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Voorwoord 
 
 
De grote, lange vakantie loopt weeral ten einde… de 
schriften worden klaargelegd, de boeken worden 
gekaft. 

In Het Gulle Heem is er geen schoolstress, enkel 
veel herinneringen aan de schooltijd met lei en 
griffel en met een nieuwe schort de eerste dag van 
het schooljaar. 

Personeel komt met nieuwe energie terug uit vakan-
tie, jobstudenten verlaten ons. 

Tijdens de vakantieperiode topten we boontjes, 
fietsten we met de nieuwe rolstoelfiets en zongen 
we in het koor : ‘Love me tender’ van en voor Elvis 
Presley. 

In september staat een en ander op het program-
ma, je leest het in dit krantje of je vindt het in de 
livings. 

 

 
 

Veel leesgenot, 
Stine  
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Dit Heemkrantje 

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

In het begin van elke 
maand krijg je nieuws.  

Veel leesgenot ! 
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Voorlopig programma september 2017 

De koers in september (en oktober) 

2 sept Brussels Cycling Classic 

13 sept GP de Wallonie 

15 sept Kampioenschap van Vlaanderen 

16 sept GP Impanis—Van Petegem 

20 sept Omloop van het Houtland- 

- 

1 okt Tour de L’ Eurométropole 

3 okt Memorial Frank Vandenbroucke 

11 okt Sluitingsprijs Putte—Kapellen  

Ma 4  zangstonde om 14u.30 in de zaal 

Do 7  turnen in de zaal 

Wo 13  optreden jeugdmuziek Bravoura om 15 u in de zaal 

Do 14  turnen in de zaal 

Ma 18  wandeling voor bewoners woonzorgcentrum  
 en hun familie + oliebollen 

di 19  bloemschikken Koekenstraat 

Do 21  mossels voor bewoners woonzorgcentrum, Tilia en Het 
 Kader turnen in de zaal  

 + koor om 16u15 

vr 22  film 

do 28  turnen in de zaal 

 

De rest van het programma kan u lezen in de livings. 
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Winkelkar 

De winkelkar komt langs op  
woensdag 20 september 
tussen 14u30 en 16u. 

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

Het is algemeen geweten dat planten in huis giftige stoffen 
uit de lucht verwijderen, dat ze zorgen voor meer zuurstof 
in de lucht en voor een hogere luchtvochtigheid. Planten in 
huis zijn goed voor de gezondheid en zorgen voor een gro-
ter geluksgevoel. 

In Het Gulle Heem hebben we 
niet zo veel planten staan en ze 
zijn ook niet super verzorgd. 

Dat komt wellicht omdat we niet veel 
groene vingers in huis hebben of omdat 
die vingers zoveel andere dingen te 
doen hebben …  

Dus zijn we op zoek naar iemand die 
graag planten verzorgt en die daar ook 
wat tijd voor heeft. De planten die nu 
in het gebouw staan zijn toe aan een 
‘verzorgingsbeurt’ : ze moeten eens 
verpot worden, de verwelkte bladeren 
moeten verwijderd worden,… 

Voel je je geroepen om af en toe eens 
de planten een beurt te geven ?  

Graag contact opnemen met Stine. 

Groene vingers 

Het Gulle Heem koor 

Maandelijks samen zingen : bewoners, personeel en familie die dit 
graag doen. Volgende bijeenkomst is op donderdag 21 september 
om 16u15 in de achterzaal. 

U bent zeker welkom ! 
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Overleden 

29 juli – Agnes Couckuyt – Hartenstraat 

20 augustus – Jeanne Leclercq – Het Kader 

We bieden de families onze deelneming aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe bewoners 

Cecile Vandenbulcke – kamer 113 Hartenstraat 

Monique Desmet – kamer 10 Bloemenhuis 

Welkom ! 

 

Geboorten 

FONS, (° 24 juli) is niet het kleindochtertje van Mirelle en achter-
kleindochtertje van  Joseph en Maria en Gerardine maar het klein-
zoontje en achterkleinzoontje …  
Dit werd verkeerd genoteerd in het vorige krantje. (excuses) 

MONAH, (° 7 augustus) – achterkleindochtertje van Denise De 
Vusser 

MATTEO (° 28 augustus) - kleinzoontje van Inge Ghillemyn 
(afdelingshulp) en Nina Maetens (schoonmaak)  

Proficiat aan de ouders, grootouders en overgrootouders ! 

Familie-nieuws 
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We stelden al enkele personeelsgroepen voor, in dit krantje noe-
men we de groep die ervoor zorgt dat we dagelijks lekker eten 
voorgeschoteld krijgen. 

Sinds enkele weken is er een nieuwe chefkok :  
Eric Van Nieuwenhuyzen. 

Er zijn de kok en de hulpkoks :  
Marleen Desmyter, Cindy Deman, Aline Houttekier, Ta-
bitha Pattyn en Ingrid Vandenbulcke. 

De keukenmedewerkers zijn :  
Hilde Decock, Vanessa Deleplancke, Marieke Demuynck, 

Ann Duhamel, Virginie Lamine, Greta Vandenberghe en Kathleen 
Vanlerberghe.  
Zij zijn het ook die de maaltijden aan huis brengen. 

 

Naast het bereiden van het ontbijt, de soep, het middagmaal en 
het avondmaal voor de bewoners van het woonzorgcentrum zorgt 
men in de keuken ook voor het bereiden van het middagmaal voor 
alle mensen in Gullegem, Wevelgem en Moorsele die een maaltijd 

aan huis bestellen en voor de mensen die ’s middags in De 
Afspanning een middagmaal komen eten. Zo’n 300 maaltij-
den worden dagelijks gekookt. 

In de goed uitgeruste keuken zorgen ze niet alleen voor 
een verse en gevarieerde ‘dagelijkse kost’ maar bereiden 
ze ook heerlijke maaltijden op feestdagen, lente- en 
herfstbuffetten, feestmaaltijden, dessertborden, ont-
bijtbuffetten,…  

 

We mogen zeggen dat we regelmatig verwend worden in Het Gulle 
Heem ! 

Personeelsnieuws 

lentebuffet 

dessertbuffet 
lentepaella 
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Vorige maand kon u al lezen over de vertelnamiddag van juni. We 
geven u graag het vervolg van wat Hendrik Ghesquière besprak met 
Ludwina, Maria, Pauline, Martine, Annie en Frans over hun eerste en 
plechtige communie : 

De plechtige commu-
nie gebeurde met een 
feestelijke mis op 
zondag en een dankmis 
op de maandag. De 
meisjes werden de 
eerste dag in het wit 
gekleed, voor enkelen 
een lang kleed voor 
anderen een kort 
kleedje. Na de oorlog 
droeg iedereen een 

lang wit kleed met een voilke, want meisjes 
en vrouwen mochten niet met het blote 
hoofd naar de kerk. De maandag droeg men 
een kleedje of bloesje en rok, een jasje en 
een hoed. Soms werd wel eens wat jaloezie 
ervaren. De jongens kregen een nieuw kos-
tuum, al of niet met een eerste lange broek. 

Frans herinnert zich dat – tijdens de oorlog – 
zijn moeder via winterhulp een stuk, harde 
rosse stof kreeg waaruit ze een kostuum 

Vertelnamiddag rond eerste en plechtige communie 



Pompoenen 
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met dank aan Hendrik Ghesquiere 

voor hem en zijn broer maakte. 

De voorbereiding van de communie gebeurde op school : de kleine 
lering door de onderpastoor in het vijfde leerjaar en de grote le-
ring door de pastoor in het zesde leerjaar. Tijdens de grote lering 
leerde je de catechismus. Hoe beter je die kon hoe meer je voor-
aan in de kerk mocht zitten. 

Een heikel punt was de kaars : hoe dikker de kaars hoe meer aan-
zien. Pas in 1960 was de kaars voor iedereen gelijk. Ook het mis-
saal, dat veel kinderen als geschenk kregen, was vaak een doorntje 
in het oog van kinderen en ouders. Velen deelden aan familie en 
kennissen al een aandenken in de vorm van een prentje uit. 

We houden ervan regelmatig het ge-
bouw wat aan te kleden met sfeer-
hoekjes. Dat willen we ook doen nu 
het stilaan herfst wordt. 

Pompoenen zijn 
ideaal om lekkere soep of een heerlijke pompoen-
taart te maken maar passen ook perfect in de 
herfstsfeer. 

Daarom vragen we : wie pompoenen te veel heeft, 
mag die gerust afgeven aan Stine, Hanne of Lind-
say. 
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Je zet de televisie en de radio voortdurend luider ? 

Je vindt dat de mensen stil en onduidelijk praten ?  

Je ondervindt moeilijkheden om een gesprek te volgen in een ru-
moerige situatie ? 

Dit kunnen de eerste tekenen van slechthorendheid zijn. 

 

Binnen het woonzorgcentrum is er voor de be-
woners mogelijkheid om een hoorconsulente te 
raadplegen. Ze komt ter plaatse op vraag van 
de bewoner. 

Hier kan een eerste gehoortest 
(vooronderzoek) gebeuren en wordt er advies 
verleend. Dit is volledig vrijblijvend.  

Indien je overgaat tot het aanschaffen van 
een hoorapparaat dien je één keer naar een 
neus-,keel-,en oorarts (specialist) te gaan voor 

een hoortest en een voorschrift tot terugbetaling van een hoorap-
paraat. Met dit voorschrift heb je dan recht op een tussenkomst 
via uw mutualiteit. 

 

Ook om het gezicht te testen en te controleren op glaucoom (druk 
op de ogen) komt in het woonzorgcentrum binnenkort een opticien 
met gepaste apparatuur langs. Het is goed te weten of je bril nog 
passend is. 

Deze dienstverlening is gratis en 
wordt ook aan huis gebracht.  

Voor verdere inlichtingen, vragen of 
om een afspraak te maken kan je 
steeds terecht bij Hanne of Lind-
say, de ergotherapeuten. 

Gehoor- en gezichtsproblemen 
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Tijdens de vakantie de-
den jonge studenten 
hun best om het vast 
personeel te vervan-
gen : ze maakten 
schoon, ze verzorgden, 
ze hielpen maaltijden bereiden,… we vroegen enkele vakantiejob-
bers hoe ze hun job in Het Gulle Heem ervaarden : 
 
 Ik vond het aangenaam werken in het rusthuis. De bewoners 

zijn heel lieve en dankbare mensen. De collega’s zijn één voor 
één fantastische en behulpzame mensen. Ik ben heel blij dat 
ik hier mocht komen werken en ik hoop dat ik volgend jaar mag 
terugkomen. (Orphee - schoonmaak) 

 
 Het is hier heel fijn werken! Het zijn toffe collega’s en de 

uren zijn goed doenbaar! Het rondgaan met de maaltijden voor 
de flatjes vind ik persoonlijk het leukst. (Robin – keuken) 

 
 Door de leuke collega’s is het hier heel leuk om te werken. Er 

wordt veel gewerkt maar ook veel gelachen. Als student voel 
je je hier thuis vanaf de eerste werkdag. De avonddienst vind 
ik het leukst omdat er dan ook interactie is met de bewoners. 
(Febe – keuken)  

 
 Dit was mijn eerste jaar hier als jobstudent en het was al di-

rect een super leuk jaar! Ook had ik het geluk om met sympa-
thieke collega’s en jobstudenten te mogen werken. Maar het-
gene wat ik het leukst vond, waren de babbeltjes met de be-
woners iedere dag. Ik kwam iedere dag werken met een lach 
en ik vertrok ook iedere dag weer met een lach. Hopelijk tot 
volgende jaar. (Jobeth – schoonmaak) 
 

 Ik heb tijdens de voorbije zomervakantie 4 weken een vakan-
tiejob gedaan in Het Gulle Heem. Ik mocht deel uitmaken van 
de schoonmaakploeg. Het was de eerste keer dat ik een vakan-
tiejob deed in een rusthuis en ik keek hier erg naar uit. In het 
begin was het eventjes wennen, maar iedereen was heel vrien-
delijk en behulpzaam. Ik leerde hoe ik de kamers op verschil-
lende manieren moest onderhouden. Dat was in het begin niet 
zo simpel, maar na een weekje werd ik het gewoon. Ik vond het 

Vakantiejobs 
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heel leuk om contact met de bewoners te hebben en nieuwe 
mensen te leren kennen. Na een tijdje kenden de bewoners mij 
ook en konden we even praten met elkaar.  (Lauryne – schoon-
maak) 

 
 Er is een leuke werksfeer dankzij de aangename collega’s. Bin-

nen 6 maanden studeer ik af als verpleegkundige en ik zal het 
hier wel missen. Het is leuk om zo een centje te kunnen bijver-
dienen. (Joyce – verpleging) 

 
 Het is nu mijn tweede jaar dat ik in Het Gulle Heem een va-

kantiejob doe. Ik ben hier terug komen solliciteren omdat er 
zo'n aangename sfeer is tussen de collega's en de werknemers 
in het woon- en zorgcentrum. Maar anderzijds ook omdat de 
bewoners je zeer dankbaar zijn voor het werk dat je levert en 
daar hoort af en toe ook een leuke babbel bij. Zo ga ik met een 
moe maar voldaan gevoel terug naar huis. (Aitana – schoon-
maak) 

Wandeling en oliebollen 

Maandag 18 september gaan we samen met bewoners 
en familieleden wandelen. 

We verzamelen in de cafetaria om 14u30. We wandelen 
een uurtje en komen dan terug naar de achterzaal om 
onze dorst te lessen. 

En omdat het kermis is in Gullegem eten we achteraf ook samen oliebollen. 

Wie wenst mee te gaan wandelen, dient zich in te schrijven door het strookje in te 
vullen en af te geven aan Stine, Hanne of Lindsay. 

We hopen dat veel familieleden bereid zijn om mee te wandelen, we kunnen voor en-
kele vrijwilligers zorgen om rolwagens te duwen, maar het aantal is beperkt. 

 

 

 

Ik, ……………………………………………………………………  

schrijf mij in voor de wandeling op maandag 18 september 2017. 

 0 met begeleider  (wie ?) ………………………………………………………. 

 0 zonder begeleider 
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Oude gebruiken rond wijwater : vervolg 

Ook het mooie verhaal van Jaak Debuseré over het wijwater was 
nog niet ten einde : 

Er was voor niets meer wijwater nodig dan voor een begrafenis. 
Destijds moesten de priester en de misdienaars de lijkstoet 
‘tegemoet gaan’. Hoe chiquer de dienst, hoe verder de priester 
‘tegemoet ging’. Op die plaats besprenkelde de priester de lijkkist. 
De koster of een misdienaar had daarvoor een emmer wijwater en 
een kwast mee. 

Op het einde van de plechtigheid in de kerk werd bij het zingen van 
de ‘absoluten’ de lijkkist bewierookt en nog eens uitvoerig bespren-
keld met wijwater ter herinnering aan het doopsel van de overlede-
ne. En destijds ging de priester nog mee naar het kerkhof tot aan 
het open graf om het te zegenen met wijwater. 

Maar ook voor de zegening van het Sint Hubertusbrood was wijwa-
ter nodig. Het brood werd gewijd in naam van Sint Hubertus en ge-
geten op zijn feestdag op 3 november als bescherming tegen 
hondsdolheid. De kerkgangers namen een stuk brood mee om het te 
laten wijden tijdens de vroegmis. Het moest, na de wijding, droog 
opgegeten worden alvorens men iets anders mocht eten. 

Sinds enkele tientallen jaren is het ook mode geworden om paar-
den, wielrenners, de vruchten der aarde, auto’s, … met wijwater te 
zegenen. 
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 Zorgende handen 

 

Handen die zich enkel strekken 
Naar bezit en macht en poen, 
zullen graaiend niet ontdekken 
wat een hand nog meer kan doen. 
 
Handen kunnen rijkdom delen, 
vreugde, liefde, zorg en pijn. 
Handen kunnen zachtjes strelen, 
maar ook sterk en krachtig zijn. 
 
Handen kun je samen vouwen 
als het noodlot je belaagt. 
Handen steek je uit de mouwen 
als een medemens dat vraagt. 
 
Handen kunnen welkom heten, 
troosten bij verdriet of spijt, 
zorgen voor muziek of eten, 
knokken tegen eenzaamheid. 
 
Handen druk je om te zeggen 
dat je iets oprecht belooft, 
kan je ook op schouders leggen, 
hou je boven iemands hoofd. 
 
Handen die voor anderen zorgen, 
liefdevol en met geduld, 
die zijn rijk, want elke morgen 
zijn die handen weer gevuld. 

Om even na te denken 
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Nog wat beelden van de BBQ 

aangepaste maaltijd voor wie  
gemixt moet eten 

en een lekker voorgerecht 
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Oplossing wedstrijd juli 2017 

 Er kwamen  11 juiste antwoorden binnen. Onder deze 

werd, door een onschuldige hand, de winnaar getrokken: 

Maurice Verhaeghe. Hij krijgt eind september een fles 

wijn ! PROFICIAT !  

Er werden ook 2 troostprijzen getrokken: een cafeteria-

bon voor Fernand Verbeeck  en Marcel Soubry.  

Ook aan hen proficiat! 

DIT IS GEZICHTSBEDROG ! 

De 2 bevolkingsgroepen die 
je kan zien deze prent zijn 

 

Bevolkingsgroep 1 = 

 

Eskimo’s  
 

Bevolkingsgroep 2 = 

 

Indianen 
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WEDSTRIJD AUGUSTUS 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 september. 

De winnaar wordt 
persoonlijk verwit-
tigd ! 

Welk getal hoort op de plaats 
van het vraagteken ? 


