
 

                                                                   

  

 

 
 

Zondag 1 november: 

Allerheiligen 

Maandag 2 november: 

Allerzielen 

 

Woensdag 11 november: 

Sint- Maarten 

 

 

Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: www.zorgcentrumsintjozef.be

 

 

De zon, 

Met een afdruk van de liefde. 

Met het vertrouwen en de hoop. 

Beseffend dat ondanks gemis, 

het leven verder loopt. 

Waar de dag verwelkomd wordt, 

met blijdschap en met een lach. 

Koesterend in warmte, 

wordt een leven stil herdacht. 

De zon is blijven schijnen. 

Ontvang de lichte weerspiegeling. 

Alles komt goed! 

Vertrouw op de kracht van jouw 

herinnering.  
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Allerheiligen en Allerzielen 

 

November 

De herfst is de voorbode. 

Bomen die hun vruchten loslaten.  

Bladeren die op de aarde vallen. 

Wij, mensen, zijn eindig. 

We staan allen voor de moeilijke opdracht 

om te leren loslaten. 

Om afscheid te leren nemen. 

Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. 

Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien. 

Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren. 

De grafstenen blijven ons aanspreken: 

de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld. 

Geliefde overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen. 

Ach nee, het mag ons niet droevig stemmen. 

Laten we aanvaarden. 

Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid  

en de liefde, van het geluk van kleine dingen. 

De heiligen zijn ons voorgegaan. 

Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens,  

geen engelen. 

Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel. 

Mensen die oor en oog hadden voor anderen, 

die met grote tederheid en zorg leefden 

voor hun naaste dichtbij en veraf. 

Allerheiligen. 

Het is uitgenodigd worden om te leven 

voor de liefde en de gerechtigheid. 

Het is zijn zoals een chrysant: 

niet pronken met jezelf maar denken aan anderen. 

Zo is het ook met Allerzielen. 

Onze geliefde overledenen blijven gedenken. 

Omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd. 

Want liefde sterft niet, nooit. 

Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid  

in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen. 

 

   Zalige Hoogdag van ALLERHEILIGEN  Christine 

 

 



Pastorale agenda voor de maand NOVEMBER 

Beste bewoners vanaf november gaan de gebedsmomenten op dinsdag en 

de eucharistieviering op donderdag  

door in de kapel om 15 uur 

 

Pastoraal aanbod in het Zorgcentrum  

 

 zaterdag 31 oktober: gebedsviering  ALLERHEILIGEN om 15 uur 

 maandag 2 november: Herdenkingsviering voor de overleden bewoners 

van het Zorgcentrum sedert 1 november 2019 om 15 uur 

 dinsdag 3 november: gebedsmoment Allerzielen om 15 uur 

 woensdag 4 november: gebedsviering voor de bewoners van de Warande 

“ Allerzielen” om 15 uur 

 donderdag 5 november: eucharistieviering om 15 uur 

 vrijdag 6 november: Herdenkingsviering voor onze overleden bewoners 

om 15 uur 

 dinsdag 10 november: gebedsmoment Wapenstilstand om 15 uur 

 donderdag 12 november: eucharistieviering om 15 uur 

 dinsdag 17 november: gebedsmoment  Vergevingsgezind zijn om 15 uur 

 donderdag 19 november: eucharistieviering om 15 uur 

 dinsdag 24 november: gebedsmoment Wees waakzaam om 15 uur 

 donderdag 26 november: eucharistieviering om 15 uur 

 

Op maandag 2 en vrijdag 6 november herdenken we onze overleden bewoners 

tijdens  herdenkingsviering in de kapel.  

 

Eucharistievieringen uitgezonden op TV  

 

  zondag 1 november: Hoogdag van ALLERHEILIGEN  

 Eurovisie om 11 uur vanuit de Sint-Martinuskerk in Sneek 

 (Nederland) op kanaal 31 

 zondag 8 november op kanaal 31: 

            H. Petruskerk, Roelofarendsveen, 10 uur, NPO 2 (Nederland) 

 zondag 15 november op kanaal 1: 

 Basiliek O.-L.- Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10 uur, kanaal 1 

 zondag 22 november op kanaal 31: 

 Sint-Jozefkerk, Helmond, 10 uur, NPO 2 (Nederland) 

 zondag 29 november: éérste zondag van de advent kanaal 1 

 O.L.V. Geboortebasiliek, Tongeren, 10 uur, één 

 



 

Beste bewoner je bent steeds welkom in de kapel voor een gebed, een stil 

moment…..je mag me gerust aanspreken of vragen om jullie te begeleiden. 

 

Lieve bewoners ik wens jullie verder veel moed,  

 en hou jullie goed!!! 

 

Pastoraal coördinator  Christine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEWONERSNIEUWS 

OVERLEDEN BEWONERS 

Hopelijk brengt de tijd  

Straks wat rust in je gedachten 

en kunnen mooie herinneringen 

de pijn van het verlies verzachten 

 
Mevrouw Staelens Adrienne 

Echtgenote van de heer Jerome Jacques (1980) 
Geboren in Izegem op 27 oktober 1920 en zachtjes heengegaan, omringd door familie, 

in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke op dinsdag 29 september 2020, 
gesterkt door de sacramenten van de zieken. 

 
Mevrouw Desrousseaux Maria 

Echtgenote van de heer Maurice Espeel 

Geboren in Zandvoorde (Zonnebeke) op 7 september 1936 en zachtjes ingeslapen 

in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke  op vrijdag 2 oktober 2020, 

gesterkt door de sacramenten van de zieken. 

 

Mevrouw Vanlerberghe Rosa 

Dochter van wijlen Emiel en Romani Vanlerberghe – Tanghe 

Geboren in Zonnebeke op 24 februari 1928 en 

zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke op 

zaterdag 3 oktober 2020, gesterkt door het ziekensacrament. 

 



Mevrouw Maes Leona 

Echtgenote van de heer Camille Vanlerberghe (2016) 

Geboren te Beselare op 3 februari 1929 en 

zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum St.-Jozef 

 in Zonnebeke op zondag 4 oktober 2020. 

 

Zuster Depreitere Godelieve 

Zij ontving het leven te Brugge op 7 maart 1933. 

De Heer nodigde haar uit tot een leven van volledige toewijding aan Hem, 

in de Congregatie O.L. Vrouw-ten-Bunderen, te Moorslede, op 9 augustus 1958. 

De Heer nam haar definitief tot zich, te Zonnebeke, op zondag 4 oktober 2020. 

 

Mevrouw Nuytten Dina 

Echtgenote van de heer Marcel Claeys (2014) 

Geboren te Beselare op 7 februari 1932 en zachtjes heengegaan in  

het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke op vrijdag 9 oktober 2020,  

gesterkt door de sacramenten van de zieken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN ‘GEZELLE’ 

Er zijn geen nieuwe bewoners in de Gezelle. 

NIEUWE BEWONERS ASSISTENTIEWONINGEN “ZONNEBEEK” 

Er zijn geen nieuwe bewoners in de Zonnebeek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER VAN HET ZORGCENTRUM: 

 Mevrouw Tahon Godelieve wordt  87 jaar. 

 De heer Pattyn Antoon wordt 90 jaar. 

 Mevrouw Derdaele Angele wordt 93 jaar. 

 Mevrouw Verfaillie Clara wordt 87 jaar. 

 De heer Devreker Cyriel wordt 94 jaar.  

 Mevrouw Meuleman Rita wordt 67 jaar. 

 Mevrouw Durnez Henriette 90 jaar. 

 De heer Lepere Freddy wordt 68 jaar. 

 Mevrouw Battel Maria wordt 103 jaar. 

 Mevrouw Crombez Jeanette wordt 82 jaar. 

 Mevrouw Vanlerberghe Jeanne wordt 86 jaar. 

 Zuster Van Keirsbilck Odette wordt 91 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER  

ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 

Er zijn geen jarigen voor de maand november.  

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE” 

 Mevrouw Vandevelde Anna wordt 90 jaar. 

 De heer Osstyn André wordt 88 jaar. 

 
 

MEDEWERKERSNIEUWS 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER: 

 De heer Davy Robyn wordt 40 jaar. 

 De heer Jorne Coppens wordt 21 jaar. 

 De heer Mathias Platteeuw wordt 31 jaar. 

 Mevrouw Claudia Fraeye wordt 45 jaar. 

 Mevrouw Lieselot Fleurbaey wordt 22 jaar. 



 Mevrouw Alexandra Desmet wordt 23 jaar. 

 Mevrouw Dominique Debruyne wordt 60 jaar. 

 Mevrouw Kathleen Castelein wordt 55 jaar. 

 Mevrouw Lisa De Windt wordt 21 jaar. 

 Mevrouw Vera Masschelein wordt 59 jaar. 

 

WEETJE EN DATJE 

 

NOVEMBERSPREUK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT-MAARTEN: 

Woensdag 11 november is het Sint-Maarten! 

Tijdens deze week kunnen jullie smullen van lekkere Sint-Maartens koeken 
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VALPREVENTIE: 

Jonger dan je denkt 

In dit zunnegazetje zullen terug we iedere maand twee oefeningen uit de 

oefensessies van de video’s van ‘jonger dan je denkt’ herhalen. Hierdoor kun je 

deze zelf uitvoeren op kamer. 

Hoofd draaien in zit 
 

 
 
 
Je zit mooi recht in de stoel, met je 
zitvlak diep achterin. Je kan de zitting 
of de rugleuning vastnemen om stabiel 
te zitten. Je voeten maken goed 
contact met de grond. Of als je in een 
rolwagen zit, met de voetsteunen van 
de rolwagen. 
Je strekt je rug wat naar voren, en 
brengt je hoofd rechtop. Vanuit die 
positie draai je je hoofd zonder te 
buigen langzaam naar links. Hierbij 
trek je je linker schouder niet op! Je 
blijft kijken op dezelfde hoogte en 
buigt het hoofd niet.   
Daarna kijk je terug naar voor en 
breng je je hoofd terug recht op je 
romp. Nu kan je draaien naar de 
rechter kant en breng je langzaam je 
hoofd terug in beginpositie. Bij pijn of 
duizeligheid, beperk je de 
bewegingsuitslag. 
Deze oefening doen we, langzaam, 10 
keer. 
 

Benen achterwaarts heffen in stand 

 
 
Zet een stoel met de rugleuning naast 
je, of sta naast de tafel zodat je, indien 
nodig, de stoel of de tafel kunt 
vastpakken. Je staat in rechtopstaande 
positie, je voeten iets uit elkaar.  Je 
plaatst je beide handen in je lendenen. 
Nu breng je je gewicht op je linker 
been en strek je je rechter been 
gestrekt naar achteren uit. Zet je 
rechter voet weer stevig op de grond. 
Daarna doe je hetzelfde met je linker 
been terwijl je je gewicht op je rechter 
been brengt. Deze oefening doen we 
voor beide benen 10 keer. Blijf hierbij 
mooi rechtop. 
Je kan je armen ook gespreid houden 
bij het uitvoeren van deze oefening. 
 

 

 

 



MOBIELE REACTIVATIE MET CARINE 

Kerstkaarten 
 
Stilletjes aan beginnen we met het maken van de kerstkaarten in verschillende 
technieken. 
Zo kunnen we kaarten naaien, stempelen, embossen, foliën,….. al deze technieken 
gaan we in de loop van de volgende maanden eens uitproberen. 
We zijn reeds van start gegaan met oude cd-roms, waar we gaatjes inboren via 
een patroon. 
Daarna naaien we  het patroon met naald en draad. 
Wie hier graag wil aan meehelpen geef  het gerust door aan Carine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zoek naar een leuke bezigheid voor op kamer? 
 
Tijdens de herfst- en wintermaanden kan het gezellig zijn om een  leuke en 
rustige bezigheid te hebben op kamer zoals breien, naaien, haken, puzzels maken, 
boeken lezen, woordzoekers invullen,… 
Geef gerust een seintje ik kijk wat ik voor je kan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De week van de smaak : De smaak van geluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 12 tot 22 november gaan we met z'n allen op zoek naar 'De Smaak van 
Geluk'. Ook jij hebt ongetwijfeld een favoriet gerecht waar je altijd kan van 
genieten en, al is het maar even, steeds weer oprecht gelukkig van wordt.  

Het koekje bij je koffie, het soldaatje dat je in je eitje dopt, de vers geplukte 
aardbei of dat stukje cake volgens het recept van je oma, die extra toef slagroom 
of het overheerlijke stukje chocolade... Stiekem je bord uitlikken of met je vingers 
de pot uitlikken. Waar word jij gelukkig van?  

Deel je leukste verhalen en anekdotes over hoe je kon genieten van je eerste zelf 
gekweekte groenten, over die keer dat je betrapt werd met je mond vol chocolade 
of met dat glaasje te veel op, over een uitzonderlijke gastronomische ervaring of 
over dat romantisch dinertje.  

Tijdens de Week van de Smaak gaan we ook op zoek naar culinaire 
herinneringen en ervaringen die je gelukkig maakten of jullie samen brachten, 
naar de kleine geneugten van het leven, naar je guilty pleasures( heimelijk 
pleziertje)  of je favoriete opkikkertje.. 
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EEN KLEINE GREEP UIT DE ACTIVITEITEN VAN DVC DE COMPANIE 

"Week van de appel" (28/09 - 02/10) 
 
Dagelijks werden onze gebruikers verwend met een zelfgemaakt dessert waarin 
telkens onze zelfgekweekte appeltjes centraal stonden.  
Een overzicht van al het lekkers: 
 

Maandag: Appeltaart 
Dinsdag: Appelbeignets 

Woensdag: Appeltje in de oven 
Donderdag: Appelflappen 

Vrijdag: Clafoutis van appel 
 

Ook waagden we ons aan zelfgemaakte verse druivensap…mmm lekker. 
De creatievelingen onder ons maakten bloemstukjes om mee naar huis te nemen. 
 

  



“Casino- Companie” 

We  hebben ons deze maand van onze creatieve kant laten zien en maakten een 

nieuw spelbord gebaseerd op het gekende “Roulette-spel”. Het nieuwe spel werd 

op 26/10 voor de eerste keer uitgetest en goedgekeurd. 

“Casino-Companie” laat onze gebruikers inzetten en voorspellen op welke kleur 

en cijfer het kogeltje terecht zal komen. “Faites vos jeux” roept dan onze Croupier 

voordat  de cilinder gedraaid wordt. Spannend….. 

Hier word niet gespeeld voor het grote geld maar voor de fun, of hoogstens een 

extra koek bij de koffie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een interview met….. 

Naam: Durnez Henriette  

Geboortedatum: 18/11/1930 

Afdeling bewoner: d’Hoge Platse                      

 

 

 
 Ben je getrouwd?                     JA/ NEE 

 Heb je broers/zussen?           JA/NEE 

 Heb je kinderen?                      JA/NEE 

 

 Ik hou van? Samen zijn met mijn familie 

Ik heb een hekel aan? Ruzie 

 

 

Mijn favoriete… 

 Eten/gerecht  Frieten met biefstuk 

 Plaats  Beselare 

 Liedje  Muziek van Will Tura 

Dilemma’s! 

Herfst    Lente 

Erwten   Bloemkool  

Tv kijken   Muziek luisteren  



 

 

WOORDZOEKER SINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

  



 

EVEN TERUGBLIKKEN 

 

 

 

Afdeling Warande De tijd van toen… 

Het strijkijzer voor up de stove, de petroleumlampe of kinke, de kaffiemolen of de passé 

vite,… Voorwerpen die onze bewoners vroeger gebruikten en bij het terug zien nu, heel 

wat verhaal op gang brengen. 

Een leuke namiddag die veel herinneringen oproepen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vlasbloeme 
            

Datum Uur Locatie Activiteit       

maandag 2 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

maandag 2 november 2020 10:00:  zonnebloeme Veerle krant voorlezen   

maandag 2 november 2020 15:00:  kollebloeme Veerle vogelvoeder maken   

maandag 2 november 2020 15:00:  kapel herdenkingsviering voor overleden bewoners van het afgelopen jaar   

dinsdag 3 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

dinsdag 3 november 2020 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgymnastiek   

dinsdag 3 november 2020 15:00:  zonnebloeme Veerle Nederlandstalige artiesten   

dinsdag 3 november 2020 15:00:  kapel gebedsmoment 'Allerzielen'   

woensdag 4 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

woensdag 4 november 2020 15:15:  vlasbloeme Veerle muzikale bingo   

donderdag 5 november 2020 09:00:  kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 5 november 2020 10:00:  vlasbloeme Veerle bingo   

donderdag 5 november 2020 15:00:  kollebloeme Veerle muzikaal letterspel   

donderdag 5 november 2020 15:00:  kapel eucharistieviering   

                        

maandag 9 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

maandag 9 november 2020 10:00:  kollebloeme Veerle krant voorlezen   

maandag 9 november 2020 15:00:  vlasbloeme Veerle volksspelen   

maandag 9 november 2020 17:00:  kollebloeme Sint-maartenskoeken met warme chocolademelk KB   

dinsdag 10 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

dinsdag 10 november 2020 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgymnastiek   



dinsdag 10 november 2020 15:00:  kollebloeme Veerle Nederlandstalige artiesten   

dinsdag 10 november 2020 15:00:  kapel gebedsmoment 'Wapenstilstand'   

dinsdag 10 november 2020 17:00:  zonnebloeme + 
vlasbloeme links 

Sint-Maartenskoeken met warme chocolademelk ZB + VB li   

        

donderdag 12 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

donderdag 12 november 2020 10:00:  zonnebloeme bingo   

donderdag 12 november 2020 15:00:  vlasbloeme Veerle quiz rond voeding nav week van de smaak   

donderdag 12 november 2020 15:00:  kapel eucharistieviering   

donderdag 12 november 2020 17:00:  vlasbloeme rechts Sint-maartenskoeken met warme chocolademelk VB re   

                        

WEEK VAN DE SMAAK     

maandag 16 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

maandag 16 november 2020 10:00:  vlasbloeme Veerle de westvloamsche toale   

maandag 16 november 2020 15:00:  zonnebloeme diabetisdessert nav dag van de diabeticic   

dinsdag 17 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

dinsdag 17 november 2020 10:00:  kollebloeme Veerle groepsgymnastiek   

dinsdag 17 november 2020 15:00:  kapel gebedsmoment 'vergevingsgezind'   

dinsdag 17 november 2020 15:30:  kollebloeme Veerle quiz rond voeding nav week van de smaak   

donderdag 19 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

donderdag 19 november 2020 10:00:  kollebloeme Veerle gezelschapsspelen   

donderdag 19 november 2020 15:00:  kapel eucharistieviering   

donderdag 19 november 2020 15:30:  zonnebloeme Veerle quiz rond voeding nav week van de smaak   

                        

maandag 23 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   



maandag 23 november 2020 10:00:  zonnebloeme veerle de westvloamsche toale   

maandag 23 november 2020 15:00:  kollebloeme Veerle havermoutkoekjes bakken   

dinsdag 24 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

dinsdag 24 november 2020 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgymnastiek   

dinsdag 24 november 2020 15:00:  zonnebloeme Veerle volksspelen   

dinsdag 24 november 2020 15:00:  kapel gebedsmoment 'wees waakzaam'   

woensdag 25 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

woensdag 25 november 2020 15:00:  vlasbloeme Veerle muzikaal letterspel   

donderdag 26 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

donderdag 26 november 2020 10:00:  vlasbloeme Veerle gezelschapsspelen   

donderdag 26 november 2020 15:00:  kapel eucharistieviering   

vrijdag 27 november 2020 09:15:  Badkamer KB Ria aromabad   

vrijdag 27 november 2020 10:00:  zonnebloeme Ria bingo   

vrijdag 27 november 2020 15:15:  Vlasbloeme Ria Bingo   

                        

maandag 30 november 2020 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad   

maandag 30 november 2020 10:00:  kollebloeme Veerle de westvloamsche toale   

maandag 30 november 2020 15:00:  vlasbloeme Veerle volksspelen   
 

 

 

 

 



D'Hoge Platse 
Datum Uur Locatie Activiteit       

dinsdag 3 november 2020 10:00:  De Vriendenkring Jolien Uno   

dinsdag 3 november 2020 15:00:  Op TV Gebedsmoment   

woensdag 4 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Uno   

woensdag 4 november 2020 14:00:  Forum Jolien Namiddag thema activiteit   

woensdag 4 november 2020 15:00:  De Vriendekring Jolien Quiz thema Sint   

donderdag 5 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Remiscentiekoffer   

donderdag 5 november 2020 15:00:  't Gezelschap Jolien Muzieknamiddag   

donderdag 5 november 2020 15:00:    Eucharistieviering       

vrijdag 6 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek   

vrijdag 6 november 2020 15:00:  Kapel Herdenkingsviering overleden bewoners in de kapel   

                        

maandag 9 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Keukenlotto   

maandag 9 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Letterspel thema Muziek   

maandag 9 november 2020 17:00:  't Gezelschap Rechts Jolien Gezellig avondmaal: Sint- Maartenskoeken   

dinsdag 10 november 2020 10:00:  De Vriendenkring Jolien Kaartenlotto   

dinsdag 10 november 2020 15:00:  Gebedsmoment Wapenstilstand       

dinsdag 10 november 2020 17:30:  ' t Gezelschap Midden Jolien Gezellig avondmaal: Sint-Maartenskoeken   

donderdag 12 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien West-Vlaamse toale   

donderdag 12 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Quiz   

donderdag 12 november 2020 15:00:    Eucharistieviering       

donderdag 12 november 2020 17:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig avondmaal: Sint - Maartenskoeken   



vrijdag 13 november 2020 10:00:  De Vriendenkring Jolien Gymnastiek   

vrijdag 13 november 2020 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo   

                        

dinsdag 17 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Vier op een rij   

dinsdag 17 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Gespreksnamiddag: week van de smaak   

dinsdag 17 november 2020 15:00:  Op TV Gebedsmoment   

woensdag 18 november 2020 10:00:  ' T Gezelschap Jolien Gesprekactiviteit naar aanleiding van de week van de smaak   

woensdag 18 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Week van de smaak: dessert maken   

donderdag 19 november 2020 10:00:  op kamer Handverzorging   

donderdag 19 november 2020 15:00:  't Gezelschap Jolien Culinair genieten naar aanleiding van de week van de smaak  
met aansluitend spel 

  

donderdag 19 november 2020 15:00:    Eucharistieviering       

vrijdag 20 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek   

vrijdag 20 november 2020 14:00:  De Vriendenkring Jolien Koffienamiddag naar aanleiding van de week van de smaak  
met aansluitend spel 

  

                        

maandag 23 november 2020 10:00:  De Vriendenkring Jolien Memory   

maandag 23 november 2020 15:00:  't Gezelschap Jolien Volksspelen   

dinsdag 24 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Dobbelsteenbingo   

dinsdag 24 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Volksspelen   

dinsdag 24 november 2020 15:00:  Op TV Gebedsmoment   

woensdag 25 november 2020 10:00:  ' T Gezelschap Jolien Krant voorlezen   

woensdag 25 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Swingo met de jubox   

donderdag 26 november 2020 10:00:  De Vriendenkring Jolien Gezelschapspelen   



donderdag 26 november 2020 15:00:  't Gezelschap Jolien Dobbelen   

donderdag 26 november 2020 15:00:    Eucharistieviering       

vrijdag 27 november 2020 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek   

vrijdag 27 november 2020 15:00:  De Vriendenkring Jolien Bingo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Warande 
            

  Datum Uur   Activiteit             

maandag 2 november 2020 09:15:    Aromabad         

dinsdag 3 november 2020 09:15:    Aromabad         

dinsdag 3 november 2020 15:00:    Gezelschapsspel         

woensdag 4 november 2020 09:15:    Aromabad         

woensdag 4 november 2020 15:00:    Aangepaste viering op de afdeling met Christine         

donderdag 5 november 2020 09:15:    Aromabad         

donderdag 5 november 2020 15:00:    Muziek bingo         

vrijdag 6 november 2020 09:15:    Aromabad         

vrijdag 6 november 2020 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 9 november 2020 09:15:    Aromabad         

maandag 9 november 2020 15:00:    Hobby en crea rond " De smaak van Geluk"  
met Evelyne 

        

dinsdag 10 november 2020 09:15:    Aromabad         

dinsdag 10 november 2020 17:00:    Sintmaartenskoeken         

woensdag 11 november 2020 09:15:    Aromabad         

woensdag 11 november 2020 15:00:    6 letterspel         

donderdag 12 november 2020 09:15:    Aromabad         

donderdag 12 november 2020 15:00:    De smaak van geluk: gezellige koffietafel van  
in de tijd van toen 

        

vrijdag 13 november 2020 09:15:    Aromabad         

vrijdag 13 november 2020 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 16 november 2020 09:15:    Aromabad         

maandag 16 november 2020 15:00:    Spel: geluksmomentjes met Evelyne         

dinsdag 17 november 2020 09:15:    Aromabad         

dinsdag 17 november 2020 10:00:    Deeg voor wafelenbak klaarmaken         

dinsdag 17 november 2020 15:00:    " De smaak van geluk" 
we maken samen wafels klaar 

        

woensdag 18 november 2020 09:15:    Aromabad         

woensdag 18 november 2020 15:00:    Reminiscentie         

donderdag 19 november 2020 09:00:    Zelfgemaakte frietjes klaarmaken         

donderdag 19 november 2020 09:15:    Aromabad         

donderdag 19 november 2020 15:00:    We zingen oude liedjes van toen met Evelyne         

vrijdag 20 november 2020 09:15:    Aromabad         



vrijdag 20 november 2020 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 23 november 2020 09:15:    Aromabad         

maandag 23 november 2020 15:00:    Reminiscentieactiviteit met Evelyne         

dinsdag 24 november 2020 09:15:    Aromabad         

dinsdag 24 november 2020 15:00:    Volksspelen van Roger         

woensdag 25 november 2020 09:15:    Aromabad         

woensdag 25 november 2020 15:00:    Pastinaaksoep maken         

donderdag 26 november 2020 09:15:    Aromabad         

donderdag 26 november 2020 15:00:    Creatief bezig zijn met Evelyne         

vrijdag 27 november 2020 09:15:    Aromabad         

vrijdag 27 november 2020 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 30 november 2020 09:15:    Aromabad         
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