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Klachtenformulier 

Datum: ……………………………………………………………………………………… 

Klacht/tip of opmerking: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

vrijblijvend naam ifv antwoord: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INLEIDEND WOORDJE 
 

Beste bewoners, 

 

We springen al weer een nieuwe maand in. De maartse 

buien en aprilse grillen achter ons latend kijken we uit 

naar mooie lentedagen. 

 

De maand mei is ook Mariamaand. Als het weer het 

toelaat zetten we koers te voet of met de fiets richting 

een Waregemse gedenkplaats.  

 

Weer of geen weer, deze maand worden de moeders in de 

bloemetjes gezet en we krijgen een stukje vakantiegevoel 

tijdens de zuiderse week. 

 

Met dit alles in petto, kunnen we al dromen van een 

warme zomer maar eerst genieten we nog even 

van het mooie de maand mei ons zal geven! 

 

Veel leesplezier! 
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KALENDERWEETJES   

 

De meimaand wordt ook de bloeimaand of de Mariamaand 

genoemd. 

 

BELANGRIJKE DAGEN IN MEI: 

1 mei: dag van de arbeid 

4 mei: wereldastmadag 

9 mei: Moederdag 

12 mei: internationale dag van de verpleegkunde 

13 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart 

14 mei: Pizza party dag 

11, 12, 13 en 14 mei:  ijsheiligen 

15 mei internationale dag van het gezin 

16-23 mei: week van de opvoeding 

21 mei: werelddag van de culturele diversiteit 

31 mei: werelddag zonder tabak  

 

 

ENKELE WEERSSPREUKJES 

 

Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei 

 

Een koude mei, een gouden mei 

 

Een natte mei brengt boter in de wei 

 

 
  



 5 

OVERLEDEN RESIDENTEN 
 

Op zaterdag 17 april is dhr. Patrick Devos van ons 

heengegaan. Patrick woonde in kamer 203 op het tweede 

verdiep.  

 

 

 

 

 

 

Onze oprechte deelneming aan de dierbare familie, Wij 

wensen hen veel sterkte toe in deze droevige periode! 

 

 

WELKOM IN ONS RUSTHUIS 

 

Op donderdag 25 maart kwam dhr. Dejonghe Peter bij 

ons wonen op kamer 214. 

 

Op woensdag 21 april kwam dhr. Olivier Maurice bij 

ons wonen op kamer 216. 

 

We wensen hen van harte welkom! 

Welkom

! 
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MEI = MARIAMAAND 
 

Voor de gelovigen onder ons: een Marialied 

Lieve Vrouwe van ons land, 

Met uw kroon of sleep van kant, 

En getorst door ruwe hand 

Langs de vlakke wegen, 

Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 

Lieve Vrouwke bij de haard, 

Door geslachten vroom bewaard, 

Schenk ons volk uw zegen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

Moeder die op Vlaandren waakt; 

Van zover onz'heugnis raakt, 

Al wat Vlaandrens grootheid maakt 

Hebt gij ons gegeven: 

Eenvoud, adel van gemoed, 

Moederweelde, minnegloed, 

Reinheid en de stille moed 

Voor uw zoon te leven. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

Gij hebt ons de vreê gebracht 

Na zo meen'ge bange nacht: 

Bij u vond ons volk de kracht 

't Eigen huis te bouwen, 

Lieve Vrouwe t'allen tijd 

Blijve Vlaandren u gewijd, 

In de zege als in de strijd, 
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In al vreugd en rouwen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

Moeder die ons Vlaandren mint, 

Red uw dwaas en nukkig kind 

Als 't op vreemde lusten zint: 

Neem 't dan bij zijn handen, 

Trek het weerom op uw schoot, 

Breek het uwe liefd'als brood, 

Dat het groeie sterk en groot, 

Schoonst onder de landen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
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 JARIGEN MAAND MEI 
 

JARIGE BEWONERS 
 

Buyck Marleen (K 405) 

Wordt op 1 mei 70 jaar!  

 

Callens Yvette (K 101)  

wordt op 4 mei 86 jaar! 

 

Declercq Lucienne (K 105) 

wordt op 14 mei 87 jaar! 

 

Missant Anita (K 207) 

wordt op 19 mei 92 jaar! 

 

Vercruysse Jeannine (K 001) 

wordt op 20 mei 69 jaar! 

 

Mahieu Jacqueline (K 005) 

wordt op 23 mei 88 jaar! 

 

Cnockaert Romain (K 402) 

wordt op 25 mei 83 jaar! 

 

Marijsse Marie-Thérèse (K 306) 

Wordt op 25 mei 80 jaar! 

 

Lampole Antonia (K 208) 

wordt op 26 mei 89 jaar! 
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JARIGE MEDEWERKERS 

 

Laurence Goessaert (ergo) 

wordt op 1 mei 30 jaar! 

 

Van Den Heede Jolien (ergo) 

wordt op 9 mei 29 jaar! 

 

Lindsay Lauwers (zorgkundige) 

wordt op 13 mei 25 jaar! 

 

Kirsten Willems (zorgkundige) 

wordt op 15 mei 26 jaar! 

 

Myriam De Vlieger (hoofdverpleegkundige) 

wordt op 26 mei 40 jaar! 

 

Ann Degroote (verpleegkundige) 

wordt op 31 mei 63 jaar! 

 

 

EEN HELE DIKKE PROFICIAT!  
 



 10 

Foto’s van de voorbije activiteiten 
 

Spelnamiddag: 

 

  

Möllky op het 3
e
 verdiep 

Bewegingsparcours 
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Wandeling: 

 

    

Gezonde week: 

mini -

wereldmenu 

Verjaardagfeest 
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MENU VOOR DE MAAND MEI 
  Soep Hoofdgerecht Dessert 

zaterdag 1 Wortelsoep Gratin aardappelen 

Gemarineerd kipfilet en 

mirabellen 

Fruit 

Zondag 2 Tomatensoep 

met balletjes 

Kroketten 

Rundstong in Madeira 

Gebak 

Maandag 3 Knolseldersoep Rijst 

Kalkoenreepjes en ananas 

Chocomousse 

Dinsdag 4 Heldere 

groentesoep 

Aardappelen 

Boomstammetjes en 

gestoofd witloof 

Huisdessert 

Woensdag 5 Tomatensoep Puree 

Wortelen en Bouilli 

Banaan 

Donderdag 6 Knolseldersoep Frietjes met 

Vol au vent 

Crème 

liegeois 

Vrijdag 7 Ajuinsoep Puree 

Groenten mix en zalm 

Ijs 

zaterdag 8 Paprika-

Bloemkoolsoep 

Gebakken aardappelen 

Burger en boontjes 

Fruit 

Zondag 9 Tomatensoep 

met balletjes 

Kroketten 

Kalkoenorloff en tomaat 

Gebak 

Maandag 10 Heldere 

kippensoep 

Aardappelen 

Stoofvlees en appelmoes 

Huisdessert 

Dinsdag 11 Preisoep Aardappelen, broccolimix en 

barbecue burger  

Ijs 

Woensdag 12 Tomatensoep Gebakken krieltjes 

Kipschnitzel en tomaat 

Fruit 

Donderdag 13 Komkommersoep Pomme duchesse 

Vidée met vis vol au vent 

Crème 

dessert 

Praliné 

Vrijdag 14 Wortelsoep Frietjes 

Koude schotel met kipsalade 

en ananas 

Ijs 

zaterdag 15 Italiaans menu 

Zondag 16 Tomatensoep 

met balletjes 

Kroketten 

Rosbief en boontjes 

Gebak 
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Maandag 17 Heldere 

groentesoep 

Gebakken aardappelen 

Ham rolletjes met asperges 

Flamande  

Flan caramel 

Dinsdag 18 Aspergesoep Aardappelen, bloemkool en 

Ardeense kotelet  

Ijs 

Woensdag 19 Tomatensoep Puree, Vogelnesten met 

tomatensaus 

Fruit 

Donderdag 20 Bloemkoolsoep Frietjes 

Gemarineerde 

kippenbrochette en slaatjes 

Chocomousse 

Vrijdag 21 Courgettesoep Puree 

Gepaneerde vissteaks 

tartaar en koude groenten 

Ijs 

zaterdag 22 Pompoensoep Gratin 

Kalkoenpavée met warm 

fruit 

Fruit 

Zondag 23 Tomatensoep 

met balletjes 

Aardappelnootjes 

Varkenshaasje met 

zomergroenten 

Gebak 

Maandag 24 Ajuinsoep Aardappelen 

Worst en appel-

abrikozenmoes 

Huisdessert 

Dinsdag 25 Aspergesoep Puree 

Kalf blanket 

Ijs 

Woensdag 26 Tomatensoep Gebakken aardappelen 

Kipfilet en broccoli 

Fruit 

Donderdag 27 Groentesoep Frietjes 

Varkenswangetjes en witloof 

Crème 

dessert 

koffie 

Vrijdag 28 Wortel/paprika 

soep 

Knolselderpuree en vis van 

de dag 

Ijs 

Zaterdag 29 Komkommersoep Aardappelen 

Cordon bleu rolletjes met 

erwtjes en wortelen 

Fruit 

Zondag 30 Tomatensoep 

met balletjes 

Kroketten 

Konijn en fruit 

Gebak 

Maandag 31 Selderijsoep Puree 

Gehaktballetjes in 

tomatensaus 

Huisdessert 
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GEDICHT 

De Blijde mei is daar (Jozef Vandromme) 

 

Zie hoe wonderbaar het leven 

In de natuur zich openbaart, 

Alles groeit, alles bloeit 

Terwijl het bijtje onvermoeibaar stoeit. 

 

Blauwe luchten zie ik rusten. 

De vijver parelt in de zon. 

‘k voel in mij een blij ontwaken, 

De lentevreugde is in mijn hart.  

 

Nu de avond me komt bevangen 

Met een innig, vroom verlangen 

En reine klanken zweven rond de veldkapel 

Weet ik… de blijde mei is daar!  
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VERLOREN VOORWERPEN 
Herkent u een van de volgende voorwerpen?  

Meld het aan een personeelslid op de afdeling!  

Dank u wel om het na te kijken. 

  
Kussensloop groen BH grijs-donkerblauw 

  
Roze slaapkleedje, met lichtblauwe 

mouwtjes 
Zwart Fleece deken 

  
Blauwe-grijs T-shirt XXL Tafellaken blauw-wit 

  
Grijze onderbroek M Lichtgroene badjes L 
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Grijze short Zwarte boxer XXL 

  
Grijs-groene kousen Zwarte kousen 

  
Donkerblauwe kousen Donkerblauwe kousen 

  
Legergroene kousen Fel rode sjaal 
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Licht grijsblauwe pyjama S 
Grijze trui met S 

bloemen in pailletten   

  
Grijs wollen vest XXL Lichtblauw hemd 42 

  
Blauw-wit rok 40 Rode rok 44 

  
Wit topje M Zwart T-shirt S 
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Grijze rok M Paarse (sering) trui S 

  
Blauw-rood hemd M Blauwe rok M 

  
Rok turqois geruit S/M Beige blouse M 

 
Grijze trui met zwarte pareltjes aan 

de kraag M/L 
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ACTIVITEITENKALENDER VOOR MEI 
datum tijdstip afdeling activiteit 

Di 4 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

Gv en 1e  

2e 

  

GV en 1e  

2e  

3e en 4e 

Fietsen  

Gangrevalidatie 

 

Fietsen  

Activiteit met student 

Verrassingsspel  

Wo 5 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

GV en 1e  

2e  

 

3e en 4e  

2e 

Groepsgym door Peter 

Gangrevalidatie 

 

Verwennamiddag 

Activiteit met student 

Do 6 Voormiddag 

 

 

Namiddag 

 

2e  

3e  

 
(zie weekplan 

op afdeling) 

spelactiviteit 

Gangrevalidatie 

 

Wandelnamiddag 

 

Vr  7 Voormiddag 

 

Namiddag  

GV en 4e 

 

2e  

3e en 4e  

Gangrevalidatie 

 

Spelnamiddag 

Rad van fortuin 

     

 

Ma 

 

10 

 

Voormiddag 

 

Namiddag  

 

Gv en 4e  

 

GV en 1e 

2e 

 

 

Gangrevalidatie 

 

Zitdansen 

Zitdansen 

Di 11 Voormiddag 

 

Namiddag  

3e  

 

Voor 

iedereen 

 

3e en 4e  

Gangrevalidatie 

 

Terrasnamiddag met muziek en 

sangria 

 

Groepsgym door Peter 
  

Zuiderse week 
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Wo 12 Voormiddag 

 

Namiddag  

2e 

 

3e en 4e  

2e  

Gangrevalidatie 

 

Italiaanse Film 

Film 

Do 13 Feestdag OLH-hemelvaart 

Vr  14 Voormiddag 

 

Namiddag  

2e  

 

2e  

3e en 4e 

Gangrevalidatie 

 

Verwennamiddag 

Italiaanse Quiz 

     

Ma 17 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

GV en 1e 

3e  

 

2e 

3e en 4e  

GV en 1e  

Spreekwoorden en zegswijzen 

Gangrevalidatie 

 

Verjaardagsfeest   

Bingo 

Creanamiddag: nagelschilderijen 

Di 18 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

2e  

GV en 1e  

 

2e  

Gv en 1e  

Fietsen 

Gangrevalidatie 

 

Fietsen 

Verjaardagsfeest 

Wo 19 Voormiddag 

 

Namiddag  

2e  

 

3e en 4e  

Gv en 1e  

 

2e  

Gangrevalidatie 

 

Verjaardagsfeest 

Rad van fortuin: thema zomer 

 

Groepsgym door Peter 

Do 20 Voormiddag 

 

 

Namiddag 

 

3e en 4e  

1e  

 
(zie weekplan 

op afdeling) 

Actua krant 

Activiteit met student 

 

Wandelnamiddag 

Vr  21 Voormiddag 

 

Namiddag  

Gv en 4e  

 

2e 

3e en 4e  

Gangrevalidatie 

 

Creanamiddag thema zomer 

Spelnamiddag: Möllky 

     

Ma 24 Feestdag: Pinksteren 
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Di 25 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

1e  

3e en 4e  

 

2e  

Groepsgym door Peter 

Gangrevalidatie 

 

Verwennamiddag 

Wo 26 Voormiddag 

 

Namiddag  

2e  

 

3e en 4e  

Gv en 1e  

Gangrevalidatie  

 

Bezinningsnamiddag 

Do 27 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

Gv en 1e  

3e  

 
(zie weekplan 

op afdeling)  

geheugen (MMSE) 

gangrevalidatie 

 

wandelnamiddag  

vr 28 Voormiddag 

 

Namiddag  

Gv en 4e  

 

3e en 4e  

Gv en 1e  

Gangrevalidatie 

 

Zorgbib en reminiscentie 

Rad van fortuin 

     

Ma 31 Voormiddag 

 

 

Namiddag  

3e en 4e  

1e  

 

Gv en 1e  

2e  

3e en 4e  

Quiz 

gangrevalidatie 

 

Spelnamiddag 

Volksspel 

gezelschapsspelen 
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SPEL VAN DE MAAND 

 

Mei is bloemenmaand. 

De vraag voor deze maand luidt: 

 

“Geef de namen van de bloemen die 

verscholen zitten in dit Casierke” 
 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 
 

 

Geef dit briefje aan iemand van de medewerkers en wie weet sta 

jij er volgende maand in met de prijs van de maand! 

Veel succes! 

 

 

Naam: ………………………………………………………………………K ……… 
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Extra leesplezier: 

 
EEN CURSIEFJE OVER DE IJSHEILIGEN  

(bron: Volksalmanak, beleven.org) 

 

De drie ijsmannen- E 

5n verhaal bij IJsheiligen (11 t/m 14 mei) 

Het was in de maand mei en overal bloeiden en geurden de bomen 

en de struiken. Kevers, bijen en hommels zoemden vrolijk door 

de lucht. Hans liep lekker in zijn korte broek door de wei op weg 

naar zijn vriendjes, de kikkers. Plotseling zag hij in de verte een 

oude, in het wit geklede man naderen. Toen de man dichterbij 

gekomen was vroeg Hans nieuwsgierig: "Wie ben jij?" 
"Pancratius ziet men hier staan, 

een lange weg ben ik gegaan. 

Koning Winter is 't die mij stuurt; 

daarom nu geen lente in de buurt. 

IJsman zegt men tegen mij, 

bekend ben ik bij allerlei. 

Een suizewindje heb ik bij me hier, 

dat blaast en 't doet mij veel plezier! 

Sssj sssj." 

Hans voelde een frisse wind lang zijn benen waaien, maar op dat 

ogenblik riepen zijn vriendjes de kikkers: "Kom Hans, help ons, 

wij willen de lente weer roepen." En zo klonk het kikkerconcert: 
"Lente, lente, wees niet bang, 

kom, toon je gezicht en ga je gang!" 

Maar toen Hans omkeek zag hij daar niet de Lente staan, maar 

een andere oude man die een grote zak op zijn rug droeg. "En wie 

ben jij?" wilde hij weten. 
"Servatius ziet men hier staan, 

een lange weg ben ik gegaan. 

Koning Winter is 't die mij stuurt, 

daarom nu geen lente in de buurt. 

IJsman zegt men tegen mij, 

bekend ben ik bij allerlei. 
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Een zak heb ik vol sneeuw en ijs. 

Joechei - nu wordt het weer koud en grijs." 

Weer klonk het kikkerconcert: 

"Lente, lente, wees niet bang, 

kom, toon je gezicht en ga je gang." 

Hans had wel willen meezingen, maar het was nu zo fris geworden 

dat hij in zijn dunne kleren stond te bibberen. Daarom liep hij 

snel naar huis om iets warmers aan te trekken. Toen hij weer 

terugkwam bij de kikkers, zag hij daar een oude man met een 

grijze baard staan. Naast hem stond een vrouw die helemaal nat 

was; ze keek hem niet bepaald vriendelijk aan. "Wie zijn jullie?" 

vroeg de jongen voorzichtig. 
"Bonifatius ziet men hier staan, 

een lange weg ben ik gegaan, 

striemende regen breng ik dit land, 

ik ben een man van kille stand. 

En dit hier is Sofie, mijn vrouwtje zoet, 

die houdt van mij en weet heel goed: 

het voorjaar willen wij verdrijven, 

koude zal hier voortaan blijven." 

Toen Hans dat hoorde schrok hij. Wat wilden die nare mannen 

hier eigenlijk, nu het al mei was? Zo snel hij kon rende hij naar 

het dorp terug om zijn vriendjes te halen. "Kom vlug mee, we 

moeten de ijsmannen verjagen, kom mee naar de kikkervijver." 

Vrolijk sprongen de kinderen achter hem aan en zongen nu met 

de kikkers mee: 
"Lente, lente, wees niet bang, 

kom, toon je gezicht en ga je gang." 

Toen de drie ijsmannen al die vrolijke kinderstemmen hoorden, 

vonden ze het helemaal niet meer zo leuk. Ze trokken weg en 

werden niet meer gezien. Een stevige bries blies alle donkere 

wolken weg en de zon kwam weer lachend te voorschijn. Met 

haar warme stralen droogde ze voorzichtig de bloemen en de 

grasjes. De vogels schudden de druppels van hun verenkleed, de 

slakken waagden zich weer uit hun huisje en Hans kon met zijn 

vriendjes weer in zijn zomerkleren buiten spelen. 


