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INTRODUCTIE
Beste,
Ik hoop dat alles goed gaat met jullie .
Wanneer jullie deze nieuwsbrief lezen staan we voor het begin van het
nieuwe jaar.

2020 laat zijn ‘bijzondere’ herinneringen achter
Het was een jaar met covid-19 voorop.
Maar 2021 komt eraan
een nieuw jaar met nieuwe dromen!
Laat ons in 2021 samen geloven
In de trouwe kracht van verbondenheid
Verbondenheid die ons de energie en de creativiteit schenkt om verder
op weg te gaan, ook als deze wat moeilijker is
Om samen in onderling vertrouwen
Bronnen van nieuwe groei te ontdekken.
Verbondenheid die ons doet danken om wat reeds is en ons verbindt.
Samen ga ik met jullie met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet;
Mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Met het voltallige team zetten we ons ook in 2021 met ‘hart en ziel ‘ in om jullie de
beste zorg en begeleiding te geven. Ook al moeten we nog even met het
coronavirus leven .
In januari krijgen alle bewoners en vermoedelijk ook de medewerkers een vaccin
tegen covid 19. Het vaccin zal ons de mogelijkheid geven om geleidelijk aan over te
gaan naar een genormaliseerde werking. Nog even doorzetten... en we geraken hier
met ons allen uit.
Als slot een woord van dank aan ieder van jullie om de veiligheidsmaatregelen goed
op te volgen, jullie geduld en medewerking in deze bijzondere periode.
Lieve Groet
Hilde Hemelsoen

#samentegencorona # samenzorgenvoorelkaar.
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ZINGEVING
Mijn wens voor het Nieuwe Jaar:

Bezinning rond VERBONDENHEID:
Met een handje vol
Kleine, zwakke, machteloze mensen
Is het ooit begonnen.
Vanuit de onmacht,
Hun angst en ontgoocheling
Hebben zij de handen in elkaar geslagen
En zijn op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze zouden wel zien.
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Ze deelden wat ze hadden:
Brood en wijn,
Huis en goed,
Ze haalden daaruit de KRACHT
Om te blijven DOORGAAN
Vanuit deze VERBONDENHEID
Zetten ze de kleine dagelijkse stappen….
Die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd, nieuw leven in een stervende wereld
Waarom zou dit nu niet kunnen?
Ja, waarom niet?
Carlos Desoete

LEVENSWIJSHEID VAN BEWONERS
WOONZORGCENTRA KREUNEN ONDER TWEEDE GOLF
Onze medewerkers zijn moe en moedeloos (Voorpagina ‘De Standaard’ 24/11/2020)
Personeelskrapte is oud zeer dat nu wordt uitvergroot.
Er moet structureel meer in de ouderenzorg geïnvesteerd worden!
Er zijn eigenlijk twee fasen: bedwingen en beheersen.
Een pandemie is een normaal fenomeen in de menselijke geschiedenis.
Vroeger hadden we de pest, typhus, de kroep!
Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om de epidemie in te dammen en
dit begint door te wegen.
Vandaag dragen wij allemaal een beetje het gewicht van de wereld, van ons
instituut op onze schouders. We zijn klein en dit weegt wel wat.
En toch,… onze verzorgers blijven optimistisch.
Hun bezoek blijft deugddoend, hoe kort ook! We hunkeren ernaar.
Mag en moet eens gezegd worden.
En wij, wij mogen ons niet moeilijk opstellen. Ook al komen ze maar de klinken van
de deur ontsmetten, of de nagels van je handen knippen.
Allen hebben we het niet makkelijk, maar samen moeten we er komen!
Bewoner assistentiewoningen
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BEWONERSNIEUWS
JARIGE BEWONERS
Januari
Lacour Eric
Vanoverberghe Roger
Rébéré Simonne
Deman Maria
Deleu Christiana
Bostyn Anna
Christiaens Thérésia
Houvenaghel August
Masure Daniël
Vandenbroucke Simonne

01/01/1930
03/01/1926
10/01/1933
14/01/1949
15/01/1947
18/01/1934
20/01/1924
22/01/1941
25/01/1934
27/01/1921

91 jaar
95 jaar
88 jaar
72 jaar
73 jaar
87 jaar
97 jaar
80 jaar
87 jaar
100 jaar

K8
K6
K26
K138
K23
K239
K234
K217
K143
K140

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

01/02/1924
05/02/1927
06/02/1937
06/02/1962
07/02/1951
09/02/1937
10/02/1939
11/02/1929
12/02/1927
15/02/1928
21/02/1938
21/02/1931
26/02/1933

97 jaar
94 jaar
84 jaar
59 jaar
70 jaar
84 jaar
82 jaar
92 jaar
94 jaar
93 jaar
83 jaar
90 jaar
88 jaar

K15
K204
K124
K1
K149
K139
K13
K125
K24
K214
K14
K219
K222

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

Februari
Vanryckeghem Marcel
Callewaert Maria
D’Hondt Agnes
Debleu Donald
Debeuf Christiane
Vermeulen Jacqueline
Verhaverbeke Denise
Maertens Irène
Gauquie Suzanne
Fraeyman Hilonia
Dekindt Suzanne
Lambrecht Maria
Raes Jacqueline
Proficiat aan de jarigen!

VERHUISD
De heer Hubert Vanhove ruilde begin november flat 2 (Hove) voor kamer 224
(Hove).
Maandag 23 november nam de heer Marc Denys uit kamer 102, zijn intrek in kamer
104 (Huize Beatrijs)
We wensen Hubert en Marc een vlotte aanpassing.
De heer Roger Six (Huize Beatrijs) verliet op 18 december ons ‘huis’.
We wensen Roger veel succes in de toekomst.
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NIEUWE BEWONERS
Sinds dinsdag 24 november verblijft mevrouw Yolanda De Rudder uit Staden in
kamer 102 (Huize Beatrijs).
Mevrouw Marie-Louise Devolder nam op 26 november haar intrek in kamer 212
(Hove).
Marie is afkomstig van Zonnebeke en verblijft hiermee in de kamer naast haar zus
Denise.
Kamer 17 (Huize Ida) wordt sinds 3 december bewoond door mevrouw Yvette
Marçonneau uit Ieper.
Mevrouw Monique Decrock uit Ieper woont sinds vrijdag 18 december in kamer 115
(Huize Beatrijs).
Op donderdag 24 december nam de Jean-Marie Sohier zijn intrek in kamer 112
(Huize Beatrijs). Jean-Marie is afkomstig van Ieper.
We wensen hen een fijne tijd in ons ‘huis’.

OVERLIJDENS
Op maandag 2 november is mevrouw Paulette Cattrysse rustig ingeslapen.
Paulette werd 82 jaar en woonde in kamer 224 (Hove)
Mevrouw Cécile Lesage, uit kamer 104 (Huize Beatrijs) is op dinsdag 17 november
overleden. Cécile werd 92 jaar.
Mevrouw Monique Garrein is op vrijdag 20 november gestorven. Monique werd 81
jaar en verbleef in kamer 212 (Hove).
Op donderdag 26 november is mevrouw Fabienne Quaeybeur uit kamer 17 (Huize
Ida) overleden. Fabienne telde 88 lentes.
De heer Erik Devacht is op maandag 21 december van ons heengegaan. Erik
verbleef in kamer 112 (Huize Beatrijs) en werd 85 jaar.
Op maandag 28 december is mevrouw Denise Baillieul uit kamer 144 (Huize
Beatrijs) rustig ingeslapen. Denise werd 94 jaar.
We wensen de families en dierbaren van onze overleden bewoners veel sterkte bij
dit afscheid.
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TERUGBLIK
Dit is al weer de eerste editie van Ten Huize van 2021! Wat een jaar hebben we
achter de rug…
2020 zullen we niet snel vergeten. Begin dit jaar waren we al
stilletjesaan de digitale weg aan het bewandelen met de
introductie van de Belevenistafel, een mobiele televisie met
allerlei 'apps' om activiteiten dichter bij de bewoner te
brengen. Maar na de noodzakelijke lockdown in maart is de
digitale wereld niet meer weg te denken uit het woonzorgcentrum. Nieuwsbrieven
via e-mail om familie te informeren, frequente berichten op facebook over ons
'leven zoals het is in het woonzorgcentrum', videogesprekken, filmpjes en foto's
doorsturen via 'Messenger', ademhalingsactiviteiten via 'Zoom', ... Noodzakelijke
stappen, maar die ook zeker hun meerwaarde hebben! Het coronavirus laten we
liever achter in 2020, maar de 'digitale wereld' nemen we graag mee naar 2021!
2020 was ook ‘het jaar van het wandelen’. Nu is wandelen een heel erg geliefde
activiteit van onze bewoners, zelfs voor de coronacrisis! Maar hoewel onze
‘normale’ wandelingen meestal eindigen in september/oktober, bleven heel wat
bewoners ook in november en december wandelen met hun vaste bezoeker. Lekker
ingeduffeld was het soms echt genieten in de winterzon, maar ook koele wind of
wat motregen kon onze bewoners vaak niet tegenhouden.
In november en december zaten we ook allesbehalve stil en kunnen we in deze
coronatijden toch terugblikken op heel wat fijne momenten.
"De liefde van de man gaat door de maag" zeggen ze, maar ik
denk dat dit voor bijna alle bewoners geldt! Genieten van
heerlijke ontbijtbufetten, lekkere versgebakken pannenkoeken,
een klassieke 'klakaard' of wentelteefje bij het avondmaal,
wekelijks zelfgemaakte soep,...
Ook is er steeds wel tijd voor wat verwennerij: een
handmassage, nagelverzorging of zelfs het opdraaien van
krulspelden nu het kapsalon nog steeds gesloten is.
In deze donkere maanden wilden we zoveel mogelijk licht,
sfeer en gezelligheid in huis brengen. De kerstbomen werden opgetuigd, de lichtjes
aangestoken, versieringen in de gangen en livings. Soms moet het niet meer zijn dan
gezellig samen te zijn, een babbeltje slaan, een potje kaarten spelen,... De
feestdagen zullen we dit jaar allemaal anders moeten vieren, maar anders wil niet
zeggen dat we er niet van kunnen genieten. We kijken terug op 2020 en kijken
hoopvol 2021 tegemoet!
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Huize Ida

HUIZE IDA

We moeten er goed uitzien,
want de kerstman komt nog
iets lekkers brengen.
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Huize Ida

Een stevig
ontbijtje, lekkere
soep,
pannenkoeken of
wafels, … we laten
ons alles smaken!
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Huize Ida

11

Huize Ida

Een spelletje
bingo of uno,
knutselen, een
filmpje kijken,
kerstkaartjes
maken en
kerstkaartjes
schrijven, …
We blijven
bezig!
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Huize Beatrijs

HUIZE BEATRIJS
De herdenkingsviering in de kapel,
kon dit jaar niet
doorgaan, maar
onze overleden
werden op de
verschillende
afdelingen
herdacht.

Nu Zwarte Piet naar
Spanje is vertrokken is
het tijd om wat
kerstsfeer in huis te
brengen.
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Huize Beatrijs

Er wordt nog steeds gekookt en gesmuld
en bij een verjaardag hoort een stukje
taart natuurlijk!
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Huize Beatrijs

15

Huize Beatrijs

Ik denk dat ik hier best eens
controleer of ik
er niet vals
gespeeld wordt

De Sint kon er dit
jaar door corona
niet bij zijn, maar
stuurde toch één
van zijn pieten om
de bewoners te
trakteren . Ze zijn
ten slotte ook
allemaal heel braaf
geweest 
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Huize Beatrijs

17

Huize Beatrijs

Tussen de soep, de was, het huis
decoreren en de verschillende
activiteiten, doet het toch altijd deugd
om eens contact te kunnen hebben
met de familie.

18

Hove

HOVE

Van de vrouwen ook hoor,
het heeft gesmaakt!
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Hove

Zal hier eens wat kerstsfeer in huis
brengen!

Super goed gedaan!
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Hove

21

Hove

Koken of
eten, daar
ben ik
graag bij 
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ASSISTENTIEWONINGEN RESIDENTIE LOUISE – HOVE
JARIGE BEWONERS
Januari
Fertin Hilda
De Deygere Paula
Verhaeghe Michiel
Grymonpon Irène
Meyfroodt Marie-Louise

02/01/1933
09/01/1932
11/01/1933
15/01/1932
19/01/1928

88 jaar
89 jaar
88 jaar
89 jaar
93 jaar

Flat 3H
Fla 2H
Flat GLVD
Flat 11
Flat 3G

Res. Louise
Res. Louise
Res. Louise
Hove
Res. Louise

Februari
Vandenbroucke Gilberte
Demeester Marie-Louise
Colpaert Yolande
Reynaert Germaine
Hardeman Benoit

08/02/1932
16/02/1929
21/02/1930
22/02/1932
27/02/1929

89 jaar
92 jaar
91 jaar
89 jaar
92 jaar

Flat 3C
Flat 15
Flat 5
Flat 1C
Flat 1C

Res. Louise
Hove
Hove
Res. Louise
Res. Louise

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

NIEUWE BEWONERS
Mevrouw Colette Haubert vergezelt sinds 4 november haar partner Bernard Doise
in assistentiewoning 3D (Residentie Louise).
Op maandag 14 december konden we de sleutels van flat 2 (Hove) aan de heer
Valère De Jaegher overhandigen. Valère is afkomstig van Bredene.
We wensen hen een fijne tijd in ons ‘huis’.

VERHUIS
De heer Hubert Vanhove ruilde begin november flat 2 (Hove) voor kamer 224
(Hove).
We wensen Hubert een vlotte aanpassing.
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GEBRUIKERSRAAD
Volgens de richtlijnen van het nationale Overlegcomité kunnen we momenteel
helaas nog geen gebruikersraad organiseren. Met vragen, opmerkingen en
suggesties kunnen jullie ons wel steeds telefonisch (057/22 69 76) of digitaal
(sociale.dienst@huizesintjozef.be) contacteren!
De voorbije weken kwam studente Meredith wekelijks langs met de mobiele bar.
Haar laatste stagedag is dinsdag 5 januari. Hierna zullen Helen en Joyce dit
overnemen zodat we met een kort deurbezoekje jullie kunnen voorzien van iets
lekkers! De planning zal telkens aan het begin van de week uitgehangen worden op
het infobord.

WAFELBAK
Op maandag 21 december bakten studenten Meredith en Justine overheerlijke
wafels als extraatje voor de mobiele bar. Via deze weg willen ze als studenten
maatschappelijk werk alle bewoners van harte bedanken om hen zo welkom te
heten en voor de onvergetelijke leerervaring die ze in ons huis hebben opgedaan.
De stage van Meredith loopt ten einde op 5 januari. Justine keert terug op 10
februari en blijft tot begin juni.
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KERSTWENSEN
Dit jaar is er helaas geen nieuwjaarsreceptie, normaal een moment van ontmoeting en
gezellig samen zijn met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Maar uit het oog is niet uit
het hart! Ook op afstand kunnen we elkaar de beste wensen doorgeven! We vroegen onze
bewoners van de assistentiewoningen om een kerstwens op te schrijven. We vroegen hen
wat ze zelf wensen voor het nieuwe jaar en wat ze anderen toewensen. Alle kerstwensen
zijn hieronder terug te vinden:
Annie Leroy: Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Voor iedereen een goede
gezondheid!

Denise Marreel: Ik wens dat iedereen die nu afziet van corona mag herstellen. Ik wens
iedereen mooie kerstdagen toe en dat we het jaar met goed nieuws mogen starten. Ik
wens dit zowel aan de bewoners, als hun familie en het personeel.

Marc Verdonck: Aan alle zorgpersoneel: een beetje veel verdiende rust, en al is het
virtueel: uw inzet verdient een bloemetje, hou vol tegen de onzichtbare en gemene vijand,
hoop op dankbaarheid niet alleen met woorden, maar ook met daden.
Aan alle bewoners: minder lange en bange dagen. Een stop aan die verdomde
eenzaamheid, weg met ons spook gezicht met masker, terug in de armen van allen die ons
dierbaar zijn.

Paula Pype: Aan de directie, personeel en medebewoners wens ik een vredevol Kerst en
een gezond 2021! Mijn wens is, voorts onze boodschappen mogen doen en ons wekelijks
spelnamiddag terug mogen opstarten, alsook familie en vrienden mogen ontvangen. Dat
doorbreekt de eenzaamheid!

Hugo Degraer: Dag allemaal. Toen ik 7 maanden geleden hier aanspoelde, was ik een
volledig onbekende… ik kende niemand. Na enkele maanden mocht ik wat contact met
enkele bewoners. Ik verlang nu naar de gezellige babbels in de tuin. Dank allemaal voor
alles. Ik wens jullie een gelukkig en aangenaam 2021.

Yolande Colpaert: Voor iedereen een goede gezondheid en een vrolijk kerstfeest en
gelukkig Nieuwjaar!
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Gerarda Parmentier: Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Clara Verriest: ’t beste aan iedereen!

Wilfried Beyls en Godelieve Schelstraete: Aan u allen de beste kerstwensen, een goede
gezondheid, een gelukkig en vreugdevol Nieuwjaar.

Paula De Deygere: Beste bewoners, ik wens je allemaal een goed jaar 2021! Wacht niet op
bijzondere momenten, maar maak gewone momenten bijzonder! Geniet, amuseer je en
hou van elkaar ook volgend jaar. Ik verlang om elkaar terug te zien.

Walther Vanhecke en Jacqueline Degryse: We wensen dat we in 2021 een beter jaar
zullen hebben en dat we in vrijheid de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
kunnen ontmoeten, vertroetelen.

Naamloos: Ik wens dat er terug wekelijkse groepsactiviteiten voor de serviceflatbewoners.
(rummikub, kaarten, petanque, film, dessert maken, misviering …) kunnen doorgaan, en
opnieuw mooie bijeenkomsten, met bv. een spreker, zanger, toneel, dans,… In 2021 
‘gezelschap’!

Marie-Louise Meyfroodt: Fijne kerstdagen & gelukkig Nieuwjaar!
Warmte van lieve mensen om je heen, verbondenheid met familie of vrienden, een plek
waar je altijd terecht kunt, het gevoel dat je geliefd bent zoals je bent.

Frans Derycke: Ik wens dat ik mag genezen. Ik heb een behandeling tegen kanker gehad.
Ik ben 90 jaar en zou graag nog wat blijven in Sint Jozef. Ik wens met 20 neven en nichtjes
nog eens samen te kunnen gaan eten in familiekring. Het mag al begin volgend jaar zijn.
Jan Devos: Mogen we weldra het ongemaskerd gelaat zien van allen die ons zo vriendelijk
bijstaan en weer vrij met elkaar omgaan… en kaarten! Intussen dankbaar en hoopvol.
André Hennin: Wat een jaar 2020! Het coronavirus heeft ons leven op een hoopje gegooid.
Spijtig zijn er van onze medemensen ons ontvallen. Het is nog niet voorbij. We moeten
volhouden en ons houden aan de opgelegde regels en dit voor ieders welzijn. Ik wens jullie
allen prettige kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar.
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Eugeen Borremans: Boven het stelletje van Bethlehem rijgen alle sterren aan mekaar ter
verwelkoming van het Kindeke en ook speciaal voor het nieuwe jaar;
al is het jaar niet vlekkeloos verlopen,
en kraakten wij harde noten,
toch krijgen wij 365 nieuwe dagen om te dromen,
te gaan en te komen,
te ontvangen en te geven
en tussenin
gelukkig en gezond te leven!

Anaïse Deprez: Wees veilig en blijf gezond. Kijk vooruit naar een betere 2021, waar bij
hopelijk terug samen kunnen komen in de living om gezellig te Rummikuben en kaarten.

Michiel Verhaeghe: Aan allen! Ik wens je zo veel hoop als er sterren aan de hemel staan.
Zo veel ontroering als er schoonheid op je weg te vinden is. Zo veel inspiratie als de dagen
die een jaar kan tellen! Zalig Kerstfeest, hoopvol 2021!
Claudina Baillievier: Ik wens voor iedere bewoner een goede gezondheid toe, en vooral
een beter jaar, zonder corona. Moge we allen gelukkig zijn.
Jacqueline Vancayseele: Dat het jaar 2021 beter is dan 2020 en dat die ziekte mag
weggaan in het belang van alle mensen. Dat we weer mogen buiten zitten tesamen en nog
lang mogen een beetje gezond blijven. Aan allemaal gelukkig 2021!

Freddy Lemaire en Hilda Mostrey: Vrede, gezondheid, liefde, wens ik iedereen in 2021.
Dat we elkaar weer mogen zien, knuffelen en dat we gespaard blijven van virussen, en heel
veel zorgen voor elkaar. Aan iedereen een warme knuffel.
Hubert Meuleman en Jeanne Willems: Prettige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.
Denk iets goeds en denk iets lekkers
Denk iets geks of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook iets positiefs
(Toon Hermans)
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Irene Grymonpon: geniet van kleine dingen, zoals corona ons al leerde: zonnestralen op je
neus, een glimlach voor elkaar, mooie natuur. Want al die fijne kleine dingen bij elkaar
zorgen voor mooie herinneringen op het einde van het jaar. Hoop voor 2021!

Beatrix Bintein: Vrolijk Kerstmis, gelukkig 2021!

Achiel Desmadryl: In de huidige omstandigheden beseffen wij nu echt de ware betekenis
van onze traditionele wensen van ‘Fijne Kerst’ en ‘Gelukkig Nieuwjaar’, namelijk
gezondheid, vreugde, welzijn en geluk. Ik wens dat we ‘met zijn allen’ deze prachtige
menselijke waarden in 2021 opnieuw zullen mogen beleven.

Marie-Louise Pattyn: Ik wil iedereen een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
wensen!
Germaine Forceville: Ik wil iedereen een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar
wensen!

Albert Vandeverre en Irena Claeys: Aan iedereen, bewoners, personeel verzorging en
andere een gelukkig coronavrij jaar. Moge 2021 voor iedereen wat aangenamer zijn dat we
verder mogen gezond blijven, dat is het belangrijkste.
Naamloos: 2020. Een klavertje vier was het niet. Hadden wij gedacht dat we maskers
zouden dragen? Het was van ‘blijf in je kot’. Kerstmis het mooiste feest van het jaar. Vrolijk
Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.
Simonne Costenoble: Aan u allen een Zalige Kerst en voorspoedig nieuw jaar! Dat er een
eind mag komen aan de coronatijd, dat de families weer herenigd mogen worden.
Joana Decorte (zuster Beatrijs): Als een kind zal hij steeds komen,
ongewapend zonder macht.
Sterke God, ontledigd, kwetsbaar,
open handen zijn zijn kracht
Heil geboren, niet gemaakt:
kind en Heer, allelivia.
(J. Yperman)
Vredevol en gezegend Kerstfeest, zalig en gelukkig Nieuwjaar.
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Benoit Hardeman en Germaine Reynaert: Ommekeer
Geen ‘Adeste’ – geen Susa Nina’ – geen ‘Stille Nacht’
De wilde wereld heeft dat allemaal versmacht…
Geen kribbeke – geen kindeke – geen os in de stal…
De stokoude kerstman triomfeert nu overal…
Het jaar 2020 was zeer ongewoon
Want ‘miss corona’ spant nu de kroon!
We zaten in lockdown en ‘blijf in uw kot!’
beet de blauwe minister Maggy De Block…
Het werden lange eentonige dagen
Vol onrust en angstige vragen…
Geloof me: na Nieuwjaar zal de zon weer schijnen
en het coronatijdperk stilaan verdwijnen…
Met het Pfizer-vaccin van min 70 graden
zullen we vol moed onze batterijen opladen
Het komt goed, lieve mensen, het wordt leuk
En dan denk ik niet meer aan… mijn schouderbreuk.

Rony Odent en Betty Malfait: Al gaat het leven deze Kerst even niet zoals gepland… Alles
komt vast goed, nu of op een later moment! Zalige Kerst en een gelukkig 2021.

René Delattre: Bonnes fêtes de fin d’année à tous les résidents de St. Joseph, aussi aux
infirmières, pédicure, kiné, cuisiniers, coiffeur et mademoiselle cafétaria. Aussi une bonne
santé en 2021.

Marie-Louise Demeester: Aan iedereen een goede gezondheid en dat we snel weer samen
een koffietje mogen drinken in de cafetaria.

Bernard Doise en Colette Haubert: A tout le personel et aux residents de Louise, nous
vous souhaitons un Joyeux Noël, une bonne et heureuse année et aussi une très bonne
santé également pour la famille. Gardez le moral. Nous vous embrassons tès forts.
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Brief Hilda Mostrey en Freddy Lemaire:
Beste mensen,
Freddy en ik wensen iedereen van Huize Sint-Jozef een gezond, liefdevol, en welvarend
jaar, dat wij elkaar mogen steunen en helpen waar het kan.
Lieve buren,
Ik zit in mijn flat aan tafel, mijn ogen zijn dicht en droom! Ik zie een lange versierde tafel
om kerstdag te vieren, Freddy zit aan de top en ik op ’t eind met 9 lege stoelen opzij, de
bediende komt met aperitief, ik zeg “ik wacht op mijn buren.” De garçon in zwart kostuum
zegt “De buren komen niet!” Ik vraag “Wie ben jij?” “Mijn naam is Corona, en ik bepaal de
regels!” Hij gaat weg, de deur gaat open en er komen mooie witte vlinders binnen met een
heerlijk dessert. Ik kijk rond en zie al mijn buren aan tafel zitten. Ik vraag aan een vlinder:
“waar is corona?” Ze zegt: “Hij is er niet meer!!” Nu zie ik dat die vlinders het verplegend
personeel zijn. Zij die dag en nacht paraat staan voor ons, wij geven allemaal de hand en
zeggen een welgemeende dank aan jullie, we mogen elkaar weer knuffelen, mondmaskers
af, familie en vrienden. Elkaar zien is een geschenk van Kerstmis! Ik zit terug aan mijn tafel
in mijn flat, ga naar buiten en steek de lampjes aan. Een beetje licht voor alle mensen die
eenzaam zijn, maar corona is niet weg, we moeten met ons allen dat vies manneke
vernietigen, we missen het contact met elkaar. Lieve bewoners, dit is onze wens.

BELEIDSINFO
VACCINATIECAMPAGNE: CORONAVACCIN
Jullie hebben er ongetwijfeld al over gelezen in het nieuws. Het vaccin tegen het
Covid-19 virus komt nu wel heel dichtbij. De regering besliste dat de bewoners,
personeel en vrijwilligers van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt komen. We
delen graag met jullie de informatie die nu al bekend is.
Het Phizer-BioNTech-vaccin, geproduceerd in België, zal als eerste beschikbaar zijn
en werd goedgekeurd op maandag 21/12 door het Europees
Geneesmiddelenbureau. Het betekent ook dat het vaccin als absoluut veilig wordt
beschouwd. Het Pfizer-vaccin wordt momenteel al in het Verenigd Koninkrijk
toegediend.
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Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met een
tussentijd van 21 dagen. Dat zal ons beschermen tegen het coronavirus, want uit
wetenschappelijke studies blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 90% bedraagt.
Mogelijke reacties op het vaccin zijn gelijkaardig als reacties op het griepvaccin.
Vanaf januari starten we met vaccineren. De concrete data zijn nog niet bekend,
maar we beginnen met de bewoners van het WZC en de assistentiewoningen.
De vaccinatie tegen Covid-19 is vrijwillig. Vanuit het beleid raden we de vaccinatie
wel ten sterkste aan. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie
kunnen overwinnen.
Op dit moment zijn we de sensibiliseringscampagne gestart om de bewoners te
motiveren en brengen daarbij tegen eind dit jaar in kaart wie zich zal laten
vaccineren. We streven naar een dekkingsgraad van 80%. Binnenkort komen we met
meer concrete informatie naar u terug.

Meer weten?
Hieronder vindt u een informatieve flyer met verdere uitleg en concrete info die op
moment gekend is. Bij verdere vragen, aarzel zeker niet om contact op te nemen
met het diensthoofd (woonzorgcentrum) of de woonassistent
(assistentiewoningen).
Digitaal kunt u ook allerlei info terugvinden:
 Raadpleeg zeker de site van de Vlaamse overheid met uitleg over de Covid-19vaccinatie: https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19
 Meer info over de Europese controle op de vaccins:
https://www.ema.europa.eu/en
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PERSONEELSWEETJES
VERJAARDAGEN
Januari
Sophia G.
Katrien C.
Arvid D.
Sandra D.
Jereci C.
Melissa M.
Iris V.
Anastasia M.

01/01/1970
03/01/1972
10/01/1997
12/01/1971
13/01/1998
17/01/1988
19/01/1987
26/01/1984

Gelukkige verjaardag!!!

Februari
Dirk V.
Laurence V.
Consuele A.
Justien D.
Kelly V.
Lieve V.
Kathy M.
Olivier B.
Delfien M.
Dirk R.
Carine V.
Rebecca T.
Jennifer T.
Marleen C.

01/02/1966
02/02/1971
02/02/1992
03/02/1990
03/02/1997
04/02/1965
04/02/1971
06/02/1972
09/02/1995
13/02/1961
14/02/1960
15/02/1988
15/02/1992
18/02/1967

À PROPOS
IN DE ‘ GROOTE KRUISKALKSYDE ‘
Herinneringen aan…
Maandag 4 januari 2021, rond 11 uur. Café ‘De Groote Kruiskalksyde’.
Nee, het nieuwe jaar heeft zeker geen nieuw weerkleedje aangetrokken. Het is
koud, killig en vooral erg nevelig. De lucht zit potdicht. Een klein streepje blauw is er
zelfs helemaal niet te zien. Een ondoordringbare, witgrijze wolkenmassa hangt als
een loodzwaar deken boven het dorpsplein. Jawel Vivaldi, de winter is weer in het
land en het weer is dan ook riant ambetant, maar onze drie, altijd dorstige
musketiers Jeroom, Gerard en Michel, hebben in ons stamcafé weer een pint in de
hand. Baas Jozef ‘bewaakt’ de toog. Niet dat het brandt hoor, maar hij slaat toch
heel graag een praatje met de klant.
Het is dan ook navenant (en dat is meteen ook het laatste -ant- woord) dat hij dan
ook de gesprekken mag openen. “Ja, ja”, smakt hij nadrukkelijk, “naar loffelijke
gewoonte hebben wij, met de familie, het nieuwe jaar goed ingezet. We zijn dan ook
gaan eten naar een tamelijk goed bekend restaurant. Eerst dachten mijn vrouw en ik
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‘De Maan’ te bezoeken, maar omdat er daar geen atmosfeer is, hebben we dan
maar gereserveerd in ‘De Zon’. Velen bevelen dat restaurant immers heel warm aan,
maar voor ons was het de eerste keer, maar meteen ook de laatste keer. Onze
‘steak champignon’ kwam waarschijnlijk van een vergiftige paddenstoel en was
bovendien keihard ook. Het verwonderde mij dan ook dat onze buurman de ober bij
zich riep en zei: “Wel meneer, proficiat hoor! Jullie biefstuk was echt van
topkwaliteit en ik kan het weten hoor, want ik zit in het vak!” Onze kelner groeide
werkelijk enkele cm en vroeg op de man af: “Bent u misschien slager van beroep?”
“Nee”, repliceerde de man, “ik ben schoenlapper!”
“Laat ik dan maar voor één keer heel eerlijk zijn” , voegt Jeroom er verrassend aan
toe, “op oudejaarsavond zijn wij wijselijk thuisgebleven, maar van een maat van mij,
heb ik een ander, heel interessant, restaurantverhaal gehoord. Die zat op ‘zijn
gemak’ iets te eten in een wegrestaurant, wanneer opeens drie motorrijders binnen
komen. Ze zijn fel getatoeëerd en doen zich heel stoer voor. Gekleed in
zwartlederen pakken stappen zij resoluut de zaak binnen. De eerste ziet onze vriend
zitten en stapt er bijzonder vastberaden naar toe. Hij haalt zijn sigaret uit de mond
en duwt die uit in het bord van mijn lijkbleke vriend. Dan gaat hij aan de bar zitten.
Nu gaat nummer twee richting slachtoffer. Die spuwt in zijn glas en gaat daarna
weer barwaarts. Ook nummer drie laat zich gelden. Hij neemt het bord en draait het
gewoonweg om. Aan de toog bestelt hij dan ook een triomfantelijk rondje. “Dat is
toch raar”, laat hij zich ontvallen, “die man reageert helemaal niet. Het is
waarschijnlijk een ventje van niets.” “Ik denk dat ook”, zegt de dienster, “zie maar
eens hoe hij met zijn vrachtwagen achteruit rijdt. Hij vaagt verdorie drie moto’s op”!
Gerard glimlacht even, bestelt drie nieuwe dagschotels en voegt er hoofdschuddend
en zuchtend aan toe: “Ook ons oudejaarsavondsouper was helemaal niet ‘dat’ en
nochtans zijn mijn vrouw en ik naar de hemel geweest”. Even kijken onze
stamtafelvrienden heel eigenaardig op, maar ze beseffen het heel gauw. Het
echtpaar is gewoonweg gaan eten in brasserie ‘De zevende hemel’. “Nee”, vervolgt
St-Gerardus, “rijstpap hebben we niet gegeten, we hadden immers ‘slakken’
besteld. En wij maar wachten en wachten….
Maar na een halfuur wachten was nog geen halve slak te bespeuren. Daarom roep ik
dan ook de kelner en vraag tamelijk kwaad: “Ik heb hier een uur geleden een portie
slakken besteld, maar wij hebben nog helemaal niets gekregen”. “Och meneer”,
fluistert onze ober gelaten, “ver kunnen ze niet meer zijn hoor”!
“Hoe dichter de pinten, hoe beter”! beaamt Michel, want ook hij heeft blijkbaar
negatieve eethuisherinneringen en hij wil ze dan ook op ‘zijn’ manier ‘mededelen’.
“Het gaat niet over mij”, begint hij zijn verhaal, “maar wel over mijn maat ‘den
Fonten’. Die had weer eens teveel gedronken en hij wilde ‘dat probleem’
verdoezelen door iets te gaan eten. Hij waggelt dan ook het restaurant ‘Sint-Joris
en de draak’ binnen, maar daar botst hij op een woedende bazin.
“Meneer”, krijst ze luid, “u bent echt, echt dronken. Van mij krijg je dus niets meer.
Gelieve onmiddellijk de instelling te verlaten”. “Excuseer mevrouw”, lalt onze Fons,
kan ik misschien Joris even spreken?”
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Even klinkt er een bedekt gelach, maar dit wordt haast ogenblikkelijk verbroken
door een goedgemutste waard. “Hier”, tapt hij heel zorgvuldig, “dit is jullie
nieuwjaarscadeau!” Op de achtergrond hoor je een heel bedekt applausje, waarop
lepe Jeroom opmerkt?: “Hoeveel kost dit me nu?” “ Zes euro”, repliceert Jozef,
“maar als je morgen betaalt, is het heel wat meer”! “Tot gisteren!”

IN HET BEGIN VAN DIT NIEUWE JAAR….STA IK WEER MET MIJN WENSEN VOOR U
KLAAR……
Jawel, dit wenszinnetje kent wellicht iedereen. Het komt inderdaad, uit een
welgemeende nieuwjaarsbrief, die op 1 januari, een ietsje na middernacht of iets
later wordt voorgelezen.
Mama en papa, oma of opa zitten in de beste zetel en luisteren glimlachend naar de
vele mensen die hun (klein)kindje tracht te verwoorden. Meestal kent onze ‘spruit ‘
de tekst wel helemaal van buiten, met nu en dan misschien een lichte hapering.
Zenuwachtigheid noemt men dat, maar eind goed, alles goed, vooral wanneer
‘desbetreffende’ zijn geldbeugel boven haalt.
Weet je dat ‘het voorlezen van een nieuwjaarsbrief’ een heel oude, typische
Vlaamse traditie is? In de meeste, andere Europese landen kent men dit gebruik
niet, maar in onze contreien is het een vast onderdeel van de nieuwjaarsviering
geworden.
Maar waar komt dat gebruik nu eigenlijk vandaan?
Wel, daarvoor moeten we teruggaan naar de 16de eeuw. In 1582 wordt immers de
Gregoriaanse tijdrekening ingevoerd en de Franse koning Karel IV beslist dan ook
maar meteen, dat 1 januari de eerste dag van het nieuwe jaar wordt.
Waar nu, vandaag, kinderen de nieuwjaarsbrieven voorlezen waren het vroeger
‘grote mensen’ die door middel van een brief hun beste wensen aan elkaar
doorspeelden. Nieuwjaarsbrieven waren vooral een zaak van ‘rijkelui’ want gewone
mensen konden meestal noch lezen, noch schrijven. Vooral in het uitgeversmilieu
waren dergelijke wensbrieven erg in trek.
De oudste nieuwjaarsbrief, die men gevonden heeft, werd geschreven door drukker
Jan Moretus uit Antwerpen. Hij was geschreven in het Latijn en in dichtvorm. Zo kon
je meteen bewijzen, dat je tot de ‘slimme’ mensen behoorde. Omdat er in die tijd
veel oorlog werd gevoerd schreef men vooral over ‘de vrede als kostbaar bezit’ en
deze vrede kan alleen maar bevestigd worden door aan elkaar geschenken te geven.
Vanaf de 18de eeuw verandert het uitzicht van de nieuwjaarsbrieven. Men maakt
vaak gebruik van een hout- of kopergravure om een ‘gegraveerde kaart’ te drukken
met een leeg plaatsje om de nieuwjaarswensen te formuleren.
Einde 19de eeuw komt dan de grote doorbraak. De kinderen gaan naar school, leren
er lezen en schrijven en willen dan ook op nieuwjaarsdag deze vaardigheden
demonstreren. Men schrijft op goud of zilver omrande bladen en het ‘afgeleverd
resultaat’ moet dan ook perfect zijn. Men komt met bijzonder nette handen naar
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school en de inktpotten worden tot de rand toe gevuld. Er wordt met
splinternieuwe pennen geschreven en ieder kind krijgt ook een nieuw vloeitje. Wie
dan toch nog teveel vlekken maakt wordt hardhandig gestraft!
De inhoud van de nieuwjaarsbrieven is meestal altijd identiek. ‘Het kindje is heel blij
dat het deze brief mag schrijven, men is dankbaar voor de geleverde inspanningen
en men belooft van altijd braaf te zijn. Tenslotte wordt nog de zegen afgesmeekt
van de Almachtige God’.
Na de 2de Wereldoorlog worden de nieuwjaarsbrieven echte commerciële
producten, maar de wensen voor het nieuwe jaar 2021 worden toch wellicht een
beetje anders. “Ik wens u een coronavrij jaar en echt geen lock down meer,
voorwaar!”

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Ieper, 1 januari 2021
Dag lieve mensen,
Jawel, 2020 is dan toch maar voorbijgegaan
en eerlijk gezegd, we hadden er heel weinig aan.
Kussen, handen geven, knuffelen, het zat er niet meer in.
Velen handelden alleen maar naar eigen zin.
Vaak zaten we in onze kamer, helemaal alleen
en dachten: “ Waar zijn onze familieleden en vrienden nu heen?”
Er kwamen, echt waar, soms traantjes aan te pas.
Gelukkig maar, dat ‘ de zorg’ er altijd voor ons was.
2021, laten we heel intens hopen,
dat het een (groot) ietsje beter mag verlopen.
We hunkeren naar mensen, die echt met ons mogen samen komen.
Hopelijk blijft het echt niet bij dromen!
Van op anderhalve meter
Hooperik
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OVER HET WEER GESPROKEN
JANUARI
1 januari: Nieuwjaarsdag
Vergelijk dus nooit of te nooit appelen met peren!
Krijgt men op nieuwjaarsmorgen de zon,
dan belooft dit veel appelen en schijnt ze
na den middag, dan veel peren.
6 januari: Driekoningen
Dit wist je nog niet: Onze koning is lid van een wandelclub!
Als’ t Driekoningen is in het land,
stapt de vorst in het Vaderland
25 januari: Paulus Bekering
Vergeet het a.u.b. : ‘ In april neemt iedere vogel de pil.’
Met St Paulus Bek, legt de ekster haar eerste stek
en het is nog geen eind mei,
of ze legt haar eerste ei.

FEBRUARI
2 februari: Maria Lichtmis
Ook ik heb recht op een tegemoetkoming!
Lichtmis helder en klaar, de boer een bedelaar!
9 februari : Apollonia
En daar verschijnt ze dan op de catwalk!
Apollonia komt binnen met een witte hoed,
of met een hoge vloed
24 februari : Matthias
Zin in een ijsje Matty?
St Matthijs breekt het ijs
maar wil het ijs niet breken,
dan vriest het nog zes weken!
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HOOR! DAAR IS SCOOP!
Steenbok
22 december – 20 januari
Een ‘raar’ jaar is eindelijk van de baan.
Hopelijk komt er een beter aan!
En dat wensen wij u zeker van harte toe, ambitieuze en slimme Steenbok.
Inderdaad, 2020 was niet van de poes en daarom kunnen wij dan ook dit jaar niet
naar de Kattenstoet gaan, maar geen nood, jij bent toch meestal fantasieloos en
verward. Je voelt je dan ook vaak afgeremd. Voor jou is het glas dan ook meestal
half leeg. Vermoeden we daar geen vleugje pessimisme?
Weet je wat? Steek een tandje bij en weet dat we uw verantwoordelijkheid nodig
hebben om nu en dan eens vindingrijk te zijn. Stel dus uw geduld niet op de proef en
wees loyaal tegenover iedereen die je kent. Het ga je goed!
Waterman
21 januari – 18 februari
2021 komt er dus aan
Ziet ik daar geen vaccinatie staan?
En geloof het of niet excentrieke, onvoorspelbare Waterman, misschien wordt dit de
start van een nieuw ‘normaal’ leven, al kunnen bepaalde normen nu en dan eens
wijzigen.
Begin misschien eens bij jezelf, grillige Waterman. De (fake) literatuur leert ons
immers dat je helemaal niet emotioneel bent, wat rebels en soms wel een beetje
sarcastisch. Maar goed, deze negatieve eigenschappen kun je ietwat verdoezelen,
want je slim en erg inventief.
Weet je, een nieuw jaar schenkt heel wat nieuwe kansen. Grijp ze dus met beide
handen. Dan wordt 2021 voor jou en voor ons allemaal een echt superjaar!
Vissen
19 februari – 20 maart
Misschien zijn de problemen al een ietsje van de baan
want ja, daar komt het voorjaar aan!
En daarom ben jij dan ook een erg tevreden Visman of Visvrouw, want dit seizoen
geeft u de gelegenheid om weer volledig open te bloeien. Je hebt immers een heel
groot hart voor anderen, je ziet de mensen graag en je kunt er naar luisteren. Je
verkiest kwaliteit boven kwantiteit en daarover kun je echt romantisch dromen.
Misschien steek ik teveel de loftrompet met jou, maar muziek verzacht de zeden en
doet ons verlangen naar weer een echt goed, normaal, leven
Roep dan heel luid met alle Vissen: Corona, we kunnen u echt missen!
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