
 

                                                                   

  

                                            

 

 
Feestmaal 10 januari 

 

Start to sing  

28 januari 

 

3 januari  en 24 januari 
  wereldwinkel in ’t Forum 

 

Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: www.zorgcentrumsintjozef.be
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Beste bewoners en familieleden, 
 
vonden jullie 2018 ook zo’n bizar jaar? 
 
* Dagelijks kregen we berichten over de gevolgen van de opwarming van de aarde, 
poolkappen smelten en overstromingen worden dagelijkse kost. 
Bizar toch dat we dan vernemen dat in 2018 in Zaventem een nieuw record aantal 
vliegtuigreizen gevestigd is. 
 
* We hoorden in 2018 dat bijna iedereen honderd vrienden heeft of Facebook, Linkedin of 
andere sociale media. 
Bizar toch dat blijkt dat nog nooit zoveel mensen eenzaam zwaren en er zelfs wachtlijsten zijn 
voor zij die professionele hulp nodig hebben. 
 
* We konden in Zonnebeke van dichtbij meemaken welke grootse herdenkingen gehouden 
werden voor de mensen van meer dan 50 verschillende landen die hier hun leven kwamen 
geven tijdens de eerste wereldoorlog voor “Onze” vrijheid. 
Bizar toch dat velen nu willen dat iedereen in zijn eigen land blijft ook al woedt er daar oorlog 
waarbij hun kinderen slachtoffer worden 
 
* De laatste weken worden we overstelpt met allerhande acties voor de warmste week die op 
die manier goede initiatieven steunen 
Bizar toch dat politieke partijen die liever de Belgische solidariteit afbouwen dan toch zo’n 
goede resultaten halen in verkiezingen. 
 
* en zo kunnen we nog een aantal bizarre situaties aanhalen… 
 
In deze kersttijd waar hoop en verwachting centraal staan kunnen we hierdoor doem-denken 
en alle hoop verliezen   
We hebben het toch niet meer in de hand en wat kunnen wij , eenvoudige burgers, hieraan 
doen? Moeten we dan allemaal een geel hesje gaan dragen? 
 
Nee hoor. 
Ik wens jullie dan ook allen de moed om kritisch te blijven in 2019  en  
hierdoor de kracht te vinden; 
Kracht om elke dag solidair te blijven met iedereen die u omringt en voor u zorgt. 
Kracht om eens een bezoekje af te leggen bij die buur die eenzaam is 
Kracht om toch maar eens in ECHT contact te komen met zij die van  
verre landen hierheen komen. 
Kracht om dankbaarheid te kunnen tonen voor allen die van 
 “de zorg voor u” hun levenswerk maken. 
 
 
 
Ik wens u allen nog een mooie kerstperiode en een 2019 met veel solidaire, echte gemeende 
warmte. 
 
Reynaert P. 
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In het spoor van Lucas 

2019 ! Weeral een nieuw jaar ! Het gaat allemaal zo vlug ! “Hoe ouder men wordt, hoe rapper 

dat het gaat” zo hoor ik dikwijls zeggen. Jawel, daar is een reden voor. Oude mensen hebben 

meer tijd nodig dan vroeger om iets te doen, en zo gaat de tijd vlugger. We kijken weer uit 

naar dit nieuwe jaar met al wat er zal gebeuren en wensen elkaar alle goeds toe maar bovenal 

de nodige gezondheid ! 

Sinds een goeie maand met ingang van de Adventstijd zijn wij ook een nieuw Kerkelijk Jaar 

begonnen. Gedurende gans dit jaar gaan we bijna elke zondag in de eucharistieviering een 

stukje beluisteren uit het Evangelie van Lucas, de derde evangelist. Dit heet het “Jaar C”. 

Eén van de grote verdiensten van het Tweede Vaticaans Concilie is de hervorming geweest 

van de Liturgie. De verschillende evangelieteksten verspreid over drie jaar komen er aan bod. 

Tijdens het “Jaar A” luisteren we naar de evangelist Matteüs,  het “Jaar B” neemt het evangelie 

van Marcus voor zijn rekening en tenslotte in het “Jaar C” is Lucas aan het woord. 

Teksten uit het vierde evangelie, dit van Johannes, ontmoeten wij hier en daar verspreid over 

zondagen en feestdagen vooral tijdens de Kerst- en Paastijd.  

Elk jaar van die meerjarige leescyclus start telkens met de eerste Adventszondag en eindigt 

twaalf maanden later met het Christus Koningsfeest. 

 

Verschillend van Matteüs, Marcus en Johannes was Lucas geen jood. Hij woonde niet in 

Palestina. Zo heeft hij Jezus niet gekend. Lucas was van Griekse afkomst en leefde in Klein 

Azië, het huidige Turkije. Hij schreef zijn evangelie in het 

grieks, rond het jaar 70. 

Hij heeft goed de apostel Paulus gekend  en het is dankzij hem 

dat hij over Jezus heeft horen vertellen en zich bekeerd heeft.  

Christen geworden, heeft hij Paulus vergezeld op meerdere 

van diens reizen om hem bij te staan als secretaris en tevens 

om op zijn gezondheid te letten.     

Hij schreef niet alleen een “Evangelie”, maar ook een boek, 

genoemd de “Handelingen der apostelen”, die er een gevolg 

aan geven en die vertellen hoe, na de Hemelvaart van Jezus en 

het Pinksterfeest, de Blijde Boodschap is doorgedrongen tot in 

Rome, het hart van het keizerrijk. Het evangelie van Lucas 

begint en eindigt in de Tempel van Jerusalem en toont  hoe 

Jezus de vervulling brengt van Gods geschiedenis met zijn volk 

Israël. Vervolgens laten de Handelingen der apostelen die vervulling doorlopen tot in de 

kerkgemeenschap. Zo beschrijven deze Lucaanse teksten - die een kwart uitmaken van het 

Nieuwe Testament – zoals bisschop Lode Aerts het zegt ‘een heel brede boog: van Israël over 

Jezus naar de Kerk’. 

Om zijn boeken te schrijven heeft Lucas zich met zorg geinformeerd. Hij maakte gebruik van 

zijn doortochten in Jerusalem om mensen te ondervragen die met Jezus geleefd hadden 

zonder twijfel ook de Maagd Maria, de moeder van Jezus. Het mooie Kindheidsevangelie van 

Lucas (Lc 1 en 2) dat iets unieks is tussen de drie andere evangelies dragen zeker en vast 

sporen van getuigenissen die Maria zal gegeven hebben over haar kindje Jezus.  



Op zijn reizen verzamelde hij al wat in de christelijke gemeenschappen mondeling werd 

overgedragen over Jezus, tijdens de onderrichtingen en tijdens het gebed. Hij inspireerde zich 

ook veel aan al de herinneringen die hij bewaarde van de prediking van de apostel Paulus. 

Lucas heeft ook rijkelijk geput uit de evangelies van Marcus en Matteüs die vroeger dan het 

zijne geschreven werden.  

 

Lucas was geneesheer. Zijn bijzondere aandacht voor zieke mensen weerkaatst in deze van Jezus 

zelf die genezend rond ging. Met zorg verhaalt hij de ontmoetingen van Jezus met zwakken, 

kleinen en hen die dikwijls verworpen en misprezen worden: kinderen, vrouwen, vreemdelingen, 

zondaars, heidenen…Hij toont hoe allen gered moeten worden omdat zij allen door God worden 

bemind. Meer dan de andere evangelisten laat Lucas ons kennis maken met Gods mateloze 

barmhartigheid. Hiervan getuigen de wonderschone parabels zoals deze van verloren zoon en de 

barmhartige vader (Lc 15, 11-32), de parabel van de arme vrouw die één van haar tien geldstukken 

verliest en die juicht samen met haar buurvrouwen al ze het terugvindt (Lc 15, 8-10)  en deze van 

de blije herder die het verloren schaapje terugvindt ( Lc 15, 1-7). Pakkend is ook de ontmoeting 

met de arme weduwe van Naïm  aan wie Jezus haar enige gestorven zoon terug geeft (Lc  7, 11-

17). Aan Lucas danken we ook het ontroerend relaas over de stervende Jezus die de misdadiger 

naast Hem troostte met de woorden: “Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs”(Lc, 

23,43)…. 

 

De man aan wie Lucas zijn “Evangelie” en zijn “Handelingen der apostelen” opdraagt heet 

Theofilus. Die naam ‘Theo-filus’ betekent ‘Gods-vriend’. Hij slaat eigenlijk op al zijn lezers, 

die van vroeger en die van nu; dus ook op ons allen die we ons ‘vrienden van God’ mogen 

noemen. 

Mochten we gedurende dit nieuwe jaar veelvuldig en aandachtig ons oor te luisteren leggen 

aan wat de evangelist ons verhaalt en ons hart openen voor de Blijde Boodschap van Jezus die 

ons doet leven. 

Ik wens u van harte een gelukkig en gezegend Nieuw Jaar in het spoor van Lucas !  

 

                                                                                                                                       Pater Eric   

 

 

Pastorale agenda voor de maand januari 

 
 Dinsdag 1 Januari 2019 eucharistieviering om 10 uur in de kapel  bij de aanvang 

van het Nieuwe Jaar. 

 

 Donderdag 17 januari viering voor de bewoners van de Warande : “NIEUWJAAR” 

 

 Donderdag 24 januari om 15u30 Ziekenzalving in de kapel voor de nieuwe 

bewoners vanaf augustus 2018 

  Beste wensen voor het Nieuwe Jaar 

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 Maria Schier 

Geboren in Zonnebeke op 4 april 1936 en zachtjes ingeslapen 

omringd door haar naaste familie in het Zorgcentrum Sint Jozef 

in Zonnebeke op vrijdag 30 november 2018, 

gesterkt door het ziekensacrament. 

 

De heer Germain Dewulf 

Echtgenoot van mevrouw Geneviève Bauden 

Geboren te Beselare op 7 augustus 1929. 

Overleden omringd door zijn naaste familie, in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper 

op vrijdag 7 december, gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Mevrouw Monette Knockaert 

Echtgenote van de heer Christiaan Decroix 

Geboren in Zonnebeke op 30 mei 1933 en rustig ingeslapen 

omringd door haar naaste familie in het Zorgcentrum Sint Jozef 

in Zonnebeke op woensdag 19 december 2018, 

gesterkt door het ziekensacrament. 
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JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Godelieve Claeys wordt op 7 januari 85 jaar. 

Mevrouw Rogette Maddelein wordt op 9 januari 85 jaar. 

Mevrouw Marie Lou Christiaens wordt op 10 januari 83 jaar. 

Mevrouw Pierrette Vanhalewijn wordt op 13 januari 85 jaar. 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI VAN DE “GEZELLE”  

Er zijn geen jarigen in de maand januari. 
 
 

 
JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI VAN DE “ZONNEBEEK :  

Mevrouw Raymonde Denys wordt op 2 januari 90 jaar. 

 

 

 

MEDEWERKERSNIEUWS 

MEDEWERKERS DIE JARIG ZIJN IN DE MAAND JANUARI 

Mevrouw Melanie Vandekerkhove wordt op 2 januari 28 jaar. 

Mevrouw Lisa Duytschaever wordt op 4 januari 23 jaar. 

Mevrouw Myriam Decoene wordt op 7 januari 58 jaar. 

De heer Yannick Guire wordt op 7 januari 34 jaar. 

Mevrouw Gudrun Toorre wordt op 13 januari 53 jaar. 

De heer Bert Denys wordt op 14 januari 34 jaar. 

Mevrouw Nancy Deconinck wordt op 20 januari 50 jaar. 

Mevrouw Nadja Maet wordt op 22 januari 42 jaar. 

Mevrouw Eline Levoye wordt op 23 januari 37 jaar. 

Mevrouw Brigitte Jacobs wordt op 24 januari 55 jaar. 

Mevrouw Fanny Degraeve wordt op 24 januari 32 jaar. 

Mevrouw Jessica Questroy wordt op 31 januari 31 jaar. 

Mevrouw Emilia Ramon wordt op 31 januari 24 jaar. 

 

 

 

 

 

 



WEETJE EN DATJE 

 

Valpreventietip: 

Een nieuw jaar, met goede voornemens, zoals voldoende bewegen 
onder het moto: 

 

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.  

 

Bij deze oefening geven we een balletje of 
een ander voorwerp door onder de knieën. 

Houdt het balletje in de rechterhand en 
geef het door onder de rechterknie aan de 
linkerhand. 

Ga dan met de linkerhand over de 
linkerknie, ga dan terug onder de 
linkerknie en geef het door aan de 
rechterhand. 

Doe dit tien keer. 

 
 
 

 

Hier zullen we het balletje in de 
linkerhand houden en we brengen de 
linkerhand naar omhoog tot zo dicht 
mogelijk bij de schouder. Doe dit tien keer. 

Doe hetzelfde met de rechterhand. 

Herhaal drie maal voor iedere zijde. 

 

 

 

 

 
 



Mobiele reactivatie 

Er zijn al heel wat bewoners die terug aan het 

breien zijn. Graag zou ik samen met de 

bewoners een breigroep oprichten. Hiervoor 

zijn we op zoek naar een passende naam.  

Alle ideeën zijn welkom. 

Tevens zou het leuk zijn om voor een goed doel 

te breien; wie een idee heeft, laat dit gerust 

weten. 

Wie breiwol en breinaalden heeft liggen en niet 

meer van doen heeft kan ons hiermee een groot plezier 

doen. 

Wie materiaal heeft en zelf niet meer gebruikt zoals teken- en schildergerief, parels, oude 

kettingen, borduurgerief, naaigerief, … 

Je mag dit bezorgen aan Carine. 

 

Wereldwinkel 

Voor de maand januari  is er een verkoopspunt 

van de Wereldwinkel OXFAM in het Forum op 

donderdag 3 januari en 24 januari. 

 

 

 

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. 



WOORDZOEKER 

 

De overgebleven letters vormen de oplossing van de puzzel 
 

        

 

SUDOKU 
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EVEN TERUGBLIKKEN 

Bezoek van de Kiwanis Ieper 

Op 15 december kwamen de kerstmannen van Kiwanis Ieper op bezoek in ons Zorgcentrum 
en elke bewoner werd verwend met een mooi geschenk. Leuk te zien hoe ook oudere mensen 
opfleuren en genieten van het bezoek van de kerstman. Dank u wel Kiwanis voor dit initiatief 

 
 

 
Kerstviering op afdeling Warande 

Op donderdag 27 januari was het speuren naar een plekje in de kapel voor de kerstviering 
voor afdeling Warande. Na een mooie viering, opgeluisterd door enkele jongeren, kon de 
familie aanschuiven voor het avondmaal. Voor de bewoners zeker een waardevol initiatief om 
samen met de familie kerst te kunnen vieren. 

 
 

 

  



 
Kerstviering  

Op kerstavond was er in 't forum een kerstviering met uitbeelding van het kerstverhaal en een 
koortje dat kerstliederen zong. Bedankt aan de pastorale werkgroep om dit voor onze 
bewoners te organiseren. 

 
 
 
 
Kerstmarkt 2018 

Door toedoen van de vele vrijwilligers 
en medewerkers die hun steentje 
hebben bijgedragen mogen we 
terugblikken op een hele geslaagde 
kerstmarkt. Dank aan de vele 
bezoekers : familieleden, 
sympathisanten, medewerkers en ook 
heel wat oude bekenden die onze 
jaarlijkse kerstmarkt niet willen 
missen.  

Dank aan iedereen die samen met een 
bewoner onze kerstmarkt bezocht. Ook 
heel veel dank aan de standhouders die meer dan hun best hebben gedaan om een 
aantrekkelijk aanbod aan te bieden. Naast het feit dat onze kerstmarkt een unieke 
ontmoetingsplaats is voor iedereen die zich betrokken voelt met ons zorgcentrum, kunnen we 
met de mooie opbrengst ook in 2019 heel wat leuke uitstappen plannen voor onze bewoners. 



De minibus in een nieuw jasje 

De minibus van De Companie zit in een 
nieuw jasje! Iedereen zal de minibus, die 
onze gebruikers van en naar het 
dagverzorgingscentrum De Companie 
brengt, duidelijk herkend worden in het 
straatbeeld. De gebruikers zijn apetrots 
op hun bus. Met veel dank aan Ria voor 
het ontwerp. 

 
 
 
 
 

 
Jukebox in ons zorgcentrum 

Wat hebben een krant en een jukebox nu met elkaar te 
maken? Al jaren leest onze vrijwilliger Jef maandelijks de 
knipselkrant samen met onze bewoners. De knipselkrant is 
een initiatief van S-Plus.  

Om Jef en ook onze bewoners te bedanken plaatste S-Plus in 
't forum een jukebox voor enkele dagen. Er  kwam  zelfs een 
medewerker van S-plus om samen met de bewoners te 
luisteren naar de liedjes uit de jukebox, en er werd weleens 
een danspasje geplaatst.  

Een amusante namiddag met veel ambiance en nostalgie . 
Jammer genoeg komen ze de Jukebox morgen terug ophalen 
. We hopen stilletjes op ????? 

 

 
 

 
 
 
 
 



Muziekacademie 
Tijdens het schooljaar komen leerlingen van de muziekacademie van Ieper lessen volgen in 
ons zorgcentrum. Naar aanleiding naar het einde jaar kregen onze bewoners een privéconcert 
in ons forum. 

 

 
 

 

 

 

Crea bij Carine 
 

  
 



Warande 
   

Datum Uur  Memo        
dinsdag 1 januari 2019 GELUKKIG NIEUWJAAR 

woensdag 2 januari 2019 09:15:  Aromabad               

woensdag 2 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

woensdag 2 januari 2019 15:00:  Gezelschapsspel met Johan               

donderdag 3 januari 2019 09:15:  Aromabad               

donderdag 3 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 3 januari 2019 15:00:  Snuffelmat maken met Lisa               

vrijdag 4 januari 2019 09:15:  Aromabad               

vrijdag 4 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

vrijdag 4 januari 2019 15:15:  Groepsgymnastiek               

                            

maandag 7 januari 2019 09:15:  Aromabad               

maandag 7 januari 2019 10:00:  Kerstgerief opbergen, we brengen winterdecoratie in huis 

maandag 7 januari 2019 15:00:  Vertellen over vroeger en nu met Evelyne 
Bezoek van babytje Birthe en Daphné 

dinsdag 8 januari 2019 09:15:  Aromabad               

dinsdag 8 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

dinsdag 8 januari 2019 15:00:  Volksspelen               

woensdag 9 januari 2019 09:15:  Aromabad               



woensdag 9 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

woensdag 9 januari 2019 15:00:  Dobbelstenenspel met Lisa               

donderdag 10 januari 2019 09:15:  Aromabad               

donderdag 10 januari 2019 10:00:  Nieuwjaarsmaaltijd met Evelyne   

donderdag 10 januari 2019 15:00:  Handverzorging en ontspanning met Evelyne 

vrijdag 11 januari 2019 09:15:  Aromabad               

vrijdag 11 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

vrijdag 11 januari 2019 15:15:  Groepsgymnastiek               

                            

maandag 14 januari 2019 09:15:  Aromabad               

maandag 14 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

maandag 14 januari 2019 15:00:  Quiz namiddag met Evelyne               

dinsdag 15 januari 2019 09:15:  Aromabad               

dinsdag 15 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

dinsdag 15 januari 2019 15:00:  Jef zingt in de warande               

woensdag 16 januari 2019 09:15:  Aromabad               

woensdag 16 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 17 januari 2019 09:15:  Aromabad               

donderdag 17 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 17 januari 2019 15:30:  Aangepaste viering: thema Nieuwjaar met Evelyne 

vrijdag 18 januari 2019 09:15:  Aromabad               

vrijdag 18 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               



vrijdag 18 januari 2019 15:15:  Groepsgymnastiek met Johan   

                            

maandag 21 januari 2019 09:15:  Aromabad               

maandag 21 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

maandag 21 januari 2019 14:00:  Kapster Christelle trakteert met koffie en taart   

maandag 21 januari 2019 15:00:  Samen oude liedjes zingen met Evelyne 

dinsdag 22 januari 2019 09:15:  Aromabad               

dinsdag 22 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

dinsdag 22 januari 2019 15:00:  Bij 'mooi' weer wandelen met Luna (Kasteelpark Zonnebeke) 
Bij 'minder' weer reminiscentie huisdieren 

      

woensdag 23 januari 2019 09:15:  Aromabad               

woensdag 23 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

woensdag 23 januari 2019 15:00:  Canvasdoeken beschilderen met Lisa 

woensdag 23 januari 2019 15:00:  Jef zingt in het forum               

donderdag 24 januari 2019 09:15:  Aromabad               

donderdag 24 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 24 januari 2019 15:00:  Kleuterturnen met Evelyne               

vrijdag 25 januari 2019 09:15:  Aromabad               

vrijdag 25 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

vrijdag 25 januari 2019 15:15:  Groepsgymnastiek               

                            

maandag 28 januari 2019 09:15:  Aromabad               



maandag 28 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

maandag 28 januari 2019 15:00:  Levensloopspel met Evelyne 

dinsdag 29 januari 2019 09:15:  Aromabad               

dinsdag 29 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

dinsdag 29 januari 2019 15:00:  Valentijnsprikbord maken met Lisa 

dinsdag 29 januari 2019 15:00:  Jef zingt in de warande               

woensdag 30 januari 2019 09:15:  Aromabad               

woensdag 30 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 31 januari 2019 09:15:  Aromabad               

donderdag 31 januari 2019 10:00:  Kleine activiteit               

donderdag 31 januari 2019 15:00:  Koffietafel met vers gemaakte Klakkaards met Evelyne 

 

VLASBLOEME   
            
Datum Uur   Locatie Memo       

woensdag 2 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

woensdag 2 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Stephanie&Veerle groepsgymnastiek   

woensdag 2 januari 2019 15:00:    dossiers invullen           

woensdag 2 januari 2019 15:15:    Forum Muziek met Jef   

donderdag 3 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   



donderdag 3 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Veerle balonnentennis   

donderdag 3 januari 2019 10:00:    kollebloeme Stephanie handverzorging   

donderdag 3 januari 2019 15:00:    Vlasbloeme Stephanie Letterspel: 'Het nieuwe jaar' 

donderdag 3 januari 2019 15:00:    snoezelruimte relaxatie   

vrijdag 4 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

vrijdag 4 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Tessa beroepenspel   

vrijdag 4 januari 2019 15:15:    Vlasbloeme Tessa volksspelen   

                        

maandag 7 januari 2019 09:00:    kerstdecoratie wegnemen         

maandag 7 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Julie aromabad   

maandag 7 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Julie krant voorlezen   

maandag 7 januari 2019 14:00:    muzikaal pak voorbereiden       

maandag 7 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Julie muzikaal pak   

maandag 7 januari 2019 15:00:    kerstdecoratie wegnemen       

dinsdag 8 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

dinsdag 8 januari 2019 10:00:    Vlasbloeme Veerle & Stephanie Groepsgymnastiek   

dinsdag 8 januari 2019 15:00:    Zonnebloeme Veerle appelcake bakken   

dinsdag 8 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Stephanie pim pam pet   

woensdag 9 januari 2019 08:00:    kollebloeme gezellig ontbijt   



woensdag 9 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

woensdag 9 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Tessa dierenlotto   

woensdag 9 januari 2019 15:00:    voorbereiding maandprogramma       

woensdag 9 januari 2019 15:15:    Forum Tessa Muziek met Jef   

donderdag 10 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Ann aromabad   

donderdag 10 januari 2019 10:30:     Forum Ann & Veerle Nieuwjaarsfeest   

donderdag 10 januari 2019 15:30:    Forum Veerle Koorvrienden zingen voor ons   

vrijdag 11 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

vrijdag 11 januari 2019 10:00:    vlasbloeme kaartenlotto   

vrijdag 11 januari 2019 15:15:    Vlasbloeme Tessa Bingo   

                        

maandag 14 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Els aromabad   

maandag 14 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Veerle muzieklotto   

maandag 14 januari 2019 15:00:    vlasbloeme zintuigenspel   

dinsdag 15 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Heidi aromabad   

dinsdag 15 januari 2019 10:00:    Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 15 januari 2019 15:00:    zonnebloeme soep maken   

woensdag 16 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Ann aromabad   

woensdag 16 januari 2019 10:00:      voorbereding uitstap       

woensdag 16 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Ann fruit- en groentenlotto   



woensdag 16 januari 2019 14:00:    Veerle toneel 't GAT voor bewoners van Geluveld 

woensdag 16 januari 2019 15:15:    Forum Muziek met Jef   

donderdag 17 januari 2019 09:00:    badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 17 januari 2019 09:00:    badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 17 januari 2019 09:00:    badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 17 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Veerle ganzenbord   

donderdag 17 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Winterquiz   

vrijdag 18 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Julie aromabad   

vrijdag 18 januari 2019 10:00:    Vlasbloeme Julie flipperkast   

vrijdag 18 januari 2019 15:00:    Forum Silvie Feest voor de jarigen   

vrijdag 18 januari 2019 15:15:    Vlasbloeme Julie Bingo   

                        

maandag 21 januari 2019 08:00:    Vlasbloeme gezellig ontbijt Vlasbloeme 1   

maandag 21 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

maandag 21 januari 2019 10:00:    vlasbloeme ping pong spel   

maandag 21 januari 2019 14:00:    leefruimtes Veerle Nieuwjaarstraktaat van kapster 
Christelle 

  

maandag 21 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Letterspel 'Muziek'   

dinsdag 22 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   



dinsdag 22 januari 2019 10:00:    Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 22 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Jef knipselkrant met Jef   

dinsdag 22 januari 2019 15:00:    Zonnebloeme tiramisu met speculoos   

woensdag 23 januari 2019 08:00:    Vlasbloeme gezellig ontbijt vlasbloeme 2   

woensdag 23 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

woensdag 23 januari 2019 10:00:    kollebloeme Stephanie Valentijndecoratie   

woensdag 23 januari 2019 15:00:    Stephanie kamerbezoek   

woensdag 23 januari 2019 15:00:    afwerken maandprogramma       

woensdag 23 januari 2019 15:15:    Forum Muziek met Jef   

donderdag 24 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Lynn aromabad   

donderdag 24 januari 2019 10:00:    Horizon Veerle easy-yoga   

donderdag 24 januari 2019 10:00:    handverzorging       

donderdag 24 januari 2019 15:30:    ziekenzalving voor nieuwe bewoners       

vrijdag 25 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Lynn aromabad   

vrijdag 25 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Lynn levensloopspel   

vrijdag 25 januari 2019 15:15:    Vlasbloeme Lynn Bingo   

                        

maandag 28 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

maandag 28 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Stephanie Pim pam pet   



maandag 28 januari 2019 10:00:    Veerle voetbadjes   

maandag 28 januari 2019 14:30:    Forum Stephanie Start to Sing daarna koffie   

maandag 28 januari 2019 14:30:    planning uitstappen 2019       

dinsdag 29 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

dinsdag 29 januari 2019 10:00:    Vlasbloeme Veerle & Tessa Groepsgymnastiek   

dinsdag 29 januari 2019 15:00:    Zonnebloeme Veerle           

dinsdag 29 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Tessa volksspelen   

woensdag 30 januari 2019 08:00:    Zonnebloeme Veerle gezellig ontbijt Zonnebloeme   

woensdag 30 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Julie aromabad   

woensdag 30 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Julie beroepenspel   

woensdag 30 januari 2019 15:00:    hand- en voetverzorging op kamer       

woensdag 30 januari 2019 15:15:    Forum Veerle Muziek met Jef   

donderdag 31 januari 2019 09:15:    Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

donderdag 31 januari 2019 10:00:    vlasbloeme Tessa krant voorlezen   

donderdag 31 januari 2019 15:00:    Kollebloeme Tessa spelnamiddag   

donderdag 31 januari 2019 15:00:    vlasbloeme Veerle spelnamiddag   

              



D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Activiteit Locatie Memo         

dinsdag 1 januari 2019 GELUKKIG NIEUWJAAR   

woensdag 2 januari 2019 15:00:  Muziek Forum Jorne Muziek met Jef in 't Forum.     

donderdag 3 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

donderdag 3 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit De Vriendenkring Silvie UNO     

donderdag 3 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit De Vriendenkring Jorne Letterspel ' Nieuwjaar'     

donderdag 3 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie Aangepast ganzebord.     

vrijdag 4 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

vrijdag 4 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/   Beweging 't Gezelschap Silvie Gymnastiek.     

vrijdag 4 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Lore Swingo     

                              

maandag 7 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

maandag 7 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/    Beweging De Vriendenkring Silvie Dans je fit!     

maandag 7 januari 2019 14:00:  Administratieve taken op afdeling hoge platse 
Silvie 

Wegnemen kerstdecoratie. 
Winter in huis brengen. 

maandag 7 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Kimberly Volksspelen van Roger.     

dinsdag 8 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Emmelie Levensloopspel.     

woensdag 9 januari 2019 09:00:  Aromabad Aromabad Marian             



woensdag 9 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Marian Pieke zot jagen.     

woensdag 9 januari 2019 15:00:  Welness Relaxatie op kamer Lore Aromatherapie: handmassage op kamer. 

woensdag 9 januari 2019 15:00:  Muziek Forum             

donderdag 10 januari 2019 09:00:  Aromabad Aromabad Silvie             

donderdag 10 januari 2019 09:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Marian Groente- en fruitlotto.     

donderdag 10 januari 2019 10:30:  Culinair genieten Feestmaaltijd voor het Nieuwe Jaar 2019! 

donderdag 10 januari 2019 15:00:  Wellness Relaxatie op kamer Nancy Handverzorging.     

donderdag 10 januari 2019 15:30:  Muziek Koorvrienden zingen voor ons.   

vrijdag 11 januari 2019 09:00:  Aromabad Aromabad Silvie             

vrijdag 11 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/   Beweging 't Gezelschap Silvie Gymnastiek     

vrijdag 11 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Kimberly Bingo     

vrijdag 11 januari 2019 15:00:  Individuele activiteit   VZP: Voor ik het vergeet.         

                              

maandag 14 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

maandag 14 januari 2019 10:00:  Koken De Vriendenkring Silvie Wafeldeeg maken.     

maandag 14 januari 2019 15:00:  Feest van de jarigen De Vriendenkring Nancy Koffietafel met wafelenbak voor onze jarige 
bewoners van december en januari. 

maandag 14 januari 2019 15:00:  Feest van de jarigen 't Gezelschap Silvie Koffietafel met wafelenbak voor onze jarige 
bewoners van december en januari. 

dinsdag 15 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

dinsdag 15 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie Dobbelen.     



dinsdag 15 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit De Vriendenkring Cindy Volksspelen.     

dinsdag 15 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie Volksspelen.     

woensdag 16 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

woensdag 16 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

woensdag 16 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Kimberly Indoor petanque     

woensdag 16 januari 2019 13:30:  Uitstap   Toneel 't Gat         

woensdag 16 januari 2019 15:00:  Muziek Forum             

donderdag 17 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

donderdag 17 januari 2019 10:00:  Gespreksactiviteit 't Gezelschap Silvie             

donderdag 17 januari 2019 15:00:  Koken De Vriendenkring Silvie Groentesoep maken.     

vrijdag 18 januari 2019 09:00:  Andere Kimberly Voorbereiding activiteiten: muzikaal pak 
maken. 

vrijdag 18 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

vrijdag 18 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/    Beweging 't Gezelschap Gymnastiek 
Silvie 

    

vrijdag 18 januari 2019 15:00:  Feest van de jarigen Forum Feest van de jarigen in 't Forum. 

vrijdag 18 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit  't Gezelschap Kimberly Bingo     

vrijdag 18 januari 2019 15:00:  Welness Relaxatie   Handmassage op kamer.         



maandag 21 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

maandag 21 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit De Vriendenkring Silvie Dobbelen.     

maandag 21 januari 2019 14:30:  Culinair genieten De Vriendenkring  
Emmelie 

Nieuwjaarstraktaat door kapster Christelle. 

maandag 21 januari 2019 14:30:  Culinair genieten 't Gezelschap Silvie             

maandag 21 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit De Vriendenkring 
Emmelie 

Muzikaal pak.     

maandag 21 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie Muzikaal pak.     

dinsdag 22 januari 2019 15:00:  Koken De Vriendenkring Cindy Wintersoep met wortel en pastinaak. 

dinsdag 22 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Emmelie Kaart- en spelnamiddag. 

woensdag 23 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

woensdag 23 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Jorne Koffer vol oude voorwerpen.     

woensdag 23 januari 2019 15:00:  Muziek Forum Muziek met Jef in 't Forum.     

woensdag 23 januari 2019 15:00:  Welness Relaxatie op kamer Jorne             

donderdag 24 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

donderdag 24 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie             

donderdag 24 januari 2019 15:30:  Eucharistie-viering kapel Silvie Ziekenzalving voor de nieuwe bewoners sedert 
augustus. 

vrijdag 25 januari 2019 08:10:  Culinair genieten 't Gezelschap Silvie Gezellig ontbijt.     



vrijdag 25 januari 2019 09:00:  Aromabad aromabad Jorne             

vrijdag 25 januari 2019 10:00:  Welness Relaxatie op kamer Jorne Handmassage.     

vrijdag 25 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/    Beweging 't Gezelschap Silvie Gymnastiek     

vrijdag 25 januari 2019 15:00:  Individuele activiteit op kamer Silvie VZP: Voor je het vergeet     

vrijdag 25 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Nancy Bingo     

                              

maandag 28 januari 2019 08:10:  Culinair genieten De Vriendenkring Silvie Gezellig ontbijt.     

maandag 28 januari 2019 10:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie UNO     

maandag 28 januari 2019 14:30:  Muziek Forum Silvie en Jorne Start to sing.     

dinsdag 29 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

dinsdag 29 januari 2019 10:00:  Gymnastiek/    Beweging De Vriendenkring Silvie Dans je fit!     

dinsdag 29 januari 2019 15:45:  Thema activiteit Forum Silvie en Lore Djembé     

woensdag 30 januari 2019 15:00:  Muziek Forum             

donderdag 31 januari 2019 09:00:  Aromabad                   

donderdag 31 januari 2019 09:30:  Wellness Relaxatie De Horizon Silvie Yoga.     

donderdag 31 januari 2019 15:00:  Spelactiviteit 't Gezelschap Silvie Kaart- en spelnamiddag.     

 


