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Voorwoord
Elk jaar in september herbegint in de buurt van ons
woonzorgcentrum hetzelfde ritueel. Je hoort het aan de
uitbundige kindergeluiden hier op straat. Na twee volle
vakantiemaanden zijn ze er gelukkig weer. Op de speelplaats
weerklinkt de schoolbel opnieuw en dat brengt ons direct terug
naar de eerste schooldagen uit onze eigen jeugd. Begin
september voelde je wel heimwee naar de zomervakantie, maar
terzelfdertijd was je ook heel curieus naar de nieuwe leerkrachten
en de schoolvriendjes. Je boekentas geurde nog naar leder of
kunststof, je boeken hadden na één dag nog geen ezeloren, een
andere klas en andere schoolbank… Zelfs de meester of de
juffrouw had duidelijk lang in de zon gezeten. Zo bruin! Zie je het
nog voor jou?
In de voorbije twee zomermaanden hebben veel van onze
medewerkers vakantie genomen. Ook ik heb de deur van mijn
kantoor voor een tijdje achter mij kunnen dichttrekken. Het is een
genot om thuis en elders eens enkele dagen na elkaar je hoofd te
kunnen leegmaken. Meer fietsen, zonder schaamte rondslenteren
en tot vreugde van je gezin het loeren naar mailberichten tot een
minimum beperken. Dan is er ook meer tijd om bij te praten, om
na te denken over van alles en soms over niks.

't Cassiertje is een uitgave
van het woon- en
zorgcentrum Cassiers
Houthulst.

REDACTIE

Annie Caestecker

Eén papiertje dat ik uit de krant had gescheurd, heeft in mijn
vakantie dikwijls mijn aandacht getrokken. Daarop stonden
enkele uitspraken van de 75-jarige Manu Keirse, boegbeeld van de
Gezinsbond. Je weet wel, wat we vroeger de Bond van Kroostrijke
Gezinnen noemden.
“Velen van onze generatie verzetten zich heftig tegen het
negatieve beeld dat bestaat over oud worden. Het is waar dat
ouderen aan kracht en schoonheid inboeten, maar de meeste
oudere mensen stellen het verder goed. Sterker, onderzoek toont
aan dat ouderen doorgaans beter in hun vel zitten dan jongere
generaties, die meer stress en psychische problemen ervaren.” En
hij besluit: “Ik zie oud worden niet als een probleem, maar als een
geschenk en een uitdaging.”
Verdorie, die man verdient van ons alvast een grote olympische
medaille.

Jolien Desintebin

Gerdy Desmedt
Algemeen directeur

De redactie behoudt zich

Elise Lanckriet
Anne-Sofie Lanszweert
Adeline Logghe
Leen Nys
Lindsey Turck

LAY-OUT

Lindsey Turck

CONTACT

receptie@wzccassiers.be
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Winteruur:
In de nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 31 oktober
zeten we onze klok één uur achteruit, van 3u00 naar 2u00.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM
Mevr. Despeghel Agnes: woont sedert 01-06-2021 in kamer 053 van Watervliet 0.
Agnes werd geboren op 17-02-1930 te Staden.
Dhr. De Ruytter Willy: woont sedert 25-06-2021 in kamer 014 van De 2 Linden.
Willy werd geboren op 08-04-1937 te Klerken.
Mevr. Haerynck Elza: woont sedert 19-07-2021 in kamer 023 van Watervliet 0.
Elza werd geboren op 06-07-1927 te Woumen en was een bewoner van onze
assistentiewoningen.
Mevr. Beauprez Jacqueline: woont sedert 22-07-2021 in kamer 012 van De 2 Linden.
Jacqueline werd geboren op 28-07-1942 te Staden.
Mevr. Vannoorenberghe Edith: woont sedert 28-07-2021 in kamer 010 van De 2 Linden.
Edith werd geboren op 08-07-1925 te Slijpe en was een bewoner van onze
assistentiewoningen.
Dhr. Vanneste Gilbert: woont sedert 28-07-2021 in kamer 011 van De 2 Linden.
Gilbert werd geboren op 16-03-1941 te Staden.
Mevr. Vansteelandt Monique: woont sedert 04-08-2021 in kamer 028 van Watervliet 0.
Monique werd geboren op 17-07-1939 te Eernegem.
Mevr. Denolf Christiane: woont sedert 13-08-2021 in kamer 059 van Watervliet 0.
Christiane werd geboren op 02-08-1941 te Torhout.
Christiane is ondertussen verhuisd naar kamer 112 van De 2 Linden.

Welkom in ons huis, jouw kamer,
de dagzaal, onze tafel, in onze grote familie,
met jouw verhalen in onze wereld, voel je thuis.
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Bewonersinfo
We verwelkomen...
BEZOEKERS CDV DE CORVER
Mevr. Bonte Nelly: geboren te Diksmuide op 06-06-1939.
Nelly is woonachtig te Diksmuide.
Mevr. Bulcke Irma: geboren te Woumen op 28-03-1938.
Irma is woonachtig te Klerken.
Dhr. Assez André: geboren te Staden op 18-03-1939.
André is woonachtig te Staden.

BEZOEKERS CDV HET KLOOSTERHOF
Mevr. Vandenberghe Christiane: geboren te Pervijze op 19-12-1931.
Christiane is woonachtig te Pervijze.
Mevr. Vanrobaeys Julia: geboren te Klerken op 18-03-1931.
Julia is woonachtig te Woumen.
Mevr. Verhaeghe Jeanine: geboren te Diksmuide op 15-01-1944.
Jeanine is woonachtig te Leke.
Mevr. Lippens Alicia: geboren te Harelbeke op 22-09-1933.
Alicia is woonachtig te Beerst.
Dhr. Dick Maurits: geboren te Vladslo op 06-12-1925.
Maurits is woonachtig te Zarren.

BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN
Dhr. Vanbeselare Alphonse: geboren in Ieper op 28-12-1931.
Mevr. Pattyn Bernice: geboren in Kortemark op 01-02-1933
Alphone en Bernice namen hun intrek in flat 1.
Mevr. Schittecatte Judith: geboren in Oudenaarde op 25-01-1948.
Judith nam ondertussen haar intrek in flat 9.
We heten hen graag van harte welkom in onze assistentiewoningen en hopen dat
ze zich er snel thuis voelen.
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Bewonersinfo
We nemen afscheid van...
BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM
Mevr. Deroo Monique: woonde op kamer 011 van De 2 Linden.
Monique werd geboren op 10-04-1941 te Merkem en overleed op 30-06-2021.
Dhr. Vercruysse Georges: woonde op kamer 055 van Watervliet 0.
Georges werd geboren op 19-03-1925 te Zarren en overleed op 02-07-2021.
Mevr. Dumoulin Henriëtte: woonde op kamer 010 van De 2 Linden.
Henri¨ette werd geboren op 26-06-1931 te Staden en overleed op 20-07-2021.
Mevr. Denys Rosette: woonde op kamer 028 van Watervliet 0.
Rosette werd geboren op 13-10-1947 te Houthulst en overleed op 25-07-2021.
Dhr. Rosseel Maurits: woonde op kamer 153 van Watervliet 1.
Maurits werd geboren op 18-01-1931 te Ichtegem en overleed op 26-07-2021.
Mevr. Crombez Georgette: woonde op kamer 112 van De 2 Linden.
Georgette werd geboren op 01-04-1933 te Wervik en overleed op 13-08-2021.
Dhr. Debie Ivan: woonde op kamer 108 van De 2 Linden.
Ivan werd geboren op 23-01-1949 te Oostende en overleed op 21-08-2021.

Onze orechte deelneming
bij het overlijden van uw geliefd familielid.
Mogen goede herinneringen het verlies verzachten...
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Pastoraal nieuws
De afgelopen 2 maanden kwamen we elke donderdagnamiddag samen met de mensen
van Watervliet om eucharistie te vieren.
Deze gaat nu telkens door in de kapel van de zusters.
Het is deugddoend voor de mensen dat we weer samen kunnen zitten.
Tijdens de vieringen wordt er veel meegezongen en gebeden.
Ondertussen wordt er elke 1ste maandag van de maand een misviering georganiseerd
voor de bewoners van de assistentiewoningen en de bezoekers van het CDV
We ervaren hier ook dat mensen zeer dankbaar zijn.
En voor de bewoners van 2 Linden wordt elke 2de maandag van de maand een viering
georganiseerd.

Komende activiteiten
20 september: jaargetijde in de kerk van Houthulst
06 november: herdenkingsviering voor de overleden bewoners van het voorbije jaar

Ouder worden
is je stap vertragen
hoewel de hele wereld
alsmaar sneller gaat.
Af en toe een deuntje fluiten
met een vleugje weemoed.
Blij zijn dat er iemand
langskomt, zonder haast.
Lege plekken om je heen
zien groeien
en de kilte ervan voelen.
Een keldervoorraad hebben
aan herinneringen
maar soms gezelschap missen
om ze op te halen.
Je kracht niet kwijt zijn,
er alleen een beetje zuiniger
mee omspringen.

Wat je geleerd hebt
als een schat bewaren.
Behoedzaam uitkijken
zoals een oude boom
naar zachtere seizoenen.
Het nodige vertrouwen
samenrapen
in de dag van morgen.
En met beide handen
houden aan het leven
dat met lief en leed,
toch het enige, het mooiste
en het hoogste goed blijft.
(Kris Gelaude)
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Dementie aan het woord
Beste familie, bewoners en bezoekers,
Op 21 september is het werelddag dementie. De alzheimer Liga wil ook dit jaar van deze
dag gebruik maken om extra aandacht te geven aan dementie. Ze kozen voor het thema
zintuigen. We zetten dus onze zintuigen op scherp in september voor de Wereldmaand
Dementie.
Kijk zeker eens op de site van de alzheimerliga (alzheimerliga.be). Je vindt er de links om
je in te schrijven voor 3 verschillende online lezingen. Indien gewenst kan ik gerust helpen
je hiervoor in te schrijven.
• Nachtelijke onrust bij dementie, Prof. Chantal Van Audenhove, vrijdag 3 september
• Het geheugenlabyrint, Prof. Rik Vandenberghe, donderdag 16 september
• Alzheimer onderzocht: de wetenschap toegelicht, Dr. Yannick Vermeiren, donderdag
23 september
Mensen met dementie kunnen energie halen uit belevingen ervaren met hun verschillende
zintuigen. Samen liedjes zingen die ze al geruime tijd kennen is bijvoorbeeld een
aanrader. Een persoon die moeite heeft met communicatie en taal, kan op deze
momenten toch enthousiast meezingen. Gekende gerechten en geuren kunnen rust
brengen. Het voelen van het eigen lichaam, denk maar aan het induffelen in een dekentje,
door de haren wrijven… kan ook deze rust brengen. Ook het zien van gekende
medebewoners, oude foto’s of gekende meubels kan heel wat herinneringen oproepen.
Deze heeft een persoon met dementie nodig om zich veilig te voelen in een omgeving die
vaak onbekend en niet vertrouwd aanvoelt. 0m dus maar te zeggen dat we vaak inzetten
om de zintuigen in de zorg voor mensen met dementie.
De onzekerheid van de afgelopen periode zorgt ervoor dat we nog niet kunnen
samenkomen om rond dit alles stil te staan. Maar tussen 20 en 27 september is er
opnieuw een fototentoonstelling in de verbindingsgang tussen de receptie en afdeling
Watervliet. Neem dus zeker eens een kijkje.

Laurence
Referentiepersoon dementie
refdementie@wzccassiers.be
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Fotoalbum

10

Fotoalbum

11

12

13

Puzzeltijd
Met geheugentrainingen kunt u uw brein actief houden en vergeetachtigheid
verminderen.
Niet voor niets geeft Stichting Alzheimer Nederland aan dat de kans op dementie
wordt verminderd als u uw hersens actief gebruikt.

Kun jij onderstaande figuren terugvinden in de tekening? Plaats het juiste cijfer
op de juiste plaats.
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Koppel onderstaande spreekwoorden aan elkaar en
puzzel daarna het 10-letterwoord.

Los onderstaande raadsel op.
Een man koopt een paard voor 500 euro. Vervolgens verkoopt hij het paard
voor 600 euro.
De volgende dag koopt hij het paard terug voor 700 euro om het vervolgens
weer te verkopen voor 800 euro.
Heeft de man uiteindelijk geld verdiend? Geld verloren? Of speelt hij gelijk?
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Bezoekers CDV De Corver

11 sept 1936

Andrea Devolder

12 sept 1944

Anne-Marie Mourisse

12 sept 1927

Julia Kimpe

04 okt 1939

Denise Soenen

16 sept 1929

Marie Arens

04 okt 1928

Esther Lagrange

09 okt 1941

Daniël Masschelein

25 okt 1951

Paul Maddelein

01 okt 1933

Maria Demeersseman

01 okt 1943

Pol Vandevenne

06 okt 1925

Madeleine Verhulst

15 okt 1940

Marie-Thérèse De Braeve

17 okt 1935

Noëlla Lagrou

17 okt 1935

Frans Vandevijvere

28 okt 1927

Simonna Vandamme

30 okt 1927

Maria Theunynck

Bezoekers CDV Het Kloosterhof

Bewoners Assistentiewoningen
07 sept 1930

Maria De Bruyne

09 sept 1933

Andrea De Bruyne

12 sept 1924

Odiel Decuyper

05 okt 1934

Lutgarde Willemijns

26 okt 1929

Germana Priem
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16 sept 1937

Cesar Vanhooren

22 sept 1933

Alicia Lippens

26 okt 1931

Blanche Backers

Komende activiteiten
Komende activiteiten september - oktober 2021
10 september: Daguitstap vrijwilligers
16 september: Koud buffet
17 september: Verjaardagsfeest
22 september: Houthulst kermis
24 september: Mosselsouper
4 oktober: Oog- en oorzorg in huis & Werelddierendag
7 oktober: Croque monsieurs op watervliet 0
11 oktober: Oog- en oorzorg in huis
14 oktober: Croque monsieurs op watervliet 1
18,19,20 oktober: Brusselse wafel bak
21 oktober: Croque monsieurs op 2 linden

17

Personeelsnieuws
Naar jaarlijkse gewoonte werden niet alleen onze jobstudenten, maar ook onze
medewerkers verwend met de "congé-inzet"!
Met een verfrissende cocktail en een ijsje van Surprice, zijn de 'summer vibes' alvast
eens komen piepen!
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CDV De Corver & De Link
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Assistentiewoningen De Oude Hulst
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PASTOOR CHAVAETEPAD IN JONKERSHOVE
In het centrum van Jonkershove is er het Pastoor
Chavaetepad.
Het is de naam van een pad dat in 2007 is
aangelegd om vanaf de Mgr. Schottestraat en
vanaf de Jonkershovestraat de hoofdingang van
het dorphuis in Jonkershove te bereiken. Pastoor
Chavaete was de priester op de parochie van
Jonkershove die voor het eerst een
eucharistieviering opdroeg in de toenmalig kerk.
Het ''Jonkershof'' wordt voor het eerst vermeld in
1483 als eigendom van Jan van Provyn. Hieruit
zou dan de heerlijkheid Jonkershove ontstaan
zijn. De familie Provyn bleef eigenaar tot de
tweede helft van de 18de eeuw, waarna de
familie de Corte hen opvolgde. Jonkershove was
dan een heerlijkheid in Woumen en afhankelijk
van de Burg van Brugge. Tot de eerste helft van
de 19de eeuw bestond Jonkershove slechts uit
een aantal huisjes in het Jonkershovebos met een
arme bevolking van leurders, bezembinders,
seizoenarbeiders.
Vanuit een testamentaire beschikking van E.H.
Beauprez, geboren in Woumen en missionaris in
Noord- Amerika, werd de toenmalige Pastoor van
Woumen, E.H. Chavaete belast met de stichting
van een parochie met een kerk en school in de
bossen van Jonkershove, om de mensen die daar
woonden God en kennis bij te brengen. In 1873
werd Jonkershove een zelfstandige parochie,
gelegen binnen het grondgebied van Woumen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag Jonkershove
in de frontline ( Brabantlinie). De Sint-Jozefskerk
werd door de Duitsers als ziekenboeg ingericht
en op het einde van de oorlog werd de kerk
opgeblazen. In 1921-1923 werd de kerk
heropgebouwd.
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