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INTRODUCTIE 

 

Beste bewoners, familieleden en medewerkers 
 

De zomervakantie is voorbij, maar ook in september, kunnen we meestal nog 

genieten van enkele mooie zomerse dagen, daarom zullen we hier in huis de 

vakantie nog wat proberen aan te houden …. 

Ik hoop dat iedereen tijdens de vakantie de tijd gevonden heeft, om op adem te 

komen, en nieuwe energie heeft kunnen opdoen, om er terug tegen aan te gaan! 

Hierbij wil ik IEDEREEN bedanken, die er voor zorgde dat de zorgverlening aan onze 

bewoners goed verliep. 

In deze editie van Ten Huize kunnen we terugblikken met mooie zomerse foto’s 

maar kijken we ook vooruit naar onze volgende activiteiten. En dat zijn er heel wat, 

er staan o.a. een boerenweek, muziekweek en modeweek op het programma, én er 

wordt voor het eerst een pannenkoekenverkoop georganiseerd.  

Uiteraard vergeten we ook onze vrijwilligers niet te vieren. 

Maar ik wil vooral een warme oproep doen voor ons familiefeest. Wanneer de 

dagen weer wat korter en donkerder worden, organiseren we naar jaarlijkse traditie 

een gezellig samenzijn voor de bewoners en hun families. We hopen jullie weer 

talrijk te mogen verwelkomen op zondag 20 oktober! 

En in café ‘De Groote Kruiskalksyde’ worden de dromen van de stamgasten 

besproken. 

Alvast veel leesplezier 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Hemelsoen 
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ZINGEVING 

NA DE VAKANTIE… 
We hebben naar de vakantie uitgekeken. Voor velen zal het ongetwijfeld een tijd 
geweest zijn van rusten en genieten. We kunnen alleen maar genieten van de 
herinneringen! 

Voor wie de vakantie erop zit: 

‘Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal’. 

Martialis (Romeins schrijver 40-103 n.C.) 

Het is ook de ideale gelegenheid om iedereen te bedanken die zich de voorbije 
maanden heeft ingezet voor onze bewoners en ons huis. 

Bedankt medewerkers, vakantiehulpen, vrijwilligers en familieleden! 

 

EVEN BEZINNEN… 
Liefhebben….                                                     Kees Pannekoek 

Liefhebben begint met verwondering. De wonderen van de 
liefde om je heen leren zien:  

Het geduld en de tederheid van ouders voor hun kinderen, de warme zorg die 
mensen besteden aan zieken en bejaarden, het gebaar van de hand over het hart, 
het vergeten en vergeven. 

Liefhebben is wanhoop weigeren. Niet meehuilen met de wolven in het bos, wel 
blijven geloven in de toekomst, wel blijven zeggen en zingen dat liefde het 
fundament is voor een nieuwe wereld. 

 Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin. Geloven in het 
mosterdzaadje, de druppel op de hete plaat. Het is: beginnen daar waar je leeft, 
breken en delen met wie vandaag je naaste is!!! 

 

PASTORALE AGENDA 
Rozenkransviering:   maandag 7 oktober 2019 om 15u 

Herinneringsviering:  dinsdag 5 november 2019 om 14u30 

Seniorenmis:    maandag 18 november 2019 om 15u  
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OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND  
Naast de maand mei is de maand Oktober bijzonder toegewijd 
aan MARIA. Door wijze van het bidden van de ‘Heilige 
Rozenkrans’. De Rozenkrans is het meest geliefde gebed van 
Onze Moeder Maria. 

‘Het bidden van de Heilige rozenkrans, met de beschouwing van 
de geheimen (mysteries), de herhaling van het Onze Vader en 
het Weesgegroet, de lofprijzing van de Heilige Drie-eenheid en de bestendige 
aanroeping van de Moeder Gods, zijn een voortdurend akte van geloof, hoop en 
liefde, van aanbidding en eerherstel.’ 

Ook wij komen samen in de kapel om de rozenkrans te bidden. Dit op maandag 7 
oktober 2019 om 15u. 

Tijdens de Oktobermaand zullen we ook Maria extra in de kijker zetten in de Kapel. 
De kapel is dagelijks vrij toegankelijk om Maria te gaan bewonderen. 

 

HERINNERINGSVIERING OVERLEDEN BEWONERS  
Begin Nnovember staan we traditiegetrouw 
ook even stil bij onze dierbare overledenen. 
We nodigen de families uit van alle bewoners 
van wie we in het voorbije jaar moesten 
afscheid nemen. We komen samen in de kapel 
voor een viering en achteraf een koffietafel. 
Bewoners die het wensen kunnen aansluiten 
bij de viering. De herinneringsviering gaat 
door op dinsdag 5 november 2019 om 14u30. 

 

SFEERBEELDEN UIT DE KAPEL: VIERING VAN HET HEILIG HART 
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LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS 

Zo wat gedachten…. 

 Hoe kom je los van degene die je eigenlijk niet bent? 

Wat heb je aan erkenning waar je jezelf niet in herkent? 

Waarom het tegendeel bewijzen van wat iemand van je denkt? 

Hoe kom je los van degene die je eigenlijk niet bent? 

 

 Aan het einde van het leven  

Ruimte nalaten, waarin een ander kan bewegen 

om gedachten te denken en woorden uit te spreken. 

Geen doolhof van verwarring 

Geen leegte 

maar ruimte voor een ander leven. 

 

 Dat wat ons moe maakt 

is niet de tijd die ons inhaalt 

maar wij die hem proberen bij te houden. 

 

 Op die dag zag ik in het woord machteloos 

voor de eerste keer mezelf. 

 

 Geluk! 

Je bent er,  

nu ik nog. 
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
September 
 

Marcel Finet  04/09/1946  73 jaar K139 Huize Beatrijs  
Suzanne Ooghe  07/09/1936  83 jaar K29  Huize Ida 
Roger Boscart  17/09/1924  95 jaar K28   Huize Ida 
Maurits Ryckeboer  22/09/1931  88 jaar K24  Huize Ida 
Marie-José Dierckx  25/09/1929  90 jaar K103 Huize Beatrijs  
 
Oktober 
 

Mathilde Lampens  06/10/1928  91 jaar  K122 Huize Beatrijs  
Laureanne Parmentier  08/10/1944  75 jaar K237 Hove 
Denise Baillieul  17/10/1926  93 jaar K144 Huize Beatrijs  
Sylvère Maes  24/10/1941  78 jaar K135 Huize Beatrijs  
Simonne Kino  27/10/1929  90 jaar K6   Huize Ida 
Gaston Comyn  31/10/1930  89 jaar K233 Hove 
 
Proficiat aan de jarigen! 
 

NIEUWE BEWONERS  
Op 16 juli nam mevrouw Cécile Pareyn haar intrek in kamer 104 (Huize Beatrijs). Ze 
verbleef hiervoor sinds kort in kamer 12a (Huize Ida) in kortverblijf. 
Cécile is afkomstig van Zillebeke. 
 
Meneer en mevrouw Arthur  Zijde en Simonne Kino wonen eveneens sinds 16 juli in 
kamer 6 (Huize Ida). Hiervoor verbleven ze korte tijd in assistentiewoning 2H 
(Residentie Louise). Ook zij zijn afkomstig van Zillebeke. 
 
Op 1 augustus kwam mevrouw Gilberte Verhees in onze nieuwe kamer 12C (Huize 
Ida) wonen. Haar echtgenoot, de heer Hubert Grillet, verblijft sinds kort in 
assistentiewoning 3F in residentie Louise. 
 
We wensen Cécile, Arthur en Simonne en Gilberte een mooie tijd in ons huis.
 
 

  



Huize Ida 
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VERHUISD 
Mevrouw Maria Goudezeune verhuisde van kamer 6 naar kamer 12A (Huize Ida). 

We wensen haar een vlotte aanpassing. 

OVERLIJDENS 
Op woensdag 10 juli is mevrouw Yvonne Vandamme overleden. 
Yvonne woonde in kamer 104 (Huize Beatrijs) en was de tante van Rony, onze 
kapper. Yvonne werd net geen 94 jaar. 
 

Mevrouw Marie Van Roie is op donderdag 22 augustus gestorven. Marie verbleef 
met haar man Guy Parys in kamer 7 (Huize Ida) en werd net geen 93 jaar. 
 
We wensen Guy en de familie en dierbaren van Marie en Yvonne veel sterkte bij dit 
afscheid. 

 
 

HUIZE IDA 

MUZIKAAL PAK 
In augustus zorgde creatieve zorgkundige 
Rita voor een muzikaal pak. Voor de 
gelegenheid trok ze ook haar oude 
‘verpleegsterspak’ aan. De bewoners zaten 
gezellig in een kring en op de muziek werd 
een groot pak, gewikkeld in krantenpapier, 
doorgegeven. Bij iedere pauze van de 
muziek moest een laagje opengescheurd 
worden en volgde er een opdracht. 
Binnenin het pak zat een groot zak 
‘spekken’. Het was een plezante namiddag! 
 



Huize Ida 
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ZOMER IN HUIS 
Wanneer het weer aangenaam was, 
niet te koud en niet te heet, trokken 
we nu en dan naar buiten tijdens het 
koffiemoment. 
Bewoners leerden er het begrip 
‘selfie’ kennen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Maandag 02/09 Actualiteit en bewegen 10u Polyvalente ruimte 

 Muziekmoment 14u30 Living 

Dinsdag 03/09 Fruit snijden 9u30 Living 

 Volksspel 14u30 Living 

Woensdag 04/09 Soep maken 9u30 Living 

 Kaarting en Cafetaria Living en Cafetaria 

Donderdag 05/09 Actualiteit 9u30 Living 

 Bingo 14u30 Living 



Huize Ida 
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Vrijdag 06/09 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u30 Kapel  

10u Polyvalente ruimte 

 Pannenkoeken bakken 14u30 Living 

Maandag 09/09 Bewegingsactiviteit 10u  Polyvalente ruimte 

 
Naaiatelier  

Welnesskoffer 

14u30 Polyvalente ruimte 

14u30 Living 

Dinsdag 10/09 Fruit snijden 9u30 Living 

 Restaurantdag 11u Living 

 
Mannenmoment 

Muziek uit de oude doos  

14u30 Cafetaria 

14u30 Living 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 11/09 Soep maken 9u30 Living 

 Individueel massage en Kaarting 14u30 Living 

Donderdag 12/09 Actualiteit 9u30 Living 

 
Uitstap Zonnegloed  

Kegelspel 

13u living 

14u30 Living 

Vrijdag 13/09 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u30 Kapel  

10u Polyvalente ruimte 

 Dans- en muzieknamiddag 14u30 Hove +1 

Start Boerenweken 

Maandag 16/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 (Huis)dieren op bezoek 14u30 Living 

Dinsdag 17/09 Fruit snijden 9u30 Living 

 Boerenspelen 14u30 Cafetaria 

 Avondactiviteit: ‘stutte met paté’ 17u Living 

Woensdag 18/09 Soep maken 9u30 Living 

 Kaarting 14u30 Living 



Huize Ida 
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Donderdag 19/09 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling ‘de boer op’ 14u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 20/09 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u Kapel 

10u Polyvalente ruimte 

 Bakken: boerenvlaai 14u30 Living 

Maandag 23/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente 

 
Cultuuruitstap Ypermuseum 

Huisdieren op bezoek 

14u Polyvalente ruimte 

14u30 Living 

Dinsdag 24/09 Fruit snijden 9u30 Living 

 Quiz over het boerenleven 14u30 Living 

Woensdag 25/09 Soep maken 9u30 Living 

 Individuele massage en Kaarting 14u30 Living 

Donderdag 26/09 Actualiteit 9u30 Living 

 Wandeling ‘de boer op’ 14u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 27/09 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u30 Kapel 

10u Polyvalente ruimte 

 Koken: vanillepudding met speculoos 14u30 Living 

Maandag 30/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Liedjes zingen uit de oude doos 14u30 Living 

 Contactkoor 15u Kapel 

   

Dinsdag 01/10 Fruit snijden 9u30 Living 

 Spel 14u30 Living 

Woensdag 02/10 Soep maken 9u30 Living 

 Individuele massage en kaarting 14u30 Living 

Donderdag 03/10 Actualiteit 9u30 Living 



Huize Ida 
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 Bingo 14u30 Living 

Vrijdag 04/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bakken pannenkoeken 14u30 Living 

Start muziekweek 

Maandag 07/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Film ‘Sound of Music’ 14u30 Living 

 Rozenkrans 15u Kapel 

Dinsdag 08/10 Fruit snijden 9u30 Living 

 Restaurantdag in muzikaal jasje 11u Living 

 Muzikaal pak 14u30 Living 

Woensdag 09/10 Soep maken 9u30 Living 

 Individuele massage en kaarting 14u30 Living 

Donderdag 10/10 Actualiteit 9u30 Living 

 Optreden violenduo 14u30 Hove 

Vrijdag 11/10 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u30 Kapel 

10u Polyvalente ruimte 

 Dansen met DJ Eddy 14u30 Hove 

Maandag 14/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Welnesskoffer 14u30 Living 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente ruimte 

Dinsdag 15/10 Fruit snijden 9u30 Living 

 Reminiscentie  14u30 Living 

 Avondactiviteit 17u Living 

Woensdag 16/10 Soep maken 9u30 Living 

 Kaarting 14u30 Living 



Huize Ida 
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Donderdag 17/10 Actualiteit 9u30 Living 

 Kubb 14u30 Living 

Vrijdag 18/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente 

 Bakken: pannenkoeken 14u30 Living 

Start modeweek 

Maandag 21/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Verkoop schoenen 14u30 Hove 

Dinsdag 22/10 Fruit snijden 9u30 Living 

 Verkoop lingerie en nachtkledij 14u30 Hove 

Woensdag 23/10 Soep maken 9u30 Living 

 Individuele massage 14u30 Living 

Donderdag 24/10 Actualiteit 9u30 Living 

 Verkoop nachtkledij 14u30 Hove 

Vrijdag 25/10 
Eucharistieviering 

Bewegingsactiviteit 

9u30 Kapel 

10u Polyvalente 

 Modeschow Dimoda Plus 14u30 Hove 

Maandag 28/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Uno 14u30 Living 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 29/10 Fruit snijden 9u30 Living 

 Muziekmoment 14u30 Living 

Woensdag 30/10 Soep maken 9u30 Living 

 Kaarting 14u30 Living 

Donderdag 31/10 Actualiteit 9u30 Living 

 
Herfstwandeling 

Bingo 

14u00 polyvalente ruimte 

14u30 Living 



Huize Beatrijs beschermd 
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HUIZE BEATRIJS   

BELGISCHE WEEK 
Op en top Belgen, dat zijn we. Net zoals in het ganse huis vierden wij naar aanleiding 
van de Belgische feestdag, een volle week feest! We namen met een grote delegatie 
deel aan de quiz op maandag.  
Op dinsdag genoten we van de traditionele stoofvlees met frietjes. Van sommige 
bewoners schoof er zelfs familie mee aan tafel. Heel gezellig! 
We bekeken met z’n allen een bekende Belgische film, De witte van Sichem. We 
waagden ons ook aan onze eigen pralines. Ze zagen er nog niet uit om te verkopen 
bij een van onze chocolatiers op de markt, maar lekker waren ze wel! 
En we  sloten natuurlijk af met een danspartij, op allemaal Belgische liedjes! Een 
mooie week was dat! 
 

TERRASJE 
De eerste juli, het officiële begin van de 
verlofperiode! Reden genoeg om in de late 
namiddag een 
terrasje te doen 
op de markt van 
Ieper. En we 
pikten er nog snel 
een optreden van 

een Ierse band 
mee ook.  
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NAAR ZEE 
Nog eens naar zee, daar kijken velen van onze bewoners nog steeds naar uit. Dat 
bleek ook uit de actie ‘What matters to you?’, waarbij we de bewoners vroegen naar 
hun wensen. Voor enkelen onder hen konden we deze wens dus in vervulling laten 
gaan.  
Het was een hele warme week, maar speciaal voor ons, lieten ze op donderdag de 
temperaturen zakken naar een aanvaardbaar cijfer. Het was ideaal weer.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Maandag 02/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 03/09 Fruit snijden VM Living 

 Wandeling 14u Polyvalente ruimte 

Woensdag 04/09 Soep maken VM Living 

 Reminiscentie: terug naar school 14u30 Living 

Donderdag 05/09 Actualiteit VM Living 

 Spiritwijzer 14u30 Living 

Vrijdag 06/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Dessert 14u30 Living 
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Maandag 09/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente ruimte 

Dinsdag 10/09 Fruit snijden VM Living 

 Restaurantdag 11u Living 

 Mannenmoment: manillentoernooi 14u30 Cafetaria 

 Wandeling 14u Polyvalente ruimte 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 11/09 Soep maken VM Living 

 Gezelschapsspelen 14u30 Living 

Donderdag 12/09 Actualiteit VM Living 

 Wellness 14u30 Living 

Vrijdag 13/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Muziek- en dansnamiddag  Hove 1 

Zaterdag  14/09 Marktbezoek  

Start boerenweken 

Maandag 16/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Bezoek van dieren NM Living 

Dinsdag 17/09 Fruit snijden VM Living 

 Boerenspelen 14u30 Cafetaria 

 Avondactiviteit: ‘stutte me paté’ 17u30 Living 

Woensdag 18/09 Soep maken VM Living 

 Boerenquiz 14u30 Living 
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Donderdag 19/09 Actualiteit VM Living 

 Reminiscentie: boerenleven 14u30 Living 

Vrijdag 20/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bakken: boerenvlaai 14u30 Living 

Maandag 23/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Cultuuruitstap: Ypermuseum  

 Bezoek van dieren NM Living 

Dinsdag 24/09 Fruit snijden VM Living 

 Uitstap Zonnegloed  

Woensdag 25/09 Soep maken VM Living 

 Boerenspreuken 14u30 Living 

Donderdag 26/09 Actualiteit VM Living 

 Boerenfilm 14u30 Living 

Vrijdag 27/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Vanillepudding met speculoos 14u30 Living 

Maandag 30/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 01/10 Fruit snijden VM Living 

 Spiritwijzer 14u30 Living 

Woensdag 02/10 Soep maken VM Living 

 Herfstdecoratie aanbrengen 14u30 Living 
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Donderdag 03/10 Actualiteit VM Living 

 Kubb 14u30 Living 

Vrijdag 04/10 Eucharistieviering 9u30 Living 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Dessert 14u30 Living 

Start muziekweek 

Maandag 07/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Rozenkrans 15u Kapel 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 08/10 Fruit snijden VM Living 

 Restaurantdag in muzikaal jasje 11u Living 

 Muzikaal pak 14u30 Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

Woensdag 09/10 Soep maken VM Living 

 Muziekfilm 14u30 Living 

Donderdag 10/10 Actualiteit VM Living 

 Optreden violenduo 14u30 Hove 

Vrijdag 11/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Dans- en muzieknamiddag met DJ Eddy 14u30 Hove +1 

Maandag 14/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

Dinsdag 15/10 Fruit snijden VM Living 

 Herfstwandeling NM 

 Avondactiviteit 17u30 Living 
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Woensdag 16/10 Soep maken VM Living 

 Möllky 14u30 Living 

Donderdag 17/10 Actualiteit VM Living 

 Gezelschapsspelen 14u30 Living 

Vrijdag 18/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Dessert 14u30 Living 

Zondag 20/10 Familiefeest  

Start modeweek 

Maandag 21/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Elysées shoes: schoenenverkoop NM Hove 1 

Dinsdag 22/10 Fruit snijden VM Living 

 Verkoop nachtkledij en lingerie NM Hove 1 

Woensdag 23/10 Soep maken met school VM Living 

 Modieuze make-up 14u30 Living 

Donderdag 24/10 Actualiteit VM Living 

 Ligne Douce: nachtkledij NM Hove 1 

Vrijdag 25/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Modeshow Dimoda Plus NM Hove 1 

Maandag 28/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente ruimte 

 Bingo 14u30 Living 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 29/10 Fruit snijden VM Living 
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 Halloweenspel 14u30 Living 

Woensdag 30/10 Soep maken  VM Living 

 Zingen 14u30 Living 

Donderdag 31/10 Actualiteit VM Living 

 Crea 14u30 Living 

 

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

HET ZOMERT 
Nog niet te warm, maar net warm 
genoeg. Dat hebben we nodig om 
buiten te zitten op ons terras.  

 

BELGISCHE WEEK 
Zoals alle andere diensten vierden ook wij de Belgische week uitgebreid. We pikten 
alle activiteiten mee.  
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Op maandag namen we deel aan de quiz ‘Wie wordt de slimste Belg?’ Bij deze kan ik 
officieel meedelen dat de slimste Belg op Huize Beatrijs te vinden is! Adeline won de 
quiz. Wat zijn we trots.  
Een andere leuke activiteit was de stoofvlees friet op dindag. Sommige bewoners 
hadden familie uitgenodig om samen te dineren.  
Verder maaken we ook pralines en gingen we dansen op het ritme van Belgische 
plaatjes.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAR ZEE 
Het zeetje, dat blijft toch altijd speciaal! Ook enkele van 
onze bewoners kwamen mee naar zee. Het was een heel 
mooie dag. Niet te koud, niet te warm , goed gezelschap, 
lekker eten…  
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Elk ging zijn eigen richting uit. De ene ging naar de winkels, 
de anderen wilden het staketsel bewandelen en nog een 
andere bewoner wilde 
liever het centrum in. In 
ieder geval, wederom 
bedankt aan onze 
chauffeurs en vrijwilligers! 
 
 
 
 

TERRASJE 
Een terrasje doen om de verlofperiode in te 
zetten, zeker weten! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dag en datum 
Activiteit: Huize Beatrijs 
beschermd 

Plaats en tijdstip 

Maandag 02/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal  

 Spiritwijzer 14u30 Living 

Dinsdag 03/09 Fruit snijden VM Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

Woensdag 04/09 Soep maken VM Living 

 Gezelschapsspelen 14u30 Living 
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Donderdag 05/09 Lezen VM Living 

 Wellness 14u30 Living 

Vrijdag 06/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Dessert 14u30 Living 

Maandag 09/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente ruimte 

Dinsdag 10/09 Fruit snijden VM Living 

 Restaurantdag  11u Living 

 Wandeling 14u Polyvalente zaal 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 11/09 Soep maken VM Living 

 Zingen 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 12/09 Lezen VM Living 

 Möllky 14u30 Polyvalente ruimte 

Vrijdag 13/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Muziek- en dansnamiddag 14u30 Polyvalente ruimte 

Zaterdag 14/09 Marktbezoek  

Start boerenweken 

Maandag 16/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Bezoek van dieren NM Living 

Dinsdag 17/09 Fruit snijden VM Living 

 Boerenspelen 14u30 Cafetaria 
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 Avondactiviteit: ‘stutte me paté’ 17u30 Living 

Woensdag 18/09 Soep maken VM Living 

 Boerenquiz 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 19/09 Lezen VM Living 

 Volksspelen 14u30 Polyvalente ruimte 

Vrijdag 20/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Bakken: boerenvlaai 14u30 Polyvalente ruimte 

Maandag 23/09 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Cultuuruitstap: Ypermuseum  

 Bezoek van dieren NM Living 

Dinsdag 24/09 Fruit snijden VM Living 

 Uitstap Zonnegloed  

Woensdag 25/09 Soep maken VM Living 

 Boerenspreuken 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 26/09 Lezen VM Living 

 Reminiscentie boerenleven 14u30 Polyvalente ruimte 

Vrijdag 27/09 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Vanillepudding met speculoos 14u30 Polyvalente ruimte 

Maandag 30/09 Gezelschapsspelen 14u30 Living 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 01/10 Fruit snijden VM Living 

 Herfstdecoratie 14u30 Polyvalente ruimte 
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Woensdag 02/10 Soep maken VM Living 

 Wellness 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 03/10 Lezen VM Living 

 Zingen 14u30 Polyvalente ruimte 

Vrijdag 04/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Dessert 14u30 Polyvalente ruimte 

Start muziekweek 

Maandag 07/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Rozenkrans 15u Kapel 

Dinsdag 08/10 Fruit snijden VM Living 

 Restaurantdag in muzikaal jasje 11u Living 

 Mannenmoment 14u30 Cafetaria 

 Optreden harp 14u30 Living 

Woensdag 09/10 Soep maken VM Living 

 Muzikaal pak 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 10/10 Lezen VM Living 

 Optreden violenduo 14u30 Hove 

Vrijdag 11/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Dessert 14u30 Polyvalente ruimte 

Maandag 14/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Gezelschapsspelen 14u30 Polyvalente ruimte 

Dinsdag 15/10 Fruit snijden VM Living 

 Herfstwandeling NM 
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 Avondactiviteit 17u30 Living 

Woensdag 16/10 Soep maken VM Living 

 Ringenwerpspel 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 17/10 Lezen VM Living 

 Bingo 14u30 Polyvalente ruimte 

Vrijdag 18/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Dessert 14u30 Polyvalente ruimte 

Zondag 20/10 Familiefeest  

Maandag 21/10 Start modeweek  

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Elysées shoes: schoenenverkoop NM Hove 1 

Dinsdag 22/10 Fruit snijden VM Living 

 Verkoop nachtkledij en lingerie NM Hove 1 

Woensdag 23/10 Soep maken met school VM Living 

 Make up 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 24/10 Lezen VM Living 

 Ligne douce: nachtkledij NM Hove 1 

Vrijdag 25/10 Eucharistieviering 9u30 Kapel 

 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Modeshow dimodaplus NM Hove 1 

Maandag 28/10 Bewegingsactiviteit 10u Polyvalente zaal 

 Crea 14u30 Polyvalente ruimte 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 29/10 Fruit snijden VM Living 
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 Halloweelspel 14u30 Polyvalente ruimte 

Woensdag 30/10 Soep maken VM Living 

 Hoger-lager 14u30 Polyvalente ruimte 

Donderdag 31/10 Lezen VM Living 

 Huishoudelijke taken 14u30 Polyvalente ruimte 

 

HOVE 

BARBECUE 
 

De zomer wordt naar 
goeie gewoonte ingezet 
met een barbecue! Onze 
huiskok had deze keer 
hulp van Jeanette die 
graag haar steentje 
bijdroeg! 
 

ZEEDAG 
De zomer is geen zomer zonder een uitstap naar de zee. Op donderdag 4 juli trokken 
we naar Nieuwpoort! 10 enthousiaste bewoners trokken hun zonnehoed aan, het 
was een stralende dag! Mede met de ondersteuning van familie, vrijwilligers en 
collega’s konden we er een schitterende dag van maken!  
Na een mooie wandeling langs de dijk en de kaai, genoten we van een ijsje of een 
wafel.  
Daarna schoven we aan in het Hotel Sandeshoved voor ons avondmaal. Moe maar 
tevreden keerden we huiswaarts.  
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BELGISCHE WEEK  
Naar aanleiding van de Nationale feestdag, kleurde het huis zwart-geel-rood. Er 
passeerden heel wat activiteiten de revue. Op maandag gingen de bewoners voor 
de overwinning tijdens de quiz: ‘Wie wordt de slimste mens’. Op dinsdag aten we 
frietjes met stoofvlees tijdens de restaurantdag. Hier sloten ook enkele familieleden 
bij aan. Heel veel complimenten aan de keuken voor het lekkere stoofvlees!  

 

  



Hove 

 
 29 

Op woensdag keken we naar een Belgische film uit de oude doos: ‘De witte van 
Zichem’. Pralines werden gemaakt op donderdag. En de week sloten we naar goeie 
gewoonte ook af, met onze huis-DJ Eddy! 

 

ZOMERSE SFEERFOTO’S 
Naar de ‘Tour de France’ kijken vanuit ons voetbad! 
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Dag en datum Activiteit: Hove Plaats en tijdstip 

Maandag 02/09 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Gezelschapsspel  14u30 Hove 0 

Dinsdag 03/09 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Hoger lager NM Hove 0 

 Wandeling bewoners Hove 1 14u Polyvalente ruimte 

Woensdag 04/09 Soep maken VM H1 + 0 

 Welnesskoffer NM Hove 0 

 Volksspelen  NM Hove 1 

Donderdag 05/09 Bingo  NM Hove 1 

 Wandeling bewoners Hove 0 14u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 06/09 Misviering Kapel 9u30 

 Bakken: pannenkoeken NM Hove 1 +0 

Maandag 09/09 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente ruimte 

 Individuele activiteit NM Hove 0 

Dinsdag 10/09 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Restaurantdag 11u Hove 1 + 0 

 Mannenmoment: manillentornooi 14u Cafetaria 

 Wandeling bewoners Hove 1 14u Polyvalente ruimte 

 Gebruikersraad 16u Cafetaria 

Woensdag 11/09 Soep maken VM H1 + 0 

 Gezelschapspelen NM H 1+0 

Donderdag 12/09 Muzieknamiddag  NM Hove 1 

 Wandeling bewoners Hove 0 14u Polyvalente ruimte 
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 Uitstap naar de paters 16u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 13/09 Misviering Kapel 9u30 

 Muziek –en dansnamiddag met DJ Eddy 14u30 Hove 1 

 Start Boerenweken   

Maandag 16/09 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Spel  NM Hove 0 

 (huis)dieren op bezoek  

Dinsdag 17/09 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Wandeling ‘de boer op’ voor bewoners 
Hove 1  

14u Polyvalente ruimte 

 Boerenspelen 14u30 Cafetaria 

 Avondactiviteit: ‘stutte met boerenpaté’ 17u Hove 1 + 0 

Woensdag 18/09 Soep maken VM H1 + 0 

 Boerenquiz  NM Hove 1 

Donderdag 19/09 Bingo  NM Hove 1 

 Wandeling ‘de boer op’ bewoners Hove 0 14u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 20/09 Misviering Kapel 9u30 

 Bakken: boerenvlaai  

Maandag 23/09 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Reminiscentie-activiteit rond boerenleven  NM Hove 0 

 (huis)dieren op bezoek  

 Cultuuruitstap Ypermuseum 13u30 Polyvalente ruimte 

Dinsdag 24/09 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Wandeling ‘de boer op’ bewoners Hove 1 14u Polyvalente ruimte 

 Spreukenspel NM Hove 0 

Woensdag 25/09 Soep maken met kinderen van school VM H1 + 0 
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 Filmnamiddag NM Hove 1 

Donderdag 26/09 Wandeling ‘de boer op’ bewoners Hove 0 14u Polyvalente ruimte 

 Reminiscentie-activiteit rond boerenleven NM Hove 1 

Vrijdag 27/09 Misviering Kapel 9u30 

 Koken: vanillepudding met speculoos  

Maandag 30/09 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Contactkoor 15u Kapel 

Dinsdag 01/10 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Hoger lager NM Hove 0 

 Uno NM Hove 1 

Woensdag 02/10 Soep maken VM H1 + 0 

 Volksspelen NM Hove 1 

Donderdag 03/10 Bingo  NM Hove 1 

 Spreukenspel NM Hove 1 

Vrijdag 04/10 Misviering Kapel 9u30 

 Bakken: pannenkoeken NM Hove 1 +0 

 Muziekweek 7/10 – 11/10  

Maandag 07/10 Rozenkrans  15u Kapel  

Dinsdag 08/10 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Restaurantdag in muzikaal jasje 11u Hove 1 + 0 

 Mannenmoment 14u Cafetaria 

 Harpiste op bezoek 14u30 – 15u Hove 0 

 Muzikaal pak NM Hove 1 

Woensdag 09/10 Soep maken VM H1 + 0 
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 Filmnamiddag: ‘The sound of music’ NM Hove 1 

Donderdag 10/10 Uitstap naar ‘De Zonnegloed’ 13u30 Polyvalente ruimte 

 Violenduo  14u30 Hove 1 

Vrijdag 11/10 Misviering Kapel 9u30 

 Afsluit muziekweek met DJ Eddy 14u30 Hove +1 

Maandag 14/10 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Naaiatelier 14u30 Polyvalente ruimte 

 Individuele activiteit NM Hove 0 

Dinsdag 15/10 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Bingo NM Hove 1 

 Avondactiviteit 17u Hove 1 + 0 

Woensdag 16/10 Soep maken VM H1 + 0 

 Nagelverzorging NM Hove 1 +0 

Donderdag 17/10 Bingo  NM Hove 0 

 Herfstwandeling  14u Polyvalente ruimte 

Vrijdag 18/10 Misviering Kapel 9u30 

 Bakken NM Hove 1 +0 

 Start modeweek   

Maandag 21/10 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Elysées shoes: schoenenverkoop  

Dinsdag 22/10 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Verkoop nachtkledij en lingerie  

Woensdag 23/10 Soep maken VM H1 + 0 

 Welnesskoffer NM Hove 1 +0 

Donderdag 24/10 Muzieknamiddag  NM Hove 0 
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 Ligne douce: nachtkledij  

Vrijdag 25/10 Misviering Kapel 9u30 

 Modeshow Dimoda Plus NM Hove 1 + 0 

Zondag 27/10 Familiefeest   

Maandag 28/10 Bewegen met Olivier 14u45 Hove 1 

 Contactkoor  15u kapel 

Dinsdag 29/10 Fruit snijden VM H1 + 0 

 Muzieknamiddag NM Hove 0 

 Bingo  NM Hove 1 

Woensdag 30/10 Soep maken VM H1 + 0 

 Halloweenspel NM Hove 1  

Donderdag 31/10 Filmnamiddag NM Hove 1 

 

 

DIENSTOVERSCHRIJDEND 

WANDELINGEN 
De zomer zit er bijna op, dus dit 
wil zeggen dat ook het einde van 
het wandelseizoen nadert. Via 
deze weg willen wij alle 
vrijwilligers en familieleden 
bedanken die zich de voorbije 
maanden hebben geëngageerd om ons te ondersteunen tijdens de wandelingen en 
uitstappen. Zonder jullie zouden onze bewoners niet kunnen genieten hebben van 
de frisse buitenlucht! 

Het wandelseizoen loopt normaal gezien tot en met eind september. 

Indien het goed weer blijft begin oktober trekken we de wandelingen nog even door 
voor één tot twee weken. 
Maar ook tijdens de herfst- en wintermaanden plannen we per dienst een herfst- en 
winterwandeling. Zo kunnen we ook genieten van de pracht die de natuur ons biedt 
in deze maanden. Lees zeker de activiteitenkalender na van de betrokken dienst! 
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CONTACTKOOR 
In mei 2019 werd het vroegere koor herdoopt tot een contactkoor, specifiek voor 
onze ouderen met dementie. Met een vaste groep bewoners komen we samen in 
de kapel onder begeleiding van Hanne (woonbegeleider Hove) en Helen 
(referentiepersoon dementie). Het contactkoor gaat steeds de laatste maandag van 
de maand door om 15u. Familie en naasten zijn ook steeds welkom om hierbij aan 
te sluiten.  

Een contactkoor is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. Het gezellig samenzijn 
en ons laten beroeren door de muziek is belangrijker dan de juiste noten halen. 
Door samen te zingen worden mensen met dementie uit hun isolement gehaald en 
maakt dit hen alerter en toegankelijker voor contact. We sluiten de namiddag af 
met een lekkere versnapering en een drankje.  

Om ons contactkoor te ondersteunen zijn wij ook nog op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die de bewoners kunnen begeleiden tijdens het zangmoment en onze 
koorklanken te versterken. Interesse? Neem zeker en vast contact op met Valérie 
Pattyn, coördinator vrijwilligerswerking (stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be of 
057/22 69 88).  

Zie hieronder de data voor 2019: 

- 30/09 
- 28/10 
- 25/11 
- 30/12 

 

 

 

PANNENKOEKENVERKOOP  
Hopelijk kunnen we in september en oktober nog wat genieten van een nazomertje, 
maar onvermijdelijk volgt na de zomer de herfst. We bereiden ons graag al voor op 
een gezellige najaarsperiode.  
 

Wij organiseren voor de eerste maal een heuse pannenkoekenverkoop! 

Op dinsdag 12 en woensdag 13 november organiseren we een bakmarathon. 
Samen met een aantal vrijwilligers zullen wij met veel enthousiasme overheerlijke 
zelfgemaakte pannenkoeken bakken. Deze kunnen vrijdag 15 november doorlopend 
afgehaald worden tussen 8u en 18u in de cafetaria. Past dit moment niet, dan kunt 
u via een medewerker uw pakje verkrijgen.  

mailto:stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be
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Onze pannenkoeken zullen direct 
na bakken vacuüm getrokken 
worden, zodat ze zeker een hele 
tijd bewaard kunnen worden in de 
frigo.  
 

Wie zin heeft in lekkere 
pannenkoeken, kan deze bestellen 
door een inschrijvingsstrookje af 
te geven aan het onthaal. In september en oktober zullen jullie deze strookjes terug 
vinden in de brievenbussen en op de diensten. Er kan ook elektronisch besteld 
worden via onthaal@huizesintjozef.be. Een bestelling is pas definitief na betaling. 
Dit kan cash of op het rekeningnummer BE59 0018 0345 5726 met vermelding 
‘pannenkoeken’. Eén pak bevat 8 pannenkoeken en kost €5.  
 

De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van de ‘Belevenistafel’.  

De Belevenistafel is een verplaatsbare en rolstoeltoegankelijke grote computer in de 
vorm van een tafel waarmee er verschillende activiteiten kunnen gedaan worden, 
zoals geheugentraining, reminiscentie, muziekbeleving,… De verschillende menu’s 
laat het toe om de activiteit af te stemmen op de noden van de bewoner.  

Wij hopen alvast op uw steun! 

 

 

 

 

  

mailto:onthaal@huizesintjozef.be


 

 
 37 

BOERENWEKEN 
Tijdens de boerenweken eind september halen we het boerenleven in huis. Er staan 
tal van activiteiten op het programma van maandag 16 september tot en met 
vrijdag 27 september. Raadpleeg zeker de activiteitenplanning van jouw dienst of 
lees hier alvast de dienstoverschrijdende planning op de affiche. 

 

MUZIEKWEEK 
Met de herfst in aantocht willen we het in huis wat gezelliger maken, en hoe kan je 
dit beter doen met wat muziek. 
We trachten voor elk wat wils aan te bieden, maar de focus ligt op de klassieke 
muziek, aangezien we merken dat vele bewoners gepassioneerd zijn door viool of 
andere klassieke instrumenten. 
Komen jullie mee genieten? 
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FAMILIFEEST 
Naar jaarlijkse traditie gaat op zondag 20 oktober ons familiefeest door. Noteer de 
datum alvast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 19 september. 
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FAMILIEFEEST: HISTORIEK 
Het Familiefeest is reeds een jarenlange traditie in Huize Sint-Jozef. Dit jaar is het 
reeds de 30ste editie! Het Familiefeest heeft er niet altijd uitgezien zoals vandaag en 
kende doorheen de jaren heel wat aanpassingen en verfijningen. Maar hoe ontstond 
dit feest nu juist?  

Wij gingen te rade bij twee medewerkers die sinds jaar en dag hun steentje 
bijdragen aan dit feest.  

“In 1989 vond er een eerste opendeurdag plaats”, zegt Hilde Claeys; 
woonbegeleidster in de mobiele equipe. “We vonden het een leuk idee om op dat 
moment ook een kaarting te organiseren. Dit was een groot succes en met de 
opbrengst kon het toenmalige animatieteam een mooi project verwezenlijken. Het 
volgende jaar wilden we naast de kaarting in het voorjaar ook nog iets extra’s  
organiseren. Het werd een barbecue in de zomer voor familie en bewoners. Dit ging 
toen door op de speelkoer van de Sint-Jozefschool. Een heel weekend lang stonden 
medewerkers achter barbecue en toog, waren er optredens voorzien en zorgden we 
voor een mooie namiddag voor bewoners en familie. In 1993 verschoven we de 
timing van het feest naar het najaar om extra gezelligheid te creëren bij de eerste 
herfstdagen en zo werd het Najaarsfeest geboren. Tijdens de verbouwingen 
mochten we gebruik maken van de refter van de school. Daarna keerde het feest 
terug naar onze eigen voorziening en maakten we gebruik van al onze eigen open 
ruimtes, zoals de feestzaal, de cafetaria en de kapel.” 

Sandra Devaere, vakgroepverantwoordelijke interieur, stapte ook in de organisatie 
van het Najaarsfeest toen ze 18 jaar geleden bij ons kwam werken. “Het 
Najaarsfeest is altijd een echt gezellig familiegebeuren geweest. Doorheen de jaren 
kenden we een enorme groei van bezoekers, van ongeveer 200 aanwezigheden tot 
meer dan 500 op de dag van vandaag. Elk jaar evalueren we de organisatie van het 
feest en passen we dit aan waar nodig om het nog beter te maken.  Al heel snel 
werkten wij met gereserveerde tafels, zodat familie en bewoners zeker bij elkaar 
konden zitten, liefst op eigen dienst, en het toekomen rustig en ordelijk kon 
verlopen. We werkten een aantal jaar met een externe traiteur, maar schakelden 
dan over op onze eigen lekkere keuken. Haantje in rode wijnsaus werd gekozen als 
menu en zo succesvol bevonden doorheen de jaren dat we dit nooit gewijzigd 
hebben. Vroeger huurden we al ons materiaal, maar geleidelijk aan konden we 
dingen aankopen waardoor we nu zelf over alle servies, glas en bestek beschikken. 
Dit komt de organisatie alleen maar ten goede. De opbrengst van het feest wordt 
steeds gebruikt om een mooi project in het wonen te realiseren. Daarom startten 
we 17 jaar geleden ook met een tombola. Dit geeft sowieso extra sfeer en spanning 
aan het feest zelf, maar zorgt er ook voor dat we steeds mooiere projecten kunnen 
realiseren, zoals de aankoop van de Memoride vorig jaar en de Belevenistafel dit 
jaar.” 
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Zoals jullie kunnen lezen is de vaste waarde doorheen de jaren niet veranderd en 
dat is een gezellige namiddag organiseren waar bewoners, familie en vrienden 
kunnen samenkomen en genieten. In 2017 werd de naam ‘Najaarsfeest’ dan ook 
veranderd naar ‘Familiefeest’, want daar draait het om, samen zijn met familie en 
geliefden.  

We kijken alvast uit naar de 30ste editie van het Familiefeest! 
 

MODEWEEK 

Ieder jaar nodigen we enkele firma’s uit met kledij en schoenen, waarvan hun 
collectie aangepast is aan de comfortnoden van onze bewoners. Dit jaar vindt de 
modeweek plaats in het najaar, waarbij de firma’s hun herfst- en wintercollectie 
tentoonstellen.  

Het aankopen van kledij en/of schoenen voor onze bewoners ligt niet binnen onze 
bevoegdheid. Dit is aan de bewoner en aan zijn of haar betrokken familie.                       
Vanuit de dienst kan wel gesignaleerd worden aan de betrokken familie indien er 
nieuwe kledij en/of schoenen gewenst zijn.  

Familieleden kunnen doorgeven aan de mensen van de zorg of de woonbegeleider 
wat er noodzakelijk is om aan te kopen.  
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Tijdens de modeweek ondersteunen wij de bewoner dan bij het passen en 
eventueel aankopen. Maar indien u als familielid de ruimte hebt om aanwezig te zijn 
tijdens de verkoopmomenten, dan is dit zeker een meerwaarde. 

Indien je een aankoop wenst te doen kan je ter plaatse cash of met de bankkaart 
betalen. Daarnaast kan het bedrag ook op de maandelijkse factuur doorgerekend 
worden. 

Kom zeker een kijkje nemen! 

 

ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE  

JARIGE BEWONERS   
September 
Wilfried Beyls 08/09/1930  89 jaar Flat 12  Hove 
Godelieve Schelstraete 19/09/1930  89 jaar Flat 12  Hove 
Alfons Lasure 23/09/1943  76 jaar Flat 2  Hove  
 
Oktober 
Jan Devos de Moldergem 03/10/1922  97 jaar Flat 1G  Res. Louise 
Frans Derycke 13/10/1930  89 jaar Flat 1A  Res. Louise  
Joana Decorte  14/10/1933  86 jaar  Flat 2G   Res. Louise 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

NIEUWE BEWONERS 
Mevrouw Paula De Deygere nam op vrijdag 19 juli haar intrek in assistentiewoning 
2H (Residentie Louise). 
We wensen haar een mooie tijd in ‘Ons Huis’ 

TERUGBLIK RESTAURANTDAG 

Op dinsdag 13 augustus vond naar maandelijkse gewoonte de restaurantdag plaats. 
We zijn blij om steeds een grote groep bewoners te mogen ontvangen! 
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TERUGBLIK BARBECUE  

Op maandag 19 augustus verwelkomden we de bewoners van de 
assistentiewoningen voor de jaarlijkse barbecue. Dit vond plaats in de cafetaria. 

Na een uitgebreide aperitief mocht iedereen aanschuiven aan het buffet met 
groentjes, frietjes en lekker vlees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTDAGEN  SEPTEMBER – OKTOBER 

De restaurantdagen zullen plaatsvinden op dinsdag 10 september en op dinsdag 8 
oktober tijdens de muziekweek. De restaurantdag start telkens om 11u30 in de 
living van Hove +1. De prijs bedraagt 15 euro en inschrijven hiervoor is noodzakelijk, 
dit doe je best op de inschrijvingslijsten aan het infobord aan de inkom van 
Residentie Louise of aan het infobord van Hove +2. 

We hopen jullie opnieuw massaal te mogen verwelkomen! 
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MODEWEEK 
Bewoners van de assistentiewoningen, en hun familie, zijn van harte uitgenodigd op 
de modeweek die plaatsvindt van 21 tot en met 25 oktober. 

Indien je een aankoop wenst te doen kan je ter plaatse cash of met de bankkaart 
betalen. Daarnaast kan het bedrag ook op de verblijfsnota verrekend worden. 

QUIZ 
Op woensdagnamiddag 23 oktober organiseren we een herfstquiz voor de 
bewoners van de assistentiewoningen. Tijdens de quiz vallen er leuke prijzen te 
winnen voor de drie bewoners met de meeste punten. 

We starten met een gezellig koffiemoment waarna dan de intellectuele strijd kan 
losbarsten. Dit alles vindt plaats op woensdagnamiddag 23 oktober in de living van 
Hove +1 vanaf 14u30. Graag inschrijven op de inschrijvingslijst aan het infobord op 
Residentie Louise of op verdieping 2 van Hove.  De prijs bedraagt 3 euro voor deze 
namiddag. 
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BELEIDSINFO 

GRIEPVACCINATIECAMPAGNE 

 

Vanaf september start de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne. Wij raden bewoners, 
familieleden, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers aan om zich te laten 
vaccineren tegen de griep. 
 

Met vaccinatie bescherm je de bewoners! Onze ouderen lopen een verhoogd risico 
op complicaties ten gevolge van griep, met als belangrijkste complicatie 
longontsteking. Het heeft vaak ook ziekenhuisopnames tot gevolg. 
 

Vorig jaar liet meer dan 80% van de medewerkers zich vaccineren, daarmee 
behaalden wij een gouden certificaat. We streven ernaar om dit jaar even goed en 
zelfs nog beter te doen. 
 



 

 
 45 

PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN

September 
Hilde C.    05/09/1960  
Daisy D.    05/09/1987 
Lies V.    14/09/1988  
Jan C.    17/09/1960  
Greta B.     19/09/1965  
Evelien H.    21/09/1987 
Margo D.    21/09/1995 
Karolien C.   30/09/1987 
 
 
 

Oktober 
Elsy K.    02/10/1976  
Maryam M.   07/10/1974 
Marleen B.   11/10/1963 
Anja S.    16/10/1970 
Jessica C.     18/10/1981 
Ilse D.    18/10/1974  
Joyce A.    24/10/1994 
Brigitte A.     26/10/1959  
Hilde H.    28/10/1961  
Els N.    30/10/1966 

Gelukkige verjaardag!!! 
 

GEBOORTE 
Op maandag 24 juni werden Silvana M. (zorgkundige Huize Ida) en Tristan de trotse 

ouders van een eerste zoontje Aiden. 

 

 

Kimberly H. (zorgkundige Huize Beatrijs) en Gregory 

schonken hun zoontje Ayden op maandag 12 augustus een 

zusje: Luna.   

 

We wensen hen een mooie toekomst met hun nieuwe gezin! 

 

OVERLIJDEN 
Op vrijdag 16 augustus is de heer Georges Vanderstichele overleden. 
Georges is de schoonvader van Gerda V. (verpleegkundige Huize Beatrijs) en werd 
96 jaar. 

We wensen Gerda en haar familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
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PERSONEELSWIJZIGINGEN 
 

Huize Ida 

Dzesika K. (zorgkundige) verliet de voorziening halfweg juli. We verwelkomen Nadel 
M. (zorgkundige) die hier reeds stage liep op Huize Ida en Huize Beatrijs.  

Dorine G. (verpleegkundige) gaat in september uit dienst. Astrid D. 
(verpleegkundige) vervoegde in augustus het team van de thuisverpleging.  

Margo D. (interieurmedewerker) gaat een nieuwe uitdaging aan. Josephine U. zal 
vanaf september het team versterken.  

Melissa D. (zorgkundige) ging eind juli uit dienst. We verwelkomen in september 
Jereci C (zorgkundige) die hier vorig schooljaar stage liep en bij ons haar vakantiejob 
deed deze zomer.  
 

Huize Beatrijs  

Bo G. (zorgkundige) keerde terug na de geboorte van haar zoontje. Kiara V. 
(zorgkundige) deed haar vervanging maar blijft permanent het team vervoegen.  
 

Hove  

Angie D. (verpleegkundige) ging na een langdurige afwezigheid uit dienst.  
Maryam M. (verpleegkundige) versterkte vanaf 12 augustus het team op Hove.  

Dirk R. (kinesitherapeut) is langdurig afwezig. Sarah P. (kinesitherapeut) neemt de 
kine over op Hove tijdens zijn afwezigheid. Olivier B. verstrekt tijdelijk de 
kinesitherapeutische behandelingen op Huize Beatrijs.  

Darlien D. (zorgkundige) verliet de voorziening eind augustus. Chloë O. 
(zorgkundige) komt het team vervoegen. Zij liep hier vorig jaar stage en deed ook 
haar vakantiejob in onze voorziening.  

Salma O. (zorgkundige) versterkt vanaf halfweg augustus het team op Hove. 
 

Algemene diensten 

Joyce A. (sociale dienst) ging in zwangerschapsverlof. Esther N. zal Joyce tijdens haar 
afwezigheid vervangen. Esther liep vorig schooljaar haar stage op de sociale dienst 
en kent dus al goed het reilen en zeilen in Huize Sint-Jozef.  
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VRIJWILLIGERS 

DIEREN GEZOCHT! 
Tijdens de boerenweken van 16 tot en met 27 september nodigen we iedere 
maandag mensen met hun huisdier uit om eens op bezoek te komen bij onze 
bewoners. Dieren zorgen voor een glimlacht op het gezicht van de bewoners! 

Dus beste vrijwilligers, komen jullie ook eens langs met jullie kat, hond of parkiet? 

 

WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS VOOR… 
In september en oktober zijn nog heel wat uitstappen gepland voor onze bewoners. 
Om iedereen goed te kunnen ondersteunen willen wij graag beroep doen op de 
vrijwilligers. 

- Donderdag 12 september: uitstap naar zonnegloed met de bewoners van 
Huize Ida van 13u tot 17u30 

- Donderdagavond 12 september: uitstap naar de paters met de bewoners van 
Hove van 16u tot 19u 

- Zaterdag 14 september: uitstap naar de zaterdagmarkt met de bewoners van 
Huize Beatrijs van 9u tot 11u30 

- Maandag 23 september: cultuuruitstap naar het Ypermuseum van 13u tot 18u 

- Dinsdag 24 september: uitstap naar zonnegloed met de bewoners van Huize 
Beatrijs van 13u tot 17u30 

- Donderdag 10 oktober: uitstap naar zonnegloed met de bewoners van Hove 
van 13u tot 17u30 

- dinsdag 15 oktober: herfstwandeling voor de bewoners van Huize Beatrijs 

- donderdag 17 oktober: herfstwandeling voor de bewoners van Hove 

- donderdag 31 oktober: herfstwandeling voor de bewoners van Huize Ida 

 

Indien jullie zich wensen te engageren voor één of meer van bovenstaande 
uitstappen, gelieve een seintje te geven aan Valérie via 
stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be of 057/22.69.88  of de woonbegeleiders 
Hanne, Sofie en Sandra via woonbegeleiding@huizesintjozef.be. 

 

  

mailto:stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be
mailto:woonbegeleiding@huizesintjozef.be
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VRIJWILLIGERSFEEST 
Het jaarlijks vrijwilligersfeest gaat door op vrijdag 27 september, vanaf 11u in de 
cafetaria. 

De keuken voorziet heel wat lekkers tijdens de aperitief, middagmaal en dessert. 
Daarna, omstreeks 14u, vertrekken we voor een verrassingsactiviteit. Deze keer zal 
dit een educatieve en interactieve activiteit zijn. 

Graag inschrijven tegen vrijdag 20 september bij Valérie via 
stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be of 057/22.69.88. 

Dit vrijwilligersfeest is gratis voor de vrijwilligers. Indien er partners mee aansluiten 
dan betalen zij 20 euro. 

De persoonlijke uitnodigingen zijn ondertussen verstuurd, dus kijk een in uw bus of 
mailbox! 

 

À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’ 
  
Maandag 2 september 2019, rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’ 
Het was behoorlijk druk deze morgen op straat. Fietsende scholieren, met obligate 
gsm in de hand, trokken druk praten en gesticulerend de eerste schooldag in. Ons 
drie, goedgekende stamgasten Jeroom, Gerard en Michel trekken zich van dit 
irriterend fietsgedoe heel weinig aan. Ze genieten van een frisse pint, heel 
deskundig getapt door waard Jozef. Ze genieten intens met volle, schuimende 
teugen. 
Maar toch is er iets aan de hand met ‘onze’ Jeroom. Zijn ogen kijken helemaal niet 
fris en nu en dan moet hij zelfs even luid geeuwen. “Niet goed geslapen, Jeroom?” 
informeert Gerard. “Nee, zeker niet”, geeuwt onze niet-slaper, “want ik had een 
heel akelige droom. Ik was immers weer op mijn werk en er lukte echt niets. Mijn 
baas schold mij dan ook voortdurend uit.” “ ’t Ja”, zucht Michel, “dromen zijn wel 
bedrog, maar zo’n droom kan toch behoorlijk lastig zijn. Een maat van mij had 
iedere nacht exotische dromen en trok daarom met zijn vrouw naar de psychiater. 
“Dus”, zei de zielenknijper, “jij wordt dus iedere nacht geplaagd door ‘onkuise 
gedachten?” “Nee”, zei de man, “absoluut niet. Ik geniet er echt van!” 
Ondertussen geniet de stamtafel van een pot heerlijk gerstenat en waard Jozef 
hoopt innig dat zij ook genieten van zijn persoonlijk, dromerig verhaaltje. “Een 
man”, start hij zijn vertelsel, “bezoekt de dokter en vertelt hem dat hij iedere nacht 
rare dromen heeft.” “En waarvan droom je dan?” repliceert de arts.  
  

mailto:stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be


 

 
49 

“Wel”, vervolgt hij, “iedere nacht zie ik een hele hoop schapen voetballen.” “O.K.”, 
concludeert de dokter, “ik geef je een medicijn, die je nog deze avond inneemt.” 
“ Kan dat niet morgen”, panikeert de man, “vanavond spelen ze immers de finale?!” 
“ ‘k Heb een vrij goeie gehoord van mijn kleinzoon”, proest Jeroom tussen zijn 
tanden door. “Jantje, die droomt dat hij op een brug loopt. Als hij ongeveer halfweg 
is, wil hij terugkeren, maar o wee, daar staat een leeuw ‘geparkeerd’ en aan de 
overkant van de brug ontwaart hij een tijger. Hij kan ook niet in het water springen, 
want daar krioelt het van krokodillen. Zo, en nu is de pertinente vraag: ‘Wat moet 
Jantje nu doen?’” De ‘maatjes’ en de waard weten het niet. Al wat ze weten dat hun 
glas bijna uit is! “Wel”, glimlacht Jeroom, terwijl hij zijn glas bodemt, “heel weinig 
hoor: Wakker worden!” 
“ ’t Ja”, filosofeert Gerard, “dromen kan heel lastig zijn, maar niet kunnen slapen 
ook en daarom vraagt de juf op school: “Hoe lang, kinderen, kan een mens zonder 
slaap?” De meningen zijn verdeeld. “Twaalf uur” denkt Flupke, “Vierentwintig uur” 
meent Lowieke. “En wat zeg jij, Jantje?” vraagt de juf supervriendelijk. Jantje denkt 
even na en antwoordt bedachtzaam: “Exact drie weken, min één kwartier.” De juf 
wordt kwaad en schreeuwt:  “Hoe kom jij bij zo’n dom antwoord?” “Dat is geen dom 
antwoord” verdedigt Jantje zich. “Ik hoorde gisteren mijn vader tot mijn moeder 
zeggen: “We gaan vandaag een kwartier vroeger slapen, want het is wel al drie 
weken geleden!” 
Michel vindt dit ‘evenement’ bijzonder grappig en besluit zijn grapwagonnetje daar 
aan te haken. “Een bejaard echtpaar”, begint hij zijn verhaaltje, “ligt in bed en praat 
nog even na”. “Er is toch veel veranderd, bij vroeger” zegt ze tot haar echtgenoot. 
“Als wij 50 jaar geleden naar bed gingen, gaf je mij een kus, je streelde mijn haar en 
beet me zachtjes in de wang. Nu niets meer daarvan!” 
De man zwijgt, schuift moeizaam uit zijn bed en gaat naar de badkamer. “Wat ga jij 
nu doen?” vraagt de vrouw vrij angstig. “Wel”, lispelt de man, “ik ga mijn tanden 
zoeken!” 
“En”, breidt Jeroom het verhaaltje uit, “in een ander bed vraagt een man aan zijn 
veel jongere echtgenote: “Schat, heb jij, voor mij, nog andere minnaars gehad?” 
Maar de vrouw antwoordt niet. Heel lang heerst er absolute stilte. Daarom vraagt 
de man: “Slaap jij, zoetje?” “Nee”, zegt ze stil, “ik ben ze aan het tellen!”  
“Wat”, schrikt Gerard, “al half één? Dan moet ik dringend ophoepelen. Hoeveel 
moeten wij u betalen?” “24,- €” zegt baas Jozef kordaat. “Echt, ik geloof weer, dat ik 
aan het dromen ben!” zegt Gerard slaperig!  
“Maar vergeet niet”, reageert de waard, “dromen zijn bedrog. 24,- € a.u.b.! 
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OVER HET WEER GESPROKEN 
 
SEPTEMBER 
 
1 september: Egidius 
 

Blaas op de toren op uw horen 
Als St Giel blaast op uw horen, 
boerkens zaait dan uw koren 
 
16 september: Ludmillia 
 

Heb je vandaag al je aflaat verdiend? 
Ludmillia, het vrome kind 
blaast vaak een forse wind 
 
27 september: Cosmas en Damiaan 
 

Koop een nieuwe doos stekjes! 
Cosmas en Damiaan 
steken de kaarsjes aan 

OKTOBER 
 
2 oktober: Engelbewaarders 
 

Trakteer uw engelbewaarder! 
Engelbewaarder, sta me bij, 
dan is de winter gauw voorbij 
 
9 oktober: Dionysius 
 

Bel onmiddellijk de brandweer! 
Goede Denijs, 
geef ons vuur en weinig ijs 
 
18 oktober: Lucas 
 

Ga met Lucas naar de C&A 
Als St Lucas zijn mantel draagt, 
vriest het dat het kraakt 

 
 
 
HOOR!    DAAR IS SCOOP! 
 
 
Maagd 
23 augustus – 22 september 
 
Dag verlegen, of moet ik zeggen, bescheiden Maagd. Zeg, heb je voor volgend schooljaar 
reeds een schoolkeuze gemaakt? Ik vermoed van wel, want je positieve eigenschappen 
leren ons dat je heel nauwkeurig, ijverig en intelligent bent. Mag ik u dan ook een goede 
raad geven? Tracht iets te doen rond gezondheidszorg. Je houdt immers van een goede 
gezondheid, je eet vaak natuurvoeding en je bent een echte hygiënefreak. 
Omdat de mensen in onze maatschappij steeds ouder en ouder worden, hebben ze heel 
vaak de hulp nodig van jongeren. Iemand doelbewust helpen is het mooiste dat er bestaat. 
Helpen schept banden. Helpen laat jong en oud over dezelfde brug stappen. Zorgen voor… 
is iets wat je doet met hart en ziel! 
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Weegschaal 
23 september – 22 oktober 
 
Dag hoffelijke en charmante Weegschaal. Wat ben jij toch een romantisch iemand! We 
horen dat je heel gemakkelijk bent in de omgang en daarbij heel sociaal. Je bent een 
idealistisch iemand en ‘houden van’ staat hoog in je vaandel ingeschreven. Je bent 
inderdaad erg vredelievend. Ook voor jou is de zorgsector erg aanbevolen. Jij houdt 
immers van fijne dingen en vooral van fijne mensen om je heen. Soms ben je wel een 
beetje besluiteloos en veranderlijk, maar samen in een groep los je veel op, want als je er 
bent voor de anderen zijn de anderen er ook voor u. Deel je leven met anderen, deel je 
leven met ouderen. Aanvaard hun wijsheid en bedachtzaamheid, dan zullen ze ook jouw 
enthousiasme aanvaarden. Zorgen voor… is iets wat je doet met hart en ziel! 
 

Schorpioen 
23 oktober – 21 november 
 
Dag vindingrijke, gepassioneerde Schorpioen. We horen dat ook jij erg charismatisch bent. 
Je stimuleert anderen om vastberaden hun doel te bereiken. “Vergeet hoeveel geld een 
miljoen is” zong Louis Neefs een tijdje geleden. Misschien moet jij dat ook maar eens 
proberen! We weten echter dat, dat voor jou wel wat moeilijk is. Soms ben jij wel wat 
argwanend en een tikje jaloers! Verlaat je gesloten kamertje en sluit je aan bij de Maagd 
en de Weegschaal. Zorg voor mensen, want zorgen voor…is iets wat je doet met hart en 
ziel! 
 
 

 

UIT DE SCHOOL GEKLAPT! 
 

 
 

 
Over een dom iemand: Toen hij hoorde, dat hij van het eerste leerjaar mocht 
overgaan naar het tweede, was hij zo verrast, dat hij zich bij het scheren sneed! 
 
Sinds ik weet dat de woorden in een woordenboek alfabetisch gerangschikt staan, 
kan ik ze veel sneller vinden! 
 
“ Ik heb iets ontdekt tegen geheugenverlies”, sprak de geleerde. “Maar omdat ik niet 
onmiddellijk iets in de buurt had om te noteren, ben ik vergeten wat het was!” 
 
“ De kinderen in mijn klas zeggen dat ik lange tanden heb!”  sprak de zoon van 
Dracula. “ Dat is niet waar, maar hou je hoofd nu recht, want je maakt krassen op de 
parketvloer!” 
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Kinderen met een goed rapport lijken op hun vader. Kinderen met een slecht rapport 
hebben een slechte leraar! 
 
Vader en zoon 
“Iemand heeft op school verteld, dat ik op jou lijk!” 
“En wat heb je geantwoord?” 
“Niets, hij was sterker dan ik!” 
 
Kalm sprak de welgevormde assistente tot de geestdriftige student:  
“Zelfs van al dat moois bestaat drie kwart uit water!” 
“Dat weet ik, maar toch, wat een oppervlaktespanning” 
 
Als er op een universiteit 7000 studenten zijn, zorgt dat niet voor problemen tijdens 
het speelkwartiertje? 
 
‘I dont know.’ Wat betekent dat in het Nederlands? Sorry, ik weet het niet! 
 
 
 


