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INTRODUCTIE 

 

Beste  

De coronacrisis heeft een enorme invloed op ieder van ons, en ons leven ingrijpend 
veranderd! 

We dienen te leven met bepaalde onzekerheden, er worden ons aanpassingen in 
onze levenswijze gevraagd… 

Als woonzorgcentrum werden we hard getroffen. Ondanks alle inspanningen 
hebben we het virus niet uit ons WZC kunnen houden. In april zijn er 42 bewoners 
besmet geraakt met covid-19;  16 bewoners overleefden het niet.  

Momenteel is het in het woonzorgcentrum ‘anders’ wonen, leven en werken; 

 Bewoners verblijven er op hun vaste afdeling, activiteiten worden 
aangeboden in kleine vaste groepen, 

 De bewoners krijgen zorg door een vast team van medewerkers, 

 Bezoeken zijn er beperkt in tijd en aantal. 
 

Bij het schrijven van dit voorwoord zitten we in rustigere ‘corona’ tijden en worden 
door de overheid heel wat veiligheidsmaatregelen afgebouwd en/of versoepeld.  

We kunnen in het woonzorgcentrum nieuwe activiteiten opzetten, deze nieuwe 
activiteiten gebeuren steeds in een context waarin veiligheid en welzijn van de 
bewoners en hun familie voorop staat. 

Verder in deze huiskrant kan je het activiteitenaanbod voor de komende 
zomermaanden terugvinden. 

Gezien de kwetsbaarheid van onze bewoners rekenen we verder op ieders 
verantwoordelijkheid en burgerzin. Samen werken we verder aan een ‘veilige’ maar 
aangename woon- en leefomgeving voor onze bewoners. 

#samen tegen corona 

Hilde Hemelsoen 
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ZINGEVING 

Terugblik na de voorbije maanden: 

HET WERD EEN ANDER ’PASEN’DIT JAAR 
Er kon geen verzorgde liturgie gegeven en gevierd worden tijdens de’ goede week’, 

geen mooie versiering op de ‘Hoogdag’ zoals we gewoon zijn….,want alles moest op 

afstand, iedereen moest op kamer blijven of op flat…omwille van de 

coronamaatregelen. 

Maar we hebben in deze ‘Coronatijd’ gevoeld en beseft: 

Dat ‘Het Pasen vieren’ niet enkel hoeft gevierd worden in ‘de Kapel’ maar hier 

evenzeer voelbaar was in onze werking. Het was een ‘Pasen’ als nooit tevoren. 

We voelden: 

                 De Pasen van weerbaarheid en veerkracht, 

                 De Pasen van solidariteit en verbondenheid, 

                 De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen. 

 

MEIMAAND - MARIAMAAND 
Ook Maria werd toch in deze periode in het licht gezet: haar beeld werd versierd in 

onze Kapel, we hingen foto’s op in de livings,  er werden Marialiedjes gezongen en 

gebeden en er werden kaarsjes gebrand. 
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VAKANTIEWENS 
Ik wens je toe wat velen niet hebben: TIJD 

Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 

en wanneer het je past, daar iets mee te doen. 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 

niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te stralen. 

Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 

maar tijd voor rust en gemoed. 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven  

als tijd voor verwondering, 

voor vertrouwen 

in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

Ik wens je tijd 

om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien … 

Ik wens je tijd 

om opnieuw te hopen en te beminnen, 

want uitstel van die tijd heeft geen zin. 

Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden, 

en elke dag, elk uur 

als een geschenk te ervaren. 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 

en er een deugddoende en zinrijke vakantie van te maken.             

 

Ellen Vanduynslager 
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WEKELIJKSE VIERINGEN IN DE KAPEL 
Er kan op vrijdag nog steeds geen wekelijkse viering doorgaan omwille van de 

coronamaatregelen. 

We houden jullie zeker verder op de hoogte hierrond. 

 

LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS 

 

In deze moeilijke tijden kregen we van een flatbewoner de volgende mooie 
woorden om ons een hart onder de riem te steken: 

 

Bedankt 

Bedankt die ons elke morgen 

Een beetje warm geluk bezorgen. 

Bedankt zij die ons verblijden 

En die ons troosten in ons lijden 

En die hun zorgen aan ons wijden 

En al wat pijn doet steeds vermijden! 

Bedankt die ons niet verlaten 

En die met ons een beetje praten 

En die zeer moedig en bereid 

Ook zorgen voor gezelligheid! 

 

Deze woorden zorgden op hun beurt voor veel dankbaarheid bij de medewerkers. 
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EVEN STIL STAAN BIJ DE VOORBIJE PERIODE… 

Het coronavirus sloeg de voorbije periode hard toe in Huize Sint-Jozef.  We verloren 
zestien bewoners. Het verlies van al deze mensen was hard om te dragen, zowel 
voor de familie als voor de medewerkers. Het afscheid vond niet in ideale 
omstandigheden plaats. Geliefden, dierbare familieleden en vrienden konden geen 
afscheid nemen zoals het hoort, dit door de strikte veiligheidsmaatregelen die toen 
golden.  

We wensen op dinsdagnamiddag 8 september een herdenkingsviering te 
organiseren voor de familie van alle overleden bewoners in deze corona-crisis.                     
Zo kunnen we op gepaste wijze afscheid nemen van de bewoners die zijn 
heengegaan. We brengen de betrokken familie in de maand augustus persoonlijk op 
de hoogte. 

We laten hieronder enkele bewoners en medewerkers aan het woord. Zij brengen 
hun verhaal. Ze vertellen hoe zij de corona-crisis hebben beleefd in Huize Sint-
Jozef. 

Het was vooral plots dat iedereen op de kamer moest blijven. We wisten eerst niet 
zo goed wat er aan de hand was. Na enkele dagen begon het gemis te komen van 
naar de living te gaan en eens een ontbijt te eten, bij de andere bewoners te zitten 
en eens een praatje te doen…  

Nadat het een gewoonte werd van op de kamer te zitten kon ik wel wat genieten 
van de rust en de stilte  

Ik miste voornamelijk de aanwezigheid van anderen waaronder familie, andere 
bewoners, bezoek die eens langskwam. Ik ben het personeel die eens tijd kon 
vrijmaken voor een babbeltje ook zeer dankbaar. De dagen op de kamer waren 
soms lang en eentonig maar die babbeltjes deden mij zeker goed. Het brak mijn 
dag een beetje. 

Ik leef op goede hoop, dat alles nu de goeie richting uitgaat. Met de versoepelingen 
die er in huis gebeuren ben ik zeer tevreden. De organisatie van het bezoek zat 
zeer goed waardoor ik mijn dochter eens van dichterbij kon zien.  
En vorige week kon ik zelfs een wandeling maken rondom Huize Sint-Jozef met 
haar. Die wandelingen lijken lastiger dan voor corona. Meer beweging doet mij 
opnieuw goed!  

Jenny Aneca - bewoonster Hove WZC 

* 

Ik vond het heel lastig dat de lockdown zo lang heeft geduurd. De hele tijd op mijn 
kamer zitten is niets voor mij. Het was voor mij moeilijk dat er geen bezoek binnen 
mocht en dat ik ook niet naar buiten mocht. Voor mij was het ook niet hetzelfde om 
met familie te spreken als zij in het paadje staan en ikzelf op mijn terras. Op die 
manier kun je niet alles zeggen die je anders wel zou zeggen. Gelukkig was er wel 
de mogelijkheid om met mijn familie te bellen. Ik had het er ook lastig mee dat er 
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geen contact was met de medebewoners. Uitstapjes heb ik niet echt gemist, het 
bezoek wel. Ik ben in ieder geval blij dat bezoek nu terug toegelaten is en ik ook 
soms met een enkele medebewoners in de living kan praten (op veilige afstand). 
Ook ik had wat angst om besmet te raken met het coronavirus omdat ik gezien 
mijn leeftijd wel in de risicogroep zit.  

Vancaeyzele Jacqueline – bewoonster Residentie Louise 

* 

Het coronavirus was eigenlijk een overval van een 
onzichtbare vijand. Een aanval van de natuur tegen de 
mens. In het begin waren er veel onzekerheden over waar 
en wanneer het virus zou optreden. Toen de eerste 
bewoner door het coronavirus werd besmet, bracht dit 
een schok teweeg door onze voorziening. Iedere morgen 
was het bang afwachten wie er de dag voordien erbij 
gekomen was. Iedereen liep op de toppen van hun tenen 
om verdere besmetting te voorkomen. We wisten ook niet 
wat de meest efficiënte aanpak was. Mondmasker dragen, 
handen veelvuldig wassen, handgel en handschoenen 
werden een vast onderdeel van onze bescherming. Daar bovenop kwam de 
schort en de face shield als bescherming bij de vermoedelijk besmette en 
de besmette bewoners. De regels werden gaandeweg strenger en de 
bewoners bleven op kamer. Dit was zeker ook een zware belasting voor de 
bewoners omdat het sociale aspect wegviel. De bewoners stelden veel 
vragen en het was ook niet altijd gemakkelijk om daarop een antwoord te 
geven. 

Hierdoor werden onze mogelijkheden als kinesist beperkt en werd de 
kamer onze behandelingsruimte. Creatief omgaan met beperkte 
mogelijkheden was de boodschap. Aangezien de logistieke taken verzwaard 
werden, konden we ook daar graag ons steentje bijdragen. Helpen in de 
keuken van de dienst of mensen helpen met het nuttigen van hun maaltijd 
werd een vast onderdeel van de dag. 

Hierbij wil ik ook nog eens mijn grote bewondering en appreciatie 
meegeven voor de cohorte afdeling, die moeilijke tijden hebben 
meegemaakt. En dit met het grootste en de best mogelijke aanpak 
doorstaan hebben. Een heel grote proficiat van mijnentwege en ook voor 
iedereen die er dicht bij betrokken was!                                                                                       

Dirk Roquet – kinesitherapeut Huize Ida 

* 
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Gedurende de lockdown heb ik mij goed kunnen bezighouden met onder andere 

het lezen van dagbladen. Ik miste het wel dat er mensen op bezoek kwamen. Ik 

ben een tijdje bang geweest om zelf besmet te worden omdat ik sowieso al wat 

kort van adem ben. Deze schrik is er ondertussen al wat uit. Ik ben heel 

enthousiast dat ik deze namiddag terug kan kaarten met medebewoners.  

Hennin André  - bewoner Residentie Louise   

* 

We zullen de maanden maart- april niet snel vergeten. 

Opeens stond alles in rep en roer door de uitbraak van het 

corona virus.  Alles viel stil, heel snel wisten we dat wij op 

Huize Beatrijs een uitbraak hadden, alleen dan wisten we 

nog niet hoe groot die ging zijn. We gaven allen het beste 

van onszelf. Onze afdeling werd omgebouwd om de cohort 

zorg te kunnen uitvoeren. Zieke bewoners van andere diensten werden bij ons 

opgenomen om een verdere verspreiding te voorkomen. De familie van de besmette 

bewoners werden opgebeld, dit was mijn taak samen met Karoline Merveillie om de 

families op de hoogte te houden, dit was onze taak voor een periode, we wisten niet 

hoelang, hoeveel,.. we waren vertrokken. Ikzelf was ook angstig wie er van ons ging 

ziek vallen, hoeveel bewoners, hoeveel zieke personeelsleden, gaan er medewerkers 

in het ziekenhuis landen, hoe gaan we ons organiseren ook al waren we voorbereid, 

toch was het een enorme uitdaging.  

Het was een andere manier van werken, een manier dat wij niet gewoon zijn. We 

moesten anders werken, de livingwerking kon niet meer doorgaan, alle bewoners 

moesten op kamer blijven en waren voor alles afhankelijk. De hygiënische 

maatregelen gingen nog een trap hoger. We deden onze volledige beschermkledij 

aan, deurklinken werden riskant.  Een medewerker vroeg me: ‘Kelly, we zijn toch 

geen ziekenhuis?’ Ik zei: ‘we zijn nu voor enkele weken vertrokken in deze setting.’ 

Het is hard om je mooie huiselijke afdeling te zien veranderen in een ziekenboeg 

maar we hadden geen keuze, er was maar 1 weg en die was vooruit.  

We moesten afscheid nemen van bewoners die lang bij ons op de afdeling waren 

maar ook van bewoners die we kort gekend hebben. De families kregen de kans om 

afscheid te nemen van moeder of vader. We zijn dankbaar hiervoor, maar de angst 

die ik gezien heb bij familieleden om de afdeling binnen te komen was zeer 

aangrijpend. Dit was geen comfortzorg zoals we het gewoon waren, nu moest het 

op afstand en met regels, familie deed beschermkledij aan, soms met een klein hart. 
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Wij begrepen dit en worstelden hier zelf ook mee. Het was moeilijk om familie te 

wijzen wat ze moesten doen voor ze de afdeling binnen kwamen, maar zij deden dit 

en begrepen dit. 

We namen afscheid van zestien bewoners. Vijventwintig bewoners hebben we 

kunnen redden. Elke casus was uniek, elke bewoner reageerde anders op het virus. 

We deden ook meerdere ziekenhuisopnames omdat we de strijd aan het verliezen 

waren, slechts één bewoner is terug kunnen keren. De families die langskwamen 

waren zeer begripvol hun woorden deden ons deugd. Dankjewel ook aan jullie, jullie 

blik vertelde meer dan woorden. 

Het is zeer confronterend als je plots zo snel zo veel lege kamers op je afdeling hebt, 

dat je 3 overlijdens op 1 dag hebt. Wanneer je denkt die bewoner is beter en plots 

komt die toch te overlijden, het is confronterend als je elke bewoner  in kader op 

tafel ziet staan als herinnering en denkt ik zal toch de tafel niet moeten verruimen? 

Heel veel emoties gingen gepaard met verpleegkundige en zorgkundige taken. De 

woonbegeleiders deden hun werk verder op een andere manier. Chapeau!  

We waren zeer tevreden wanneer onze eerste 

bewoner de cohorte mocht verlaten, dit 

gebeurde met een luid applaus gevolgd door 

een huilbui van ontlading en opluchting. Hier 

haalden we moed uit.  

Team Huize Beatrijs is nog een hechtere groep 

geworden. Elk ieder van hen gaf het beste van 

zichzelf. Sommige collega’s vielen ziek , 

voelden zich schuldig, beschaamd dat ze niet meer konden werken . Andere hadden 

de uitdaging om een opsplitsing te maken tussen de vermoedens, en bevestigde 

besmettingen. Dit was niet gemakkelijk. Nog andere collega’s stonden in voor de 

poets, orde en netheid in de living, gangen, kamers, ontsmetten van de deurklinken, 

verhuizen van bewoners. Alles moest gebeuren.  

We kregen ook hulp van andere diensten, ook voor hen was het niet evident om in 

te springen, maar ook jullie hebben het goed gedaan.                                        Ik wil 

dan ook nog eens iedereen bedanken voor hun inzet van de voorbije periode maar 

ook voor wat ze nu nog dagdagelijks doen. Het virus is niet weg, we moeten alert 

blijven en het risico zo laag mogelijk proberen te houden. We schakelen zeer snel.  
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Voor ons was en is het nog moeilijk om opnieuw bezoek toe te laten, om weer naar 

het ‘normale’ te gaan. Dit alles gebeurt met een klein hartje. Maar toch zijn we blij 

dat onze bewoners opnieuw hun familie kunnen zien.  

Kelly  Rollé  - Diensthoofd zorg Huize Beatrijs  

* 

Covid19, een virus dat het hele leven binnen het 

woonzorgcentrum veranderde. Ik heb me bij de 

situatie neergelegd want zelf kon ik er niets aan 

veranderen. 

De dagen tijdens de lockdown gingen veel trager 

voorbij dan anders. Mijn vaste activiteiten zoals 

kaarten kon ik niet meer uitvoeren. Het bezoek van 

familie miste ik enorm, maar gelukkig kwamen mijn 

dochters elke dag zwaaien aan het raam. Daarnaast probeerde ik mijn 

dagen op te vullen met woordzoekers, tv, boeken en kranten, …  . 

Ondanks de moeilijke situatie wil ik alle medewerkers bedanken om 

elke dag mij met een lach te verzorgen. De enorme bezorgdheid naar 

ons toe siert hen enorm.  

Het enige wat mij in de situatie bezighoudt is dat mensen het niet 

meer zou nauw nemen met de maatregelen. Ik verlang weer tot alles 

normaal wordt, maar als mensen de maatregelen blijven overtreden 

wordt dit moeilijk. 

Andreas De Deygere- bewoner Huize Beatrijs 

* 

Het coronavirus leek zo onwaarschijnlijk, maar toch 

kwam het plots dichtbij. Het ongeloof dat zo’n virus 

binnen in ons woonzorgcentrum aanwezig was leefde 

in het hele team. Al spoedig werd de beschermde 

afdeling omgebouwd tot een geïsoleerde 

cohortafdeling. 

In het begin was het vooral grote angst en chaos die overheerste. Alles 

verliep anders en was zo snel veranderd, dit zorgde dan op zijn manier weer 

voor een zware fysieke en mentale werkbelasting. Aan de andere kant zaten 
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mijn collega’s en ik in dezelfde situatie waardoor er echt altijd een 

steunpilaar aanwezig was als het even teveel werd in deze donkere periode. 

Zo kon je altijd op elkaar rekenen om eens te ventileren over alles die er aan 

de hand was, echter was het niet alleen zwaar belastend voor de collega’s, 

maar ook voor de bewoners. 

De kamerisolatie viel bijzonder zwaar maar door het oprichten van 

verschillende initiatieven zoals de zwaaibezoeken, videocalls, de vele 

kaartjes die we hebben ontvangen, contact met facebook, etc… verbrak deze 

eenzaamheid vaak toch voor even op de kamer. 

Ondanks dat Covid19 veel ongelukken met zich meebracht, ben ik er wel 

door beginnen nadenken dat de kleine simpele dingen ook heel bijzonder 

kunnen zijn. Het geluk dat deze kleine simpele dingen met zicht 

meebrachten, niet alleen voor mij, maar ook voor de bewoners gaf mij de 

voldoening en kracht om verder te blijven gaan. 

Echter is er toch één opmerkelijke gebeurtenis die mij altijd gaat bijblijven; 

onze herdenkingstafel waar alle foto’s van overleden bewoners opstaan. 

Doorheen deze periode bleef dit maar groeien en werd je telkens opnieuw 

geconfronteerd met het grote gemis en verdriet van de verloren levens. 

Bente Vanwalleghem – Woonbegeleider Huize Beatrijs 

* 

Het is een gevecht met de onzichtbare vijand. Het gaf een raar gevoel, je weet niet 

wanneer hij zou aanvallen. 

Het was een machteloze situatie, bewoners mochten hun kinderen niet zien en 
hadden veel verdriet. Je kon bewoners ook geen knuffel geven om hen te troosten.  

Het belangrijkste was in deze periode om bewoners te laten voelen dat je er voor 
hen bent. Door dingen te doen die ze graag hebben. Ook een luisterend oor zijn 
voor de bewoners, betekende heel veel voor de mensen.  

In deze periode besef je dat het geluk in kleine dingen zit. Dat zagen we voordien 
misschien minder snel. We moeten opnieuw leren de kleinere dingen te waarderen 
en hiervoor heel dankbaar zijn. Een natuurwandeling heeft voor mezelf nu nog een 
grotere waarde… Je hebt ook meer oog voor details. Eigenlijk kennen we heel veel 
vrijheid en gaan we ervan uit dat dit allemaal zo vanzelfsprekend is… Maar is dat 
eigenlijk wel? 

Carla Bruneel – verpleegkundige Hove 
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Tot slot zijn ook enkele dankwoordjes op zijn plaats… 
 

Bedankt aan alle familieleden, vrijwilligers, mensen uit de buurt, kinderen van de 
school … die ons steunden met attenties, kaartjes, lekkernijen en andere 
deugddoende boodschappen. Het gaf ons veel 
moed te weten dat jullie ons steunden! 

 

Kinderen van de school en uit de buurt zorgen voor tekeningen en vlinders, die we 
aan de ramen plakten. 

De familie Houvenaghel trakteerde met verse pannenkoeken voor de bewoners! 

 

We brachten alles 
bijeen op onze 
“Goeie-moed-
hoek” aan het 
onthaal. 

 

 

 

Bedankt aan de vele vrijwilligers die zich engageerden voor onze bewoners… 

Vanuit verschillende hoeken en windrichtingen kwamen vrijwilligers zich aanmelden 
om een handje te helpen in deze moeilijke tijd. Onze kapper, mensen van het Rode 
Kruis, vrijwilligers van Zorgnetwerk Ieper, studenten, mensen uit de buurt, oud-
medewerkers, … boden zich aan. Het is fantastisch om te zien en te voelen hoe 
paraat stond en zich spontaan aanmeldde om de bewoners en medewerkers te 
helpen. 

Via deze weg willen we hen bedanken voor hun ondersteuning bij logistieke taken, 
het poetsen van de kamers, ondersteuning van het onthaal, rondbrengen van 
maaltijden in de assistentiewoningen,… 

Er volgt een gepaste attentie voor één ieder van jullie! 
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Bedankt aan alle medewerkers die het beste van zichzelf gaven… en dit nog altijd 
doen! 

De corona-crisis zorgde voor een grote uitdaging, op 
beleidsniveau als op de werkvloer. Nieuwe afspraken en 
werkvoorschriften deden hun intrede, extra 
dienstverlening werd opgezet voor de bewoners van de 
assistentiewoningen als het woonzorgcentrum, op 
hygiënisch vlak diende er volledig anders gewerkt te 
worden, de focus in het wonen ging naar individuele 
activiteiten en nog zoveel meer uitdagingen die ons pad 
kruisten… 

Alle mensen, voor en achter de schermen, hebben zich 
voor de volle 100% ingezet. Waarvoor een oprechte 
dankuwel! Mevrouw Hilde Hemelsoen, algemeen directeur en dr. Dries 
Haghedooren, coördinerend en raadgevend arts, willen we ook bedanken voor hun 
nauwgezette coördinatie, steun en opvolging gedurende deze periode. 
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BEWONERSNIEUWS 

JARIGE BEWONERS  
Juli 
 

Eric Verstrynge  03/07/1935   85 jaar  K226  Hove  
Joseph Lambert  03/07/1944  76 jaar  K101 Huize Beatrijs 
Daniël Heughebaert   05/07/1936   84 jaar K230  Hove  
Gery Lepla   06/07/1934   86 jaar K116 Huize Beatrijs  
Mariette Deroo   15/07/1936   84 jaar  K19   Huize Ida  
Godelieve Leire  16/07/1929  91 jaar K2  Huize Ida 
Anna Masschelein   16/07/1922  98 jaar K133 Huize Beatrijs 
Lauretta Vaernewyck  21/07/1928  92 jaar K229 Hove 
Joël Delheye  31/07/1936  84 jaar K206 Hove 
 

Augustus 
Rosette Petillion   07/08/1939   81 jaar  K12   Huize Ida  
Andrea Vanoudendicke   10/08/1932   88 jaar  K9   Huize Ida  
Margueritte Debreyer   11/08/1934   86 jaar  K220  Hove  
Gilberta Deneve  11/08/1929  91 jaar  K5  Huize Ida 
Simone Osaer   20/08/1961   59 jaar  K25   Huize Ida 
Eugène Plets  20/08/1934  86 jaar K117  Huize Beatrijs 
Elza Denys   25/08/1928   92 jaar  K208  Hove  
Paula Lermytte   25/08/1950   70 jaar  K221  Hove  
Fernande Haelewijn   27/08/1930   90 jaar  K203  Hove  
Suzanne Van Neer  29/08/1942   78 jaar  K114  Huize Beatrijs 
Monique Moentjens   31/08/1936  84 jaar  K129 Huize Beatrijs 
 

Proficiat aan de jarigen! 

VERHUISD 
Op woensdag 29 april verhuisde Maurits Ryckeboer van kamer 24 naar kamer 20 
(Huize Ida). 
Mevrouw Yvonne Cnockaert ruilde op dinsdag 5 mei kamer 146 in voor kamer 148 
(Huize Beatrijs). 
De heer Joël Delheye wisselde op maandag 11 mei van afdeling. Joel woont nu in 
kamer 206 (Hove 0). 
Mevrouw Astrid Denuwelaere ruilde kamer 120 in voor kamer 113 (Huize Beatrijs). 

 

NIEUWE BEWONERS  
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In onze vorige editie werd per vergissing niet vermeld dat mevrouw Anna 
Masschelein uit Zonnebeke haar intrek nam in kamer 133 (Huize Beatrijs). 

We hopen dat Anna het ondanks de moeilijke situatie met het corona-virus 
ondertussen goed gewoon is in ons huis.  

Op vrijdag 20 maart nam de heer Michel Vansuyt zijn intrek in kamer 15. Michel is 
afkomstig van Ieper. 

Mevrouw Monique Garrein uit Ieper kwam op 26 maart in kamer 212 (Hove) 
wonen. 

Mevrouw Jacqueline Reggers uit Ieper, verblijft sinds 20 april in kamer 130 (Huize 
Beatrijs) 

Op 22 april nam mevrouw Suzanne Gauquie haar intrek in kamer 215, en op 17 juni 
verhuisde ze naar kamer 225(Hove). Suzanne is ook afkomstig van Ieper.  

De heer Donald Debleu uit Ieper nam op donderdag 23 april zijn intrek in kamer 1 
(Huize Ida). 

Op 5 mei kwam mevrouw Laurianne Timmerman uit Ieper Huize Beatrijs vervoegen. 
Ze verblijft in kamer 106. 

De heer Germain Deschepper woont sinds 11 mei in kamer 23 (Huize Ida). Germain 
is van Wervik afkomstig. 

Dinsdag 19 mei kwam de heer Lucien Deconinck Huize Beatrijs vervoegen. Hij is 
afkomstig uit Zillebeke en woont in kamer 122. 

De heer Willy Tresy uit Ieper woont sinds 22 mei in kamer 109 (Huize Beatrijs). 

Op maandag 25 mei nam de heer Daniel Masure zijn intrek in kamer 143 (Huize 
Beatrijs). Daniël is afkomstig van Ieper. 

Mevrouw Monique Moentjens verblijft sinds 2 juni in kamer 129 (Huize Beatrijs). 

Op donderdag 11 juni kwam de heer Daniël Hoorelbeke uit Menen , zijn intrek 
nemen in kamer 107 (Huize Beatrijs). 

De heer Jacques Declerq, afkomstig uit Ieper, verblijft sinds 16 juni in kamer 115 
(Huize Beatrijs). 

De heer Johny Kerrinckx, eveneens uit Ieper, nam  op 18 juni zijn intrek in kamer 
121 (Huize Beatrijs). 

 

OVERLIJDENS 
De heer José Verstraete is op dinsdag 17 maart overleden. José werd 72 jaar en 
woonde in kamer 15 (Huize Ida). 
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Op vrijdag 20 maart is de heer Alfons Meuleman (Hove kamer 212) overleden.  
Alfons werd 89 jaar. 

De heer Lachène Guessoum is op donderdag 9 april ingeslapen. Hij verbleef in 
kamer 108 (Huize Beatrijs) en was 73 jaar. 

Eveneens op 9 april is mevrouw Bertha Debruyne, uit Hove kamer 215, overleden. 
Bertha werd 91 jaar. 

Mevrouw Adeline Deraeve uit kamer 113 (Huize Beatrijs) is op 10 april op 93-jarige 
leeftijd van ons heengegaan.  

Mevrouw Gabriëlle Geldof is op 14 april in het ziekenhuis overleden. Gabriëlle 
verbleef in kamer 130 (Huize Beatrijs) en was 82 jaar. 

Op woensdag 15 april namen we afscheid van de heer Frans Denorme en mevrouw 
Rosette Goudezeune. 

Frans verbleef in kamer 121 (Huize Beatrijs) en werd 71 jaar, Rosette woonde in 
Hove, kamer 206 en werd 89 jaar. 

Mevrouw Mathilde Lampens en mevrouw Agnes Herman zijn op donderdag 16 april 
overleden. Mathilde verbleef in kamer 128 (Huize Beatrijs) en werd 91 jaar, Agnes 
woonde in kamer 107(Huize Beatrijs) en werd 95 jaar. 

Op vrijdag 17 april is mevrouw Simonne De Creus overleden. Simonne werd 90 jaar 
en woonde in kamer 1 (Huize Ida). 

Zondag 19 april zijn de heer Norbert Dewaele en de heer Roger Verfaillie gestorven. 
Beiden verbleven in Huize Beatrijs, respectievelijk in kamer 115 en 118. Norbert 
werd 84 jaar, Roger 94. 

Mevrouw Christiana Deleu uit kamer 23 (Huize Ida) is op dinsdag 22 april op 73-
jarige leeftijd van ons heengegaan. 

Op donderdag 23 april is mevrouw Raymonde Tytgat rustig ingeslapen. Raymonde 
verbleef in kamer 143 (Huize Beatrijs) en werd net geen 92 jaar. 

Een paar uurtjes later is ook de heer Emiel Devaere uit kamer 148 van ons 
heengegaan. Emiel was 85 jaar en is de papa van onze medewerkers Sandra en 
Katrien Devaere . 

Ook mevrouw Raymonde Boulet is op 23 april gestorven. Raymonde woonde in 
kamer 20 (Huize Ida) en werd 97 jaar. 

Mevrouw Mariëtte Ververken is op vrijdag 24 april in het ziekenhuis overleden. 
Mariëtte woonde in kamer 147 (Huize Beatrijs) en was de echtgenote van Sylvère 
Maes (Huize Beatrijs) en tante van onze zorgkundige Nathalie Claerebout. Mariëtte 
werd 74 jaar. 

Eveneens op 24 april is mevrouw Paula Wydock gestorven. Paula woonde in kamer 
109 (Huize Beatrijs) en werd 92 jaar. 
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Maandag 27 april is mevrouw Rita Gryson, echtgenote van Maurits Ryckeboer uit 
kamer 24 (Huize Ida) overleden. Rita  werd 88 jaar. 

Op woensdag 29 april is mevrouw Lucienne Duriez zachtjes ingeslapen. Lucienne 
verbleef met haar dochter Marie-Thérèse in kamer 145 (Huize Beatrijs) en werd 91 
jaar. 

De heer Walther Fieu is op zondag 3 mei van ons heengegaan, Walther woonde in 
kamer 106 (Huize Beatrijs) en werd 85 jaar. 

Op dinsdag 12 mei is mevrouw Jacqueline Demeyere op 82-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis overleden. Jacqueline woonde in kamer 129 (Huize Beatrijs). 

De 88-jarige Lydia Janssen is op woensdag 13 mei in het ziekenhuis gestorven. 
Lydia woonde in kamer 11 (Huize Ida).   

Mevrouw Simonne Dickele werd 85 jaar. Zij woonde in kamer 121(Huize Beatrijs) en 
is op dinsdag 2 juni overleden. 

Op zaterdag 20 juni is zuster Germana Tavernier (zuster Marie Marthe) rustig 
ingeslapen. Zij werd 98 jaar en verbleef in kamer 232 (Hove). 

De heer Henri Bonduwe overleed op zondag 21 juni. Hij woonde in kamer 4 (Huize 
Ida en werd 90 jaar.  

De 94-jarige mevrouw Jacqueline Claeys (Hove, Kamer 210) is op dinsdag 23 juni 
gestorven. 

 

We wensen alle familieleden en dierbaren van onze overledenen heel veel sterkte in 
deze tijden van afscheid. 
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HUIZE IDA 

TERUGBLIK OP DE VOORBIJE PERIODE 
Het waren dikwijls lange dagen, maar met het hele team en ondersteuning van de 
staf en de pastorale zorgmedewerker trachten we de dagen te kleuren met leuke 
activiteiten.  

De cafetaria op wieltjes, de mobiele platendraaier, gesprekken met medewerkers, 
videochats en telefoontjes van kinderen en kleinkinderen, zijn daarvan enkele 
voorbeelden.  

Hieronder een korte terugblik. 

Enkele bewoners genoten in maart van de eerste lentezon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De baknamiddagen op vrijdag gingen zoveel mogelijk door zoals gepland. 
Pannenkoeken wisselden af met wafels.  



Huize Ida 

 
 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons Hilde transformeerde tot een echte 
discobar. Wekelijks kwam zij langs op de 
kamers met muziek. Bewoners konden 
hun favoriete plaatje aanvragen. 

 

 

 

Vanaf eind april lieten we activiteiten in 
kleine groepen terug toe in de living. Zo 
werden er gezelschapsspelen als andere 
activiteiten, vanop voldoende afstand, 
uitgevoerd. 

 

 

 

We nodigden de broers Decraemer uit 
voor een muzikaal optreden in onze 
binnentuin. Bewoners konden in de tuin 
of van achter het venster meegenieten 
van de nostaligische liedjes die ze 
brachten. 
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De cafetaria op wieltjes deed wekelijks zijn toer op donderdag op de dienst. 
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Dag en datum Activiteit: Huize Ida Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/07 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 02/07 Wandeling 14u30 bewegingsruimte 

Vrijdag 03/07 ijsfestijn 14u30 Living 

Maandag 06/07 welnesskoffer 14u30 Living 

Dinsdag 07/07 Bingo 14u30 Living 

Woensdag 08/07 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 09/07 Wandeling 14u30bewegingsruimte 

Vrijdag 10/07 Ijsfestijn 14u30 Living 

Maandag 13/07 Muzieknamiddag 14u30 Living 

Dinsdag 14/07 Uno 14u30 Living 

Woensdag 15/07 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 16/07 Wandeling 14u30 bewegingsruimte 

Vrijdag 17/07 Ijsfestijn 14u30 living 

Maandag 20/07 Hoger Lager 14u30 Living 

Dinsdag 21/07 Plaatjes aanvragen 14u30 Living 

Woensdag 22/07 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 23/07 Wandeling 14u30bewegingsruimte 

Vrijdag 24/07 Ijsfestijn 14u30 living 

Maandag 27/07 Manicure of voetbadjes 14u30 Living 

Dinsdag 28/07 Filmnamiddag 14u30 Living 

Dinsdag 28/07 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Woensdag 29/07 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 30/07 Wandeling 14u30bewegingsruimte 

Vrijdag 31/07 Ijsfestijn 14u30 Living 
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Maandag 03/08 Reminisentie 14u30 Living 

Dinsdag 04/08 Kubb 14u30 Living 

Woensdag 05/08 Individueel 14u30 Living 

Donderdag 06/08 Wandeling 14u30 bewegingsruimte 

Vrijdag 07/08 Ijsfestijn 14u30 Living 

Maandag 10/08 Welnesskoffer 14u30 Living 

Dinsdag 11/08 Film 14u30 living 

Woensdag 12/08 Individueel 14u30 living 

Donderdag 13/08 wandeling 14u30 Living 

Vrijdag 14/08 IJsfestijn 14u30 Living 

Maandag 17/08 Hoger lager 14u30 Living 

Dinsdag 18/08 uno 14u30 Living 

Woensdag 19/08 Cafetaria op wieltjes  14u30 Living 

Donderdag 20/08 Wandeling 14u30 Living 

Vrijdag 21/08 Ijsfestijn 14u30 Living 

Maandag 24/08 Muzieknamiddag 14u30 Living 

Dinsdag 25/08 Bingo 14u30 Living 

Woensdag 26/08 Cafetaria op wieltjes 14u30 Living 

Donderdag 27/08 Wandeling 14u30 Living 

Donderdag 27/08 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Vrijdag 28/08 Ijsfestijn 14u30 Living 
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HUIZE BEATRIJS   

TERUGBLIK VOORBIJE PERIODE 
De voorbije twee maanden hebben we een moeilijke en drukke periode 
meegemaakt. Het coronavirus kwam binnen in ons leven wat zorgde voor een heel 
andere werking. 
 
Onder het motto ‘samentegencorona’ en ‘zorgenvoorelkaar’ gingen we allemaal aan 
de slag om de eenzaamheid tegen tegaan. We genoten samen van de kleine dingen. 
Eens een praatje op de kamer, communiceren op de ‘oude manier’, ijsje eten in de 
zon… Ondanks er geen bezoek mocht komen hielden we toch contact met elkaar 
door zwaaibezoeken, vele telefoontjes, videogesprekken. Dit deed deugd. Naast de 
kleine dingen en contacten met de familie deden, kwamen er leuke initiatieven. DJ 
Hilde kwam af en toe langs met de muziekinstallatie op wieltjes. Wie geniet nu niet 
van een vleugje muziek?  Daarna volgde snel de  bib en cafetaria op wieltjes 
waarmee we leuke momenten beleven.  
 
Niet enkel bij de medewerkers, maar ook van buitenaf kregen we vele attenties wat 
deze periode wat aangenaamer maakte. We kregen kaartjes, sneukelingen, 
tekeningen, bloemen… Hiervoor een dikke dankjewel om ons in deze moeilijke en 
soms wel eenzame periode te steunen.  
 
Stilletjesaan begint de livingwerking weer op zijn plooi te komen. We ontmoeten 
elkaar weer in de living om samen te eten. Grotere activiteiten vinden opnieuw 
plaats met de nodige veiligheidsmaatregelen.   
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Dag en datum Activiteit: Huize Beatrijs Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/07 Muzieknamiddag 15u Living 

Donderdag 02/07 Belevenistafel 15u Living 

Vrijdag 03/07 Ijskraam 14u Living 

Maandag 06/07 Verfrissende voetbadjes 14u30 Living 

Dinsdag 07/07 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 08/07 Volksspelen 14u30 Living 

Donderdag 09/07 Bewegen 14u30 Living 

Vrijdag 10/07 Ijskraam 14u Living 

Maandag 13/07 Belevenistafel 15u Living 

Dinsdag 14/07 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 15/07 Gezelschapsspelletjes 14u30 Living 

Donderdag 16/07 Zomerse mocktails maken 14u Living 

Vrijdag 17/07 Ijskraam 14u Living 

Maandag 20/07 Muzieknamiddag 14u30 Living 

Dinsdag 21/07 Nationale feestdag 14u30 Living 

Woensdag 22/07 Verfrissende voetbadjes 14u30 Living 

Donderdag 23/07 Bewegen 14u30 Living 

Vrijdag 24/07 Ijskraam 14u Living 

 Belevenistafel 15u Living 

Maandag 27/07 Reminiscentie  14u30 Living 

Maandag 27/07 Muzikaal optreden 15u45 

Dinsdag 28/07 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 29/07 Belevenistafel 15u Living 

Donderdag 30/07 Voetbadjes in de living 15u Living 
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Vrijdag 31/07 Ijskraam 14u Living 

Maandag 03/08 Volksspelen 14u30 Living 

Dinsdag 04/08 Wandeling 14u30 Living 

Dinsdag 04/08 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Woensdag 05/08 Bewegen 14u30 Living 

Donderdag 06/08 Belevenistafel 15u Living 

Vrijdag 07/08 Ijskraam 14u Living 

Maandag 10/08 Verfrissende voetbadjes 14u30 Living 

Dinsdag 11/08 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 12/08 Muzieknamiddag 14u30 Living 

Donderdag 13/08 Bewegen 14u30 Living 

Vrijdag 14/08 Ijskraam 14u Living 

 Belevenistafel 15u Living 

Maandag 17/08 Belevenistafel 15u Living 

Dinsdag 18/08 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 19/08 Smoothie maken 14u Living 

Donderdag 20/08 Gezelschapsspelletjes 14u30 Living 

Vrijdag 21/08 Ijskraam 14u Living 

Maandag 24/08 Quiz 14u30 Living 

Dinsdag 25/08 Wandeling 14u30 Living 

Woensdag 26/08 Belevenistafel 15u Living 

Donderdag 27/08 Verfrissende voetbadjes 14u30 Living 

Donderdag 27/08 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Vrijdag 28/08 Ijskraam 14u Living 
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HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING 

Woelig, vreemd, moeilijk, een rollercoaster.. eigenlijk valt de voorbije periode 
moeilijk te omschrijven. We hoorden allemaal van dat virus daar ver weg, maar 
hadden nooit kunnen denken, dat het zo dicht bij zou komen. 

Eerst kwam er het bezoekersverbod, moeilijk, maar helemaal terecht! Voor 
sommige bewoners wat dit moeilijker dan voor anderen, maar iedereen hield zich 
sterk. Enkele bewoners maakten kennis met de digitale wereld via video chat. 
Anderen hielden contact via zwaaimomenten, telefoon, post… We trachtten in deze 
‘quarantaine’ toch te voorzien in vele gezellige mooie en warme momenten.  

 
 
    

 

En toen, ondanks de 
zeer uitgebreide 
voorzorgsmaatregelen 
kwam dat virus 
binnen in huis.  
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Onze dienst werd zwaar getroffen, heel wat bewoners werden ziek. Dat maakte dat 
Huize Beatrijs Beschermd de ‘cohorte’ werd in huis. Alles was anders dan we 
gewoon zijn, maar iedereen gaf het beste van zichzelf. We moesten van heel wat 
bewoners afscheid nemen. Ons hart is bij die bewoners en hun familie, van wie we 
ook geen afscheid konden nemen zoals we dat gewoon zijn.  

Het waren moeilijke weken, niet in het minst voor de 

bewoners. Al konden veel 
van hen nog steeds genieten van de kleine dingen des levens, zeker wanneer meer 
en meer bewoners beter werden.  

 

 

 

 

 

 

 

We vingen ook enkele bewoners op  van andere diensten. Heel 
hoopgevend was het moment waarop we de eerste bewoner 
gezond en wel konden terugsturen naar zijn eigen kamer. Deze 
keer waren de traantjes van geluk! Snel daarna vonden heel 
wat bewoners ook terug de weg naar onze living. En nu gaat 
alles terug zijn gang… 

We kregen de voorbije periode heel veel hartverwarmende 
reacties, bemoedigende woorden, fijne applausjes en vaak 
lekkere attenties. Dit deed echt waar, alle bewoners en 
medewerkers veel plezier. 
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Dag en datum 
Activiteit: Huize Beatrijs 
beschermd 

Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/07 Muzikale activiteit: quiz 14u30 Living 

Donderdag 02/07 Beweging: petanque 14u30 Living 

Vrijdag 03/07 Ijskar 14 Living 

 Wellness 15u Living 

Maandag 06/07 Belevenistafel 14u30 Living 

 Contactkoor 14u30 Living 

Dinsdag 07/07 Wandeling  

Woensdag 08/07 Beweging: zitdans 14u30 Living 

     Donderdag 09/07 Muzikale activiteit: zomerse plaatjes 14u30 Living 

Vrijdag 10/07 Ijskar 14 Living 

 Denksport 15u Living 

Maandag 13/07 Beweging: Kubb 14u30 Living 

Dinsdag 14/07 Restaurantdag 11u Living 

 Wandeling  

Woensdag 15/07 Muzikale activiteit: zingen 14u30 Living 

Donderdag 16/07 Belevenistafel 14u30 Living 

Vrijdag 17/07 Ijskar 14 Living 

 Wellness 15u Living 

Maandag 20/07 Beweging: Möllky 14u30 Living 

 Contactkoor  14u30 Living 

Woensdag 22/07 Belevenistafel 14u30 Living 

Donderdag 23/07 Muzikale activiteit: quiz 14u30 Living 

Vrijdag 24/07 Ijskar 14 Living 
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 Denksport 15u Living 

Maandag 27/07 Beweging: zitdansen 14u30 Living 

Maandag 27/07 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Dinsdag 28/07 Wandeling  

Woensdag 29/07 Muzikale activiteit: verzoekplaatjes 14u30 Living 

Donderdag 30/07 Belevenistafel 14u30 Living 

Vrijdag 31/07 Ijskar 14 Living 

 Wellness 15u Living 

Maandag 03/08 Belevenistafel 14u30 Living 

Dinsdag 04/08 Wandeling  

Woensdag 05/08 Beweging: kegelen 14u30 Living 

Donderdag 06/08 Muzikale activiteit: zingen 14u30 Living 

Vrijdag 07/08 Ijskar 14 Living 

 Denksport 15u Living 

Maandag 10/08 Beweging: petanque 14u30 Living 

Dinsdag 11/08 Restaurantdag 11u Living 

 Wandeling  

 Belevenistafel 14u30 Living 

Woensdag 12/08 Muzikale activiteit: instrumenten 14u30 Living 

Donderdag 13/08 Zomerquiz 14u30 Living 

Vrijdag 14/08 Ijskar 14 Living 

 Wellness 15u Living 

Maandag 17/08 Beweging: kubb 14u30 Living 

Dinsdag 18/08 Wandeling  

Woensdag 19/08 Belevenistafel 14u30 Living 
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Donderdag 20/08 Muzikale activiteit: quiz 14u30 Living 

Vrijdag 21/08 Ijskar 14 Living 

 Denksport 15u Living 

Maandag 24/08 Beweging: zitdansen 14u30 Living 

 Contactkoor 14u30 Living 

Dinsdag 25/08 Wandeling  

Woensdag 26/08 Muzikale activiteit: dansplaatjes 14u30 Living 

Donderdag 27/08 Belevenistafel 14u30 Living 

Donderdag 27/08 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Vrijdag 28/08 Ijskar 14 Living 

 Wellness 15u Living 

 

HOVE 

TERUGBLIK 
Met een dubbel gevoel, blikken we terug op de voorbije maanden. Het coronavirus 
beheerste het leven van ons allemaal. En zeker het leven hier in huis. Het was een 
moeilijke periode, maar samen moesten we erdoor! Het gewone leven, daar zullen 
we nog even op wachten. Maar we deden ons uiterste best om de tijd zo zinvol 
mogelijk in te vullen. 

We zochten het in de kleine dingen. De 
‘kleine gelukskes’.  Eens een voetbad, een 
handmassage, de haren opdraaien, samen 
naar foto’s kijken. Verjaardagen werden 
gevierd, moeder – en vaderdag lieten we 
niet onopgemerkt voorbij gaan. 

We werden de afgelopen periode 
getrakteerd op zomerse temperaturen. Er 
werden videogesprekken georganiseerd, 
bewoners zagen familieleden buiten in de tuin of op het terras.  
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We willen familie bedanken voor de bemoedigende woorden, de steunkaartjes en 
attenties. Dit doet onwaarschijnlijk veel deugd! 

De #zorgenvoorelkaar & #samentegencorona staan zeker voor altijd in ons 
geheugen gegrift. Een tijd waarin we intens moesten samenwerken, niet weten wat 
nog zou komen. Maar, stilaan krijgen we het virus klein. Nog steeds met de nodige 
voorzorgsmaatregelen, komt de livingwerking weer op gang. Hoopvol plannen we 
de volgende maanden in en samen zorgen we voor een mooie zomer. 
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Dag en datum Activiteit: Hove Plaats en tijdstip 

Woensdag 01/07 Voetbadjes 14u30 Hove beschermd 

 Belevenissentafel  14u30 Hove 

Donderdag 02/07 Contactkoor  14u30 Hove B 

 Stop de band ronde (muzieknamiddag) 14u30 Hove  

 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Vrijdag 03/07 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 06/07 Wandeling  14u30 Hove en Hove B 

Dinsdag 07/07 Belevenistafel 14u30 Hove B 

 Welness   14u30 Hove  

Woensdag 08/07 Volksspelen in de tuin 14u30 Hove B 

 Denksport  14u30 Hove  

Donderdag 09/07 Zomerse mocktails maken 14u30 Hove B 

 Voetbadjes  14u30 Hove  

Vrijdag 10/07 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 13/07 Wandeling  14u30 Hove en Hove B 

Dinsdag 14/07 Denksport 14u30 Hove B 

 Gezelschapsspelletjes  14u30 Hove  

Woensdag 15/07 Voetbadjes 14u30 Hove beschermd 

 Belevenissentafel  14u30 Hove  

Donderdag 16/07 Contactkoor  14u30 Hove B 

 Reminiscentie  14u30 Hove  

Vrijdag 17/07 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 20/07 Wandeling  14u30 Hove en Hove B 
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Dinsdag 21/07 Nationale feestdag  

Woensdag 22/07 Welness namiddag 14u30 Hove B 

 Beweging  14u30 Hove  

Donderdag 23/07 Belevenistafel 14u30 Hove B 

 Kegelen in de tuin  14u30 Hove  

Vrijdag 24/07 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 27/07 Wandeling  14u30 Hove en Hove B  

Dinsdag 28/07 Reminiscentieactiviteit 14u30 Hove B 

 Hoger- Lager  14u30 Hove  

Woensdag 29/07 Voetbadjes 14u30 Hove beschermd 

 Smoothie op het terras 14u30 Hove 

Donderdag 30/07 Muziekactiviteit 14u30 Hove B 

 Actualiteit  14u30 Hove  

Vrijdag 31/07 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 03/08 Bewegingsactiviteit 14u30 Hove B 

Dinsdag 04/08 Belevenistafel 14u30 Hove B 

 Bingo  14u30 Hove  

 Muzikaal optreden 15u45 Binnentuin 

Woensdag 05/08 Gezelschapsspel 14u30 Hove B 

 Welnesskoffer  14u30 Hove  

Donderdag 06/08 Volksspelen in de tuin 14u30 Hove B 

 Zomerse mocktails maken   14u30 Hove  

Vrijdag 07/08 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 10/08 Wandeling 14u30 Hove en Hove B  



Hove 
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Dinsdag 11/08 Welnesskoffer 14u30 Hove B 

 Beweging  14u30 Hove  

Woensdag 12/08 Voetbadjes 14u30 Hove beschermd 

 Belevenissentafel  14u30 Hove  

Donderdag 13/08 Denksport 14u30 Hove B 

 Voetbadjes 14u30 Hove  

Vrijdag 14/08 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 17/08 Wandeling  14u30 Hove en Hove B  

Dinsdag 18/08 Belevenistafel 14u30 Hove B 

 Avondactiviteit  17u living Hove & Hove B 

 Actualiteit van vandaag  14u30 Hove  

Woensdag 19/08 Filmnamiddag 14u30 Hove B 

 Volksspelen  14u30 Hove  

Donderdag 20/08 Contactkoor   14u30 Hove B 

 Beweging  14u30 Hove  

Vrijdag 21/08 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 

Maandag 24/08 Wandeling  14u30 Hove en Hove B  

Dinsdag 25/08 Reminiscentieactiviteit 14u30 Hove 

 U vraag wij draaien (muzieknamiddag) 14u30 Hove 

Woensdag 26/08 Voetbadjes 14u30 Hove beschermd 

 Baknamiddag  14u30 Hove  

Donderdag 27/08 Hoger-lager 14u30 Hove B 

 Filmnamiddag  14u30 Hove  

Vrijdag 28/08 Ijskraam 14u30 Hove & Hove B 
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DIENSTOVERSCHRIJDEND 

ZOMERPERIODE 
De zomerperiode wordt niet hetzelfde als andere 
jaren.  

In het kader van de coronamaatregelen gaan de 
geplande uitstappen en zeedagen niet door. Dit 
houdt teveel risico in voor onze kwetsbare ouderen. 

De wandelingen gaan wel door, maar zullen 
afgeslankt worden tot groepjes van maximum 4 
bewoners. Elke dienst zal wekelijks zijn vaste 
wandelnamiddag hebben. 

 Hove: maandagnamiddag 

 Huize Beatrijs: dinsdagnamiddag 

 Huize Ida: donderdagnamiddag 

Tijdens de wandelingen spreken we buiten af om te verzamelen. De wandeling zelf 
gaat zoveel mogelijk door in de buurt van het woonzorgcentrum. Het drankje (en 
het eventuele ijsje) zullen we nemen in één van de tuinen van de voorziening. 

 

Daarnaast brengen we het zomer- en vakantiegevoel in huis met volgende zaken: 

- Het ijskraam op vrijdag 
- Een mobiele strandbar 
- Bewegingsactiviteiten in de buitenlucht 

o We gaan fietsen met de rolstoelfiets 
o Bewegingsactiviteiten in kleine groep in de buitenlucht 
o Individuele wandelingen 

- Een barbecue op de dienst (dit zal niet opgenomen worden in de planning, 
want dit zal afhankelijk zijn van het weer) 

- … 

Ook vinden er muziekoptredens plaats in de buitenlucht. Daarnaast gaat ook het 
contactkoor weer van start, in kleinere groepjes. 

Het mooie weer is al van de partij, dus we hopen er met alle medewerkers een 
geslaagde en mooie zomer van te maken voor alle bewoners! 
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE  

JARIGE BEWONERS   
Juli 
Betty Malfait 01/07/1957  62 jaar  Flat 1B  Res. Louise 
Hilda Mostrey  29/07/1944  75 jaar  Flat 4   Hove  
 
Augustus 
Christiane Vanlede  06/08/1933  86 jaar  Flat 2F   Res. Louise  
Fredy Lemaire  06/08/1946  73 jaar  Flat 4   Hove  
Clara Verriest  20/08/1931  88 jaar  Flat 2E   Res. Louise  
Annie Leroy  21/08/1945  74 jaar  Flat 2B   Res. Louise 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! 
 

OVERLIJDEN 
De heer Jacques Bouckaert uit flat 2G (Residentie Louise) is op vrijdag 24 april in het 
ziekenhuis overleden. Jacques was net 79 jaar geworden. 

De heer Robert Santy overleed op zondag 26 april in het ziekenhuis. Robert woonde 
samen met zijn echtgenote Gerarda in Hove flat 8. Robert was 92 jaar. 

 

TERUGBLIK VOORBIJE PERIODE 
In het voorwoord konden jullie al enkele ervaringen of reflecties van bewoners van 
de assistentiewoningen lezen, over de voorbije zware periode. 
 

In de afgelopen maanden hebben we getracht met kleine initiatieven (zoals de 
mobiele bibliotheek, de cafetaria op wieltjes, …) en ondersteuning van de pastorale 
zorgmedewerker, stafmedewerker en studente, het sociaal isolement en het gevoel 
van eenzaamheid te doorbreken.  

Voor velen betekende dit een waardevolle ondersteuning. 

Ook de videochats en telefoongesprekken met familie en vrienden waren van grote 
waarde. 
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De cafetaria op wieltjes deed bijna iedere vrijdagnamiddag zijn ronde in de 
assistentiewoningen.  

 

 

 

Op moederdag, begin mei, kon de familie een attentie 
voor hun moeder of grootmoeder laten afgeven. Wij 
bezorgden deze attenties aan de betrokken bewoners. 

 

 

 

 

Eind mei vonden de eerste bezoeken plaats. Dit verliep in uiterst strikte 
omstandigheden, op veilige afstand, achter plexiglas en met mondmasker. Het was 
een kleine stap vooruit na lange tijd. 
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Op vaderdag, net voor de grote versoepelingen, lieten we bezoek toe van 3 
familieleden. Dit gebeurde op veilige afstand, met mondmasker en bij voorkeur in 
de buitenlucht. Men kon dan zelf het geschenk afgeven. Voor velen wat het een heel 
blij weerzien na 3 of 4 maanden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu zijn we bijna 4 maand verder na de lockdown. Intussen zijn er heel wat 
versoepelingen geldig voor de bewoners van de assistentiewoningen (bezoek op de 
assistentiewoning is toegelaten, uitstappen buitenshuis zijn mogelijk, 
gezelschapsspelen in de living…). We merken dat alle mensen opnieuw een glimlach 
op hun gezicht krijgen in deze betere omstandigheden. En dat maakt ons blij! 

Maar wees verder voorzichtig, houd voldoende afstand, draag een mondmasker en 
zoek geen drukke plaatsen op! 

We gaan na welke activiteiten we verder kunnen organiseren komende 
zomerperiode. Houd jullie brievenbus in de gaten! 
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BELEIDSINFO 

EVENWICHT TUSSEN VEILIGHEID EN KWALITEIT VAN LEVEN 
Bij het begin van de lockdown primeerde de veiligheid voor de mensen. Sinds mei 
zetten we voorzichtige stappen vooruit om opnieuw het sociaal en psychisch 
welbevinden van onze bewoners voorop te zetten, kortom de kwaliteit van leven. 

De livingwerking werd in kleine groepen opgestart, bezoek in strikt veilige 
omstandigheden werd toegelaten, individuele wandelingen gaan door, … 

Stap per stap nemen we de draad weer op. Maar het blijft een strijd tegen een 
onzichtbare vijand. Waardoor we de verschillende veiligheidsmaatregelen blijven 
hanteren in onze organisatie! Deze manier van werken zal nog even gelden… 
wellicht totdat een vaccin is gevonden.  

 
Blijvende aandacht voor de hygiënische maatregelen! 

Mogen we jullie met aandrang vragen om onderstaande regels verder goed te 
blijven toepassen? Dit is zowel gericht aan alle medewerkers, familieleden, 
vrijwilligers en andere belanghebbenden. 

- houd voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter) 
- draag een mondmasker (zeker indien je de afstand niet kan 

bewaren) 
- was regelmatig je handen met water en zeep 
- raak met je ongewassen handen je ogen, neus en mond niet aan 
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PERSONEELSWEETJES 

VERJAARDAGEN 

 
Juli  
Josephine U.   03/07/1963 
Saïda T.    04/07/1996 
Katrien D.    05/07/1972  
Gerda V.     09/07/1961  
Bo G.    16/07/1996  
Andy L.    18/07/1974  
Eugénie L.    25/07/1985  
Sabine D.     26/07/1970  
Cindy O.      30/07/1973  
 
 
 
 

 
 

Augustus  
Fanny J.    04/08/1971  
Maria C.      07/08/1961  
Sandra D.    09//08/1968 
Hanne M.    09/08/1988 
Carine M.    10/08/1959 
Lesley V.    16/08/1984  
Melanie B.   18/08/1989  
Verona P.    24/08/1978 
Julie V.    24/08/1994 
Valérie P.     29/08/1990  
Lennert B.    30/08/1996 

 

Gelukkige verjaardag!!! 

 

GEBOORTE 
Op donderdag 28 mei zijn Evelien Demolder 
(zorgkundige Hove) en Frederik Verzyp de trotse 
ouders geworden van een tweede zoontje Jarne . We 
wensen hen samen met grote broer Warre veel geluk! 
 

 

Charlotte Mahieu (verpleegkundige Huize Beatrijs) en haar man Anton Willaert 

mochten op 21 juni  dochter Nina verwelkomen.  

Een dikke proficiat aan de trotse ouders en heel veel geluk in de toekomst.  



 

 
50 

OVERLIJDEN 

Op 28 maart is mevrouw Annie Defoor, de schoonmama van Jessica Cappoen 
overleden. 

De schoonmama van Martine Bryon, mevrouw Maria Christiaans stierf op 3 april. 

We wensen Jessica, Martine en hun familie veel sterkte bij dit afscheid. 
 

PERSONEELSWIJZIGINGEN 
 

Huize Ida 

Op Huize Ida verliet Mary Grace Acebutse in juni als verpleegkundige de afdeling. 

Huize Beatrijs  

Zorgkundigen Cindy Hamers (maart), Sofie Annaert (mei) en Jamina Camus (juni) 

gingen elk een nieuwe uitdaging aan.  

Hove  

In maart namen we afscheid van de verpleegkundigen Griet Nollet en Mariam M’ 

Body.  Ook de zorgkundigen Daisy Depraetere en Chloë Ollevier verlieten ons in 

april.  In mei koos Charlotte Gellynck als zorgkundige voor een nieuwe uitdaging.   

Op Hove maakten we sedert maart tijdelijk kennis met verpleegkundige Lynn 

Crombez, de zorgkundige Kelly Stamper en de interieurmedewerker Merseret 

Debretsion Haylay terwijl de ergotherapeute Laura Van Elslande definitief bij ons 

kwam werken.  In april vervoegden de zorgkundigen Yentl Dumoulin en Gwendy 

Plamont tijdelijk het team terwijl Doreen Vroom definitief plaats nam in het 

team.  In mei werden de zorgkundigen Rose Tabi Ayuk Etengeneg en Carmina Techel 

verwelkomd in het team.  Tenslotte kwam Angel Doom in juni tijdelijk het team 

versterken als zorgkundige. 
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VRIJWILLIGERS 

WANDELINGEN IN DE ZOMERPERIODE 

De komende zomerperiode zal anders zijn dan de jaren voorheen. De geplande 
uitstappen en zeedagen gaan helaas niet door zoals gepland. Dit omwille van de 
corona-maatregelen. 

De wandelingen worden niet geannuleerd, maar gaan door in kleine groepjes van 4 
bewoners met een vaste groep van vrijwilligers. We maken een wandeling in de 
omgeving van het WZC en eindigen in de voor- of achtertuin van ons gebouw voor 
een fris drankje. 

We kiezen voor vaste wandeldagen per dienst: 

- Hove: maandagnamiddag 

- Huize Beatrijs: dinsdagnamiddag 

- Huize Ida: donderdagnamiddag 

Indien je als vrijwilliger op één van bovenstaande namiddagen kan vrijmaken: geef 
dan een seintje aan de woonbegeleiding via woonbegeleiding@huizesintjozef.be of 
aan Valérie via stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be. 

 

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER: RONY BONDUWE 
Onze kapper, Rony Bonduwe, is toch één van DE grote 
helden van de voorbije periode. Toen het kapsalon 
genoodzaakt was om te sluiten door de corona-uitbraak, 
bleef Rony ijverig aan het werk in Huize Sint-Jozef. 

Hij bood hulp in de assistentiewoningen, daar bracht hij de 
boodschappen rond, haalde hij de vuilnis op en ’s zondags 
stond hij ook nog eens paraat om verse pistolets tot bij de 
mensen te brengen.  Daarnaast hielp hij ook mee met het 
middagmaal op Huize Ida en tot slot was Rony ook veel 
aanwezig aan het onthaal, om vragen te beantwoorden en 
ook boodschappen te ontvangen.  

Vele medewerkers zeiden het tegen elkaar, en ook tegen Rony: “Wat zouden wij 
toch doen zonder jou?” 

En inderdaad, het antwoord zou zijn: “niet veel”. Veel van deze extra diensten 
zouden nooit goed uitgevoerd zijn! BEDANKT RONY! 

mailto:woonbegeleiding@huizesintjozef.be
mailto:stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be
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À PROPOS 

IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’ 
 

Maandag 6 juli 2010. 11u11. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’ 
Het is zomers warm vandaag, heel warm, superwarm. Volgens sommigen is het zelfs 
‘broeiend heet’. De lucht is azuurblauw en totaal wolkeloos. ‘Muzikale weerman’ 
Frank spreekt van een nieuwe hittegolf en hij heeft warempel gelijk ook! 
Nochtans heeft Jozef, baas van het voor ons welbekend café, er alles aan gedaan om 
de warmte buiten te houden. Hij liet de rolluiken naar beneden en de zonnewering 
tracht ‘latjesdicht’ haar werk te doen. In de hoek bromt een ventilator. 
In korte broek en in mouwloos T-shirt hangen onze drie stamgasten Jeroom, Gerard 
en Michel op hun stoel rond de stamtafel. Ze puffen en zweten, maar brengen toch 
geregeld, met klamme handen, een glas schuimend gerstenat aan hun lippen. Rond 
hun mond vormt zich dan ook langzaam maar zeker een witte schuimbaard, die 
Jeroom tongsmekkend, als eerste verwijdert. “En hoe zal dat dan morgen zijn?” 
vraagt hij zich bezorgd af. Gerard en Michel knikken bijzonder instemmend. Doch 
cafébaas Jozef is helemaal niet mee en zijn indringende blik tovert een groot 
vraagteken op zijn zweterig aangezicht. “Wel Jef”, zegt Jeroom, “ik ga het je 
vertellen. Morgen gaan Gerard, Michel en ikke met onze vrouwen een uitstap 
maken naar dierenpark Zonnegloed in Vleteren. Daar zijn heel wat dieren, die daar 
een nieuw leven worden aangeboden en wij willen dat initiatief echt gaan steunen. 
We vinden dat een nobel doel”. 
“Klopt”, vervolgt Gerard, “en je mag het echt weten, ik ga vooral voor de (Vlaamse) 
leeuwen en rond ‘deze koning van de dieren’ heb ik een heel grappig verhaaltje 
gehoord; Er waren eens een Hollander en een Belg die samen gingen jagen op groot 
wild in de brousse. Plots duikt er een woedende leeuw op. De Belg raapt een steen 
op en werpt hem in de richting van het Vlaamse symbool en roept dan heel luid: 
“Lopen, zo hard je kunt!” Waarop de Hollander antwoordt: “Waarom toch, het was 
toch jij die de steen gooide?!” 
Ook Michel schijnt een imminent leeuwenkenner te zijn en vult, na een nieuwe 
dagschotel, graag aan: “Een accordeonist”, beweert hij, “zit in een vliegtuig dat in 
het regenwoud neerstort. Alleen de muzikant kan zich redden en uiteraard heeft hij 
zijn trekzak mee. Daar komt opeens een leeuw tevoorschijn. Onze accordeonist 
begint bijzonder hard te spelen en de leeuw……verdwijnt. Maar daar staat reeds een 
tweede leeuw klaar. Weer begint onze muzikant bijzonder hard te ‘trekzakken’ en 
ook hier gaat de leeuw er van door. Wat later komt nummer drie aandraven. Weer 
trekzakmuziek, maar onze leeuw trekt er zich niets van aan en eet hem op. 
Twee apen hebben toevallig dat allemaal zien gebeuren. “‘k Heb het nog gezegd”, 
zegt de ene aap tot de ander, “als die dove leeuw voorbij komt, is hij er aan!” 
Omdat waard Jef beslist geen leeuwenfreak is, haalt hij dan maar een tijger uit de 
kast. Onze reuzekat zit immers in een vliegtuig en de stewardess komt hem vragen 
wat hij wenst te eten. “Kan ik de passagierslijs a.u.b.?” vraagt hij bedaard. 
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Het is Jeroom, die na drie nieuwe biertjes, besluit om op olifanten te gaan jagen. 
Een raadseltje kan er dus zeker van af. “Weten jullie”, proest hij schuimbekkend, 
“waarom je tussen 5 en 6 niet door het bos mag lopen”? Drie mensen weten het 
absoluut niet en daarom vuurt onze jager een bijkomende hintvraag op hen af. “En 
weten jullie, waarom krokodillen een platte bek hebben?” Nu valt hun Euro, jawel, 
die lopen van 5 tot 6 in het bos. 
Ook Gerard geniet van het schuimende gerstenat, maar houdt het dit jaar dan toch 
bij een vakantie in eigen land. Om een beetje origineel te doen kruist hij dan maar 
een Duitse herdershond met een giraffe. “Je weet waarom”, vraagt hij breed 
lachend, “wel dan heb je een waakhond, die over de schutting kan kijken”. 
Daar ziet opeens Michel twee beren broodjes smeren, terwijl wat verder een dom 
blondje opduikt, die een berenjager aanklampt. “Hé jager”, vraagt ze beslist, hoe 
vang je eigenlijk een beer?” “Wel”, antwoord onze berendoder, “je gaat voor het hol 
staan en je roept ‘boe’. De beer komt dan naar buiten en…. je schiet hem dood.” 
Maar enige dagen later hoort hij dat ons dom blondje in het ziekenhuis ligt. Hij gaat 
haar bezoeken en vraagt wat er is gebeurd. “Wel”, kreunt ze, “ik heb precies gedaan 
wat jij gezegd hebt. Ik sta dus voor het hol en roep ‘boe’, maar wat gebeurt er? Er 
komt geen beer, maar een trein uit het hol”! Het drinkend gelach van de 
toehoorders is niet uit de lucht, terwijl Michel besluit : “En ik heb er een liedje van 
gemaakt!” 
‘k Zag vier vrinden pinten drinken. 
O, dat was geen wonder! 
Dat die vrinden drinken konden. 
Hi, hi, hi, ha, ha, ha 
‘k Stond er bij en ik keek er na! 
 
 
OVER HET WEER GESPROKEN! 
 
JULI 
 
2 juli: Maria Visitatie 
Maria en Elisabeth, respecteer toch a.u.b. 
de ‘ social distance ‘ ! 
Komt Maria in de regen 
nicht Elisabeth tegen, 
zo zal de regen zich vermeren 
en in veertig dagen niet wegkeren 
 
25 juli: Jacobus de Meerdere 
Broeder Jacob, broeder Jacob slaap je 
nog? 
Drie dagen voor St Jacob goed, 
een korenoogst in overvloed! 

 
 
27 juli: Zevenslaper 
Ik, Sneeuwwitje, had contact met zeven 
dwergen en een Spaanse prins 
Als het regent op de Heilige Zevenslaper, 
regent het tot zeven dagen later 
 
AUGUSTUS 
 
10 augustus: Laurentius 
Drink rode wijn….. 
Als men op Laurentiusdag een rijpe druif 
vindt, 
is er veel hoop op goede wijn 
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15 augustus: Maria Hemelvaart 
Maria, Maria, ik hou van jou….. 
Is het weer op Maria Hemelvaart 
uitgelezen, 
zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen 
 
 

28 augustus: Augustinus 
Onder moeders paraplu, liepen eens twee 
kindjes… 
Op St Augustijn 
zullen de onweders over zijn 
Na het feest van Sint – Augustijn 
zullen er geen hete dagen meer zijn 

 
HOOR! DAAR  IS SCOOP! 
 
Kreeft 
22 juni – 21 juli 
 

Dag liefdevolle, emotionele en vooral meevoelende Kreeft, 
Sorry hoor, maar waarschijnlijk heb je het al begrepen: Vakantie in het verre buitenland zit 
er dit jaar waarschijnlijk niet in en daarom wordt het in 2020 waarschijnlijk ‘Sant in eigen 
lant’, daarom graag enkele goedbedoelde tips: 
We hebben vernomen ( uit doorgaans goed ingelichte bron ) dat religie in jouw leven een 
erg belangrijke rol speelt. Een bezoek aan Sint – Jozef en Sint – Denijs is dus zeker een 
‘must’. Ook Nieuwkerke, Westouter en Dranouter staan waarschijnlijk op jouw 
bucketlijstje. Ga zeker ook eens kijkje nemen in Sint-Niklaas en Sint Maartens – Voeren, 
maar vermijdt zeker plaatsen als Tongeren, Oeren en Aarschot. 
Na deze uitstappen heb je misschien nog wel tijd om ‘veilig’ te gaan winkelen, doch koop 
eerst een (gratis) mondmasker in Derder’monde’ of Rupel’monde’. Was echter eerst je 
handen in Waterloo en rust dan even uit. 
Einde citaat: Daarom : ‘ Tim, boek toe ! ‘ 
 
Leeuw 
22 juli – 21 augustus 
 

Hei! Hoe maak je het, vitale, zelfverzekerde en vooral ambitieuze Leeuw? . Ook jou moeten 
we u een ietsje teleurstellen, want, net zoals de Kreeft, zijn verre bestemmingen voor u 
nog een utopie. Kies daarom dan ook ( noodgedwongen) voor het dichte binnenland. 
Als Leeuw, ben je waarschijnlijk een fervente natuurliefhebber en ook alpinisme staat met 
dikke letters genoteerd in uw reisdagboek. Trek daarom naar Mons, maar vergeet zeker 
ook Scherpenheuvel en Heuvelland niet. Moed van de gedane inspanningen? Ga ‘ DE Pinte 
‘ drinken  of Bierbeek en geniet van een koe product in Kaaskerke.  
Misschien hou je echter meer van fruit: Een dan een Peer! Maar misschien is die peer wel 
Deerlijk, maar daar over hoef je niet te Balen. Je bent immers met vakantie en dan sla je 
minder vlug Tielt! 
En voor de rest: Slaap wel! Beni dorm! 
 
Maagd 
22 augustus – 21 september 
 

En voor jou, behulpzame, betrouwbare en vooral kieskeurige Maagd hebben we een heel 
speciale opdracht. Je mag dus voor één keer zelf kiezen, waar je in België je vakantie 
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doorbrengt. Zoek in de volgende zinnen 20 namen van Belgische steden, gemeenten en 
dorpen. Misschien kun je in één van die plaatsen ‘veilig’ op vakantie gaan 

 

 Wie perziken lust, kan ook wel genieten van een rijpe peer van een oude 
boom. 

 Jij moet de bal naar de andere kant werpen. 

 Ik lig en traceer ondertussen de nieuwe Coronagevallen 

 Deze schilder wil veel te hard werken. Stad– en dorpsgezichten kunnen wel 
even wachten. 

 Simon speelt vaak met zijn legoblokken. 

 Dat lui kind hoort hier niet thuis! Stuur het maar naar de zolder. 

 Kom en help als vrijwilliger in ons wzc. Nieuwe namen zijn meer dan welkom! 

 In deze gemeente, waarop het vliegplein heel wat toestellen landen, wonen 
heel wat boeren. 

 Ga vlug wat hout halen! In plaats van minder hout, heb je nu meer hout! 

 Zoek energiek! Raadpleeg de eerste, de beste dokter. Anders krijg je het alvast 
op je heupen! Jawel, wij menen het echt! 
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