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INTRODUCTIE
Beste
Covid-19 dicteert reeds meer dan vijf maanden ons dagelijks doen en laten.
Volhouden is een uitdaging, we verlangen naar meer vrijheid en dromen van de
tijden voor corona.
Toch heeft deze Coronacrisis ook een positieve kant. De echte levenswaarden
komen op de voorgrond:
 ‘Zorg voor elkaar’ staat opnieuw centraal !
In deze tijden van corona willen we in ons woonzorgcentrum blijven zorg geven
‘met hart en ziel’!
Voortdurend maken we keuzes; keuzes tussen gezondheid of de kwaliteit van leven,
wat is zinvol en kan voor de betrokken bewoner?
Sociale contacten zijn in tijden van crisissen belangrijker dan ooit, maar hoever ga je
als organisatie om het risico op besmetting tegen te gaan?
Met het referentiepunt dat Huize Sint Jozef een huis wilt zijn met een hart en ziel
voor de bewoners, werken wij aan onze bezoekregeling en activiteitenaanbod, en
sturen we bij waar nodig.

# Sterk
# Samen tegen corona
Hilde Hemelsoen
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ZINGEVING
EVEN BEZINNEN…
Met ‘LIEFDE’ in ‘VERBONDENHEID’ en in alle ‘EENVOUD’,
‘WAARDEREND’ leven….
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OKTOBERMAAND = ROZENKRANSMAAND

Net als in de maand mei, is de oktobermaand toegewijd aan Maria.
De ‘Rozenkrans’ is het meest geliefde gebed van ‘Onze Moeder Maria’.
Misschien kan het u soms eens goed doen, uw paternoster ter hand te nemen en
‘een tientje’ te lezen.

TER INFO
De wekelijkse eucharistieviering op vrijdag en de andere pastorale vieringen kunnen
nog steeds niet doorgaan in onze kapel, omwille van het in acht nemen van de
corona-maatregelen. We moeten zorgen voor de veiligheid, de gezondheid van ons
allen. En duimen dat, van zodra het weer mogelijk is, we terug in verbondenheid
kunnen vieren.
Ook de geplande afscheidsviering voor de overleden bewoners op 11 september
gaat niet door. We houden jullie op de hoogte wanneer dit verbindingsmoment zal
plaatsvinden.

LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS
Nooit zijn wij zo vrij geweest!
Nooit zijn wij zo vrij geweest en nooit hebben wij ons zo machteloos gevoeld! De
dwingende omgeving is er voorspelbaar en veilig, maar ook onvrij, meer
toenemende onzekerheid en angst.
Hier en elders. We zijn niet meer wat we vroeger waren, met anderen in competitie
maar zoeken vriendschap.
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We vragen ons af hoe we de huidige en misschien ook de volgende crisis kunnen
aangrijpen om andere keuzes te maken.
We zijn volop in beweging. Coronaonzekerheid komt daar nog eens bovenop en
roept onzekere vragen: Wie zijn wij? Waar gaan we naartoe? Hoe verhouden we ons
tot de anderen? De vragen zijn niet meer zo gemakkelijk te beantwoorden als
vroeger. Het virus gaf een versnelling aan dit proces. Het moet anders, maar welke
kant gaat het op?
Veel komt samen: de pandemie, de klimaatverandering, de vrije markt belevenis in
haar eindfase. De nieuwe covid-19 bedreiging? Het wordt spannend!
Kunnen we functioneren als een groep mensen die gezamenlijk iets erkennen buiten
ons en daar geloof aan hechten?
De huidige generatie van mensen die leiding moet geven, heeft met die verandering
te maken, maar is opgegroeid in de oude werkelijkheid. Veel organisaties zitten
middenin die overgang. Velen verlangen naar het klassieke leiderschap, wat
handiger schijnt, maar dat willen we niet meer omdat we in de overgang zitten. Het
moet anders, maar hoe? Het mag, o ironie, niet doorgevoerd worden vanuit
economische groei, klinkt positief, maar voortdurende gerichtheid op groei werkt
verslavend en werkt op mensen die uitvallen en hogere onkosten waardoor de
productie minder wordt.
Concurrentie en wantrouwen met minder oog voor de ontwikkeling van de
medemens.
Leiding geven is echt best wel moeilijk op het ogenblik. Het oude model is nu nog
zeer dominant, maar er zijn initiatieven waarbij wordt nagedacht over nieuwe
vormen. Het moet beginnen met een goede intieme verhouding met onszelf. Wat
we zijn en wat we worden hangt ook af van onze maatschappelijke omgeving. Wat
nemen we over van deze omgeving, onze patiënten, ook wanneer dit iets wordt wat
tegen onszelf ingaat! We zijn aparte individuen, we zijn uitdrukkelijk sociale wezens.
Vrijheid is een groot goed, maar we hebben ter zevendertijd grenzen nodig.
De bezinning die bij een crisis hoort, zoals de huidige, geeft ons ook wel de tijd om
na te denken hoe we het geluk dat we nastreven het best kunnen bereiken. Geluk
vraagt om een bepaalde manier van leven, met gezonde zelfdiscipline. Het draait om
de vraag: Hoe gaan we samen een veilige manier vinden om elkaar stevig te
omhelzen? ( Mag nu niet, maar hopelijk in de nabije toekomst)
Bewoner AW

19/07/2020
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
September
Michel Vansuyt
Suzanne Ooghe
Gerard Pyck
Denise Devolder
Yvonne Tancré
Christiane Verminck
Maurits Ryckeboer
Chantal Preneel
Marie-José Dierckx

03/09/1339
07/09/1936
15/09/1938
16/09/1938
16/09/1940
19/09/1935
22/09/1931
23/09/1959
25/09/1929

81 jaar
84 jaar
82 jaar
82 jaar
80 jaar
85 jaar
89 jaar
61 jaar
91 jaar

K15
K29
K7
K213
K15
K7
K24
K101
K103

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

03/10/1938
06/10/1934
08/10/1944
12/10/1931
13/10/1337
17/10/1926
17/10/1930
24/10/1941
27/10/1929

82 jaar
86 jaar
76 jaar
89 jaar
83 jaar
94 jaar
90 jaar
79 jaar
91 jaar

K137
K121
K237
K4
K102
K144
K122
K135
K233

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

Oktober
Denise Duhayon
Anna Heyman
Laureanne Parmentier
Yvette Dezitter
Marc Denys
Denise Baillieul
Lucien Deconinck
Sylvère Maes
Simonne Kino
Proficiat aan de jarigen!

VERHUISD
Marie-Thérèse Verkouter ruilde op 30 juni haar flat in Residentie Louise voor kamer
108 (Huize Beatrijs). Hiervoor verbleef ze al enkele weken in kortverblijf (Huize Ida).
Op 6 juli verhuisde mevrouw Marie-Jeanne Simoens van Hove Flat 13 naar kamer
232 in Hove.
Mevrouw Suzanne Gauquie ruilde op 13 augustus kamer 225 (Hove) voor kamer 24
(Huize Ida). De dag daarna verhuisde mevrouw Yvette Blanchaert van kamer 215
naar kamer 225.
We wensen hen een vlotte aanpassing.
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NIEUWE BEWONERS
De heer Jacques Declercq nam op 16 juni zijn intrek in kamer 115 en is afkomstig
van Ieper.
Eveneens van Ieper afkomstig is de heer Walter Vandenbroucke die sinds 22 juni in
kamer 118 verblijft .
Mevrouw Ivonne Phlypo, uit Anzegem, betrekt sinds 25 juni kamer 120.
Mevrouw Godelieve Haghebaert woont sinds 29 juni in kamer 147. Godelieve is
afkomstig van Ieper.
Op 2 juli nam de heer Johny Kerrinckx, eveneens van Ieper, zijn intrek in kamer 139.
De Ieperse mevrouw Anna Heyman verblijft sinds 6 juli in kamer 121.
Al deze mensen verblijven in Huize Beatrijs.
Mevrouw Yvette Dezitter uit Ieper, woont sinds 6 juli in kamer 4 (Huize Ida).
Op 8 juli nam mevrouw Yvette Blanchaert uit Vlamertinge haar intrek in kamer 215
(Hove), in augustus ruilde ze kamer 215 voor 225.
De heer André Lannoote uit Ieper verblijft sinds 9 juli in kamer 210 (Hove).
De uit Ieper afkomstige Gerry Lodewijck woont sinds 13 juli in kamer 11 (Huize Ida).
Eveneens op 13 juli nam mevrouw Chantal Preneel uit Ieper haar intrek in kamer
101 (Huize Beatrijs).
Mevrouw Georgette Smagghe woont sinds 17 juli in kamer 107 (Huize Beatrijs).
Georgette is ook afkomstig uit Ieper.
Mevrouw Maria Kindt, uit Ieper, nam op 22 juli haar intrek in kamer 218 (Hove).
Mevrouw Denise Devolder, woont sinds 5 augustus in kamer 213 (Hove). Denise is
ook afkomstig van Ieper.
De dag daarna, 6 augustus, kwam mevrouw Ingrid Decrock, eveneens uit Ieper, in
kamer 10 wonen.
Op maandag 10 augustus nam de heer Marcel Vanryckeghem zijn intrek in kamer
15. Marcel is afkomstig van De Panne.
Beide kamers bevinden zich op Huize Ida.
We wensen hen een mooie tijd in ‘ons huis’.
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OVERLIJDENS
Op donderdag 25 juni is de heer Germain Deschepper overleden. Germain verbleef
in kamer 23 (Huize Ida) en werd 96 jaar.
De heer Daniël Hoorelbeke is op zondag 12 juli op 79-jarige leeftijd gestorven. Hij
verbleef in kamer 107 (Huize Beatrijs).
Woensdag 15 juli namen we afscheid van de heer Gaston Ameloot uit kamer 218
(Hove). Gaston werd 62 jaar.
De heer Oscar Vermeulen is op dinsdag 21 juli overleden. Oscar woonde in kamer
10 (Huize Ida) en telde 94 lentes.
Donderdagavond 30 juli is mevrouw Maria Menu gestorven. Zij werd 90 jaar en
verbleef in kamer 213 (Hove).
Mevrouw Marie-Thérèse Logie is op zaterdag 8 augustus met haar 87 lentes rustig
ingeslapen. Zij verbleef ook in Hove, in kamer 211.
Op vrijdag 14 augustus is mevrouw Jacqueline Reggers in de vroege morgen
overleden. Jacqueline verbleef in kamer 130 Huize Beatrijs en werd 69 jaar.
De heer Joseph Lambert, uit kamer 146 op Huize Beatrijs, is op dinsdag 25 augustus
gestorven. Joseph werd 76 jaar.
We wensen alle familieleden en dierbaren van onze overledenen heel veel sterkte in
deze tijden van afscheid.

HUIZE IDA
WANDELINGEN
De wandelingen laten we sinds begin juli opnieuw doorgaan, weliswaar heel coronaproof!
Met een kleine groep bewoners (maximum 5) gaan we op wandel in de omgeving.
Hierbij zoeken we de drukke plaatsen en het centrum niet op. Tijdens de wandeling
nemen we geen pauze in een Iepers cafeetje. Op het einde van de wandeling krijgen
we wel iets fris aangeboden in de tuin van Huize Sint-Jozef.
Helaas was de lange hittegolf begin augustus ook een spelbreker waardoor we
meerdere keren niet konden gaan wandelen.
Indien het weer het toelaat gaan we iedere donderdagnamiddag wandelen tot en
met half oktober.
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Huize Ida

MUZIKAAL OPTREDEN VAN DE BROERS DECRAMER
Rik en Boudewijn Decraemer verwenden de bewoners deze zomer tweemaal met
een warm en intiem optreden in openlucht.
Op afstand van elkaar en met een aangename zomerbries konden de bewoners
genieten van nummers zoals “Blanche en haar paard” en andere klassiekers.
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Huize Ida

PETANQUE IN DEN HOF

Wat is er meer zomers dan een
spelletje petanque?
In onze binnentuin hebben we een petanqueplaats, waar we de voorbije zomer
geregeld gebruik van hebben gemaakt!
De echte competitiebeesten kwamen tijdens dit spel naar boven!

GEBRUIK ROLSTOELFIETS
In juli hadden we een week een rolstoelfiets in huis gehaald. Het leuke aan de
rolstoelfiets is dat bewoners die minder mobiel zijn, opnieuw een echte fietservaring
kunnen beleven.
Goed vastgeklikt en vastgeriemd wordt de rolstoel op het plateau vooraan
bevestigd. Daarnaast zorgt een goede chauffeur voor een compleet veilige rit.
Maurice mocht de pits afbijten tijdens de testrit. Tijdens deze tocht passeerden we
langs zijn vroegere huis, dat intussen helemaal verbouwd is. De bloemenweide naast
hun vroegere huis is er wel nog steeds.
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Huize Ida

Dag en datum

Activiteit: Huize Ida

Plaats en tijdstip

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Bingo

14u30 Living

Woensdag 02/09

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Donderdag 03/09

wandeling

14u bewegingsruimte

Vrijdag 04/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 Cafetaria

ijsjes

14u living

Optreden accordeonist

14u30 tuin

Maandag 07/09

Wellnesskoffer

14u30 living

Dinsdag 08/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Petanque

14u30 Binnentuin

Woensdag 09/09

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Donderdag 10/09

Wandeling

14u bewegingsruimte

Vrijdag 11/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 Cafetaria

ijsfestijn

14u30 living

Maandag 14/09

Manicure

14u30 Living

Dinsdag 15/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Uno

14u30 Living

Woensdag 16/09

Cafetaria op wieltjes

14u30

Donderdag 17/09

Wandeling

14u bewegingsruimte

Vrijdag 18/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

ijscoupe

14u30 Living

Maandag 21/09

Voetbadjes bij warm weer

14u30 living

Dinsdag 22/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Dinsdag 01/09
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Huize Ida

Film

14u30 Living

Woensdag 23/09

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Donderdag 24/09

Wandeling

14u Bewegingsruimte

Vrijdag 25/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Ijsjes

14u30 Living

Maandag 28/09

Kubb

14u30 Living

Dinsdag 29/09

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Belevingstafel

14u30 Living

Woensdag 30/09

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Donderdag 01/10

Wandeling

14u Bewingsruimte

Vrijdag 02/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Gebak

14u30 Living

Maandag 05/10

Hoger Lager

14u30 Living

Dinsdag 06/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

muziekmoment

14u30 Living

Woensdag 07/10

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Donderdag 08/10

Wandeling

14u Living

Vrijdag 09/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Bakken

14u30 Living

Maandag 12/10

Manicure

14u30 Living

Dinsdag 13/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Kegelspel

14u30 living

Cafetaria op Wieltjes

14u30 Living

Woensdag 14/10
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Huize Ida

Donderdag 15/10

Wandeling

14u

Dag tegen kanker

14u30 living

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Bakken

14u30 Living

Maandag 19/10

Wellnesskoffer

14u30 Living

Dinsdag 20/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Belevenistafel

14u30 Living

Woensdag 21/10

Cafetaria op Wieltjes

14u30 Living

Donderdag 22/10

Optreden Schotse Doedelzak Band

14u30

Vrijdag 23/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Bakken

14u30 Living

Maandag 26/10

Kubb

14u30 Living

Dinsdag 27/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Optreden harp

14u30 Living

Woensdag 28/10

Cafetaria op Wieltjes

14u30 Living

Donderdag 29/10

Film

14u30 Living

Vrijdag 30/10

Sessie ademhalingsoefeningen

10u30 cafetaria

Gebak

14u30 LIving

Vrijdag 16/10
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Huize Beatrijs

HUIZE BEATRIJS
TERUGBLIK VOORBIJE PERIODE
De living op Huize Beatrijs, de plaats waar we elkaar opnieuw ontmoeten en waar er
ruimte is voor een goed gesprek, lekkere maaltijd en zo veel meer. Gelukkig is de
livingwerking weer opgestart waar we telkens rekening houden met de
maatregelen. Zo ligt onze focus vooral om activiteiten te doen met de tafelbubbel
en werken we ook vaak individueel. Hieronder vind je foto's terug van momenten
van de voorbije twee maanden.
De voorbije periode konden we genieten van prachtig weer waarbij een wandeling
of fietstochtje in de natuur zorgde voor een vitamineboost!
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Huize Beatrijs

Iets waar we elke maandag opnieuw vol spanning naar verlangen; de cafetaria op
wieltjes! Ze kunnen samen genieten van een fris pintje of een goed ‘sneukelingse’.
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Huize Beatrijs

Voetbadjes zorgden tijdens de hittegolf voor de ideale afkoeling.

We genieten ook van andere leuke activiteiten zoals het muziekoptreden in
openlucht, gezelschapsspelletjes, de belevenistafel… Ook de bingo is er weer om
twee weken op verzoek van de bewoners.
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Huize Beatrijs
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Huize Beatrijs

Dag en datum

Activiteit: Huize Beatrijs

Plaats en tijdstip

Ontspanningssessie

10u30 Living

Wandeling

14u30 Living

Woensdag 02/09

Reminiscentie: Terug naar school!

14u30 Living

Donderdag 03/09

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Vrijdag 04/09

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Opreden accordeon

15u45

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Kaartnamiddag

15u Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Wandeling

14u30 Living

Woensdag 09/09

Belevenistafel

14u30 Living

Donderdag 10/09

Vlaamse kermis

14u30 Living

Vrijdag 11/09

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Bingo

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Gespreksnamiddag

15u Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Wandeling

14u30 Living

Wellnessnamiddag

14u30 Living

Woensdag 16/09

Individuele activiteit

Op kamer

Donderdag 17/09

Bewegen op muziek

14u30 Living

Vrijdag 18/09

Ontspanningssessie

10u30 Living

Dinsdag 01/09

Maandag 07/09

Dinsdag 08/09

Maandag 14/09

Dinsdag 15/09
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Huize Beatrijs

Ijsjes

14u Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Gezelschapsspelletjes

15u Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Wandeling

14u30 Living

Woensdag 23/09

Creatieve activiteit in thema herfst

14u30 Living

Donderdag 24/09

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Vrijdag 25/09

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Muzieknamiddag

15u Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Wandeling

14u30 Living

Woensdag 30/09

Bakactiviteit

14u30 Living

Donderdag 01/10

Belevenistafel

14u30 Living

Vrijdag 02/10

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Wellnessnamiddag

15u Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Belevenistafel

14u30 Living

Dinsdag 06/10

Ontspanningssessie

10u30 Living

Woensdag 07/10

Bakactiviteit

14u30 Living

Donderdag 08/10

Bewegingactiviteit

14u30 Living

Vrijdag 09/10

Ontspanningssessie

10i30 Living

Ijsjes

14u Living

Maandag 21/09

Dinsdag 22/09

Maandag 28/09

Dinsdag 29/09

Maandag 05/10
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Huize Beatrijs

Filmnamiddag

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Herfstquiz

15u Living

Dinsdag 13/10

Ontspanningssessie

10u30 Living

Woensdag 14/10

Volksspelen

14u30 Living

Donderdag 15/10

Dag tegen kanker

14u30 Living

Vrijdag 16/10

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Individuele activiteit

Op kamer

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Wellnessnamiddag

14u30 Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Harpoptreden

Living

Belevenistafel

14u30 Living

Woensdag 21/10

Individuele activiteit

Op kamer

Donderdag 22/10

Reminiscentie: herfst

14u30 Living

Optreden Schotse Doedelzak Band

NM

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Denksport

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

14u30 Living

Gespreksnamiddag

15u Living

Ontspanningssessie

10u30 Living

Bingo

14u30 Living

Muzieknamiddag

14u30 Living

Maandag 12/10

Maandag 19/10

Dinsdag 20/10

Vrijdag 23/10

Maandag 26/10

Dinsdag 27/10

Woensdag 28/10

22

Huize Beatrijs

Donderdag 29/10

Bewegingsactiviteit

14u30 Living

Vrijdag 30/10

Ontspanningssessie

10u30 Living

Ijsjes

14u Living

Individuele activiteit

Op kamer

HUIZE BEATRIJS – BESCHERMDE AFDELING
Het blijven vreemde tijden… niks is hetzelfde, weinig kan
nog spontaan gebeuren. En dat is voor iedereen zo. Ook
bij ons blijven er heel wat voorzorgsmaatregelen van
kracht. Dit alles heeft toch wel wat gevolgen. Bezoek
kan uiteraard nog niet verlopen als voorheen, en ook de
activiteitenwerking ondervindt wel wat beperkingen.
Toch blijven de bewoners bijna altijd positief in de
huidige omstandigheden. Daarom, bij deze een dikke
chapeau voor alle bewoners! Wat kunnen wij toch zo
veel leren van onze mensen! Ze zijn zo vaak gelukkig met
iets kleins, met een eenvoudig gebaar, met een kort
bezoekje, met een vriendelijk woord… Af en toe doen
we in huis eens een vragenrondje, we vragen naar de
wensen of dromen van de bewoners. Ook hier komen zo
veel ‘kleine wensjes’ naar boven. Daar kunnen we zeker
mee aan de slag de komende periode. En hier en daar,
kwam er ook al eens een grotere wens uit de bus. Eens
nadenken wat we daarmee kunnen dan…

In ieder geval blijven we inspanningen doen om
sfeer te brengen, de bewoners in beweging te
houden, mensen te laten genieten… en zo veel
meer. Suggesties zijn trouwens altijd welkom!
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Huize Beatrijs beschermd
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Huize Beatrijs beschermd

Activiteit: Huize Beatrijs
beschermd

Plaats en tijdstip

Dinsdag 01/09

Wandeling

14u30

Woensdag 02/09

Reminiscentie school

14u30 Living

Donderdag 03/09

Belevenistafel

14u30 Living

Vrijdag 04/09

Ijsjes

14u Living

Dag en datum

Optreden accordeon
Maandag 07/09

Belevenistafel

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Dinsdag 08/09

Wandeling

14u30

Woensdag 09/09

Beweging: kegelen

14u30 Living

Donderdag 10/09

Gezelschapsspelletjes

14u30 Living
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Huize Beatrijs beschermd

Vrijdag 11/09

Ijsjes

14u Living

Het levensverhaal

14u30 Living

Maandag 14/09

Het levensverhaal

14u30 Living

Dinsdag 15/09

Wandeling

14u30

Contactkoor

15u Living

Woensdag 16/09

Wellness

14u30 Living

Donderdag 17/09

Belevenistafel

14u30 Living

Vrijdag 18/09

Ijsjes

14u Living

Gebruikersraad

14u30 Lilving

Belevenistafel

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Dinsdag 22/09

Wandeling

14u30

Woensdag 23/09

Crea

14u30 Living

Donderdag 24/09

Beweging: ringen werpen

14u30 Living

Vrijdag 25/09

Ijsjes

14u Living

Maandag 28/09

Bewegen op muziek

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Dinsdag 29/09

Wandeling

14u30

Woensdag 30/09

Belevenistafel

14u30 Living

Donderdag 01/10

Wellness

14u30 Living

Vrijdag 02/10

Bakken

14u Living

Maandag 05/10

Herftquiz

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Individuele

14u30 Living

Contactkoor

15u Living

Maandag 21/09

Dinsdag 06/10
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Huize Beatrijs beschermd

Woensdag 07/10

Beweging: petancque

14u30 Living

Donderdag 08/10

Muziek: verzoekplaatjes

14u30 Living

Vrijdag 09/10

Bakken

14u Living

Belevenistafel

14u30 Living

Zitdansen

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Dinsdag 13/10

Planten verzorgen

14u30 Living

Woensdag 14/10

Belevenistafel

14u30 Living

Donderdag 15/10

Dag tegen kanker

14u30 Living

Vrijdag 16/10

Bakken

14u Living

Maandag 19/10

Belevenistafel

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Dinsdag 20/10

Harpoptreden

Living

Woensdag 21/10

Muziekquiz

14u30 Living

Donderdag 22/10

Beweging: ringen werpen

14u30 Living

Optreden Schotse Doedelzak Band

NM

Vrijdag 23/10

Bakken

14u Living

Maandag 26/10

Beweging

14u30 Living

Cafetaria op wieltjes

15u Living

Gebruikersraad

14u30 Living

Contactkoor

15u Living

Woensdag 28/10

Belevenistafel

14u30 Living

Donderdag 29/10

Film

14u30 Living

Vrijdag 30/10

Bakken

14u Living

Maandag 12/10

Dinsdag 27/10
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Hove

HOVE
TERUGBLIK
De voorbije maanden focusten we ons vooral op kleinere activiteiten in kleinere
groepjes. Muziekactiviteiten blijven bij onze bewoners de favoriet! We vierden de
verjaardag van Will Tura met verzoeknummers, zongen buiten op het terras de
liedjes van het contactkoor. We genoten ook van het liveoptreden van broers
Decraemer.
Bewegingsactiviteiten onder de vorm van een spel of onder begeleiding van muziek
kan gesmaakt worden. We hadden het geluk een week een rolstoelfiets te kunnen
testen. Zowel voor bewoner als begeleider was dit een succes! We konden ook
reeds enkele keren gaan wandelen doorheen de rustige delen van Ieper. We zoeken
de drukte niet op, maar de rust van de dichte omgeving van het woonzorgcentrum.
We werken met een beurtrol, zodat we op de vraag van de bewoners kunnen
ingaan.
We zoeken hier nog steeds de ‘kleine gelukjes’. Een pintje of frisdrank na een
activiteit, tussenin een handmassage, voetbadjes, de nagels lakken, …
Voor de invulling van activiteiten in het najaar, gaan we te rade bij onze eigen
bewoners: wat wensen zij te op de planning te zien, hoe kunnen we ingaan op hun
vragen.
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Hove

“Hilonia hield zich tijdens de Lockdown heel
nuttig bezig. Ze naait zelf deze tassen voor
familie, kennissen, … . Hilonia is terecht trots op
het resultaat!”
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Hove

Dag en datum

Activiteit: Hove

Plaats en tijdstip

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Terug naar school! Reminiscentie

14u30 Hove B

Handverzorging

14u30 Hove

Belevenistafel

14u30 Hove B

Terug naar school! Reminiscentie

14u30 Hove

Donderdag 03/09

Accordeon optreden

14u45 Hove + Hove B

Vrijdag 04/09

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove + Hove B

Maandag 07/09

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 08/09

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Muzieknamiddag

14u30 Hove B

Zitdansen op muziek

14u30 hove

Bewegingsspel

14u30 Hove B

Hoger – lager

14u30 Hove

Individuele activiteit

14u30 Hove B

Gebruikersraad

15u15 Hove B

Muzieknamiddag

14u30 hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Optreden Dj Eddy

14u30 binnentuin Hove

Maandag 14/09

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 15/09

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Belevenistafel

14u30 Hove B

Manillen

14u30 Hove

Avondactiviteit

17u Hove

Dinsdag 01/09

Woensdag 02/09

Woensdag 09/09

Donderdag 10/09

Vrijdag 11/09

30

Hove

Woensdag 16/09

Wellnessnamiddag

14u30 Hove B

Crea activiteit

14u30 Hove

Spelnamiddag

14u30 Hove B

Filmnamiddag Marina

14u30 Hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Maandag 21/09

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 22/09

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Herfstcrea

14u30 Hove B

Belevenissentafel

14u30 Hove

Hoger-lager

14u30 Hove B

Gespreksnamiddag

15u Hove

Contactkoor

14u30 Hove B

Handverzorging

14u30 Hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Maandag 28/09

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 29/09

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Belevenistafel

14u30 Hove B

Denksport

14u30 Hove

Beweging

14u30 Hove B

Quiz

14u30 Hove

Reminiscentieactiviteit

14u30 Hove B

Bewegingsactiviteit

14u30 Hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Donderdag 17/09

Vrijdag 18/09

Woensdag 23/09

Donderdag 24/09

Vrijdag 25/09

Woensdag 30/09

Donderdag 01/10

Vrijdag 02/10
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Hove

Maandag 05/10

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 06/10

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Gespreksnamiddag

14u30 Hove B

Manillen

14u30 Hove

Handverzorging

14u30 Hove B

Denksport

14u30 Hove

Contactkoor

14u30 Hove B

gezelschapsspelletjes

14u30 Hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Maandag 12/10

Wandeling

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 13/10

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Belevenistafel

14u30 Hove B

Hoger – lager

14u30 Hove

Filmnamiddag

14u30 Hove B

Bakactiviteit

14u30 Hove

Bewegingsnamiddag

14u30 Hove B

Dag tegen kanker

14u30 hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Maandag 19/10

Optreden harp

14u30 Hove + Hove B

Dinsdag 20/10

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Reminiscentie Muziek

14u30 Hove B

Muziek: u vraagt wij draaien

14u30 Hove

Avondactiviteit

17u Hove

Muziekbingo

14u30 Hove B

Woensdag 07/10

Donderdag 08/10

Vrijdag 09/10

Woensdag 14/10

Donderdag 15/10

Vrijdag 16/10

Woensdag 21/10
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Hove

Donderdag 22/10

Vrijdag 23/10

Maandag 26/10

Dinsdag 27/10

Woensdag 28/10

Donderdag 29/10

Vrijdag 30/10

Herfstquiz

14u30 Hove

Contactkoor

14u30 Hove B

Optreden Schotse Doedelzak Band

14u30 Binnentuin

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

Muziek: duiken in het verleden

14u30 Hove B

Crea activiteit

14u30 Hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Belevenistafel

14u30 Hove B

Actualiteit

14u30 hove

Film: Marina

14u30 Hove B

Gespreksnamiddag

14u30 hove

Fotonamiddag

14u30 Hove B.

Bewegingsactiviteit

14u30 hove

Relaxatie

10u30 -11u Hove

Dessert

14u Hove

ACCENTEN IN HET WONEN EN LEVEN
CONTACT EN COMMUNICATIE MET DE BEWONERS
De corona-crisis zorgt dat bewoners minder contact hebben met hun dierbaren en
geliefden.
Via deze weg willen we alle contactmogelijkheden en communicatiekanalen met
onze bewoners nog eens herhalen:
- Gepland bezoek:
o iedere weekdag tussen 14u en 16u30 (maximaal een halfuur)
o iedere zaterdag en zondag tussen 14u en 16u (maximaal een halfuur)
- Wandeling tijdens het gepland bezoek
- Raambezoek aan het raam van de bewonerskamer
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- Tuinhekbezoek
o Enkel mogelijk voor de bewoners van Hove
o Gelieve te komen in de voormiddag of in de (vroege) avond (niet tijdens
de bezoekuren)
- Telefonisch contact
o Via de telefoon van de bewoner op kamer of
GSM
o Via de telefoon van de dienst
- Post: schrijf een leuke brief of mooie kaart en stuur
deze op!
- Videochat: via messenger (gelinkt aan de facebook
van iedere dienst) kunnen we vlot een videochat
opzetten
o Maak een afspraak voor een videochat met
de woonbegeleider van de dienst
 057/22.69.79 (Huize Ida)
 057/22.69.86 (Huize Beatrijs)
 057/22.72.13 (Hove woonzorgcentrum)

We volgen de nationale en regionale situatie nauwgezet
op. Via de nieuwsbrief, die we verspreiden via de website
en mail, houden we jullie op de hoogte van
versoepelingen. Hopelijk komen deze er weldra aan!

ROLSTOELFIETS IN HUIS
Om de individuele activiteiten te verbreden
deden we beroep op de thuiszorgwinkel. We
mochten een week lang een rolstoelfiets
lenen. Het weer viel helaas wat tegen in die
periode. Maar tussen de ‘regenvlagen’ door
trokken we de buurt in met onze rolstoelfiets.
Bewoners voelden zich veilig en genoten van
het toertje in de buitenlucht. We evalueren
deze week en kijken na of we een rolstoelfiets zullen aankopen in de toekomst.
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OPROEP: GEZELSCHAPSSPELEN GEZOCHT!
Om het activiteitenaanbod voor de bewoners van de actieve als beschermde
doelgroepen te verbreden, zijn wij op zoek naar onderstaande gezelschapsspelen.
- Levenswandeling
- Reuzenganzenbord
- Eenvoudige (geen kinderachtige) puzzels
- Qwirkle
- Spiraal Labyrint
- 6 kleurenspel
Wie geeft dit te geef of verkoopt dit tegen zachte prijzen?
Geef een seintje aan Valérie Pattyn via stafmedewerker.kw@huizesintjozef.be
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GEBRUIKERSRAAD
Maandelijks organiseren we een gebruikersraad op dienstniveau. Zo versterken we
de inspraak van onze bewoners en kunnen we korter op de bal spelen bij problemen
of leuke suggesties.
Ook familie kan ten allen tijde hun suggesties of bemerkingen doorgeven, dit kan via
mail, telefonisch of via de facebookpagina van de betrokken dienst. Echte
familieraden kunnen we echter omwille van de veiligheid niet organiseren.

HERFST- EN WINTERPERIODE 2020
De komende herfst- en winterperiode leggen we het accent op gezellige maaltijden,
zinvolle activiteiten en muzikale namiddagen.
Tijdens de muzikale namiddagen trachten we verschillende genres aan te bieden
(harp, pianomuziek, …). Natuurlijk allemaal in een veilig kader.

FOCUS OP ZORG DRAGEN VOOR ONSZELF EN DE BEWONERS
In de komende activiteiten wensen we het accent des te meer te leggen op
gezondheid.
Voldoende beweging en gezonde voeding zijn hierbij essentieel.
Daarnaast voegen we er vanaf september wekelijks sessies ademhalingsoefeningen
aan toe.
Deze techniek versterkt de immuniteit van de mensen.
Ook voor het personeel zal dit worden aangeboden.

WHAT MATTERS TO YOU- HET ZIT HEM IN DE KLEINE GELUKJES!
Grote activiteiten of dienstoverschrijdende evenementen zitten er niet meer in dit
jaar.
Daarom gaan we te rade bij de bewoners, en doen we een ‘what matters to youbevraging’.
Wat willen ze nog echt eens doen? Waar zit het geluk voor hen?
En uit de eerste bevragingen blijkt dat het niet ver te zoeken is. Een stukje biefstuk
met friet of een wandeling naar hun vroegere woonst.
Dit trachten we de komende maanden, met de mogelijkheden die we hebben, te
organiseren.

DAG TEGEN KANKER
Donderdag 15 oktober is de ‘dag tegen kanker’. Ook in Huize Sint-Jozef zullen we
hier aandacht aan besteden.
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE
JARIGE BEWONERS
September
Albert Vandeverre
Wilfried Beyls
Godelieve Schelstraete

06/09/1933
08/09/1930
19/09/1930

87 jaar
90 jaar
90 jaar

Flat GLV G
Flat 12
Flat 12

Res. Louise
Hove
Hove

Oktober
Jan Devos de Moldergem 03/10/1922
Frans Derycke
13/10/1930
Joana Decorte
14/10/1933

98 jaar
90 jaar
87 jaar

Flat 1G
Flat 1A
Flat 2G

Res. Louise
Res. Louise
Res. Louise

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Op 25 juli namen de heer Albert Vandeverre en mevrouw Irena Claeys de sleutel
van assistentiewoning GLV G in Residentie Louise in ontvangst. Zij zijn afkomstig uit
Ieper.
De heer René Delattre kreeg op 31 juli de sleutel van assistentiewoning 13 in Hove
in handen. Hij is eveneens uit Ieper afkomstig.
Op 17 augustus nam de heer Hubert Vanhove, uit Ieper, tijdelijk zijn intrek in
assistentiewoning 2 In Hove.
Mevrouw Simonne Costenoble, uit Ieper, woont sinds 23 augustus in
assistentiewoning 2G in Residentie Louise.
We wensen hen een mooie tijd in ons midden.

VERHUIS
Marie-Thérèse Verkouter ruilde op 30 juni haar assistentiewoning in Residentie
Louise voor kamer 108 (Huize Beatrijs). Hiervoor verbleef ze al enkele weken in
kortverblijf (Huize Ida).
Op 6 juli verhuisde mevrouw Marie-Jeanne Simoens van Hove Flat 13 naar kamer
232 in Hove.
We wensen hen een vlotte aanpassing.
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HELP, WAT MAG NU EN WAT MAG NU NIET?
Op 20 augustus 2020 vond de laatste veiligheidsraad plaats. Om het
bos door de bomen te blijven zien geven we een korte samenvatting
van de genomen beslissingen:
 Maatregelen vanaf 24 augustus 2020:
o Je mag samen met iemand winkelen (maximaal 2
personen). Deze 2 personen kunnen worden vergezeld
door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door
een persoon die hulp nodig heeft.
o Je mag zolang winkelen als je wil, er is geen tijdslimiet meer.
 Maatregelen vanaf 1 september 2020:
o Een mondneusmasker dragen blijft verplicht.
o De sociale bubbel van 5 personen blijft. Dat zijn 5 mensen (buiten je gezin
= de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont) met wie je nauw
contact mag hebben.
o Je kan maximaal met 10 personen tegelijk afspreken, op voorwaarde dat je
op afstand blijft en bij voorkeur in openlucht.
o Na een begrafenis is een rouwmaaltijd met maximaal 50 personen
mogelijk, met dezelfde regels als in de horecasector.
o Bij sportevenementen, in het theater, bij culturele activiteiten, in
gebedshuizen, congreszalen of auditoria worden in zalen binnen tot 200
mensen toegelaten (mits respecteren van afstandsregels). Bij
evenementen buiten wordt het uitgebreid tot 400 mensen.
o Mensen die een duurzame relatie hebben met iemand uit een ander land
(en dat kunnen bewijzen) maar niet getrouwd zijn mogen de grens
oversteken. In dat geval moet je je houden aan de geldende test- en
quarantaineregels.
o Teruggekeerd uit een rode zone in het buitenland?
o Je moet je verplicht laten testen en in quarantaine blijven, zelfs als je geen
symptomen vertoont.
o Teruggekeerd uit een oranje zone in het buitenland?
o Dan wordt het sterk aanbevolen om je te laten testen en in quarantaine te
verblijven. Zeker als je risicovolle contacten hebt gehad.
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BEZOEKERSREGELING ASSISTENTIEWONINGEN
De bezoekersregeling voor bewoners van de assistentiewoningen blijft ongewijzigd.
Bewoners mogen bezoek ontvangen op hun assistentiewoning:
o
o
o
o
o
o
o

Tussen 10u en 12u en tussen 13u30 en 18u
Ingang ENKEL via de living van Residentie Louise
Maximaal 2 bezoekers per bezoekoment
Het bezoek duurt maximaal 1 tot 1,5 uur
Draag steeds een mondneusmasker
Bewaar steeds de afstand
Er mogen maximaal 5 verschillende bezoekers per bewoners langskomen
(bubbel van 5)

ACTIVITEITEN
De maandelijks geplande activiteiten gaan nog even niet door. Wel kunnen jullie
binnenkort genieten van enkele buitenluchtactiviteiten:
o Iedere maandagvoormiddag van 10u30 – 11u: sessie
ademhalingsoefeningen in de tuin aan de living van Residentie Louise
Verder kunnen de gebruikelijke kaartersnamiddagen en rummikub namiddagen
blijven doorgaan in de livings. Onder voorwaarde dat het steeds dezelfde groep
bewoners zijn.
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BELEIDSINFO
WISSELS MANAGEMENTTEAM
HOVE
 met ingang vanaf 1 september
o Mathilde Feys wordt aangesteld als adjunct-diensthoofd zorg. Zij heeft
de opleiding tot adjunct-diensthoofd zorg succesvol afgerond op Huize
Ida.
o Rebecca Tanghe wordt aangesteld als adjunct-diensthoofd zorg in
opleiding.
o Nathalie Hollebecque wordt vanaf eind september mobiel ingezet als
adjunct-diensthoofd zorg en zal ondersteunen in het uitwerken van
projecten zorg en beleid (waaronder inwerking nieuwe medewerkers,
studenten, vakantiehulpen,…).
HUIZE IDA


met ingang vanaf 1 oktober
o Karolien Cambier schakelt over naar de thuisverpleging.
o Emanuelle Desmet wordt aangesteld als adjunct-diensthoofd zorg in
opleiding.

PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
September
Hilde C.
Lies V.
Jan C.
Evelien H.
Karolien C.

Gelukkige verjaardag!!!

05/09/1960
14/09/1988
17/09/1960
21/09/1987
30/09/1987

Oktober
Elsy K.
Marleen B.
Anja S.
Jessica C.
Ilse D.
Joyce A.
Brigitte A.
Valerie L.
Hilde H.
Els N.

02/10/1976
11/10/1963
16/10/1970
18/10/1981
18/10/1974
24/10/1994
26/10/1959
26/10/1992
28/10/1961
30/10/1966
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GEBOORTE
Op woensdag 8 juli is Noah geboren.
Hij is het eerste zoontje van Jordi en Melissa (Zorgkundige
Huize Ida).
We wensen hen veel geluk met hun kleine spruit!

HUWELIJK
Op 17 juli trad Bo (zorgkundige Huize Beatrijs) in het
huwelijksbootje met Jarrith.
We wensen hen heel veel geluk samen.

OVERLIJDEN
Op 6 augustus kregen we het droevige nieuws te horen van het overlijden van Niels
B. Niels was werkzaam als zorgkundige op Huize Beatrijs. We zijn met onze
gedachten bij zijn directe familie en wensen hen heel veel sterkte toe. Niels zal
ontzettend gemist worden door zijn naaste collega’s en de hele organisatie.

PERSONEELSWIJZIGINGEN
Huize Ida
Greta B. (interieurmedewerker) ging een nieuwe uitdaging aan. We wensen haar het
allerbeste toe.
Hove
Zorgkundigen Rose E. en Salma O. verlieten onze instelling.
Carla B. (verpleegkundige) is langdurig afwezig.
Valérie L., Mieke V. en Elizabeth N. kwamen het team van Hove dan weer
versterken.

VRIJWILLIGERS
WANDELINGEN
De wandelingen gaan nog door tot half
oktober. Concreet zijn de laatste
wandelingen gepland op:
 Maandag 12 oktober: Hove
 Dinsdag 13 oktober: Huize Beatrijs
 Donderdag 15 oktober: Huize Ida
We houden ons verder aan de kleine
groepen van maximaal 4 tot 5 bewoners,
met een vaste vrijwilligersgroep.

CAFETARIA BLIJFT GESLOTEN
De cafetaria blijft voorlopig gesloten. Wij begrijpen dat
dit een teleurstelling is voor de vrijwilligers die zich
voorheen steeds hebben ingezet hiervoor.
Met de cafetaria op wieltjes brengen we wekelijks de
cafetaria tot bij de mensen op de dienst.

VRIJWILLIGERSFEEST
Het vrijwilligersfeest gaat dit jaar helaas
niet door. We gaan na hoe we de gevierde
vrijwilligers op een gepaste manier in de
bloemetjes kunnen zetten.
Volgend jaar maken we er onvergetelijke
editie van, en kunnen we elkaar nog eens
goed vastpakken zoals op de foto 
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER: LINDA DEDIER
Hallo, ik ben Linda Dedier. Ik ben 62 jaar en ik woon in
Boezinge, deelgemeente van Ieper.
Ik ben bij Huize Sint-Jozef terecht gekomen door de
kinesist Dirk Roquet waarmee ik bevriend ben.
Momenteel doe ik vrijwilligerswerk en ondersteun ik de
bezoekersregeling in deze periode. Meestal sta ik in Hove
waar ik de bezoekers begeleid en ontvang.
Daarnaast hou ik van fietsen, breien en naaien in mijn
vrije tijd.

À PROPOS
IN DE ‘GROOTE KRUISKALKSYDE’
Maandag 7 september 2020, rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’.
De scholen zijn reeds enkele dagen opnieuw open en dat merken onze stamgasten
bijzonder goed. Vooral wanneer ze ’s morgens hun krant uit de brievenbus halen.
Tientallen, van mondkapjes voorziene, gsm’s rijden ‘minder netjes’ naast elkaar,
gekoppeld aan hun respectievelijke eigenaars. Sommigen spelen zelfs nu en dan
eens ‘vier op een rij’ en dat wordt dan veel minder gewaardeerd door de eigenaars
van grote en kleine vierwielers.
Gelukkig is het in café ‘De Groote Kruiskalksyde’ heel wat kalmer. Jeroom, Gerard en
Michel ‘genieten’ in een (andere) krant van het laatste coronanieuws en cafébaas
Jozef rangschikt heel wat briefjes met telefoonnummers. Hij schrikt even wanneer
hij een briefje vindt ‘Will Tuba 797204’ en telt dan verder, halfluid , de nu verplichte
traceerbriefjes.
Het is Michel, die de onuitsprekelijk eer en genoegen krijgt om de gesprekken te
openen. “Hoe gaat het met je ‘kleine’ in zijn nieuwe school?” vraagt hij
belangstellend aan de waard. Cafébaas Jozef stopt heel even met tellen en kijkt onze
vraagsteller diep, maar vriendelijk, in de ogen. “Ik denk, goed,” zegt hij, “ik geloof
dat hij nog maar drie maal straf heeft gekregen. Dat is echt een succes, hoor!”
Gerard nipt even aan zijn alweer, lege pint en steekt onmiddellijk drie vingers in de
lucht. “Kijk”, beweert hij, in de school was ik ook zeker geen ‘aas’ hoor, want op
zekere dag , in de les Nederlands zei onze onderwijzer (en voor één keer had ik het
gehoord!): “Vandaag gaan we zinnen maken met de persoonlijke voornaamwoorden
ik, jij, hij, wij, jullie en zij”.
De meester keek me even aan, sloeg met zijn liniaal juist naast mijn vingers en
brulde: “Je vader zegt: “Ik ga uit!” Wat zegt je moeder dan?” “Wel”, schreeuwde ik
zonder nadenken: “Mijn moeder zei: “Jij blijft thuis!””
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Onze Juulten laat er ook geen gras over groeien en pikt onmiddellijk hier op in.
“Jawohl”, lacht hij en proest het bierschuim van zijn lippen, “ook ik was geen
‘vetten’ in taal. Vooral Duits was een echte ramp, alhoewel de ‘Fraulein’ lang niet
mis was. Nu, op een weer verloren maandag, kwam ze de klas binnen en zei:
“Vandaag wil ik het met u hebben over de Duitse lidwoorden. Eerst hebben we het
mannelijke DER, dan het vrouwelijke DIE en tenslotte het onzijdige DAS. Ze keek
even de klas in en vroeg aan mijn eerste liefje Marieke een Duits zinnetje te maken
met het woordje DER. Marieke dacht even na en zei dan echt vloeiend: “Der Zug is
am Bahnhof angekommen.” “Uitstekend Marieke!” zei de juf, “en Jos”, zei ze nu tot
mijn beste vriend, “geef jij eens een zinnetje met die.” Ook Jos, dacht even na en
antwoordde tenslotte: “Die Tante ist krank.” “Bravo Jos”, besloot de juffrouw, “jij
hebt het begrepen.”
En toen…. stak ik mijn vinger op. “Juf”, glimlachte ik, “ik ken zelfs een zin met alle
drie lidwoorden er in.” “O.K.”, zei de juf ongelovig, “die wil ik wel eens horen!”
“Meine Schwester hat ein Kind bekommen!” riep ik onverschrokken. De lerares
werd erg kwaad en tierde: “Maar daar zit helemaal geen enkel lidwoord in!” “Ho,
ho, ho,” zei ik, “maar ik ben nog niet klaar hoor, want mijn vader zei hierop, maar
DER DIE DAS gemacht hatte, zal met mij te maken hebben!”
Uiteraard wordt dit eerder lang verhaaltje met het nodige gerstenat doorgespoeld
en daarom besluit waard Jozef om ook even de klasdeur te openen.
“Ik heb zelf eens iets echt grappigs meegemaakt,” begint hij zijn verhaaltje, “ik zat
dus in de klas en begon uit verveling met mijn gom te spelen. Nu op zeker ogenblik
valt mijn gom onder mijn bank. Ik duik dus onder mijn schrijftafel en begin mijn gom
te zoeken. Maar juist dan komt de meester er aan.
“Jozef”, vraagt hij opeens, “hoeveel sterren zijn er?” Juist op dat moment bots ik
met mijn hoofd tegen de bank en schreeuw: “Miljarde!” “Goed zo, Joseph”, zegt
onze meester, “maar mag ik u nog een vraagje stellen: Wat zou je zeggen, wanneer
jij mij langs de straat ontmoet?” Juist op dat tijdstip vind ik echter mijn gom en tier
daarom heel luid: “Ha, hier ben jij dan, smeerlap!””
Het gelach is niet uit de lucht en op de stamtafel verschijnen al rap drie nieuwe
dagschotels. Michel slurpt de zijne in luttele seconden uit en zegt erg gelaten:
“Sorry, maatjes, maar ik moet jullie drinkend verlaten, ik moet immers nog
boodschappen doen met mijn lieftallige, maar beslist mollige vrouw. Maar tussen
haakjes Jef, kun jij het werkwoord ‘betalen’ vervoegen?” “Uiteraard”, zegt onze fiere
waard. Ik begin er aan: “Ik betaal…. “Bedankt Jozef hoor, dan moet ik het niet doen!
Tot, volgende keer, dan maar!”
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OVER HET WEER GESPROKEN
SEPTEMBER
8 september : Maria Geboort
Hopelijk wordt het vandaag geen 35°!
Mooi weer op Maria Geboort,
duurt nog vier of acht weken voort
14 september: Kruisverheffing
Een wolkje melk in je ochtendkoffie is vandaag geen goed idee!
Geen wolkje op Kruisverheffing dag
geeft een winter van woest gedrag
21 september: Mattheus
Open je ogen, maar vooral je vensters en deuren!
Is het met Mattheus klaar,
voorspelt goede oogst het naaste jaar

OKTOBER
1 oktober: Bavo
Koop een paraplu voor boven de kerstboom!
Als het regent op Bamis
regent het op Kerstmis
5 oktober: Placidius
Zouden de ‘zusterkes’ nog eieren aanvaarden?
Vergeet niet te bidden op St Placied,
of het zal regenen dat het giet!
8 oktober : Pelagia
Vandaag hagelslag op onze boterhammen!
St Pelagie
Zonder hagel zie je haar nie!
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ONS ‘ ADVERTENTIEBLAD’ !
Om ons tweemaandelijks, huiselijk tijdschrift te steunen, in deze moeilijke en bizarre tijden, heb ik
dan maar besloten om enige fictieve advertenties in te lassen, want alle extra steun is in dit
‘onvolprezen’ tijdschrift is dan ook zeker welkom!

 Befaamde leeuwentemmer zoekt energieke, getemde leeuw
 Boer uit de omgeving zoekt vrouw met tractor. Gelieve hem foto van de tractor
door te sturen.
 Te koop: Schrijfmachine, zo goed als nieuw. Het enige dat er mee getikt is, is de
advertentie die u nu leest!
 Te koop: Goede parachute. Nog nooit opengegaan!
 Te koop: Auto in perfecte staat. Heel weinig kilometers! De eigenaar reed er
alleen mee, als hij de motor kon starten!
 Te koop: Middeleeuws zwaard. Prijs kan uitgevochten worden tijdens een duel.
 Te koop: Splinternieuwe rekenmachientjes. Ik breng ze graag bij jou thuis!
Op mij kun je echt rekenen!
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HOOR!

DAAR IS SCOOP!

Maagd
23 augustus – 22 september
Dag vriendelijke Maagd, hoe maak je het? Weet je, ik ben er bijna zeker van dat
jij deze maand de studies voor zorgkundige of verpleegster aanvat.
Want ja, je bent echt te bewonderen! Je geeft werkelijk het gevoel aan anderen
dat ze voor jou heel speciaal en geliefd zijn. Tevens ben je heel eerlijk en sta je
voor anderen altijd klaar.
En toch…. Je hebt echt niet zo graag dat ze je knuffelen en erg romantisch ben jij
ook al niet. Je blijft echter loyaal en trouw en wordt door iedereen graag gezien.
In ‘slechte’ tijden gaan de mensen zelf voor jou applaudisseren en naar jou
wuiven. Me dunkt, men zou beter eens voor jou met bankbiljetten wuiven.
Weegschaal
23 september – 22 oktober
Dag heel charmante, onbevangen Weegschaal. Ook jij kiest heel waarschijnlijk
voor een ‘zorgfunctie’. Je bemiddelt erg diplomatisch in conflicten en bouwt zo
bruggen tussen mensen.
Daarbij, je gaat meestal recht door zee (tenminste, als je er mag komen!) en bent
daarbij zeer rechtvaardig. Onrechtvaardigheid stoot je tegen de borst!
Je houdt van plezier, van cultuur, kunst en schoonheid, maar je vindt het ook erg
leuk om mensen een ietsje uit hun evenwicht te brengen. Maar dat is echt geen
probleem, hoor! Ga dan gewoon eventjes langs de andere kant van de wip zitten.
En voor de rest. Veel succes, hoor!

Schorpioen
23 oktober – 22 november
Dag aantrekkelijke, doch soms zeer agressieve Schorpioen. Jawel, wij weten het.
Jij bent soms wel een beetje geheimzinnig, maar je bent ook vastbesloten en
vooral doelgericht. Het besluit is eenvoudig: Bij jou draait alles om macht! Je bent
erg bang, maar dat laat je zeker niet zien. Jouw aanblik is dan ook meestal heel
sexy. Maar je kunt zeker iets aan dat imago doen. Eens liep er immers een Man
rond, die het volgende predikte: Doe aan de anderen, wat je graag hebt dat men
ook aan – voor jou doet. En wees gerust: Die man had overschot van gelijk hoor!
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