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Voorwoord

Beste allemaal,

Een lekkere gewoonte die elk jaar in november weer opduikt, is
de Week van de Smaak. Het initiatief werd zo'n vijftien jaar
geleden voor het eerst boven de kookpot gehouden. Sindsdien is
dat in Vlaanderen en zelfs in Nederland (!) een klassieker
geworden. De slogan om onze eet- en kookcultuur tijdens die
week te promoten, is heel schoon: "de smaak van geluk". Hiermee
verwijzen de organisatoren bijvoorbeeld naar onze jeugd. Hoe de
volkse gerechten van ons moeder ons zo content maakten:
tomatensoep met balletjes, hutsepot met wintergroenten of vol-
au-vent op feestdagen. Terwijl nu moeders keuken weer in onze
herinnering opduikt, begint onze maag zowaar luid te knorren.

Maar smaakt betekent nog zoveel meer dan wat onze neus, ogen
en tong ontdekken in pruttelende potten. Zo zouden we het hele
jaar door de 'dag van de goede of slechte smaak' kunnen beleven.
Want hoeveel keer hoor je niet: "Heb je gezien wat voor lelijke
kleren ze nu weer aangetrokken heeft?" Of nog: "Waarover dat die
vent toch altijd zo plat babbelt. Je hoort dat hij totaal geen
smaak heeft."

Daarnaast vernemen we geregeld van bewoners en familieleden
dat onze medewerkers hun activiteiten met smaak organiseren.
En dat ze ook een en ander hier 'bevallig' kunnen versieren.
Sterker nog, dat de mensen die hier werken hun opdracht met de
nodige 'smaak' uitvoeren. Dat is dan waardering voor hun
dagelijks werk in poets, zorg, kantoorwerk, ... .

Helaas zijn er ook duizenden Vlamingen die niet van deze 'Week
van de Smaak' zullen kunnen genieten. Door hun
coronabesmetting proeven ze niet meer wat zuur of zoet is. Het
zou van goede smaak getuigen mochten we met zijn allen
voorzichtig blijven. En vermijden dat het coronavirus aan anderen
wordt doorgegeven.

Gerdy Desmedt
Algemeen directeur
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We verwelkomen...

Bewonersinfo

BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM

Mevr. De Vos Paula: woont sedert 23-08-2021 in kamer 089 van Watervliet 0.

Paula werd geboren op 21-04-1934 te Westrozebeke.

Dhr. Todts Norbert: woont sedert 06-09-2021 in kamer 108 van De 2 Linden.

Norbert werd geboren op 06-10-1945 te Roeselare.

Mevr. Denys Rosa: woont sedert 01-10-2021 in kamer 059 van Watervliet 0.

Rosa werd geboren op 03-03-1942 te Moorslede.

Dhr. Waeyaert Gabriël: woont sedert 11-10-2021 in kamer 144 van Watervliet 1.

Gabriël werd geboren op 21-03-1931 te Zarren.

Dhr. Dochy Willy: woont sedert 12-10-2021 in kamer 153 van Watervliet 1.

Willy werd geboren op 28-07-1935 te Oekene.

Mevr. Haest Maria: woont sedert 19-10-2021 in kamer 049 van Watervliet 0.

Maria werd geboren op 30-07-1934 te Werken.

Welkom in ons huis, jouw kamer,

de woonkamer, onze tafel, in onze grote familie,

met jouw verhalen in onze wereld, voel je thuis.
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BEZOEKERS CDV DE CORVER

We verwelkomen...

BEZOEKERS CDV HET KLOOSTERHOF

Mevr. Ledeine Jaecqueline: geboren te Ichtegem op 05-10-1939.

Jaecqueline is woonachtig te Diksmuide.

Mevr. Baeckelandt Paula: geboren te Koekelare op 25-03-1948.

Paula is woonachtig te Diksmuide.

Mevr. Vanhee Jeanne: geboren te Koekelare op 19-04-1930.

Jeanne is woonachtig te Koekelare.

Mevr. Becue Rosa: geboren te Beernem op 22-05-1937.

Rosa is woonachtig te Koekelare.

Bewonersinfo

Dhr. Uleyn Henri: geboren te Staden op 01-08-1928.

Henri is woonachtig te Staden.

Dhr. De Ceunynck Georges: geboren te Kaaskerke op 23-09-1937.

Georges is woonachtig te Staden.

Mevr. Desimpel Marleen: geboren te Roeselare op 23-10-1959.

Marleen is woonachtig te Houthulst.

Mevr. Prinzie Anna: geboren te Merkem op 02-08-1935.

Anna is woonachtig te Houthulst.
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Mevr. Terryn Simonne: woonde op kamer 153 van Watervliet 1.

Simonne werd geboren op 31-03-1925 te Ieper en overleed op 06-09-2021.

Mevr. Kimpe Godelieve: woonde op kamer 126 van Watervliet 1.

Godelieve werd geboren op 26-05-1929 te Werken en overleed op 14-09-2021.

Dhr. Debuy Julien: woonde op kamer 113 van De 2 Linden.

Julien werd geboren op 13-12-1929 te Bissegem en overleed op 26-09-2021.

Mevr. Abeele Marie-Louise: woonde op kamer 125 van Watervliet 1.

Marie-Louise werd geboren op 01-12-1925 te Klerken en overleed op 01-10-2021

Dhr. Danis André: woonde op kamer 144 van Watervliet 1.

André werd geboren op 30-06-1930 te Koolskamp en overleed op 04-10-2021.

Mevr. Denolf Christiane: woonde op kamer 112 van De 2 Linden.

Christiane werd geboren op 02-08-1941 te Torhout en overleed op 23-10-2021.

BEWONERS WOON- EN ZORGCENTRUM

Onze orechte deelneming

bij het overlijden van uw geliefd familielid.

Mogen goede herinneringen het verlies verzachten...

We nemen afscheid van...

Bewonersinfo
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Met de grootste tederheid
Als onze handen
Zacht genoeg zijn
Om te strelen en te koesteren,
Dan moeten zij ook
Met de grootste tederheid
En voor de laatste keer
Jou kunnen toedekken

Als onze voeten
Ons gedragen hebben
Al die dagen, jaren
Van geluk, van lief en leed
Dan horen wij ook nu
Op dit ultieme ogenblik van scheiden
Heel dicht rondom jou te staan

Als jouw gesproken woorden
Diep in ons gemoed
Gebeiteld staan
Dan kunnen wij niet anders
Dan met beelden en verhalen
Daaraan blijven herinneren
Zodat jij in ons voort bestaan

Als het de liefde is die ons
Tezamen zo gelukkig heeft gemaakt
En innig met elkaar verbonden
Dan moet het ook de liefde zijn
Die leert ozver met ons mee te gaan
Tot waar je aan ons zicht onttrokken wordt

Een stukje van onszelf gaat met je mee
In ruil voor al het mooie, het enige
Het onvervangbare dat wij
Van jou zullen bewaren

Pastoraal nieuws

Kalender november - december

De vieringen gaan nog altijd door per afdeling. De ene week is dit Watervliet 0 en de
andere week is dit Watervliet 1.

• 2 november: Herdenkingsmoment voor de overleden bewoners van Watervliet 1
• 3 november: Herdenkingsmoment voor de overleden bewoners van Watervliet 0
• 6 november: Herdenkingsviering voor al de overleden bewoners van het WZC, in de

kerk van Houthulst (voor families)
• 12 november: Herdenkingsmoment voor de overleden bewoners van De 2 Linden
• 25 november: Eucharistieviering voor Watervliet 0
• 2 december: Eucharistieviering voor Watervliet 1
• 6 december: Ziekenzalving voor bezoekers CDV en flatbewoners
• 9 december: Ziekenzalving voor Watervliet 0
• 13 december: Ziekenzalving voor De 2 Linden
• 16 december: Ziekenzalving voor Watervliet 1
• 24 december: Kerstviering
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Dementie aan het woord

Beste bewoners, familie en bezoekers,

Vandaag wil ik het graag hebben over de dagstructuur die wij aanbieden voor
onze bewoners met dementie. Een vaste structuur brengt veiligheid en rust. Stel
je voor dat je niet goed weet waar je bent, wie er in jouw kamer komt of wat er
van jou wordt verwacht. Een persoon die weet wat je graag doet of wanneer je
graag naar bed gaat kan zeer helpend zijn.

We proberen een sfeer en structuur na te streven die zo huiselijk mogelijk
aanvoelt voor de bewoners. Alsook een structuur die, in de mate van het
mogelijke, rekening houdt met ieders voorkeur. Zo wordt gekeken welke
bewoners graag vroeg gewassen worden of net graag later onder de lakens
kruipen. Sommige bewoners houden ervan af en toe eens op hun kamer te zijn.
Anderen zitten liever niet alleen.

Naast feestelijke, culturele en creatieve activiteiten zorgen we ook voor gekende,
dagelijkse activiteiten. Deze voelen vertrouwd aan. Denk maar aan de kippen
eten geven, schoenen poetsen, de was plooien of de tafel afruimen. Maar ook
bewoners die minder mobiel en verder gevorderd zijn in het dementieproces,
proberen we een gekende dagstructuur aan te bieden. Een plaatsje dicht bij het
raam voor iemand die graag naar buiten kijkt. Een dekentje voor hen die houden
van warmte en gezelligheid.

Tot het volgende Cassiertje,
Laurence – referentiepersoon dementie

PS: Werelddag dementie is ondertussen voorbij.. Zag jij onze foto’s in de gang?
Ook deze gaven een goed beeld van hoe we dagelijks een mooie dag proberen te
verzorgen voor de bewoners.
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Fotoalbum
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Fotoalbum
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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.

Maak van onderstaande letters een woord.

Vergelijkingen: Kies het juiste antwoord!
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Zoek de 7 verschillen.
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GGefefeliciteliciteerd aan onzeerd aan onze jarigene jarigen

Bewoners WZC Bezoekers CDV De Corver

Bezoekers CDV Het Kloosterhof

Joseph Callewaert

Godelieve Vanroose

Paula Desot

Laura Pieters

Marie-José De Fever

Marie-Thérèse Lepere

Francoise De Man

Guido Tuytten

Guido Delva

Annie Veraverbeke

Maria Parmentier

Etiënne Kina

Bewoners Assistentiewoningen

03 nov 1931

06 nov 1927

13 nov 1924

28 nov 1933

30 nov 1933

04 dec 1934

06 dec 1933

08 dec 1933

09 dec 1952

14 dec 1954

14 dec 1922

21 dec 1943

Camiel Lefever

Elisabeth Demuynck

Gerard Duran

Agnes Veris

Hélèné Depredomme

Alphonse Vanbecelaere

Ivona Debouck

Mia Pattyn

01 nov 1943

01 dec 1928

22 dec 1933

28 dec 1931

Rosette Dumoulin

Maria Decleir

Andrea Santy

Alphonse Vanbeselaere

13 nov 1929

26 nov 1942

03 dec 1942

19 dec 1931

21 nov 1925

27 nov 1933

08 dec 1936

18 dec 1943

27 dec 1933

28 dec 1931

29 dec 1933

30 dec 1947

Smolka Stanislawa

Raymond Clauw

Joris Decaestecker

Christiane Vandenberghe
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Personeelsnieuws
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NIEUW KUNSTWERK OP MARKTPLEIN IN JONKERSHOVE

Eind mei 2021 werd op het marktplein van Jonkershove een nieuw kunstwerk onthuld
van gewezen plaatselijk kunstenaar Sep Margo genaamd: ‘De Ontluiking’. Met het
plaatsen van dit kunstwerk in het hartje van Jonkershove wil het lokaal bestuur van
Houthulst een passende hommage bieden aan de op 25 februari 2019 overleden
kunstenaar Sep Margo.
Sep Margo, in het echte leven ook gekend als Daniël Derdaele, werd geboren op 14
november 1945. De Ontluiking typeert de grootsheid van de kunstwerken die hij creëerde.
Naast zijn vele werken in arduin en boomstammen gehouwen, was Sep Margo ook
gekend voor zijn kleinere beelden in marmer.
Sep Margo is de artiestennaam van Daniël Derdaele. Sep staat voor september, de maand
waarin hij zijn vrouw Anny leerde kennen, en Margo voor marge /marginaal, omdat hij in
de marge van de kunstwereld werkte.
Beroepshalve was hij schrijnwerker, maar na zijn uren was hij altijd in de weer in zijn
atelier.
Willem Vermandere, goeie vriend van Sep Margo, bracht met zijn aanwezigheid op de
onthulling een passende muzikale hommage aan de overleden kunstenaar.
“Jaren terug stond hij aan mijn deur”, schetste Vermandere. “Beeldhouwen was ons
gespreksonderwerp. Daniël was een wijze man, een ‘doender’. Altijd stond zijn werkbak in
de wagen. Zijn stenen beelden golven en glijden. Dat Houthulst een ‘plekske’ heeft
gevonden voor één van Daniëls gewrochten, daar zijn we allemaal blij mee.”
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CDV De Corver & De Link
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CDV Het Kloosterhof



25



26

Assistentiewoningen De Oude Hulst
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