Hove 1

Soep maken met kinderen van school

9u30 Hove 1 +0

Volksspelen

14u30 Hove 1+0

Wandeling bewoners Hove 0

14u Hove 0

Bingo

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 kapel

Bakken: pannenkoeken

14u Hove 1+0
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DIENSTOVERSCHRIJDEND
TERUGBLIK OP DE FEESTWEEK
Omdat de Heilige Jozef werd gevierd op dinsdag 19
maart maakten we er een volledige feest- en
opendeurweek van.
Op maandag verwenden we de medewerkers met een
zoet hapje.

Op dinsdag vond de misviering plaats in de kapel
voor de Heilige Jozef. Karoline, de pastorale
zorgmedewerker, zorgde samen met priester
Marcel voor een verzorgde viering. Achteraf
trakteerden we de aanwezige bewoners en
bezoekers op enkele lekkere desserts.

Op woensdag ontvingen we
mensen van het zorgnetwerk
die maandelijks bij ons komen
voor het initiatief van ‘Samen
Tafelen’. We gaven hen een
rondleiding in de organisatie
alsook een uitgebreid
dessertbuffet als afsluiter.

Op donderdag konden bewoners uit de buurt een bezoek brengen aan onze
organisatie. Ook tijdens deze rondleiding werd hen uitleg gegeven over onze
waarden, visie en historiek. De deuren van de lounge als het nieuwe kapsalon
werden opengezet. En ook zij kregen de kans om een kamer in het woon- en
zorgcentrum als de assistentiewoningen te bezichtigen.
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Ook deze mensen sloten de namiddag af
met een uitgebreid dessertbuffet in de
living van Hove +1. Die namiddag mochten
we 120 mensen uit de buurt ontvangen.
De week sloten we af met een spetterend
dansfeest voor alle bewoners. DJ Eddy
zorgde voor de dansbare muziek!

BEZOEK LIONS CLUB IEPER- POPERINGE
Op zaterdag 30 maart kwam de Lions Club Ieper-Poperinge op bezoek in WZC Huize
Sint-Jozef te Ieper.
Met 24 leden engageerden zij zich die dag om een dessert- en gespreksnamiddag
aan te bieden voor de ouderen in het woonzorgcentrum.
Dit vond plaats in het kader van een internationaal initiatief van De Lions Club tegen
eenzaamheid bij ouderen.
In de vijf livings van het woonzorgcentrum hielpen de leden van de Lions Club met
het opdienen van de dessert en de koffie. Daarna was er tijd voor een uitgebreide
babbel met de bewoners.
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Alle bewoners kregen een bloemetje als attentie. Huize Sint-Jozef wil hen via deze
weg bedanken voor dit warme initiatief!

TERUGBLIK OP DE FIETSQUIZ
De fietsweek, die liep van 1 tot en met 5 april,
beëindigden we met een ‘grote fietsquiz’. Er
namen 6 ploegen deel: “Quick-Step” –
“Sneeuwwitje” – “De Picanolgroep” – “De Lady’s” –
“Merckx” – “Winning Team Comyn-Tommelin” .
De aanwezige presentator en juryleden waren
allemaal uitgedost in wielrennerspakjes, om de
sfeer optimaal te maken.
Na een eerste ludieke ronde met foto’s van
renners barstte de echte strijd los. Kennisvragen
over de Ronde van Vlaanderen en de Tour de
France brachten verschillende discussies op gang,
maar ook veel plezier. De quiz eindigde met “wist-je-datjes” over de koers.
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Het was een spannende nek-aan-nek-race tussen drie ploegen. Uiteindelijk was de
eindstand:
1) Winning Team Comyn-Tommelin
2) Merckx
3) De Lady’s
De winnende ploeg kreeg een biermand. Ook de tweede en de derde ploeg gingen
naar huis met een prijs.

DAMESWEEK
De week na moederdag, van 13 tot en met 17 mei, gaat de damesweek door.
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HERENWEEK
Naar aanleiding van vaderdag, op zondag 9 juni, organiseren we de week die erop
volgt ‘de herenweek’.
In de herenweek vindt naar maandelijkse gewoonte ‘het mannenmoment’ plaats.
Deze keer wordt een manillentornooi georganiseerd voor de mannen.
Afspraak om 14u30 in de cafetaria op dinsdag 11 juni.

Voor de oldtimernamiddag zijn we nog op zoek naar personen die in het bezit zijn
van, of iemand kennen met een oldtimer. Kun je ons daarmee helpen, neem gerust
contact op met de woonbegeleiding of Valérie Pattyn (057/22 69 88 of
stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be)
Alvast bedankt!
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE
JARIGE BEWONERS
Marie-Thérèse Verkouter
Guibertus Louwagie
Anaïse Deprez
Germaine Forceville
Marie-Jeanne Simoens

01/05/1931
04/05/1931
04/05/1931
12/05/1931
31/05/1927

88 jaar
88 jaar
88 jaar
88 jaar
92 jaar

Flat GG
Flat 3
Flat GC
Flat 2D
Flat 13

Res. Louise
Hove
Res. Louise
Res. Louise
Hove

Eric Santy
Gerarda Parmentier
Susanne Keirsebilck
Walther Vanhecke

08/06/1938
17/06/1932
22/06/1938
28/06/1932

81 jaar
87 jaar
81 jaar
87 jaar

Flat 1D
Flat 8
Flat 3
Flat 3A

Res. Louise
Hove
Hove
Res. Louise

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Op maandag 1 april overhandigden we de sleutels van assistentiewoning 3A aan de
heer Walther Vanhecke en mevrouw Jacqueline Degryse. Ze zijn afkomstig van
Roeselare.
We wensen hen een hele mooie tijd in Residentie Louise!

VERHUISD
Mevrouw Odette Decroos verhuisde op vrijdag 15 maart van haar assistentiewoning
in Residentie Louise naar kamer 238 (Hove).
Op dinsdag 30 april nam mevrouw Jacqueline Demeyere haar intrek in kamer 129
(Huize Beatrijs). Ze verlaat daarmee haar assistentiewoning in Residentie Louise.
We wensen Odette en Jacqueline een vlotte aanpassing.

OVERLIJDEN
De heer Marcel Devogel is op zondag 21 april overleden. Marcel verbleef samen
met zijn echtgenote Nelly in assistentiewoning 7 in Hove. Marcel werd 88 jaar.
We wensen Nelly en haar familie veel sterkte bij dit afscheid.
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RESTAURANTDAG
Op dinsdag 14 mei en dinsdag 11 juni vinden de volgende restaurantdagen plaats.
Afspraak steeds om 11u30 in de living van Hove +1. De prijs bedraagt 15 euro en
inschrijven gebeurt op de inschrijvingslijsten aan het infobord op Residentie Louise
of het infobord op Hove +2.

UITSTAP DE PATERS
Op dinsdag 21 mei nodigen we u en uw
familie uit om samen naar ‘de Paters’ in
Vleteren te trekken. De weg naar de grot
is iets te ver om te voet te doen, daarom
gaan we rechtstreeks naar het café ‘In de
Vrede’. Bij mooi weer kunnen we op de
terras genieten van een echte pater en
een lekkere maaltijd.
Op die manier brengen we de bewoners van de assistentiewoningen samen en
kunnen we elkaar beter leren kennen. We spreken af om 15u45 in de cafetaria om
tegen 16u te vertrekken. Indien u meegaat dient u zich in te schrijven op de lijst op
het bord in de living. Indien er familie meegaat en eventueel wil rijden dan kan u dit
ook op deze lijst aanduiden. De avond zelf betaalt iedere deelnemer zijn
consummatie en maaltijd.
Graag tijdig inschrijven tegen vrijdag 10 mei, zodat wij het vervoer goed kunnen
regelen.

PETANQUE EN IJSFESTIJN
Op donderdag 27 juni vieren we de komst van de zomerzon met een fijne namiddag
petanque, waarbij we jullie ook trakteren op een ijsje.
Dit gaat door in de cafetaria vanaf 14u30. De prijs bedraagt 4 euro. Graag inschrijven
tegen vrijdag 21 juni op de inschrijvingslijst.

BARBECUE
De jaarlijkse barbecue vindt plaats eind augustus of september. Er volgt een
persoonlijke uitnodiging in de bus.
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BELEIDSINFO
AANKOOP MEMORIDE
Met de opbrengst van het familiefeest, dat plaatsvond op 21 oktober 2018, kochten
we het softwareprogramma “Memoride” aan. Met een sensor en bluetooth wordt
er verbinding gemaakt met een tv-scherm als met de pedaal van een fiets
(hometrainer, ..). Dit
programma maakt het
dan mogelijk om in een
reële omgeving te
fietsen. Zo kunnen
bewoners fietsen in hun
geboortestreek of in de
regio waar men vroeger
op reis ging.
Dit programma wordt
door de
kinesitherapeuten als
woonbegeleiders
gebruikt tijdens de
bewegingsactiviteiten.

VERKIEZINGEN
Hoewel de provinciale
en de gemeentelijke
verkiezingen nog niet
ver achter ons liggen, is
het alweer tijd om te
gaan stemmen.
Alle Belgische kiezers
worden op zondag 26 mei opgeroepen om te gaan stemmen voor de regionale,
federale en Europese verkiezingen.
Ook onze bewoners krijgen hier of op hun thuisadres hun stembrief. Voor een vlot
verloop, werd volgende regeling opgemaakt.
De stembrieven van bewoners die hier gedomicilieerd zijn, worden aan het onthaal
bijgehouden. Wij zorgen voor de medische attesten van de huisarts voor vrijstelling
voor bewoners die niet wensen te gaan stemmen.

40

 bewoners die willen gaan stemmen: de stembrief afhalen aan de receptie, de
identiteitskaart afhalen in het verpleeglokaal.
 bewoners die niet gaan stemmen: de stembrief + het medisch attest wordt
door ons in het stadhuis afgegeven (van de bewoners die hier gedomicilieerd
zijn)
 bewoners die niet gaan stemmen maar volmacht willen geven: de stembrief +
het document voor volmacht afhalen aan de receptie, de identiteitskaart
afhalen in het verpleeglokaal.
Personeelsleden die op 26 mei niet kunnen gaan stemmen omwille van hun werk,
kunnen via het onthaal een bewijs ontvangen.

FAMILIERAAD : DEMENTIE
De eerstvolgende familieraad gaat door op dinsdag 4 juni om 19u in de cafetaria op
Huize Ida. Het programma ziet er als volgt uit:
19u:
verwelkoming
19u05: evaluatie vorige familieraad
19u20: themabespreking DEMENTIE
- Wat is dementie?
- Hoe doen wij aan dementievriendelijke zorg in Huize Sint-Jozef?
- Mogelijkheid om vragen te stellen aan de referentiepersoon
dementie
Uw aanwezigheid is volledig vrijblijvend. De familieraad is toegankelijk voor
familieleden van alle bewoners, maar om het werkbaar te houden vragen we om dit
te beperken tot maximum 2 familieleden per bewoner. U ontvangt nog een
persoonlijke uitnodiging en inschrijvingsformulier bij de onkostennota van april. U
kan zich ook altijd inschrijven via het onthaal (onthaal@huizesintjozef.be of
057/22 69 70). Wij hopen u te mogen verwelkomen.

GEBRUIKERSRAAD
Op dinsdag 11 juni om 16u vindt de gebruikersraad plaats in de cafetaria. Tijdens
deze raad zijn bewoners en hun familieleden welkom. We bespreken de
dienstverlening van het woon-en zorgcentrum en geven hierbij de mogelijkheid om
opmerkingen of suggesties te formuleren.
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PRAATCAFÉ DEMENTIE
Wanneer:
Waar:

Donderdag 13 juni 2019 om 14.00 uur
in De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge.

Wat:

Dementie:
diagnose en behandeling door Dr. Gabriel,
geneesheer-specialist Jan Yperman Ziekenhuis - Ieper

Dit praatcafé richt zich tot mantelzorgers van een persoon met dementie.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven.
Meer informatie
Thuiszorgcentrum Ieper, 056 52 63 39,
mail : thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be
of surf naar
www.praatcafedementiewvl.be

PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Mei
Sofie Vanwolleghem
Elke Bostyn
Darlien Depoorter
Nancy Dehouck
Rita Noyelle
Nathalie Claerebout
Inneke Bovens

02/05/1986
06/05/1985
13/05/1997
16/05/1967
21/05/1963
25/05/1980
26/05/1992

Juni
Plamont Tschailly
Gheeraert Mieke
Rollé Kelly
Schaut Gudrun
Connerty Helen
Sioen Marlies
Bruynsteen Rosemie
Stouffs Gaëtan
Herman Larissa
Bruneel Carla

01/06/1993
02/06/1986
08/06/1991
08/06/1980
16/06/1989
17/06/1985
19/06/1957
19/06/1996
23/06/1997
26/06/1966

Gelukkige verjaardag!!!
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OVERLIJDEN
De grootmoeder van Delfien Mortier (zorgkundige Huize Beatrijs), mevrouw Yvette
Talloen is op zondag 3 maart gestorven. Yvette woonde in kamer 142 (Huize
Beatrijs).
We wensen Delfien en haar familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

GEBOORTE
Op zondag 21 april is Louwis Scheerlinck geboren. Hij is het broertje van Georges en
de zoon van Jarrith en Bo Gouwy (zorgkundige Huize Beatrijs)
Een dikke proficiat en veel geluk in de toekomst voor Bo en haar gezinnetje!

PERSONEELSWIJZIGINGEN
Huize Ida
Het contract van Karen Vandendriessche (zorgkundige) liep eind maart ten einde.
Huize Beatrijs
Kelly Rollé (diensthoofd zorg) startte op 23 april terug na haar moederschapsrust.
Kelly kan bereikt worden via volgende gegevens: 057/22 69 83 of
diensthoofd.beatrijs@huizesintjozef.be. Griet Nollet blijft op Huize Beatrijs als
adjunct-diensthoofd zorg.
Marjan D’hondt (zorgkundige) ging begin april uit dienst. Mariska Dequeker
(zorgkundige) ging in moederschapsbescherming. Evelien Hoedt (zorgkundige)
keerde eind april terug na een langdurige afwezigheid.
Hove
Ineke Desender (zorgkundige nachtdienst) ging in april uit dienst. Zij was reeds
langdurig afwezig. Haar taken werden voorheen reeds overgenomen door Tamaika
Demonie.
In de vorige editie van Ten Huize Werd gemeld dat Rebecca Tanghe de voorziening
zou verlaten, maar dit wordt gecorrigeerd in deze editie. Rebecca Tanghe blijft als
verpleegkundige werkzaam op Hove.
Vanessa Verslyppe (zorgkundige) en Mathilda Darkoah (zorgkundige) zijn langdurig
afwezig. Inneke Bovens (verpleegkundige) en Natascha Hoedt(zorgkundige) komen
hierdoor het team van Hove vervoegen.
Via deze weg willen we iedereen die onze voorziening verlaat veel succes
toewensen in hun toekomstige loopbaan. We heten ook alle nieuwe medewerkers
maar ook medewerkers die terugkeren, van harte welkom!
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VRIJWILLIGERS
NIEUWE VRIJWILLIGERS
In april verwelkomden we twee nieuwe vrijwilligers binnen ons vrijwilligersteam:
Jhon Suarez en Luc Plaetevoet. Beide vrijwilligers zullen zich inzetten voor de
wekelijkse wandelingen.
Heel veel succes met het vrijwilligerswerk!
Hieronder stelt Jhon zich kort even voor:
Dag,
Ik ben Jhon Suarez La Madrid. Ik ben student in de
Universiteit van Gent en ik ben de nieuwe vrijwilliger in
Huize Sint Jozef in “Huize Ida”.
Ik beschouw mezelf als een creatief persoon, ook ben ik
aardig en heb ik een hart voor ouderen.
Ik houd van tuineren, wandelen en reizen. Bovendien vind ik
het leuk mensen te leren kennen. Ik studeer een
administratieve richting maar ik heb een passie voor de
wereldgeschiedenis. Daarom ben ik zeer geïnteresseerd in
de Ieperse geschiedenis.
Hoewel ik een drukke agenda heb, help ik graag bejaarden.
Ik hoop dat ik Huize Ida veel kan steunen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Wij vragen ondersteuning op volgende momenten:
 Wekelijkse wandeling op dinsdag voor de bewoners van Hove 1 en
Huize Beatrijs
 Wekelijkse wandeling op donderdag voor de bewoners van Hove 0 en
Huize Ida
 Kapelletjestocht op dinsdag 7 mei
 Kapelletjestocht op donderdag 9 mei

CREATIEVE VRIJWILLIGER
Op het kunstevenement ‘Vern Event’, dat doorgaat op 4
en 5 mei 2019, kun je het creatieve talent van onze
vrijwilliger Eddy Hofkens bewonderen. Hij toont er zijn
keramiekwerken.
Dit vindt plaats van 10u tot 19u in de Elverdingestraat 3 te
Ieper. De inkom is gratis.
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À PROPOS
IN DE ‘ GROOTE KRUISKALKSYDE ‘
Maandag 6 mei 2019 rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’.
Het is opmerkelijk stil in de gelagzaal van ons welbekend café en dat komt omdat de
maandagkranten van Jeroom, Gerard en Michel hun belezen werk doen. Alleen
cafébaas Jozef leest niet. Hij wast en droogt nog op de ‘ouwerwetse’ manier de
glazen af.
“Piep, piep” klinkt het heel bescheiden. Jeroom ‘ontwaakt’, legt zijn krant neer en
richt zich tot waard Jef. “Dat geluid doet mij ergens aan Gerard denken” zegt hij
glimlachend. Ook desbetreffende heeft het gehoord. Zijn krant frommelt hij ietwat
kwaad op de tafel, maar vooraleer ‘Geeraert’ kan reageren neemt Michel het woord
over. “Ik heb ergens geruchten opgevangen”, zegt hij zeemzoet, “dat jij nu drie
kippen hebt”. Gerard slaakt een zucht van opluchting: “Als het maar dat is”, zucht
onze kersverse kippenhouder, “ik ga het even uitleggen: een kleinzoon van mij had
voor Pasen drie kuikens gekregen. Uiteraard zijn de kiekens beginnen te groeien. Ze
werden kippen en je verstaat het al. Nu zit opa met deze dieren opgescheept!”
“Ja, ja kippen” glimlacht waardige Jef die het piepen opgeeft. “Ik heb nog niet zo
lang geleden van een klant een erg goeie kippenmop gehoord. Zo’n echte,
smakelijke boerenmop. Een boerenzoon, Klaas, komt ’s morgens de trap af en wordt
onmiddellijk aangeklampt door zijn moeder. “Klaas, je hebt toch gedaan wat je
vader je had opgedragen?” “Nee” bromt Klaas verontwaardig! “Wel”, zegt de
boerin, “dan krijg je ook geen ontbijt!” Onze boerenklaas wordt nog kwader. Hij
slaat de deur hard achter zich dicht en gaat naar het kippenhok. Daar geeft hij de
eerste kip die hij ontmoet een schop, maar voert dan toch de kippen. Dan slentert
hij naar de varkens. Ook hier ‘profiteert’ er één van zijn rothumeur, maar toch
krijgen de varkens ‘hun ontbijt’. Dan gaat hij naar de koeienstal en na een
‘noodzakelijke schop’ worden de koebeesten toch gemolken. Kwaad gaat hij daarna
weer aan de ontbijttafel zitten, waar hij merkt dat de eieren en het spek ontbreken,
ook is er geen melk om bij de havermout te doen. Woedend maakt hij zijn moeder
daarop attent. Zijn ma komt bij hem staan en zegt met zachte stem: “Luister eens
jongen, jij hebt een kip een schop gegeven. Daarom geen eieren. Jij hebt een varken
geschopt. Daarom geen spek en ook een koe deelde van de klappen. Daarom geen
melk”. Onze ‘junior’ wil protesteren, maar daar komt ‘de boer’ de keuken binnen.
Onmiddellijk geeft hij de poes een harde schop. Onze boerenzoon lacht en kijkt zijn
moeder aan: “Moet ik het zeggen ma, of zeg jij het hem?”
Ons stamtrio vindt het een geslaagde ‘parabel’ en spoelt hem dan ook onmiddellijk
door. Daarna besluit Jeroom het woord te nemen: “Er waren eens twee slimme
kippen”, begint hij zijn verhaal, “die door de wei liepen. Zegt kip 1 tot kip 2: “Tok,
tok, tok, tok!” Antwoord van kip 2: “Are jou tokking to me?””
Kippenboer Gerard vindt dit verhaaltje bijzonder geslaagd en besluit er dan ook een
vervolg aan toe te voegen. “Er is een Amerikaan”, vangt hij aan, “die met zijn wagen
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aan een hoge snelheid door het platteland raast. Een aantal kippen wil de weg
oversteken, hij remt nog, maar te laat, hij overrijdt alle kippen. Even later staat ‘de
boer’, de eigenaar van deze kippen, met een riek bij zijn wagen. De Amerikaan
wordt wat zenuwachtig en wil de landbouwer sussen: “Keep quiet, keep quiet!”
herhaalt hij voortdurend. De boer kijkt hem woedend aan, steekt zijn riek omhoog
en repliceert: “Wat? Een kip kwijt?! Ik ben er wel twaalf kwijt!”
Onze Michel trekt dan maar met zijn eieren naar de klas en daar zegt de meester tot
Jantje: “Kijk Jan, als ik hier vier eieren leg en jij dan drie. Hoeveel eieren heb ik dan?”
“Nog altijd vier”, zegt ons pienter baasje, “want ik leg helemaal geen eieren!”
Algemeen gelach, algemene traktatie en dan richt Michel zich tot de waard: “Wat
denk jij, dat er eerst was? De kip of het ei?” Het antwoord van de kroegbaas komt
prompt: “Michel, wat ga jij eerst doen, heengaan of betalen?”
Waarschijnlijk zit onze Michel nu met (of op) een ei!

OVER HET WEER GESPROKEN!
MEI : DE IJSHEILIGEN

JUNI

11 mei: Mamertus
Trakteer de residenten op een ijsje!
Al is Mamertus oud en grijs,
hij houdt van vriezen en van ijs.

8 juni: Medardus
Water niet in de Ieperse vestingen!
Was St Petrus een grote visser.
St Medardus is een grote pisser!

13 mei: Servatius
Lees vooral geen poëzie!
Is er met St Servaas geen ‘rijm’ te zien,
dan zal Bonifaas geen sneeuw meer
bîen.

14 juni: Basilius
Ga niet naar Scandinavië!
Staat op St Basiel het koren schoon,
de boer geeft zijn land nog voor geen
‘kroon’!

14 mei: Bonifacius
Eis een nieuwe werkgever!
Tot Bonifaas, die strenge baas,
wees voor de vrucht, op vorst
beducht!

24 juni: Johannes de Doper
Haal je minirokje uit de kast!
Een landman trouw aan de mode,
mist met St Jan zijn pels nog node.
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HOOR! DAAR IS SCOOP!
Stier
21 april – 20 mei
‘Stem op Stier!’ ‘ Stem op Stier!’ Jawel, Stier , je verkiezingsslogan doet het erg goed
en is ook vrij origineel. Wij hebben het immers altijd geweten: Jij bent een echt
stemmenkanon! Iemand die geduldig is en betrouwbaar moet echt aan de
verkiezingen deelnemen. ‘ Veiligheid’ is een thema waar je volledig achter staat. Je
bent jaloers en bezitterig? O.K., de meeste onder ons zijn dat ook. Je bent
genotzuchtig en hebzuchtig? Geen probleem, dat zijn immers eigenschappen van
alle politici. We lezen ook dat je een hekel hebt aan binnen zitten. Ook dit is positief.
Je kunt dan misschien ’s nachts gaan ‘plakken’ of deelnemen aan de klimaatmars. Je
ziet wel!
Tweelingen
21 mei – 20 juni
‘ Stem voor twee!’ ‘ Stem voor twee!’ Jawel, Tweelingen, ook jullie vind ik terug op
de verkiezingslijsten. Omdat je zich gemakkelijk aanpast en je veranderlijk bent, is
het voor jou beslist niet moeilijk om een goede plaats op de lijst te bekomen. Maar
toch heeft men over deze plaats fel gediscuteerd. Je bent immers soms erg nerveus
en gespannen, je bent sluw en vooral supernieuwsgierig. Maar goed, eind goed, al
goed. Je staat er en je blijft er. We lezen ook dat je veel en goed praat en dat je er
een hekel aan hebt alleen te zijn. Ook aan jou raden we de klimaatmars aan, maar
trek toch eerst je gele hesje aan.
Kreeft
21 juni – 23 juli
Op de Kreeft kun je dus echt rekenen en dat proberen we graag: 1+1 = 2, 2-1 =1
1x1 = 1, 1:1 = 1. Zie je wel, het lukt! Omdat je sympathiek bent en nieuwsgierig heb
je je strijdplaats op de lijst wel degelijk verdiend. Misschien ben je wel een tikkeltje
egocentrisch, maar de meeste onder ons zijn dat ook: Ikke en de rest kan stikken! Je
bent over emotioneel? Je bent overgevoelig? Geen probleem, ga naar buiten en doe
mee aan de klimaatmars. Doe, in ieder geval , geen geel hesje aan, anders mag je
overnachten in een Brusselse arrestatie cel!
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IK BLOK…………..JIJ BLOKT……………..HIJ DOET MEE AAN BLOKKEN………………

Juni is de examenmaand bij uitstek. De proefwerken komen er aan en onze
studenten gaan samenzitten om de leerstof onder de knie te krijgen (tenminste
wanneer ze een short of kort rokje dragen)!
Ook zin in een allesomvattend examen? Van mij krijg je alvast de vragen!
 Wat doen de weekdieren in het weekend?
 Houden ze in een theefabriek ook koffiepauze?
 Wat voelt een vlinder in zijn buik als hij verliefd is?
 Mogen vegetariërs vlinders in hun buik hebben?
 Waarom geeft een antwoordapparaat nooit antwoord als ik iets vraag?
 Wie plaats de bordjes: ‘ Verboden op het gras te lopen ‘?
 Hoe moet de bestuurder van de strooiwagen ’s morgens naar zijn werk?
 Waarom zit je achter de computer, als je er eigenlijk voor zit?
 Waarom lees je deze vragen eigenlijk?
Dit is mijn score:

………/ 10
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