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Voorwoord 
 
De meimaand staat voor de deur en we horen dat 
fruitboeren allerlei voorzorgsmaatregelen nemen 
om de bloesems tegen nachtvorst te beschermen. 

We hebben Goede Vrijdag herdacht, de paasklok-
ken brachten chocolade-eieren en we dronken een 
glaasje op de hoogdag. 

We mochten veel volk verwelkomen op de familie-
avond waar we smulden van de lekkere broodjes en 
genoten van  de accordeonmuziek. 

De meimaand begint met het Feest van de Arbeid, 
er is Moederkesdag en Hemelvaart. 
In mei, in mei, leggen alle vogels een ei … 

 
 

Veel leesgenot, 
Stine  
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Recept  

gele paprikasoep met mascarpone en rode pesto 

 

Tijdens de week van de soep werd de paprikasoep erg gewaar-
deerd. We geven graag het recept door : 

Wat heb je nodig ? 

1 ajuin – 4 gele paprika’s – 1 teentje knoflook – olijfolie – 1,5 l wa-
ter – kippenbouillonblokjes – tijm – peper en zout – 125 gr mas-
carpone – 2 lp rode pesto – curry – gember – kurkuma 

Hoe maak je het ? 

Stoof ui, look, paprika’s 10 min. in olijfolie. 
Voeg kippenbouillon, water, tijm en kruiden toe. 
Laat koken, voeg mascarpone toe en mix de soep. 
Roer er de 2 lepels pesto onder en laat nog even doorwarmen. 

 

Smakelijk ! 

Wielrennen in mei 2017 

05—24 mei Ronde van Italië (de Giro) 

09—14 mei Baloise Belgium Tour 

24—28 mei de 4-daagse van Duinkerken 
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Winkelkar 

Het Gulle Heem koor 

De winkelkar komt langs op  
Woensdag 17 mei 

tussen 14u30 en 16u. 

 

Heeft u, nadat de winkelkar langskwam, toch nog iets nodig dan kan 
u steeds vragen naar Stine, Hanne of Lindsay.  

Belastingbrieven 

Binnenkort zullen een aantal bewoners hun be-
lastingbrief ontvangen. Deze brief moet dan 
ingevuld worden. 

Omdat het niet voor iedereen 
eenvoudig is om deze in te vullen 
organiseert de belastingdienst enkele zitdagen. Het 
Gulle Heem organiseert een zitdag op  

donderdag 18 mei van 9u tot 15u. 

Wie graag hulp krijgt bij het invullen van zijn belas-
tingbrief wordt gevraagd beroep te doen op de be-
lastingdienst. 

 

Dit Heemkrantje 

Maandelijks samen zingen : bewoners, personeel en familie die dit-
graag doen. Volgende bijeenkomst is op donderdag 18 mei om 
16u15 in de achterzaal. 

U bent zeker welkom ! 

Met nieuws over het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum en 
de assistentiewoningen. Wie dit graag digitaal doorgestuurd krijgt 
geeft zijn/haar emailadres door aan Stine.  

In het begin van elke maand krijg je nieuws. Veel leesgenot ! 

Andere  

datum ! 
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Overleden 

Leona Stragier  (11 april) - Klaverstraat 

We bieden de families onze deelneming aan. 
 
 

Nieuwe bewoners 

Pierre Lust – Bloemenhuis 

Welkom ! 

Familie-nieuws 

Men zegt soms : “De tijd gaat snel” en inderdaad het is straks 5 
jaar geleden dat het nieuw gebouw officieel geopend werd.  

De flats in Het Kader bestaan 10 jaar en deze in Tilia zijn intussen 
ook al 2 jaar jong. 

Reden genoeg om feest te vieren ! 

Noteer alvast de datum in jullie agenda : zondag 25 juni. 

Uiteraard kunnen alle bewoners van het woonzorgcentrum, van de 
assistentiewoningen en de aanleunwoningen meevieren : in de voor-
middag is er kort aperitief en in de namiddag is er opendeurdag.  

U mag gerust uw familie en kennissen uitnodigen om langs te komen 
om de verschillende gebouwen en de werking te bekijken. Een 
drankje en een versnapering horen er zeker bij. 

In het volgende Heemkrantje krijgt u meer nieuws over deze jubi-
leumvieringen. 

Jubileumvieringen 
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Maandag 27 maart en maandag 3 april kwam de optieker Meuwes 
langs.  

Bij de 20 ingeschreven bewoners testte hij de ogen. Bij 9 bewo-
ners werd vastgesteld dat de glazen van hun bril best aangepast 
zouden worden. Hij deed ook kleine herstellingen aan sommige bril-
len. 

Een zeer goede zaak voor de bewoners die gebruik maakten van de-
ze service !  

In de toekomst zal deze dienstverlening nog aangeboden worden. 

 

Op donderdag 6 april kwam de firma Lapperre langs om de hoorap-
paraten te controleren. 

Ook daarvoor waren 13 bewoners ingeschreven.  

Buisjes van hoorapparaten werden gereinigd en kleine herstellingen 
werden gedaan.  Bij enkele bewoners werden oorproppen vastge-
steld. De huisarts zal gevraagd worden om deze te verwijderen zo-
dat die bewoners beter horen.  

 

We waarderen ten zeerste de service van beide firma’s : zo goed 
mogelijk horen en zien kunnen we alleen maar toejuichen. 

Parochiale ziekenzalving 

Elk jaar wordt vanuit de parochie een algemene ziekenzalving geor-
ganiseerd. Alle parochianen die het wensen kunnen daaraan deelne-
men. 
De eucharistie met ziekenzalving gaat door in de zaal en de cafeta-
ria van Het Gulle Heem. Na de eucharistie genieten we samen van 
koffie en een taartje. 

Dit jaar gaat de algemene ziekenzalving door op  

donderdag 1 juni om 14u30. 

 

U bent alvast uitgenodigd. 

Zien en horen 
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In Het Gulle Heem werken heel wat personeelsleden : bijna 100 
personen.  

Het grootste deel werkt niet voltijds maar 50%, 70%, 75%, 80% … 
allerlei arbeidsbreuken. 

Er zijn verschillende disciplines  

er zijn medewerkers techniek, verpleging, verzorging, schoonmaak, 
logistiek, kinesitherapie, ergotherapie, keuken, administratie, ani-
matie, sociale dienst,…  

De directeur leidt Het Gulle Heem : het woonzorgcentrum, de as-
sistentiewoningen, de thuisbezorgde maaltijden en het diensten-
centrum. 

Bij meerdere disciplines is een verantwoordelijke : de hoofdver-
pleegkundigen, de chef-kok, de verantwoordelijke van de schoon-
maak, van animatie, … 

We stellen u nu en in de volgende Heemkrantjes graag een groep 
personeelsleden voor : 

De personeelsleden AFDELINGSHULP of logistieke medewerkers. 
Alle afdelingshulpen werken halftijds, ze werken de ene week wel 
en de andere niet : 

- Cindy Baelden – 1e verdiep 
- Maria Brunson – 2e verdiep 
- Carine Deputter – gelijkvloers en 2e verdiep 
- Inge Ghillemyn – 1e verdiep 
- Patricia Mullie – 2e verdiep 
- Mieke Roose _ 1E verdiep 
- Lindsay Samoy – 2e verdiep 
- Marleen Vansteenkiste – gelijkvloers en 2e verdiep 
- Veronique Vansteenkiste – 1e verdiep 
- Stefanie Vantomme – 2e verdiep 
- Annelies Verstraeten – gelijkvloers en 2e verdiep 

De afdelingshulpen hebben allerlei taken :  
bedden opmaken, was verzamelen, was verspreiden, maaltijden naar 
de keuken halen en opdienen, rolwagens poetsen, vaatwasmachines 
vullen en leegmaken,… de hoteldienst zoals men soms zegt. 

Personeelsnieuws 



Voorlopig programma mei 
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Ma 1  Dag van de Arbeid 

Vr 5  zangstonde in de zaal 

Do 11  dessertbord in de zaal 

Zo 14  Moederkesdag 

 Eucharistie met koor Sursum Corda 

Ma 15  kleuters zingen voor Moederkesdag 

Wo 17  optreden van Kreadance in de zaal 

Do 18  fotoreportage over Ethiopië door directeur José Lecoutere 

Vr 19  modeshow in de zaal 

Do 25  O.L.H. Hemelvaart 

Ma 29  avondmaal : oliebollen ter gelegenheid van de ommeganck 

Di 30  koers 
 

Do 1 juni  algemene ZIEKENZALVING voor alle parochianen  

De rest van het programma vindt u in de livings. 

Onze directeur José nam prachtige foto’s 
tijdens zijn reizen naar Ethiopië. Voor 
wie graag de foto’s wil zien krijgt de kans 
om een kortere versie van de reportage 

te zien op  

donderdagnamiddag  
18 mei. 
  

Fotoreportage Ethiopië 
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Oplossing wedstrijd april 2017 

 er kwamen 17 antwoorden binnen.  

Onder deze werd, door een onschuldige hand, de winnaar getrok-
ken: MARIA FORREZ.  
Zij krijgt eind mei een fles wijn !  

PROFICIAT !  

Er werden ook 2 troostprijzen getrokken: een cafeteria-bon voor 
Clara Lainez en Martha Vandamme.  

Ook aan hen proficiat ! 

 
1. SUSKE EN WISKE  

3. BASSIE  

EN ADRIAAN 
2. NICOLE EN HUGO  

4. CONNIE  

EN LOUIS NEEFS 
5. LAUREL EN HARDY 

6. JOHN  

EN JACKIE KENNEDY 

Bekende duo’s... 
hoe noemen deze bekende duo’s? 
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WEDSTRIJD MEI 2017 

Vul de wedstrijdvraag in  
en win een prachtige prijs 

 

Naam :  .......................................................  

 

Kamer :  ......................................................  

Niet vergeten ! 

Scheur dit blaadje 
uit en geef de oplos-
sing af aan Stine, 
Lindsay of Hanne 
voor 12 mei. 

De winnaar wordt 
persoonlijk verwit-
tigd ! 

REKENRAADSEL 
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