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December: Advent en Kerstmis 

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. De Advent is de tijd van voorbereiding op 
het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.  

 
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus  

(= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God 
komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: het is de 

voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. 
De adventsperiode begint dit jaar op zondag 2 december en duurt tot en met maandag 24 

december en duurt 23 dagen. 
 

Vier zondagen 
Advent en welzijnszorg zijn in vele parochies en zorginstellingen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent 

telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. 
Het thema van welzijnszorg tijdens deze Advent luidt   

  
“1 op 5 loopt school in de buitenbaan” 

 

 
 
 
 
 

Kerstmis 

Kerstmis: 
de droom van vrede 
voor allen 
aan beide kanten 
van prikkeldraad en gesloten deuren, 
droom die grenzen doorbreekt 

de droom van waardigheid 
voor elke mens 
ook klein en simpel 
vreemd en anders 
vergeten en verstoten, 
droom die realiteit wordt 

https://www.beleven.org/feest/kerstmis


de droom van licht en warmte 
tijd en aandacht 
voor elke mens 
ons nabij, 
droom die liefde is. 

Kerstmis: 
een droom van een feest 
een droom van een wereld 
een droom van een mens 
telkens weer 
jaar na jaar 
in het diepst van de nacht 
opnieuw geboren.  (Kathleen Boedt) 

Beste bewoners en familieleden van harte een  

Zalige Hoogdag van Kerstmis gewenst 

 

 

Pastorale agenda voor de maand december 

Zaterdag 1 en zondag 2 december eerste week van de advent: 

“Als het van gerechtigheid afhangt …. 

loopt geen enkel kind in de buitenbaan” 
 

Zaterdag en 7 en zondag 8 december tweede week van de advent:  

”Als het van God afhangt …. 

loopt geen enkel kind in de buitenbaan” 

 

Zaterdag 15 en zondag 16 december derde week van de advent: 

“Als het van Welzijnszorg afhangt….  

loopt geen enkel kind in de buitenbaan” 

Zaterdag 22 en zondag 23 december vierde week van de advent: 

“Als het van mijn geloof afhangt…. 

loopt geen enkel kind in de buitenbaan. 



Maandag 24 december Kerstavondviering in het Forum 

voor onze bewoners om 15 uur met Kerstspel en koor.(forum gesloten) 
 

Dinsdag 25 december: HOOGDAG KERSTMIS  Eucharistieviering in de kapel om 10 uur 
 

Donderdag 27 december KERSTVIERING voor de bewoners van de Warande en familieleden 

in de kapel om 16 uur. 

Pastoraal coördinator Christine 

BEWONERSNIEUWS 

OVERLEDEN BEWONERS  

Denk aan mij terug 

maar niet in de dagen van pijn en verdriet 

Denk aan mij terug in de stralende zon 

hoe ik was toen ik alles nog kon 

Mevrouw Agnes Devarrewaere 

echtgenote van de heer Arthur Toorré (2003) 

Geboren te Passendale op 24 oktober 1929 

en overleden te Zonnebeke op 7 november 2018. 

 

Eerwaarde Heer 

Frans Vanryckeghem 

zoon van Antoon en Maria Vanryckeghem – Talpe 

Geboren te Geluwe op 19 maart 1925 

Priester gewijd te Brugge op 22 mei 1948. 

Leraar Sint-Vincentiuscollege Ieper 1948 – 1963 

Missionaris in Congo (Zaïre) 1963 – 2004. 

Overleden in het Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke op 4 november 2018. 

 

Mevrouw Anna Cappelle 

weduwe van de heer Omer Verbeke (2000) 

geboren te Moorslede op 3 september 1927 

en zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke 

op 22 november 2018, gesterkt door het ziekensacrament. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl-ZyW_eHaAhUCmbQKHfowDLwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.werkaandemuur.nl/nl/werk/witte-lelie/122545&psig=AOvVaw0QZCtXMl4zU45cw_mTvV3R&ust=1525176935409669


 

JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Camilla Vanneste wordt op 5 december 90 jaar. 

Mevrouw Yvonne Phlypo wordt op 7 december 99 jaar. 

Mevrouw Laura Vandermeersch wordt op 8 december 82 jaar. 

Mevrouw Denise Masschelein wordt op 9 december 94 jaar. 

Mevrouw Erna Cneudt wordt op 11 december 78 jaar. 

Mevrouw Hilda Samyn wordt op 12 december 95 jaar. 

Mevrouw Marie Therese Debrauwer wordt op 19 december 79 jaar. 

Mevrouw Maria Houdendycke wordt op 30 december 97 jaar 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER VAN DE “GEZELLE”  

 

Er zijn geen jarigen in de maand december 

 
 

 
JARIGEN VAN DE MAAND DECEMBER VAN DE “ZONNEBEEK :  
Mevrouw Irma Versavel wordt op 10 december 89 jaar 

 

  

 

DIAMANTEN HUWELIJK 

Op 15 november 1958 traden Germaine en 
André (bewoners van assistentiewoningen De 
Gezelle ) in het huwelijk. Op 15 november 2018 
dus tijd om hun diamanten huwelijksverjaardag 
te vieren. Na een dankviering in de kapel , 
konden de genodigden genieten van een 
gezellige koffietafel. 
Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige en 
gezonde jaren gewenst ! 

 

 

 

 

 

 



MEDEWERKERSNIEUWS 

MEDEWERKERS DIE JARIG ZIJN IN DE MAAND DECEMBER 

Mevrouw Valerie Velter wordt op 1 december 27 jaar. 

Mevrouw Silvie Coudron wordt op 2 december 41 jaar. 

Mevrouw Inge Vandecasteele wordt op 4 december 46 jaar. 

Mevrouw Tessa Desloovere wordt op 6 december 22 jaar. 

Mevrouw Kimberly Raes wordt op 19 december 21 jaar. 

Mevrouw Stephanie Dumon wordt op 24 december 29 jaar. 

 

 

 

 

 

GEBOORTE 

Vince is het zoontje van Dave Dedeurwaerdere en Steffi Pyck 
(zorgkundige afdeling d’Hoge Platse). Vince is geboren op 8 november 
’18. Hij woog met de geboorte 3,450kg en was 50 cm groot. Proficiat 
aan de kersverse ouders! 

 

 

 

NIEUWE MEDEWERKER 

 

Mevrouw Sivana Habach wonende in 

Zonnebeke volgt een opleidingsproject in de 

logistieke dienst in samenwerking van 

OCMW Zonnebeke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWE COÖRDINATOR LOGISTIEKE DIENST 

 
Sedert 5 november heeft Carine Werbrouck de fakkel 
doorgegeven als leidinggevende in de logistieke 
dienst aan Petra Spriet. Veel succes beiden in jullie 
nieuwe uitdaging. De logistieke dienst telt al 16 
medewerkers. Van links naar rechts op de foto zie je 
Carine Werbrouck (uittredend), Carine, Gudrun, 
Rowena, Sofie, Silvie, Priscilla, Brigitte, Vera, Samera, 
Valerie, Melissa, Melanie, Petra (nieuwe coördinator) 
en Evelien (administratieve ondersteuning). Joke, 
Patty en Sivana ontbreken op de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

  



WEETJE EN DATJE 

Beste Familie, naaste,  

Vanaf 26 november  zal er op Warande een koffietoestel ter beschikking staan. 

Dit naar aanleiding van een vraag die naar 

voor kwam op de familieraad van de afdeling 

Warande. Familie en naasten willen op deze 

manier, hun bezoekmoment gezellig maken 

door samen (zowel met familielid als 

medebewoners) een kopje koffie te drinken. 

Deze vraag sluit trouwens ook aan op onze 

leefgroep werking! 

Om alles vlot te laten verlopen, willen we 

enkele afspraken maken: 

- Familie/naaste maakt ZELF koffie 

- Het eerste pakje koffie wordt door het zorgcentrum aangeboden. Vervolgens zorgen 

jullie zelf voor jullie pakje koffie. Jullie kunnen dit bewaren in kamer van jullie 

familielid achter gesloten deur. 

- Na het gezellig samenzijn, vragen we om het gerief (kopjes, koffiekan) zelf af te ruimen, 

af te wassen, gebruikte filter in de vuilbak te deponeren. Graag alles terugplaatsen bij 

het toestel. 

Met vriendelijke groeten, 

Kathy Devacht en team Warande  

 
REACTIEVATIE ANIMATIE 

Sedert 5 november is Carine Werbrouck gestart als activiteitenbegeleider. Samen met de 

bewoners hebben ze reeds kerst- en 

nieuwkaarten gemaakt met de 

plottermachine. 

Tevens was er ook een activiteit speciaal 

voor de mannen. Zij boordden gaatjes in 

een cd, om deze dan te borduren door de 

dames. 

Deze wenskaarten zijn te bewonderen aan 

het onthaal. Ze worden te koop aangeboden 

voor 2,50€ stuk ten voordele van de 

animatie. 

Nu zijn we volop bezig aan de adventskalender die vanaf 1 december op alle afdelingen zal 

uithangen. Per dag zit er in een  doosje een boodschap om te lezen en eens te bezinnen. 

Deze maand gaan we werken met vinyl om een fles, glasblok, kerstbal, theelichtjes, … te 

versieren. Tevens gaan we menukaarten maken met de menu voor de feestdagen. 

Van harte welkom op mijn activiteiten 



Oproep grootmoeders koffieservies 

 

Voor ons sfeervol ontbijt zijn we opzoek naar 

koffieservies, dessertborden, bestek uit 

grootmoeders tijd.  We willen ons 

ontbijtgroepje huiselijker, gezelliger maken. 

Wie kan ons daarbij helpen? U kan hiervoor 

terecht bij  Evelien aan het onthaal 

 
 
CAFETARIA GESLOTEN 

De cafetaria is gesloten op maandag 24 december n.a.v. de 

kerstviering.  

 

"Samen aan tafel" 

 

In ons zorgcentrum is het mogelijk 

voor familie of vrienden van onze 

bewoners om samen met de 

bewoner het middagmaal te nemen 

in 't Forum. 

Dit kan ter gelegenheid van een 

speciale dag, zoals een verjaardag 

of gewoon om eens gezellig samen 

aan tafel te zitten en tijdens het eten bij te babbelen. 

De bewoner neemt dan in plaats van op de afdeling het middagmaal in 't Forum.  

De prijs voor de extra personen bedraagt 15 euro per persoon tijdens de week en op zaterdag. 

De maaltijd omvat soep, hoofdgerecht, koffie en dessert. 

Op zondag en feestdagen is de prijs 20 euro per persoon, De maaltijd omvat soep, 

hoofdgerecht, koffie en taart, en een glas wijn. 

Het is ook mogelijk om voor de namiddag (vanaf 14u30) een koffietafel te bestellen, met taart 

(8€) of zonder taart (5€).   

 

Om praktische redenen vragen wij u om reservaties minstens een week op voorhand door te 

geven aan het onthaal bij Evelien. 
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Kerstmarkt 

De kerstmarkt gaat dit jaar door op dinsdag 18 en donderdag 20 december. Telkens van 14u 

tot 19. Lekker genieten van een verwenkoffie, een warme wafel of een pannenkoek  

 

Vanaf 17u30 verzorgt het dagverzorgingscentrum De Companie ook 

terug een avondmaal. 

Dit jaar is het thema Orval. EEN BIER MET EEN UNIEKE SMAAK. 

Met zijn bitter-fruitige smaak is het Orval-bier uitgegroeid tot een sterke 

referentie in de zeer gewaardeerde wereld van de authentieke 

trappistenbieren.Orval is een bier van hoge gisting en lange lagering. Op 

die manier krijgt het zijn complex-fruitige karakter en die subtiele 

harmonie tussen volrond en bitter. 

 U kan genieten van een heerlijke Orval met een boterham met Orvalkaas 

of paté. Indien u liever iets warm eet kan u kaaskroketten of kroketten 

met zwarte woudham bestellen. (zolang de voorraad strekt). 

 

We zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Zoals het maken van onze heerlijke advocaat. 

Het voorbereiden van de creatieve bloemstukjes. 

 

Carine is al een tijdje bezig met 

het maken van kerst- en 

nieuwjaarsgeschenken zoals de 

zelfgebreide sjaals in de warme 

winterkleuren. Het borduren 

van kindersjaals en mutsen, 

handdoeken, … zelfgenaaide 

pennetasjes, toilettasjes en 

gymzakjes, dit jaar aangevuld 

met handgemaakte stoffen 

mandjes 25 op 25 in diverse 

leuke stofjes, deze mandjes kan 

je op aanvraag laten 

personaliseren en eventueel laten opvullen naar eigen keuze. Nieuw dit jaar is het 

geborduurde zakdoeken etui. Daarnaast zal u kunnen kiezen tussen een ruim aanbod 

glasblokken, flessen, theelichtjes, en kadertjes bewerkt met vinyl. 

Alles ten voordele voor de animatie van bewoners en gebruikers van het Zorgcentrum. 

 

 

 



Valpreventietip: 

In december blijven we nog steeds actief bezig, onder het motto: 

Blijf actief, kom in beweging: Beweeg je fit, zelfs in zit 

Deze maand doen we verder met andere actieve oefeningen die je in 

zit kan doen. Veel van de bewegingen die je kan lezen in het Zunnegazetje komen ook aan bod 

in de wekelijkse sessies groepsgymnastiek.  

 

Hier is het de bedoeling om de knie en de 
gestrekte arm aan de linkerkant op te 
heffen en terug nar beneden te doen. 
Daarna doen we hetzelfde aan de andere 
kant. 

Dit doen we tien keer na elkaar. 

De oefening kan je eventueel moeilijker 
maken door een gewicht vast te houden 
(dat kan bijvoorbeeld een klein flesje 
water zijn). 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bij deze oefening zullen we de armen 
bewegen. 

We starten met de linkerarm, we brengen 
de linkerhand naar de rechterschouder. 
We doen de arm weer naar beneden. 
Daarna brengen we de rechterhand naar 
de linkerschouder en terug. We doen dit 
voor iedere zijde tien keer. 

Net zoals de vorige oefening, kun je hier 
ook een voorwerp gebruiken om het iets 
moeilijker te maken. 

 

 
 
 
 
 

 

 



De kapstok 

 

Wereldwinkel 

Voor de maand december  is er een verkoopspunt 

van de Wereldwinkel OXFAM in het Forum op 

donderdag 6 december. 

De wereldwinkel staat ook op onze kerstmarkt 

dinsdag 18 december en donderdag 20 december. 

LEVENSVRAGEN VAN ANDRE CHAERLE 

 Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen 

sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas geverfd is moeten ze voelen? 

 Waarom bestaat citroenlimonade voor het grootste gedeelte uit kunstmatige middelen en 

zit er in afwasmiddel echte citroen? 

 Leven getrouwde mensen langer of vinden ze dat alleen maar? 

 Met welke snelheid wordt het donker? 

 

Kerstgebeuren 

Na het onderzoek biedt de jonge arts de jonge vrouw een stoel aan. 

“Zeg aan uw echtgenoot … “ “Ik ben niet getrouwd”, valt ze hem in de rede. 

“Vertel dan aan uw verloofde …”. “Ik ben niet verloofd.” 

“Wel eh, aan uw vriend dan…” .”Ik heb geen vriend.” 

De dokter kucht en loopt naar het venster. Hij opent het venster en kijkt naar buiten. Zijn 

patiënte wordt nerveus en vraagt: “ Is er wat aan de hand, dokter?” 

“Nee, eigenlijk niet. Wat u overkomen is, is al eerder gebeurd zo’n 2000 jaar geleden. 

Alleen stond er toen aan de hemel een grote, heldere ster … en ik ben die nu aan het 

zoeken. 

 



 

 

 

OPMERKING    

Hebt u een opmerking met betrekking tot onze werking? 

Laat het ons via dit formulier weten zodat we u nog beter kunnen dienen. Bezorg het aan het 

onthaal (indien niemand aanwezig deponeer  in de ideeënbus aan het onthaal) of geef het mee 

met de interne postbedeling  ’s morgens. 

Mijn opmerking betreft ;  

 

 

 

Dank voor uw medewerking. 

 

 

 

SUDOKU 

 

 

 



WOORDZOEKER 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel 

 

….................................................................................................... 

 

oplossing vorige woordzoeker: weerbericht 
 
 
 

EVEN TERUGBLIKKEN 

Animal assisted intervention met Luna 

16/11/2018: bezoek van hondjes van medewerkers en familie van bewoners op de warande. 
De aanwezigheid van deze viervoeters toverde een glimlach op de gezichten van onze 
bewoners.  

In het kader van haar postgraduaat opleiding " werken met dieren in de hulpverlening", zal 
Lisa een project uitwerken samen met haar eigen hond Luna. Meer informatie volgt later ! 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1117647668410531&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA2Xu0bkhnGvAWYMFKjDSU9YmPvZL5K7CI_6k7NmDuIx_RMIY-MGp2nIinTnrtv_VSvcoSeuhINH_IBxLhfmXSP8Q4JglyfSimn4DcvWCRr-d7TZV3faFxNptFOJUJO6uHp0ozDmxlVHUbZfGjcWICewGcABdLpHSAlGLuHodAVldP_7oXisVsdg8Ei7LZOIzc5afxWYaHXxiCjU9-f_lfxgR_JlrEu2p15HHQT0TdEiQYQynXL7kL7CFtCHMNLAimEQN_FGU46emp5U-GvMA1Fo7qu050VGj4k1RwOyZKvgJSfGX1doXJ1RRXWyN5Xqua-O0Qc8oa_TBgma9wagQNrnwI7VvOr0LpPt-n1mpu341gkoUXP8y01-4fo6lWWogtScvgY7z7VMRUicGOPLQRqcR6XObshXyzZwqnXeBAa14y0uToZwgiHxDtTvvfA_ViLCPXoMwJHOfU&__tn__=-UC-R


  
 
Baknamiddag 

In samenwerking met de Gemeente Zonnebeke konden onze bewoners tijdens een 
baknamiddag genieten van de making off, en nadien natuurlijk ook het proeven van een tarte 
tatin en frangipane taartje met een geurende tas koffie. 

 

  
 

  
 
  



Bezoek van Sint Maarten 

Sint-Maarten kwam deze week al langs in het zorgcentrum. Kinderen en kleinkinderen van 
onze medewerkers en kleinkinderen van onze bewoners werden ook uitgenodigd om samen 
met onze bewoners en gebruikers van het dagverzorgingscentrum de Sint en zijn Piet te 
verwelkomen. Op de foto's zie je dat niet alleen de kindjes hebben genoten van hun bezoek, 
maar ook de bewoners opgetogen waren over zijn komst. Bedankt Sint en Piet voor deze 
mooie namiddag. 

 
 

 

 

 

  
  



 

Programma Carine 
           
 Datum Activiteit 

dinsdag 04/12/2018 Hobby en crea   kerst tafeldecoratie voor forum 

woensdag 05/12/2018 Thema activiteit   kerstdecoratie voor op tafel in  forum 

donderdag 06/12/2018 Thema activiteit   theelichtje maken met een naam of tekening erop 

vrijdag 07/12/2018 Individuele activiteit   individuele activiteit stimuleren op kamer 

dinsdag 11/12/2018 Hobby en crea   glasblok versieren met vinyl 

woensdag 12/12/2018 Thema activiteit   fles versieren met vinyl 

donderdag 13/12/2018 Thema activiteit   gekleurde doosjes afwerken voor de kerstmarkt 

vrijdag 14/12/2018 Hobby en crea   menukaarten maken voor kerst en nieuwjaar 

maandag 17/12/2018 Hobby en crea   menukaarten afwerken voor kerst en nieuwjaar 

woensdag 19/12/2018 Thema activiteit   menukaarten afwerken voor kerst en nieuwjaar 

vrijdag 21/12/2018 Hobby en crea   theelichtje maken 

maandag 24/12/2018 Culinair genieten   kerstavond feestmaal 

maandag 24/12/2018 Eucharistieviering   kerstviering in forum en daarna aperitief in de leefruimte 

woensdag 26/12/2018 Hobby en crea   nieuwe drankkaarten voor forum 

donderdag 27/12/2018 Andere   naaiatelier 

vrijdag 28/12/2018 Hobby en crea   naaiatelier 

maandag 31/12/2018 Andere   tafels versieren voor oudejaarsavond 

maandag 31/12/2018 Culinair genieten   klinken op het oude jaar en en het nieuwe jaar inzetten 

 
  



Warande 
Datum Uur ACTIVITEIT   

            

maandag 3 december 2018 09:15:  Aromabad 

maandag 3 december 2018 10:00:  Kleine activiteit: kerstversiering in huis brengen 

maandag 3 december 2018 15:00:  Kerstversiering in huis brengen 

dinsdag 4 december 2018 09:15:  Aromabad 

dinsdag 4 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 4 december 2018 15:00:  Jef zingt in de warande 

woensdag 5 december 2018 09:15:  Aromabad 

woensdag 5 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 5 december 2018 15:00:  Volksspelen 

donderdag 6 december 2018 09:15:  Aromabad 

donderdag 6 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 7 december 2018 09:15:  Aromabad 

vrijdag 7 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 7 december 2018 15:15:  Groepsgymnastiek met Johan 

            

maandag 10 december 2018 09:15:  Aromabad 



maandag 10 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 10 december 2018 15:00:  Kerstkaartjes maken met Kimberly 

dinsdag 11 december 2018 09:15:  Aromabad 

dinsdag 11 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 11 december 2018 15:00:  Spelnamiddag met Johan 

woensdag 12 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

woensdag 12 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 13 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

donderdag 13 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 13 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 13 december 
2018 

15:00:  Lukkendeeg klaarmaken met Ilse 

vrijdag 14 december 2018 09:15:  Aromabad 

vrijdag 14 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 14 december 2018 15:15:  Lukken bakken met Evelyne 

            

maandag 17 december 2018 09:15:  Aromabad 

maandag 17 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 



maandag 17 december 2018 15:00:  Samen liedjes zingen met Evelyne 

dinsdag 18 december 2018 09:15:  Aromabad 

dinsdag 18 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 18 december 2018 15:00:  Kerstmarktbezoek met Sarah 

woensdag 19 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

woensdag 19 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 19 december 
2018 

15:00:  Gezelschapsspel OF nagel en voetverzorging met Lieve 

donderdag 20 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

donderdag 20 december 
2018 

10:00:  Pannenkoekendeeg maken 

donderdag 20 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 20 december 
2018 

14:30:  Pannekoeken bakken met ijscrème met Lisa 

donderdag 20 december 
2018 

15:00:  Kerstmarktbezoek met Lisa 

vrijdag 21 december 2018 09:15:  Aromabad 

vrijdag 21 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 21 december 2018 15:15:  Groepsgymnastiek met Johan 

maandag 24 december 2018 09:15:  Aromabad 



maandag 24 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 24 december 2018 15:00:  Samen kerstliedjes zingen en kerstavond ingaan met Evelyne 

dinsdag 25 december 2018 ZALIG KERSTFEEST 

woensdag 26 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

woensdag 26 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 26 december 
2018 

15:00:  6 letterspel Kerstmis met Johan 

donderdag 27 december 
2018 

09:15:  Aromabad 

donderdag 27 december 
2018 

10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 27 december 
2018 

15:00:  Aangepaste kerstviering om 16u in de kapel! 
Familieleden graag inschrijven vooraf! 

vrijdag 28 december 2018 09:15:  Aromabad 

vrijdag 28 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 28 december 2018 15:00:  Kerstbrownies maken met Lisa 

vrijdag 28 december 2018 15:15:  Groepsgymnastiek met Evelyne 

maandag 31 december 2018 09:15:  Aromabad 

maandag 31 december 2018 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 31 december 2018 15:00:  Gezellig samen zijn en oudejaar vieren met Evelyne 

 



Vlasbloeme 
Datum Uur Locatie Memo     

maandag 3 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

maandag 3 december 2018 10:00:  Veerle kerstdecoratie in huis 

maandag 3 december 2018 14:30:  Veerle Start to Sing daarna koffie 

dinsdag 4 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

dinsdag 4 december 2018 10:00:  Veerle kerstdecoratie 

dinsdag 4 december 2018 15:00:  Zunnebloeme Veerle groentensoep maken 

woensdag 5 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

woensdag 5 december 2018 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgymnastiek 

woensdag 5 december 2018 15:00:    kerstdecoratie in huis     

woensdag 5 december 2018 15:15:  Forum Muziek met Jef 

donderdag 6 december 2018 09:00:    50+ adviesraad Horizon     

donderdag 6 december 2018 14:00:    teamvergadering     

donderdag 6 december 2018 15:00:  vlasbloeme vrijwilliger bingo 

vrijdag 7 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Jessica aromabad 

vrijdag 7 december 2018 10:00:  vlasbloeme Jessica indoorpetanque 

vrijdag 7 december 2018 15:00:    Feest voor de jarigen     

vrijdag 7 december 2018 15:15:  Vlasbloeme Lieselot volksspelen 

                    

maandag 10 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 



maandag 10 december 2018 10:00:  vlasbloeme Veerle spreekwoorden en gezegden 

maandag 10 december 2018 14:30:  Forum Veerle start to sing met nadien koffie 

dinsdag 11 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

dinsdag 11 december 2018 10:00:  Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek 

dinsdag 11 december 2018 15:00:  Zonnebloeme Veerle kokoskoekjes bakken 

dinsdag 11 december 2018 15:00:  vlasbloeme Jef knipselkrant met Jef 

woensdag 12 december 
2018 

09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

woensdag 12 december 
2018 

10:00:    pim pam pet     

woensdag 12 december 
2018 

14:30:  Forum Jukeboxnamiddag. 

donderdag 13 december 
2018 

09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

donderdag 13 december 
2018 

10:00:  kollebloeme vrijwilligers lukken bakken 

donderdag 13 december 
2018 

14:30:  kollebloeme lukken bakken en verpakken 

donderdag 13 december 
2018 

15:00:  vlasbloeme Henri diavoorstelling Spanje 

vrijdag 14 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme aromabad 

vrijdag 14 december 2018 10:00:  vlasbloeme Lieselot kaartenlotto 

vrijdag 14 december 2018 15:15:  Vlasbloeme vrijwilliger Bingo 



zaterdag 15 december 2018 14:30:    De kerstman komt langs met een kerstgeschenkje. Ism 
Kiwanis Vlakke Land Ieper 

    

                    

maandag 17 december 2018 09:00:  kollebloeme Veerle chocoladecrispies maken 

maandag 17 december 2018 14:00:    verpakken     

dinsdag 18 december 2018 09:00:    klaarzetten kerstmarkt     

dinsdag 18 december 2018 09:00:  badkamer Kollebloeme Jessica aromabad 

dinsdag 18 december 2018 10:00:    groepsgymnastiek     

dinsdag 18 december 2018 14:00:    Kerstmarkt     

woensdag 19 december 
2018 

09:00:  kollebloeme Veerle chocoladecrispies maken 

woensdag 19 december 
2018 

14:00:    verpakken     

woensdag 19 december 
2018 

15:15:  vriendenkring Muziek met Jef 

donderdag 20 december 
2018 

09:00:    klaarzetten kerstmarkt     

donderdag 20 december 
2018 

09:15:  Badkamer Kollebloeme Jessica aromabad 

donderdag 20 december 
2018 

10:00:  kollebloeme Jessica volksspelen 

donderdag 20 december 
2018 

14:00:    Kerstmarkt     

vrijdag 21 december 2018 09:00:    opkuis kerstmarkt     



vrijdag 21 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad 

vrijdag 21 december 2018 10:00:  vlasbloeme Stephanie balonnentennis 

vrijdag 21 december 2018 15:15:  Vlasbloeme Stephanie Bingo 

maandag 24 december 2018 15:00:  Forum kerstviering met kerstspel en koor 

maandag 24 december 2018 16:00:    we klinken het glas op Kerst!     

dinsdag 25 december 2018 ZALIG KERSTFEEST 

woensdag 26 december 
2018 

09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

woensdag 26 december 
2018 

10:00:  vlasbloeme Veerle krant voorlezen 

woensdag 26 december 
2018 

15:15:  Forum Discobar DJ Derry 

donderdag 27 december 
2018 

09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad 

donderdag 27 december 
2018 

10:00:  vlasbloeme Veerle spreekwoorden en gezegden 

donderdag 27 december 
2018 

15:00:  vlasbloeme Lieselot volksspelen 

vrijdag 28 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad 

vrijdag 28 december 2018 10:00:    remeniscentiespel     

vrijdag 28 december 2018 15:15:  Vlasbloeme Stephanie Bingo 

maandag 31 december 2018 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad 

maandag 31 december 2018 10:00:  vlasbloeme Tessa krant voorlezen 



 

D'HOGE PLATSE 
   

             
Datum Uur Locatie ACTIVITEIT         

maandag 3 december 2018 09:00:    aromabad           

maandag 3 december 2018 10:00:  afdeling hoge platse Silvie Kerstbomen versieren.       

maandag 3 december 2018 14:30:  Forum Jorne Start to sing.       

maandag 3 december 2018 15:00:    Kerstdecoratie aanbrengen.           

dinsdag 4 december 2018 09:00:                      

dinsdag 4 december 2018 10:00:  afdeling hoge platse Silvie Kerstbomen plaatsen       

dinsdag 4 december 2018 15:00:  Forum Silvie Kerstdecoratie aanbrengen.       

dinsdag 4 december 2018 15:00:  't Gezelschap Lore Volksspelen van Roger.       

woensdag 5 december 2018 15:00:  Forum Jorne Muzikaal pak maken.       

donderdag 6 december 2018 09:00:                      

donderdag 6 december 2018 10:00:  't Gezelschap Silvie Pim Pam Pet.       

donderdag 6 december 2018 15:00:  De Vriendenkring Nancy Amandelkoekjes bakken.       

donderdag 6 december 2018 15:00:  't Gezelschap Silvie Muzikaal pak.       

vrijdag 7 december 2018 09:00:                      

vrijdag 7 december 2018 10:00:  't Gezelschap Silvie Gymnastiek       

vrijdag 7 december 2018 15:00:  't Gezelschap Jorne Bingo       

vrijdag 7 december 2018 15:00:    bewonersdossiers           

                          



maandag 10 december 2018 09:00:                      

maandag 10 december 2018 10:00:  De Vriendenkring Silvie Memory met prentkaarten van vroeger.   

maandag 10 december 2018 14:00:    Mobiliteitsoverleg           

maandag 10 december 2018 15:00:  De Vriendenkring Silvie Muzikaal pak.       

dinsdag 11 december 2018 09:00:                      

dinsdag 11 december 2018 10:00:  De Vriendenkring Silvie Dans je fit!       

dinsdag 11 december 2018 15:00:  De Vriendenkring Lore Petit beurretaart maken.       

woensdag 12 december 
2018 

13:30:  de vriendenkring Opleiding communicatie voor zorgkundigen   

woensdag 12 december 
2018 

14:30:  Forum Jukeboxnamiddag.       

donderdag 13 december 
2018 

10:00:  De Vriendenkring Silvie Dans je fit!       

donderdag 13 december 
2018 

15:00:  Forum Kleuterdansen.       

vrijdag 14 december 2018 10:00:  't Gezelschap Silvie Gymnastiek       

vrijdag 14 december 2018 13:30:  de vriendenkring opleiding communicatie voor zorgkundigen   

vrijdag 14 december 2018 14:30:    Klaarzetten polyzaal voor het bloemschikken.       

vrijdag 14 december 2018 15:00:  't Gezelschap vrijwilliger Bingo       

maandag 17 december 2018 09:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt.   

maandag 17 december 2018 09:00:  De Vriendenkring vrijwilliger Voorbereiding kerstmarkt: chocomousse maken. 

maandag 17 december 2018 14:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt. 

maandag 17 december 2018 15:00:  't Gezelschap Emmelie Kaart- en spelnamiddag.       



dinsdag 18 december 2018 09:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt.   

dinsdag 18 december 2018 14:30:    Kerstmarkt.           

dinsdag 18 december 2018 14:30:  Forum Kimberly Bezoek brengen aan de KERSTMARKT 
 mmet de bewoners. 

woensdag 19 december 
2018 

09:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt.   

woensdag 19 december 
2018 

09:00:  De Vriendenkring vrijwilliger Voorbereiding kerstmarkt: 
 chocomousse maken 

woensdag 19 december 
2018 

10:00:  't Gezelschap Stagair Dobbelen.       

woensdag 19 december 
2018 

14:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt. 

woensdag 19 december 
2018 

15:00:  De Vriendenkring  Lore Muziek met Jef.       

donderdag 20 december 
2018 

09:00:  polyzaal Silvie Bloemschikken voor de Kerstmarkt. 

donderdag 20 december 
2018 

14:30:    Kerstmarkt.           

vrijdag 21 december 2018 09:00:  Silvie Opkuis Kerstmarkt.       

vrijdag 21 december 2018 10:00:  't Gezelschap Stagair Gymnastiek.       

vrijdag 21 december 2018 15:00:  't Gezelschap Lore Swingo.       

vrijdag 21 december 2018 15:00:  Silvie Maandprogramma januari maken. 

maandag 24 december 2018 09:00:                      

maandag 24 december 2018 10:00:  De Vriendenkring Silvie Aperitiefhapjes klaar maken.       

maandag 24 december 2018 15:00:  Forum Silvie Kerstviering met kerstspel.       



maandag 24 december 2018 16:00:  De Vriendenkring Jorne We heffen het glas op Kerst!       

maandag 24 december 2018 16:00:  't Gezelschap Silvie We heffen het glas op Kerst!       

dinsdag 25 december 2018 ZALIG KERSTFEEST 

woensdag 26 december 
2018 

15:00:  Forum Jorne Discobar met DJ Derry.       

vrijdag 28 december 2018 15:00:  't Gezelschap vrijwilliger Bingo       

                          

maandag 31 december 2018 15:00:  't Gezelschap Emmelie We heffen het glas van 'Oud naar nieuw'! 

 

 


