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INTRODUCTIE
Beste bewoners, familieleden en medewerkers
Het is herfst. Een heerlijk seizoen. De bladeren van de bomen kleuren goud, geel en
oranje. De wind blaast ze vrolijk rond, want de herfst is ook de periode van
loslaten… De dagen worden korter. Het zonnetje soms nog zachtjes aanwezig. Wij
vinden het fijn om het licht van de zomer nog wat vast te houden, en zelfs mee te
nemen. Nu juist de dagen langzaam aan, donkerder worden!
Hier in huis gaan we het warm en gezellig maken.
De activiteitenkalenders werden weer goed gevuld en we blikken hierbij met veel
plezier terug op de voorbije uitstappen en activiteiten.
Wij willen jullie ook oprecht bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid op ons
jaarlijks familiefeest. Een 500-tal mensen kwamen genieten van het ‘haantje in rode
wijn’ en volgende deelnemers kaapten de hoofdprijzen van de tombola weg:






Christa Jacques
Bennie Deronne
Dorine Clynckemaille
Beatrix Bintein
Gaston Comyn

Aan iedereen bedankt voor jullie deelname. En ook bedankt aan alle
personeelsleden en vrijwilligers voor jullie hulp. De opbrengst van ons familiefeest
gaat zoals eerder vermeld naar de aankoop van de belevenistafel.
We wensen jullie alvast veel leesplezier

Met vriendelijke groet,
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN
Elk jaar wordt Allerheiligen gevierd op 1 November. Op deze hoogdag worden alle
heiligen herdacht. Ook de mensen die een voorbeeld waren door hun manier van
leven, mensen in wie men Gods aanwezigheid kon vermoeden. Dit feest roept op
om:
 Ons te laten inspireren door mensen die Jezus op een opmerkelijke manier
hebben gevolgd.
 Om na te denken over de manier waarop men kan Christen zijn.
De herfst is de voorbode. Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de
aarde vallen. Wij, mensen, zijn eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om
te leren loslaten. Om afscheid te leren nemen.
Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. Die
ons de dood onder ogen doet zien. Morgen zijn wij het
die tot de aarde terugkeren.
De grafstenen blijven ons aanspreken: de namen van
onze geliefden staan er in gebeiteld. Geliefde
overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen.
Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen. Laten we
aanvaarden. Laten we elke dag dankbaar leven om de liefde, de goedheid en het
geluk van de kleine dingen die we met onze geliefden mochten beleven…
Laten we in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen tijd nemen, voor de stille
intense verbondenheid met onze geliefde overledenen. Hen blijven gedenken,
omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd.
Want liefde sterft nooit!!
Ook hier in huis herdenken wij onze bewoners die in het afgelopen jaar overleden
zijn, samen met hun familieleden tijdens de HERDENKINGSVIERING: op dinsdag 5
november 2019 om 14u30 in de Kapel iedereen is welkom.
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SENIORENMIS
In november worden de senioren in de kijker geplaatst. We nodigen de kinderen van
de lagere school uit om samen met ons de seniorenmis op te luisteren. Iedereen is
er van harte welkom. Jong en oud zullen samen bidden en zingen…
Dit gaat door in de kapel op maandag 18/11/2019 om 15u.

ADVENT
- De advent is de periode van voorbereiding op
het kerstfeest. Het begint 4 zondagen voor kerst
en het duurt tot kerstavond.
- Er wordt toegeleefd naar kerst. Het feest van de
geboorte, van de komst van Jezus.
- Er wordt ook stilgestaan bij de terugkomst van
Jezus op aarde.
De adventswake wordt gehouden in de kapel op maandag 2 december 2019 om
15u

KERSTMIS
Het feest van de geboorte van Jezus. Kerstmis is
ook het feest van vrede en licht. Er breekt een
nieuwe tijd aan waar plaats is voor iedereen, waar
er vrede is en waar we licht zijn voor mekaar!
De kerstviering gaat door op dinsdag 24 december
2019 om 15u in de kapel

PASTORALE AGENDA





Herinneringsviering: Dinsdag 5 november 2019 om 14u30
Seniorenmis: Maandag 18 november 2019 om 15u
Adventswake: Maandag 2 december 2019 om 15u
Kerstviering: Dinsdag 24 december 2019 om 15u
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TERUGBLIK
Viering bouwen aan vrede

Rozenkransviering

LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS
IK VERHUISDE NAAR EEN SERVICEFLAT
Ik tekende “een woonovereenkomst assistentiewoning”. Efkes wachten tot het een
nieuw laagje verf heeft gekregen. Van de inboedel van ons huis nam ik wat ik
plaatsen kon mee. De rest is bestemd voor de familie van mijn vrouw. Zo was de
afspraak! Ze haalden vrij op wat ze wilden.
Nu alle resterende meubelen in de garage gezet, en morgen haalt de
Kringloopwinkel alles op.
Ik wilde er nog één nacht doorbrengen, alleen een bed stond er nog. Kaal … alleen
en slapeloos!
Volgende morgen, morgenmaal: een paar broodjes van gisteren en thermoskoffie…
en wachten op de Kringloopwinkel… 10u: alles is weg, ook het bed.
Liefste, waarom maak ik het mezelf zo moeilijk? Ik hield van je en van ons samenzijn
(25 jaar) in dit huis, maar na 7 maanden alleen kan ik het verder alleen niet meer
aan. Ik wandel nog eens in de tuin. Werk van 25 jaar! Mooie voortuin, vanaf eind
februari vol mooie bloemen tot verder het jaar rond. Groen gazon, goed geboord!
Klimplanten pas gesnoeid, tuinhuisje leeggehaald! En verder de fruittuin: 40
boompjes, spilvorm, 19 soorten: de wintersnoei reeds uitgevoerd, fruit komt er
zeker op. Volière, nee geen vogels maar klein fruit: rode bessen, braambessen,
zwarte bessen, frambozen, stekelbessen, beschermd tegen de lieve (roof)vogels.
Rondom de tuin, verharde paadjes… mooie haag rondom, niet te hoog, hoog genoeg
om met de buren, links en rechts en soms nog verder, lekker te kunnen kletsen.
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Verder: platte serre: salade reeds aan de groei, knoflook, ajuintjes en sjalotten idem.
Overwinterde peterselie, kervel schiet in de groei. Kom ik vertrek! Ik wilde het te
voet doen. Ik deed de deur achter mij dicht, veegde bij het buitengaan mijn voeten
af. Waarom? Ik stak de sleutel in de brievenbus. Niet meer omkijken!
Toen kon ik met gestrekte pas de straat op! Tot mijn verbazing uitgewuifd door
maar één persoon, de dame die haar krant las bij het raam. Er was hier en daar een
huis waarvan ik wist dat ik gemist zou worden. Niet wederzijds of toch maar voor
een poos, want alles wat je samen bent, moet je na afloop alleen zien uit te zieken.
Het is bekend dat liefde meer verteert dan koorts, haast schaamteloos. Wat pijn met
mensen doet! Maar goed! Ik ging de hoek om met mijn hart onder mijn tong en mijn
haar in de wind. Ach lieveling, je had mijn hakken moeten horen!
En toen! Alleen! Sleutel in de deur van de Residentie. Niet de eerste deur, die moet
je maar open trekken. Tweede deur: dames die je aankijken en voorzichtjes een
goede dag wensen. Wat denken die? Nu verder naar mijn flat…deur openen…
nagekeken. Zijn ze mij reeds aan het beoordelen?
Alleen in flat, ronde tafel en de zeteltjes herkenbaar! De poetsvrouw raadde mij aan
die mee te nemen. Ik wilde het sober houden, en ze had dan nog het gelijk aan haar
kant. Bureaukastje: cadeautje aan mijn vrouw van haar zus uit Brussel. Groot
TV-scherm, een Loewe, in een haastje gekocht met kerstavond om mijn zieke vrouw
toch wat kerstsfeer te laten genieten, twee zeteltjes met poef. Hierin sliep ik de
laatste maanden naast haar ziekbed, terwijl zij in coma was. Daar zat ik die nacht,
om 4 uur, toen ze uit de coma ontwaakte. Onwezenlijk: open ogen, lichte glimlach.
Ik nam haar handen en terug sliep ze in. Hoelang zat ik daar? Weet ik niet, maar ze
sliep verder. Ik ging mij wassen en scheren. Na 20 minuten kwam ik terug en daar
lag ze… overleden. Nooit vergeeft ik het mezelf! Haar laatste 20 minuten van haar
leven alleen gelaten!
En verder in mijn flat, mijn zetel, CM-materiaal, boekenkast – nog leeg, die boeken
komen er wel. Slaapkamer: ziekenhuisbed, tempur-matras, voelde de eerste nacht
zo hard aan… ik vreesde eruit te vallen en deed een onrusthekken op (doe ik nog
altijd), ’t voelt veiliger. Een kleerkast, te weinig, ik zoek er nog één om te kopen,
onze eigen kleerkasten waren te groot.
Ja het is middag! Ik moet toch eten. Daarvoor moet ik naar de living Hove, waar is
Hove? Enkele trappen naar beneden “Living” in grote letters. Heel veel volk: feest!
Ik vroeg zomaar lukraak aan iemand naar living Hove. “Kom maar mee, ik ga daar
ook eten.” Lift naar tweede verdiep, een lange gang en nog een lange gang, niet
gemakkelijk voor een “nieuwe oude”. Daar zaten ze dan aan tafel… één plaats was
vrij, of toch voor vandaag. Zelfbediening! Vragen vlogen rond, dan maar naar best
vermogen antwoorden. Het eten was lekker. Volgende dag, vrije plaats bezet, ik ging
dan maar alleen aan een tafel zitten, deed dit 3 dagen, toen kwam er een “nieuwe
oude”. Toch iets gezelliger, tot we later met 4 en nog later met 5 waren, en het eten
bleef lekker. Zo was ik in Residentie opgenomen en denk dat nog lang te blijven!
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
November
Vermeulen Oscar
Masschelein Anna
De Deygere Andreas
Tavernier Germana
Demeyere Jacqueline
Torré Genéviève
Meuleman Alfons
Cnockaert Yvonne
Leupe Magdalena
Pollée Marie-Jeanne

03/11/1925
05/11/1928
06/11/1925
08/11/1921
10/11/1937
12/11/1927
14/11/1930
20/11/1931
26/11/1919
26/11/1939

94 jaar
91 jaar
94 jaar
98 jaar
82 jaar
92 jaar
89 jaar
88 jaar
100 jaar
80 jaar

K10
K21
K134
K232
K129
K141
K212
K146
K16
K217

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

02/12/1932
09/12/1929
13/12/1923
15/12/1925
19/12/1924
23/12/1935
27/12/1922
28/12/1930
30/12/1923
30/12/1953

87 jaar
90 jaar
96 jaar
94 jaar
95 jaar
84 jaar
97 jaar
89 jaar
96 jaar
66 jaar

K12b
K213
K27
K225
K140
K104
K235
K206
K18
K105

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

December
Liva Ines
Menu Maria
Bauw Maria
Decuypere Maria
Sedeyn Marguerite
Pareyn Cecile
Wydhooge Georgette
Goudeseune Rosette
Sels Madeleine
Blancke Christiane
Proficiat aan de jarigen!

NIEUWE BEWONERS
Op donderdag 5 september nam mevrouw Rosa De Poortere haar intrek in kamer
139 (Huize Beatrijs). Rosa is afkomstig van Wielsbeke.
Mevrouw Astrid Denuwelaere uit Ieper, woont sinds maandag 9 september in
kamer 120. (Huize Beatrijs)
Op vrijdag 27 september kwam de heer Dany Sofys bij ons wonen in kamer 136
(Huize Beatrijs). Dany is afkomstig van Ieper.
Mevrouw Gabriëlle Geldof verblijft sinds vrijdag 11 oktober in kamer 130 (Huize
Beatrijs). Gabriëlle is ook van Ieper afkomstig.

8

Op dinsdag 15 oktober nam mevr. Lauretta Vaernewyck, afkomstig uit Ieper, haar
intrek in kamer 229 (Hove).
Mevrouw Denise Verhaverbeke woont sinds vrijdag 25 oktober in kamer 13 (Huize
Ida). Denise is afkomstig van Ieper.
We wensen Rosa, Astrid, Dany, Gabriëlle, Lauretta en Denise een mooie tijd in ons
huis.

VERHUISD
De heer Eric Santy ruilde op 17 september zijn assistentiewoning in Residentie
Louise in voor kamer 231 op Hove.
We wensen Eric een vlotte aanpassing.

OVERLIJDENS
Mevrouw Juliana Clabau is op maandag 26 augustus overleden.
Juliana verbleef in kamer 231 (Hove) en werd 88 jaar.
Op maandag 2 september is de heer Marcel Finet uit kamer 139 (Huize Beatrijs)
gestorven. Marcel zou op 4 september 73 jaar geworden zijn.
Mevrouw Marcella Devisch is op woensdag 4 september ingeslapen. Marcella
verbleef in kamer 120 (Huize Beatrijs) en was de echtgenote van de heer Gilbert
Verschelde (kamer 101 – Huize Beatrijs). Ze werd 89 jaar.
Op zondag 22 september is mevrouw Simonne Cruydt uit kamer 136 (Huize Beatrijs)
overleden. Simonne was 88 jaar.
Mevrouw Marie Blomme is op dinsdag 8 oktober in het ziekenhuis overleden. Ze
woonde in kamer 130 (Huize Beatrijs) en werd 89 jaar.
De heer Michel Tommelin uit kamer 229 (Hove) is donderdag 10 oktober op 86jarige leeftijd gestorven.
Op zondag 20 oktober is mevrouw Maria Vandamme ingeslapen. Maria woonde in
kamer 13 (Huize Ida) en werd 97 jaar.
We wensen de familie en dierbaren van Juliana, Marcel, Marcella, Simonne, Marie,
Michel en Maria veel sterkte bij dit afscheid.
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Huize Ida

HUIZE IDA

Steenstraete
Op dinsdagavond 17 september trokken we met enkele bewoners en medewerkers
van Huize Ida richting “Steenstraete”. Dat is een gezellige brasserie naast de baan
Ieper-Diksmuide.
De bewoners als medewerkers hebben ervan genoten!

Boerenweken
In september nemen de boeren hun voorbereidingen om de oogst binnen te halen.
Altijd een drukke periode tot eind oktober voor de landbouwersgezinnen. Om die
sfeer wat te herbeleven organiseerden we eind september ‘de boerenweken’.
In de binnentuin van Huize Ida organiseerden we samen met de school
‘boerenspelen’. De kippen zorgden voor de “Schijt-je rijk”, de cavia’s werden
ingezet voor de caviacross en met de caoutchouc-botten speelden we een werpspel.
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Huize Ida

Gedurende twee weken kwamen er (huis)dieren op bezoek. De mooie honden van
Anja kwamen rondsnuffelen, en we mochten ook
twee kleine biggetjes (van een week oud)
vastpakken.
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Huize Ida

Tijdens de wekelijkse wandeling op donderdag
gingen we dan ook ‘de boer op’. We mochten
eens een kijkje nemen bij boer Ignace en zijn
vrouw. Op hun boerderij zagen we verschillende
koeien en kregen we een woordje uitleg over het
reilen en zeilen op het bedrijf.
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Huize Ida

Uitstap zonnegloed
Eind september trokken we met een 10-tal bewoners naar Zonnegloed in Vleteren.
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Huize Ida

Dag en datum

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Vrijdag 01/11

Feestdag

Maandag 04/11

Actualiteit

9u30 Living

Kegelspel

14u30 Living

Fruit snijden

9u30 Living

Herdenkingsviering

14u30 Kapel

Soep maken

9u30 Living

Sint-Maartenfeest

14u30 Hove

Actualiteit

9u30 Living

UNO

14u30 Living

Misviering

9u30 kapel

Bakken: pannenkoeken

14u30 Living

Dinsdag 05/11

Woensdag 06/11

Donderdag 07/11

Vrijdag 08/11

Maandag 11/11

Feestdag

Dinsdag 12/11

Restaurantdag

11u Living

Mannenmoment

14u30 Cafetaria

Pannenkoekenbak

14u30 Living

Soep maken

9u30 Living

Pannenkoekenbak

14u30 living

Actualiteit

9u30 Living

Muziek liedjes zingen

14u30 Living

Misviering

9u30Kapel

Dansoptreden Okra

14u30 Hove

Actualiteit

9u30 Living

Seniorenmis

15u Kapel

Fruit snijden

9u30 Living

Woensdag 13/11

Donderdag 14/11

Vrijdag 15/11

Maandag 18/11

Dinsdag 19/11
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Huize Ida

Woensdag 20/11

Donderdag 21/11

Vrijdag 22/11

Maandag 25/11

Dinsdag 26/11

Woensdag 27/11

Donderdag 28/11

Vrijdag 29/11

Maandag 02/12

Seniorenfeest

Elverdinge

Avondactiviteit Omelet

17u Living

Soep maken

9u30 Living

Individueel

14u30 Living

Stagebezoek pedicure

18u Hove 1

Actualiteit

9u30 Living

Bingo

14u30 Living

Misviering

9u30Kapel

Bakken: pannenkoeken

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Filmnamiddag Louis Defunes

14u30 Living

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

9u30 Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Familieraad

15u Cafetaria

Soep maken

9u30 living

Welnesskoffer

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Kubb

14u30 Living

Misviering

9u30 Kapel

Bakken: wafels

14u30 Living

Crea-atelier

Cafetaria

Actualiteit

9u30 Living

Adventswake

15u kapel
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Huize Ida

Dinsdag 03/12

Woensdag 04/12

Donderdag 05/12

Vrijdag 06/12

Maandag 09/12

Dinsdag 10/12

Woensdag 11/12

Donderdag 12/12

Vrijdag 13/12

Maandag 16/12

Dinsdag 17/12

Fruit snijden

9u30 Living

Optreden muziekband-fanfare

14u30 Hove

Warmste ontbijt

9u30 Living

Individueel

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Uno

14u30 Living

Bezoek kerstmarkt

15u30

Misviering

9u30Kapel

Bakken: pannenkoeken

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Kubb

14u30 Living

Naaiatelier

14u30 Cafetaria

Warmste restaurantdag

11u Living

Mannenmoment

14u30 Cafetaria

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Soep maken

9u30 Living

Welnesskoffer

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Muziekdoos

14u30 Living

Misviering

9u30Kapel

Bakken: wafels

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Bingo

14u30 living

Fruit snijden

9u30 Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living
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Huize Ida

Woensdag 18/12

Donderdag 19/12

Vrijdag 20/12

Maandag 23/12

Dinsdag 24/12

Avondactiviteit: croque monsieur

17u Living

Soep maken

9u30 Living

Individueel

14u30 Living

Actualiteit

9u30 Living

Spel

14u30 Living

Misviering

9u30 Kapel

Bakken: pannenkoeken

14u30 Living

Actualiteit

9u30Living

Kerstfeestje

14u30 Living

Fruit snijden

14u30 Living

Kerstviering

15u Kapel

Kerstavond: feestelijke kaasplank

17u30 Living

Woensdag 25/12

KERSTMIS

Donderdag 26/12

Actualiteit

9u30 Living

Optreden Iepers kamerkoor

14u30 Hove +1

Misviering

9u30 Kapel

Bakken: wafels

14u30 Living

Bewegingsactiviteit

9u30 Living

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

9u30 Living

Filmnamiddag

14u30 Living

Vrijdag 27/12

Maandag 30/12

Dinsdag 31/12
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Huize Beatrijs

HUIZE BEATRIJS
UITSTAP ZONNEGLOED
Net zoals de andere diensten, trokken we naar Vleteren om er de dieren te
bezichtigen.Het was zo één van die dagen, waarop iedereen liever binnen blijft. Het
regende pijpestelen. Alassen was geen optie, dus moesten we er door. Maar als bij
wonder bleef het droog tijdens onze wandeling.

BOERENWEKEN
Dames en heren, appels en peren, maar vooral
BOEREN en BOERINNEN, de boerenweken konden
beginnen. We keken er allemaal erg naar uit,
omdat we wisten van de vorige editie dat de
boerenweken echt in de smaak vielen bij onze
bewoners. De beelden spreken dan ook voor zich!
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Huize Beatrijs
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Huize Beatrijs

Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Maandag 04/11

Bingo

14u30 Living

Dinsdag 05/11

Fruit snijden

10u living

Herdenkingsviering

14u30 kapel

Soep maken

9u30 living

Sint – Maartensfeest

14u30 Hove+1

Actualiteit

10u Living

Möllky

14u30 Living

Eucharistieviering

9u30 kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Fruit snijden

10u living

Restaurantdag

Living

Mannenmoment

14u30

Pannenkoeken bakken

14u30 Living

Soep maken

9u30 living

Pannenkoeken bakken

14u30 Living

Actualiteit

10u Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Woensdag 06/11

Donderdag 07/11

Vrijdag 08/11

Dinsdag 12/11

Woensdag 13/11

Donderdag 14/11
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Huize Beatrijs

Vrijdag 15/11

Maandag 18/11

Dinsdag 19/11

Woensdag 20/11

Donderdag 21/11

Vrijdag 22/11

Maandag 25/11

Dinsdag 26/11

Woensdag 27/11

Donderdag 28/11

Eucharistieviering

9u30 kapel

Dansoptreden OKRA

14u30 Living

Bingo

14u30 living

Seniorenmis

15u Kapel

Fruit snijden

10u living

Seniorenfeest Elverdinge

13u Living

Avondactiviteit: omelet

17u30 Living

Soep maken

9u30 living

Volksspelen

14u30 Living

Stagebezoek pedicure

18u Hove 1

Actualiteit

10u Living

Kegelen

14u30 Living

Eucharistieviering

9u30 kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Muziekmoment

VM

Bingo

14u30 living

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

VM Living

Welnesskoffer

14u30 Living

Familieraad

15u Cafetaria

Soep maken

VM Living

Quiz

14u30 Living

Actualiteit

VM Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living
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Huize Beatrijs

Vrijdag 29/11

Maandag 02/12

Dinsdag 03/12

Woensdag 04/12

Donderdag 05/12

Vrijdag 06/12

Maandag 09/12

Dinsdag 10/12

Woensdag 11/12

Donderdag 12/12

Eucharistieviering

9u30 kapel

Wafels

14u30 Living

Crea-atelier

Cafetaria

Bingo

14u30Living

Adventswake

15 Kapel

Fruit snijden

10u Living

Optreden muziekband-fanfare

14u30 Hove

Warmste ontbijt

Voormiddag Living

Kerstversiering aanbrengen

14u30 Living

Actualiteit

10u Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Eucharistieviering

9u30 kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Muziekmoment

10u Living

Naaiatelier

14u30 Cafetaria

Bingo

14u30 Living

Fruit snijden

10u living

Warmste restaurantdag

14u30 Living

Mannenmoment

14u30 Living

Gezelschapsspelletjes

14u30 Living

Soep maken

9u30 Living

Reminiscentie activiteit

14u30 Living

Actualiteit

10u Living

Möllky

14u30 Living
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Huize Beatrijs

Vrijdag 13/12

Eucharistieviering

9u30 kapel

Wafels

14u30 Living

Maandag 16/12

Bingo

14u30 Living

Dinsdag 17/12

Fruit snijden

9u30 Living

Gezelschapsspelletjes

14u30 Living

Avondactiviteit: croque monsieur

17u30 Living

Soep maken

9u30 Living

Welnesskoffer

14u30 Living

Actualiteit

10u Living

Muzikaal pak

14u30 Living

Bezoek kerstmarkt

15u30 Living

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Lezen

10u Living

Bingo

14u30 Living

Fruit snijden

9u30 Living

Reminiscentie activiteit

14u30 Living

Kerstavond: feestelijke kaasplank

17u30 Living

Actualiteit

10u Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Optreden Iepers Kamerkoor

14u45 Hove 1

Eucharistieviering

9u30 kapel

Crea-atelier

14u Hove 1

Wafels

14u30 Living

Bingo

14u30 Living

Woensdag 18/12

Donderdag 19/12

Vrijdag 20/12

Maandag 23/12

Dinsdag 24/12

Donderdag 26/12

Vrijdag 27/12

Maandag 30/12

23

Huize Beatrijs

Dinsdag 31/12

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

9u30 Living

Welnesskoffer

14u30 Living

Oudjaarsavond: feestelijke
breughelplank

17u30 Living

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
UITSTAP ZONNEGLOED
Ook wij trokken met een delegatie
bewoners naar de Zonnegloed. We
hadden geluk, want op een serieus
regenachtige dag, konden we net gebruik
maken van twee droge uurtjes om onze
wandeling in het park te maken.
De bewoners waren gek op de dieren,
heel mooi om te zien!
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Huize Beatrijs beschermd

SJOELEN

BOERENWEKEN
De boerenweken, met als hoogtepunten het bezoek van al die mooie dieren, was
ook voor onze bewoners een schot in de roos. Het werden twee heel mooie weken
waar er voor elke bewoner wat wils was. Herinneringen ophalen aan vroeger, maar
we hebben vooral veel gelachen.
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Huize Beatrijs beschermd

Activiteit: Huize Beatrijs
beschermd

Plaats en tijdstip

Maandag 04/11

Kleuterturnen

14u40 Living

Dinsdag 05/11

Fruit snijden

10u Living

Herdenkingsviering

14u30 Kapel

Soep

9u Living

Sint-Maartensfeest

14u45 Hove 1

Donderdag 07/11

Wellnesskoffer

14u30 Living

Vrijdag 08/11

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Fruit snijden

10u Living

Restaurantdag

11u Living

Mannenmoment

14u30 Cafetaria

Pannenkoekenbak

14u30 Living

Soep

9u Living

Pannenkoekenbak

14u30 Living

Donderdag 14/11

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Vrijdag 15/11

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Dansoptreden Okra

14u30 Hove 1

Maandag 18/11

Seniorenmis

15u Kapel

Dinsdag 19/11

Fruit snijden

10u Living

Seniorenfeest Elverdinge

13u Living

Avondactiviteit: omelet

17u Living

Soep

9u Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Dag en datum

Woensdag 06/11

Dinsdag 12/11

Woensdag 13/11

Woensdag 20/11
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Huize Beatrijs beschermd

Stagebezoek pedicure

18u Hove 1

Donderdag 21/11

Proefspel

14u30 Living

Vrijdag 22/11

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Contactclowns

NM Living

Pannenkoeken
Maandag 25/11

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Maandag 25/11

Contactkoor

15u Kapel

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Fruit snijden

10u Living

Optreden Iepers kamerkoor

14u45 Hove 1

Familieraad

15u Cafetaria

Soep

9u Living

Film

14u30 Living

Donderdag 28/11

Wellnesskoffer

14u30 Living

Vrijdag 29/11

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Wafels

14u30 Living

Crea-atelier

14u30 Cafetaria

Maandag 02/12

Adventswake

15u Kapel

Dinsdag 03/12

Fruit snijden

10u Hove

Optreden muziekband - fanfare

14u45

Relaxatiebaden

NM

Warmste ontbijt

VM Living

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Dinsdag 26/11

Woensdag 27/11

Woensdag 04/12
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Huize Beatrijs beschermd

Donderdag 05/12

Kerstversiering aanbrengen

14u30 Living

Vrijdag 06/12

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Kleuterturnen

14u30 Living

Naaiatelier

14u30 Cafetaria

Fruit snijden

10u Living

Warmste restaurantdag

11u Living

Mannenmoment

14u30 Cafetaria

Soep

9u Living

Gezelschapsspelen

14u30 Living

Donderdag 12/12

Spiritwijzer

14u30 Living

Vrijdag 13/12

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Wafels

14u30 Living

Maandag 16/12

Kleuterturnen

14u30 Living

Dinsdag 17/12

Fruit snijden

10u Living

Muziekactiviteit

14u30 Living

Maandag 09/12

Dinsdag 10/12

Woensdag 11/12

Relaxatiebaden

Woensdag 18/12

Avondactiviteit: croque monsieur

17u Living

Soep

9u Living

Reminiscentie

14u30 Living

Donderdag 19/12

Bezoek kerstmarkt

Vrijdag 20/12

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Pannenkoeken

14u30 Living

Maandag 23/12

Kerstfeest

14u30 Living

Dinsdag 24/12

Fruit snijden

10u Living
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Huize Beatrijs beschermd

Kerstviering

15u Kapel

Kerstavond: kaasplank
Donderdag 26/12

Optreden Iepers kamerkoor

14u45 Hove

Vrijdag 27/12

Eucharistieviering

9u30 Kapel

Wafels

14u30 Living

Crea-atelier

14u Cafetaria

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

10u Living

Jaaroverzicht

14u30 Living

Maandag 30/12

Dinsdag 31/12

Oudjaarsavond: breugelplank

HOVE
UITSTAP NAAR ‘DE PATERS’
Een uitstapje naar de Paters in Westvleteren, dit moesten we de bewoners geen
twee keer vragen. Het werd een gezellige avond waar we een ‘stuutje’ met
paterskaas, paté of hesp aten. Vergezeld met een goeie pater, meer moet dat niet
zijn!
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Hove

UITSTAP NAAR ‘DE ZONNEGLOED’
Tijdens een regenachtige week in oktober, stond de
belevingsgerichte uitstap gepland naar de Zonnegloed. De
weergoden waren ons echter héél goed gezind, want we konden
genieten van heel wat zon. De gezonde buitenlucht deed de
bewoners goed. De vele kleine en grote dieren maakten een grote
indruk op de bewoners. Van tsjilpende parkieten tot ondeugende
aapjes, de bewoners genoten deze mooie namiddag!
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Hove

BOERENWEKEN
Gedurende twee weken proefden we de sfeer op van ‘den boerenbuiten’. We
haalden herinneringen op van vroeger via een reminiscentieactiviteit. De bewoners
testten hun kennis via de boerenquiz en spreukenspel.
Medewerkers brachten hun huisdieren mee. Een hamster, bordercollie en zelfs
enkele biggetjes zochten het gezelschap op van onze bewoners.
Ook de leerlingen van de Sint-Jozefschool kwamen een namiddag langs, om samen
met de bewoners enkele boerenspelen uit te proberen.
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Hove

Dag en datum

Activiteit: Hove

Plaats en tijdstip

Vrijdag 01/11

Allerheiligen

Maandag 04/11

Bewegen met kleuters

14u30 Hove 0

Dinsdag 05/11

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Herdenkingsviering

14u30 Kapel

Soep maken

9u Hove 1

Sint-Maartensfeest

14u30 Living Hove 1

Hoger Lager

14u30 Hove 1

Beweging

14u30 Hove 0

Misviering

9u30 Kapel

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM Hove 0 + 1

Woensdag 06/11

Donderdag 07/11

Vrijdag 08/11

Maandag 11/11

Wapenstilstand

Dinsdag 12/11

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Restaurantdag

11u Hove 0 + 1

Mannenmoment

14u cafetaria

Bakmarathon pannenkoeken

Living Hove 0 + 1

Soep maken

9u Hove 0

Woensdag 13/11
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Hove

Donderdag 14/11

Vrijdag 15/11

Maandag 18/11

Dinsdag 19/11

Woensdag 20/11

Donderdag 21/11

Vrijdag 22/11

Maandag 25/11

Dinsdag 26/11

Bakmarathon pannenkoeken

Living Hove 0 + 1

Beweging

14u30 Hove 0

Reis rond de wereld

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 Kapel

Dansoptreden Okra

14u30 Hove 1

Beweging

14u30 Hove 1

Seniorenmis

15u Kapel

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Proefspel

14u30 Hove 0

Seniorenfeest Elverdinge

13u15 polyvalente ruimte

Avondactiviteit: omelet

17u Hove 0 + 1

Soep maken

9u Hove 1

Reminiscentie

14u30 Hove 1

Bingo

14u30 Hove 0

Stagebezoek pedicure

18u & 19u30 Hove 1

Smaakquiz

14u30 Hove 1

Beweging

14u30 Hove 0

Misviering

9u30 Kapel

Contactclowns

NM Hove 0

Bakactiviteit: wafels

NM Hove 0 + 1

Beweging

14u30 Hove 1

Contactkoor

15u Kapel

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Familieraad

15u Cafetaria

Bingo

14u30 Hove 1
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Hove

Woensdag 27/11

Donderdag 28/11

Vrijdag 29/11

Maandag 02/12

Dinsdag 03/12

Soep maken

9u Hove 0

Filmnamiddag

14u30 Hove 1

Beweging

14u30 Hove 0

Welnesskoffer

14u45 Hove 1

Misviering

9u30 Kapel

Crea-atelier

14u cafetaria

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM Hove 0 + 1

Adventswake

15u kapel

Beweging

14u30 Hove 1

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Decoreren voor kerst

Woensdag 04/12

Donderdag 05/12

Vrijdag 06/12

Maandag 09/12

Dinsdag 10/12

Optreden muziekband - fanfare

14u30 Hove 1

Warmste ontbijt

VM Hove 0 + 1

Gezelschapsspel

NM Hove 0 + 1

Dag van de vrijwilliger
Beweging

14u30 Hove 0

Zangnamiddag

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 Kapel

Bakactiviteit: wafels

NM Hove 0 + 1

Beweging

14u45 Hove 1

Naaiatelier

14u cafetaria

Reis rond de wereld

14u30 Hove 0

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Warmste restaurantdag

11u Hove 0 + 1
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Hove

Woensdag 11/12

Mannenmoment

14u cafetaria

Bingo

14u30 Hove 1

Muzikaal pak

14u30 Hove 0

Soep maken

9u Hove 0

Gezelschapsspelen

14u30 Hove 1

Welnesskoffer

14u30 Hove 0

Donderdag 12/12

Bezoek kerstmarkt

Vrijdag 13/12

Misviering

9u30 Kapel

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM Hove 0 + 1

Beweging

14u30 Hove 1

Bewegen met kleuters

14u30 Hove 0

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Avondactiviteit: croque monsieurs

17u Hove 0 + 1

Muziekactiviteit

14u30 Hove 1

Bingo

14u30 Hove 0

Soep maken

9u Hove 1

Muziekactiviteit

14u30 Hove 1

Handverzorging

14u30 Hove 0

Beweging

14u30 Hove 0

kerstquiz

14u30 Hove 1

Misviering

9u30 Kapel

Bakactiviteit: wafels

NM Hove 0 + 1

Beweging

14u30 Hove 1

Kerstfeest

14u30 Hove 0 + 1

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Maandag 16/12

Dinsdag 17/12

Woensdag 18/12

Donderdag 19/12

Vrijdag 20/12

Maandag 23/12

Dinsdag 24/12
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Hove

Kerstspel

15u Kapel

Kerstavond: feestelijke kaasplank
Woensdag 25/12

Kerstdag

Donderdag 26/12

Optreden Iepers kamerkoor

14u30 kapel

Vrijdag 27/12

Misviering

9u30 Kapel

Crea-atelier

14u30 cafetaria

Bakactiviteit: pannenkoeken

NM Hove 0 + 1

Beweging

14u30 Hove 1

Contactkoor

15u kapel

Fruit snijden

VM Hove 1 + 0

Filmnamiddag

14u30 Hove 1

Maandag 30/12

Dinsdag 31/12

Oudejaarsavond: feestelijke
breughelplank

DIENSTOVERSCHRIJDEND
CULTURELE UITSTAP
Het mag eens wat anders zijn, moeten we gedacht hebben. We kregen de opdracht
een uitstap te plannen met wat ‘cultuur’. Het was even zoeken, want niet alle
museums of bezienswaardigheden zijn even rolstoeltoegankelijk. Maar we hadden
besloten om enkele van onze ‘echte’ Ieperse bewoners mee te nemen naar het
Ypermuseum. In het museum worden heel veel verschillende thema’s uit de
geschiedenis belicht. “Wat saai!”, hoor ik sommigen al denken. Maar neen, dat was
het absoluut niet. We hadden namelijk een super enthousiaste gids, MarieChristine. Als ze vertelde over honderden jaren geleden, hadden we het gevoel er
zelf bij te zijn, heel boeiend! Bij deze willen we haar nogmaals van harte bedankten!
De bewoners konden ook nog op de foto, in een ouderwetse ‘fotostudio. Zie hier
het resultaat. En we sloten de uitstap af met een ovenkoek.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE
JARIGE BEWONERS
November
Bogaert Nellie
Borremans Eugeen
Candry Maria
Devos Georges
Verhees Gilbert

04/11/1927
14/11/1931
15/11/1922
22/11/1933
22/11/1938

92 jaar
88 jaar
97 jaar
86 jaar
81 jaar

Flat GLVF
Flat GLVB
Flat 1
Flat 9
Flat 3F

Res. Louise
Res. Louise
Hove
Hove
Res. Louise

December
Santy Robert
Bintein Beatrix
Willems Jeanne
Marreel Denise
Desmadryl Achiel
Nollet Godfried

05/12/1929
07/12/1931
16/12/1934
20/12/1931
24/12/1936
24/12/1935

90 jaar
88 jaar
85 jaar
88 jaar
83 jaar
84 jaar

Flat 8
Flat 14
Flat 7
Flat 3E
Flat 6
Flat 3 D

Hove
Hove
Hove
Res. Louise
Hove
Res. Louise

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
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NIEUWE BEWONERS
Op dinsdag 17 september nam de heer Hugo Degraer de sleutels in ontvangst van
assistentiewoning 1D in Residentie Louise. Hugo is afkomstig van Ieper.
We wensen hem een mooie tijd in ons huis.

VERHUISD
Op dinsdag 17 september ruilde Eric Santy assistentiewoning 1D in Residentie
Louise voor kamer 231 in Hove.
We wensen Eric een vlotte aanpassing.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN
Tijdens de muziekweek in oktober werd de restaurantdag muzikaal opgeluisterd
door Eric Bentein.
Met zijn trompet speelde hij heel gekende songs en
bracht hij zo tijdens de aperitief een leuke sfeer.
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SINT-MAARTENFEEST
Op 6 november stoppen Sint-Maarten en zijn zwarte pieten hier in huis. Om 18u
verwelkomen ze de bewoners van de assistentiewoningen in de living van Hove +1
voor een gezellige maaltijd met Sint-Maartenskoeken en chocolademelk.
Graag inschrijven op de inschrijvingslijsten tegen donderdag 31 oktober. De prijs
bedraagt 4 euro.

RESTAURANTDAG NOVEMBER
De restaurantdag van november gaat door op dinsdag 12 november. Graag
inschrijven op de inschrijvingslijsten. De prijs bedraagt 15 euro. Familieleden zijn
zoals steeds ook welkom.

RESTAURANTDAG DECEMBER
De restaurantdag van november gaat door op dinsdag 10 december. Graag
inschrijven op de inschrijvingslijsten. De prijs bedraagt 15 euro.
Familieleden zijn zoals steeds ook welkom.

KERSTFEEST
Het jaarlijkse kerstfeestje gaat door op donderdagnamiddag 19 december om 15u in
de living van Hove +1. We serveren er warme appeltaart en een bolletje ijs.
De prijs bedraagt 5 euro.
Indien alles goed gaat zal de kerstman er ook zijn!

PEDICURE
De opleiding pedicure zal hier opnieuw stagemomenten laten doorgaan.
De bewoners van de assistentiewoningen kunnen inschrijven via de lijsten aan de
infoborden.
Deze pedicuremomenten zijn GRATIS en gaan op volgende data door om 19u30.
- Woensdag 20/11
- Maandag 20/01
- Woensdag 18/03
-

Maandag 4/05

-

Woensdag 13/05
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BELEIDSINFO
PANNEKOEKENVERKOOP T.V.V. DE AANKOOP VAN DE BELEVENISTAFEL
We verkopen zelfgemaakte pannenkoeken ten voordele van de aankoop van de
belevenistafel.
1 pak bevat 8 pannenkoeken en kost 5 euro. Betaal het totaalbedrag aan het
onthaal of schrijf het over op het rekeningnummer: BE59 0018 0345 5726 met
vermelding ‘pannenkoeken’.
De pannenkoeken kunnen afgehaald worden op vrijdag 15 november tussen 8u en
18u in de cafetaria of op woensdagnamiddag 20 november tussen 14u30 en 17u in
de cafetaria.
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 danken jou alvast op voorhand
voor jouw engagement!
Bestellen kan nog tot 8 november!

Naam medewerker ……………………………………………………………………………………………………………
Aantal pakken (8 stuks/pak)

Eenheidsprijs

Totaal

…………………………..

€5

€…………………………….

☐ Ik betaal cash aan het onthaal
☐ Ik schrijf het totaalbedrag over op het rekeningnummer BE59 0018 0345 5726 met vermelding
‘pannenkoeken’
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FAMILIERAAD
Wij willen ons blijvend versterken op vlak van communicatie naar familie en
bewoners toe. Daarom zijn we in 2018 gestart met een familieraad. Een open
communicatie, contact en samenwerking tussen familie, directie en medewerkers
vormt hierbij de basis. We willen een platform creëren waar alle facetten kunnen
besproken worden die het welbevinden van de bewoners aanbelangen. We zien dit
als een kans om als organisatie zaken te duiden aan familie, maar ook als een
adviesorgaan binnen ons huis waarbij de familie suggesties en voorstellen kan
formuleren.
De familieraad vindt 3 keer per jaar plaats. Uw aanwezigheid is volledig vrijblijvend.
Bij elke vergadering staat er 1 thema centraal. 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.
De eerstvolgende familieraad gaat door op dinsdag 26 november om 15u in de
cafetaria (gelijkvloers Huize Ida). Er zal bewegwijzering aangebracht worden zodat u
de locatie zeker vindt.
15u:

verwelkoming

15u05:

interactief rondetafelgesprek tussen familieleden en medewerkers
omtrent 3 items “wonen en leven in het WZC”

15u50:

pauze

16u:

terugkoppeling in groep

Wij vragen u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen voor 18 november. Dit
kan door het inschrijvingsformulier af te geven aan het onthaal of uw aanwezigheid
via e-mail te bevestigen aan stafmedewerker.psz@huizesintjozef.be We hopen u te
mogen verwelkomen!

Meneer/mevrouw …………………………………………………………………….……………… …….(Naam + voornaam)
Meneer/mevrouw …………………………………………………………………………………… …….(Naam + voornaam)
Familie van meneer/mevrouw …………………………………………………………………… ….(Naam + voornaam)
zal deelnemen aan de familieraad op 26 november om 15u in de cafetaria
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GRIEPVACCINATIECAMPAGNE

Vaccineren, hoe?
Via een prikje, bieden we je immuunsysteem het griepvirus zijn uniformpje aan. Het
kapsel van de vijand, zonder meer. Een vaccinatie geeft je geenszins het griepvirus.
Het maakt je lichaam paraat om zich te weren. wanneer je belaagt wordt door het
echte virus.
Wordt je soms ziek van het vaccin?
De oefening voor je immuunsysteem, is geen loze oefening. Een weinig aantal
mensen merkt hiervan iets. Wanneer je op dat moment belaagt wordt door een
andere vijand, vb een verkoudheidsvirus, kan het lastiger zijn om dit ook te
overwinnen. Daarom wordt er niet gevaccineerd wanneer je je niet fit voelt.
Vaccineren, waarom doen we dit?
Om te beginnen voor jezelf. De griep doormaken is een helse week van koorts en
ellendigheid. Wanneer je dit projecteert op de ouderen, valt dit des te harder. Het
betekent vaak erop of eronder. Om hen te beschermen dus.
Dus laat je prikken, voor griep je weet te strikken.
Dr Dries Haghedooren
CRA Huize St Jozef

De leden van het managementteam zijn klaar
om zich te laten vaccineren, jullie toch ook?
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
November
Hasnaa S.
Taramis G.
Martine B.
Bente V.

04/11/1982
10/11/1997
16/11/1959
18/11/1998

December
Iryna C.
Karoline M.
Martine D.
Myriam B.
Delphine F.

08/12/1974
13/12/1969
16/12/1961
24/12/1963
28/12/1989

Gelukkige verjaardag!!!

GEBOORTE
Brigitte A.t (interieurmedewerker Huize Beatrijs) kreeg er op 21-08-2019 een flinke
kleinzoon Lyam bij.
Een dikke proficiat aan Brigitte en haar familie.

Op 09-09-2019 werden Joyce (Sociale Dienst) en Nico de
trotse ouders van een eerste dochtertje Cilou.
We wensen de jonge ouders heel veel geluk met hun kleine
spruit.

OVERLIJDEN
Op zondag 13 oktober is mevrouw Yvette Notredame op 78-jarige leeftijd overleden.
Yvette is de mama van Carine Ververken (woonbegeleiding Huize beatrijs).
Mevrouw Monique Bonte, schoonzus van Rita Noyelle (zorgkundige Huize Ida), is op
18 oktober overleden. Monique werd 66 jaar.
We wensen Carine en Rita veel sterkte bij dit afscheid.
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PERSONEELSWIJZIGINGEN
Huize Ida
Josephine U. kwam als Interieurmedewerker de ploeg begin september versterken.
Nadel M. kreeg eind oktober als zorgkundige een contract van onbepaalde duur.
Sylvana M., zorgkundige, treedt uit dienst na haar zwangerschapsverlof halfweg
november.
Huize Beatrijs
Eveline D. kwam als zorgkundige in dienst eind september.
Bente V. komt als orthopedagoog sedert begin september meewerken in de ploeg.
Larissa H., zorgkundige, verlaat halfweg november Huize Sint Jozef.
Hove
Abena D. (Mathilda) gaat halfweg oktober ergens anders werken.
Algemene diensten
Emanuelle D, verpleegkundige komt sedert eind september de Mobiele Equipe
versterken.

VRIJWILLIGERS
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
… Voor de soep:
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om de wekelijkse soepactiviteit op
woensdagvoormiddag te ondersteunen.
Voel jij je geroepen om wekelijks met de bewoners ‘parret’ te snijden en de tranen
te laten lopen door het ajuinen schillen?
Geef dan snel een seintje aan Valérie!
… Voor de pannenkoekenbak:
Op dinsdag 12 en woensdag 13 november, telkens in de namiddag op iedere living.
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… Voor het seniorenfeest:
Op dinsdagnamiddag 19 november komen we in Elverdinge (OC Den Elver) samen
met de andere woonzorgcentra uit de regio voor het jaarlijkse seniorenfeest. We
gaan ernaartoe met de bus. Voor deze activiteit zijn wij op zoek naar 10 vrijwilligers
om de groep te begeleiden en te ondersteunen. We vertrekken hier omstreeks
13u15 en zijn terug tegen 17u30.
… Voor de uitstappen naar de kerstmarkt:
Huize Ida:

5/12/2019

Huize Beatrijs:

19/12/2019

Hove:

12/12/2019

TERUGBLIK VRIJWILLIGERSFEEST
Op vrijdag 27 september
verwelkomden we de groep vrijwilligers
voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Ook
dit jaar startten we met een
verrukkelijke menu in de cafetaria.
Tijdens het aperitief vierden we een
aantal mensen met hun jarenlange
inzet voor onze organisatie en
bewoners:
- Françoise Lambrecht: 5 jaar
- Cecile Vervaeke (10 jaar)
- Regine Dochy (20 jaar)
- Nicole Sercu (25 jaar)
Vele vrijwilligers haalden de pieren uit
mijn neus tijdens het feestmaal om
toch maar te kunnen te weten komen
waar we naartoe gingen gaan. Ik hield
mijn been stijf, en pas op het eind van
de middag, toen iedereen zijn bord had
weggezet en vest had aangetrokken
verkapte ik dat we naar ‘de oude
kaasmakerij’ in Passendale gingen.
Een educatieve en ontspannende
namiddag stond op het programma!
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En hier moest ik misschien nog ‘heel plezant’ aan toegevoegd hebben. Want wat
hebben we er gelachen! De gids, en ook enkele vrijwilligers, maakten heel wat
grappen en vertelden leuke anekdotes.
Heel boeiend! We sloten de namiddag af met een drankje en een kaasplankje.

DAG VAN DE VRIJWILLIGER
Op donderdag 5 december is het dag van de vrijwilliger!

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op donderdag 23 januari vindt de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers plaats.
Een uitnodiging volgt nog.
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À PROPOS
IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Maandag 4 november 2019. Café “De Groote Kruiskalksyde”.
“Maar Jozef, wat zijn uw pintjes toch klein vandaag!” roept een verbolgen Jeroom.
Gerard en Michel knikken hevig bevestigend, zodat waard Jef zich lichtjes geïrriteerd
en schoorvoetend naar de stamtafel begeeft. De baas kijkt het trio heel
schuldbewust aan. “Sorry hoor maats” , zegt hij bijna onhoorbaar, “maar onze
nieuwe, Vlaamse regering gaat op alles besparen, en misschien moet ik het ook
maar doen” Gerard zucht even: “Oh, al die politiekers toch. Ze geven hun ‘vriendjes’
allerlei ‘schone postjes’ en nochtans zijn de meeste onder hen echt dom. Toen ik
verleden week bij mijn notaris moest zijn, vertelde deze mij een erg sterk verhaal.
Hij had immers iemand nodig die heel goed kon tellen en schreef een sollicitatie uit.
De eerste die binnen kwam telde als volgt: “0, 2, 4, 6, 8, 10”. De notaris vroeg hem,
hoe dat kwam en hij antwoordde: “Ik was postbode en deelde alleen brieven uit aan
de rechtse kant. Een tweede telde: “10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1”. Die werkte vroeger
immers bij de NASA. Dan kwam nummer drie en warempel die telde correct.
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” Toen de notaris hem vroeg om verder te tellen, vervolgde
hij: “Zot, vrouw, heer, aas.” Je kunt het geloven of niet, hij was ambtenaar op één of
ander ministerie.”
Jeroom luistert aandachtig toe en zegt dan doodernstig: “Zeg mannen, kunnen jullie
me zeggen, wat politiek eigenlijk betekent?” Het is doodstil in de kroeg. “Kijk” zegt
hij, “ik leg het u uit aan de hand van een doodeenvoudig verhaaltje.
Op zekere dag vraagt een zoon aan zijn vader: “Pa, mag ik u misschien een moeilijke
vraag stellen. Jij bent een erg slim man en ik ben er van overtuigd dat jij het
antwoord kent. Wat is politiek?” Pa groeit een voet en wil zijn zoon dan ook een
gepast antwoord geven: “Kijk zoon, ik breng hier het geld binnen. Dit heten ze
kapitalisme. Je moeder beheert het geld. Dit heten ze de regering. Opa, die kijkt toe
of alles goed verloopt. Dit heet men de overheid. We hebben ook een dienstmeisje.
Dit is de arbeidersklasse. En dan hebben wij ook nog jou. We trachten alles te doen
voor jou, want jij bent het volk. Je klein broertje, dat nu nog luiers draagt, dat is de
toekomst.”
Met heel veel vragen in zijn hoofd, gaat de jongen ’s avonds naar bed. Maar opeens
hoort hij geroep en geschreeuw. Wanneer hij gaat kijken, merkt hij dat zijn broertje
in zijn luier heeft gedaan. In paniek rent hij naar de slaapkamer van zijn ouders.
Alleen zijn moeder ligt daar en die slaapt rustig door. Op de slaapkamer van het
dienstmeisje vindt hij zijn vader en het meisje in bed. Beiden maken heel
eigenaardige geluiden. En opa? Ja, die kijkt rustig toe!
’s Morgens vraagt pa: “En zoon, kun je nu met je eigen woorden zeggen, wat
‘politiek’ eigenlijk voor jou betekent?” “Ja”, antwoordt onze held. “Het kapitalisme
misbruikt de arbeidersklasse, terwijl de overheid en de regering toekijkt. En onze
toekomst wordt bevuild.”
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Ons onmondig politiek trio lijkt het begrepen te hebben, want ook waard Jozef kan
zijn politieke mening niet meer verstoppen. Hij heeft zelfs een verhaaltje klaar
staan: “Jantje is in een voetbalclub en gaat trainen. Wanneer hij op de club aankomt
bemerkt hij dat zijn trainer hypernerveus is. Zoals gewoonlijk plaatst onze
voetbalheld zijn fiets tegen het eerste paaltje dat hij ziet. De trainer komt naar hem
toe en zegt: “Jongen, wil je je fiets misschien niet tegen dat paaltje zetten, want
vandaag komen er twee ministers op bezoek”. Maar onze Jantje antwoordt: “Dat
geeft helemaal niets hoor. Ik heb hem toch op slot gedaan!”
Men bespaart echter ook op gelach, zodat Michel nu ook eens aan bod kom. Deze is
echter bloedserieus: “Ik heb in de krant gelezen,” beweert hij, “dat de V.N. een
enquête heeft gehouden over de gehele wereld. De vraag luidde: ‘Wilt u a.u.b. uw
eerlijke mening geven over de oplossing voor het tekort aan voedsel in de rest van de
wereld.’
Deze peiling is echter jammerlijk mislukt: In Afrika wisten ze niet wat ‘voedsel’ was
en in Oost-Europa wisten ze niet wat ‘eerlijk’ was. In Europa kenden ze ‘tekort’ niet
en in China was ‘mening’ taboe. In het Midden-Oosten kenden ze geen ‘oplossing’
en in Zuid-Amerika bestond ‘a.u.b.’ niet. Tenslotte wisten ze in de V.S. niet, waar de
‘rest van de wereld’ lag.
Het is stil in ‘De Groote Kruiskalksyde’. Buiten huilt de wind en heel wat blaadjes
dwarrelen naar beneden. Tijd om even na te denken. Het is immers november.

OVER HET WEER GESPROKEN!
NOVEMBER
2 november: Allerzielen
Trek een warme wintertrui aan!
Allerzielen zonder vuur
spaart geen brandhout uit de schuur
11 november: Sint-Maarten van Tours
Op de weg is het ‘gans’ rustig!
Als de ganzen op 11 november over de ijsschotsen gaan
dan gaan ze met Kerst door de modder
15 november: Leopoldus
Is het nu Leopold I, Leopold II of Leopold III?
Leopoldus die goed weder vindt,
blijft dat dagen goed gezind!
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DECEMBER
1 december: Eligius
Mannetje, val toch niet van de maan!
Vangt met Eligius de winter aan
dan stut men voor drie maal de maan
6 december: Nicolaas
Dit jaar krijg ik van de Sint een ijsje!
Brengt St Nicolaas ijs,
dan brengt Kerstmis regen!
25 december: Kerstmis
Vraag aan I.S. om de toren te dynamiteren!
Als de zon schijnt met Kerstmis op de toren
dan is het vlas verloren!

HOOR!

DAAR IS SCOOP!

Schorpioen
24 oktober – 22 november
Dag aarts gevaarlijke Schorpioen! Jawel Schorpioentje, ook jij ben reeds op
pensioen, maar je weet niet hoe je dagen in te vullen. Weet je, ik heb een
uitstekend voorstel voor u! Omdat je bijzonder wilskrachtig bent en vooral
gepassioneerd kan je wellicht bij Sint-Maarten aan de slag als zwarte strepenpiet.
Omdat je ook een handige Harry bent zal de Sint u graag zien komen. Je negatieve
eigenschappen zoals jaloersheid en koppigheid stopt de Heilige Man heel zeker in
een postpakket, dat hij dan laat afleveren aan de deur van …. Het Witte Huis.
Boogschutter
23 november – 21 december
Dag doel rakende Boogschutter! Ook al met pensioen? Sta jij dan ook de hele dag
met je vingers te draaien? Heb jij ook zin in een uitdagende flexi job? O. K! Je weet
het, je bent wel wat impulsief en losbandig, maar toch maak je een goede kans om
te worden aangenomen van Sint-Nikolaas.
Je kunt het misschien proberen als veelkleurige Piet, of als kapitein van zijn
stoomboot. Pas echter dan op van Piet Piraat, want rond 6 december is het massaal
in onze contreien aanwezig!
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Steenbok
22 december – 21 januari
Dag Steenbok op de rots! Wees niet bang, dus geen gekots! Meteen ben jij de derde
gepensioneerde in ons rijtje. We zijn er echter van overtuigd. Ook jij bent op zoek
naar een passend baantje en dat hebben we voor u! We kwamen immers te weten
dat het rendier van de Kerstman ernstig ziek is. Hij moet dus dringend op zoek naar
een vervangrendier. Laat je misschien dan niet Rudolf noemen , maar kies desnoods
voor….. Adolf !

11 NOVEMBER 1918: WAPENSTILSTAND
De Belgische soldaat Jules Leroy schrijft:
We lagen aan ’t kanaal van Landegem. Ik
zat in de kelder van een dokter. ‘k Heb nog
nooit een beter schietpositie gehad. ‘k Kon
heel het kanaal zien. Plots begonnen de
klaroenen te blazen van alle kanten. Wat
was dat? Dat kwam zo onverwacht. Eerst
waren we verbouwereerd. Schuin voor ons
zagen we eindelijk Duitsers naar boven komen. Ze blaasden ook langs daar, aan de
andere kant van de vaart. Totdat ze al bovenkwamen. Dat is ongelooflijk! ’t Was
gedaan! We hadden het overleefd! We hadden al gezegd: “Dat is voor de rest van
ons leven zeker. Die miserie, honger, koude en dagelijks de dood voor ogen. Meer
dan vier jaar. En dan was het zo bruusk gedaan!”
Onze vreugde was ongelooflijk groot!
OUD KERSTLIED

Engelkens door ’t luchtruim zwevend
Zongen zo blijk , zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!

51

52

