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Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: 

www.zorgcentrumsintjozef.be

 

’t Zunnegazetje Januari 

Wat ik je wens is 

Een nieuw jaar vol goede moed 

Een hoofd vol vertrouwen 

Veel liefde van de jouwen 

Laat het oude jaar maar gaan 

En ga er vol vertrouwen tegenaan! 

mailto:info@zorgcentrumsintjozef.be
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Beste bewoners en familieleden, 

Verleden jaar in 2019 eindigde de kerstboodschap in onze traditionele 

kerstviering als volgt; 

“Beste mensen, ik wens dan ook dat we niet alleen in deze kerstdagen maar van 

elke dag in 2020 een TE Dag maken. Laat ons TE-samen, TE eenvoudige, TE 

naïeve maar vooral “TE-VREDEN”wereld  maken.” 

“You ain’t seen nothing yet” “Je hebt nog niets gezien” is niet alleen de titel van 
een populaire popsong uit de jaren 70 (moet je eens opzoeken) maar geeft perfect 
weer wat we in 2020 meemaakten.  
 
Het Te-gevoel in 2019 was een regenbuitje in vergelijking met de tsunami die we 
in 2020 meemaakten. 2020 was pas echt een TE-jaar. 
 
We moeten teruggaan naar de tweede wereldoorlog om voor deze gebeurtenissen 
een evennaaste te vinden. Dat wil natuurlijk zeggen dat velen van ons, die deze 
oorlogsperiode niet meemaakten, voor het eerst van hun sokkel geblazen werden 
en hun normale leven in corona-mist zagen op gaan. Alle reizen annuleren, geen 
echte lessen meer, geen restaurantbezoekjes, geen gezellige drink met de 
vrienden, thuiswerk alom, enzoverder. Zij die de tweede wereldoorlog 
meemaakten hoorde ik meermaals zeggen dat de coronaperiode veel erger is 
omdat we de vijand niet zien en hij overal kan opduiken.  
 
Geï mporteerd vanuit China dwong het virus ons om anders te gaan leven. 
“AGALEV”. Waar is de tijd dat die alternatieve beweging vond dat het allemaal de 
verkeerde kant op ging. Over hoe we de natuur mishandelen hebben ze gelijk 
gekregen. Lees het laatste boek van Sir David Attenborough “Een leven op onze 
planeet” maar eens. Het is serieus verschieten welke weg we op gaan en hoe 
dringend de attitudewijziging zal nodig zijn bij elke bewoner van deze planeet. 
 
Waar AGALEV echter maar een heel klein beetje gelijk had was hun stelling dat 
iedereen egoï stischer werd. We moeten toch toegeven dat we in deze Covid-
periode sterk ervaren heeft hoe sociaal we allemaal wel zijn. We waren het 
vergeten of vonden het allemaal te vanzelfsprekend hoe we anderen nodig 
hebben om zelf vol te leven. Eens een week alleen in het begin van de Lockdown 
kon deugd doen maar al gauw was het eenzaamheid troef. Bij elke versoepelingen 
ging een zucht van tevredenheid door alle generaties maar het mocht helaas nooit 
lang duren. We werden alsmaar overstelpt met strengere maatregelen tot we nog 
in heel beperkte kring kerstmis mogen vieren om het virus in toom te houden. En 
dat het in toom moet gehouden worden, daar kunnen we van meespreken. Het is 
een agressief, onvoorspelbaar virus dat enorm veel schade aanricht. In ons huis 
moesten we 2 keer met man en vrouw alles uit de kast halen om de besmetting 
onder controle krijgen en tot op vandaag zijn we heel alert en wegen we constant 
versoepeling en veiligheid af tegenover elkaar.  
 
Gelijk hoe, ook wij staan te popelen om in 2021 weer het sociaal dier te kunnen 
zijn dat we in wezen allemaal zijn. In eerste instantie voor die warme zorg MET 
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knuffelcontact voor onze bewoners maar ook de spontane praatjes met familie en 
vrijwilligers zonder dat masker op ons gezicht. We hadden zoveel plannen voor 
2020 in huis en we geven die zeker niet op. Ze zaten even in de frigo en we zullen 
ze zodra het kan  opwarmen en serveren.  
Het belangrijkste dat we nu nodig hebben is de verdere ontwikkeling van het 
Covid-vaccin dat redding kan brengen, als we tenminste massaal het vaccin gaan 
nemen! In een kerstboodschap kan je niet wetenschappelijk worden maar het zijn 
uitzonderlijke tijden dus kijk vooral naar correcte info over het vaccin op bv. 
www.knack/nieuws/factcheck.be om vast te stellen hoe veel gestoorde mensen 
nog rondlopen en er hun plezier in hebben het enige redmiddel in een slecht 
daglicht te stellen. 
 
De kerstwens is in deze coronatijd misschien heel vanzelfsprekend: 
“dat we samen in het “nieuwe normaal” van 2021 coronavrij kunnen zorgen 

en leven”. 
 
En dat we vooral beseffen en dankbaar mogen zijn aan allen die ons door de 
coronacrisis geloodst hebben en tevens lessen trekken uit de ongeremde manier 
van leven die hoogst waarschijnlijk tot dergelijke crisissen leidt maar vooral dat 
het nu bewezen is dat we eigenlijk niet zonder “anderen” kunnen.  
 
NIEMAND. 
 
Ik wens u alsnog mooie kerstdagen “en petit comite ” en we zien uit naar een 
vaccinrijk 2021. 
 
Reynaert P.            Directeur Zorgcentrum Sint Jozef 
Zonnebeke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knack/nieuws/factcheck.be
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Beste bewoner, 

Eerst en vooral wens ik U persoonlijk een  

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

Samen zijn we terug het Nieuwe Jaar 2021 ingezet, hopelijk een jaar met minder 

zorgen, bekommernissen , plichten ….  

dan het voorbije jaar. 

Het jaar 2020 zal wellicht in ons geheugen gegrift staan als een jaar van blijf in uw 

kot zoals Maggy Deblock het ons aangaf  

bij het begin van de corona pandemie. 

En inderdaad de angst om besmet te worden werd reëel, overal rondom ons 

hoorden we van mensen die besmet werden, ook stierven er veel mensen aan dit 

virus. 

Maanden waarin eucharistievieringen niet meer toegelaten werden, zelfs bij een 

uitvaart mogen er enkel vijftien mensen samen komen om afscheid te nemen van 

hun dierbaren,  

en dit ook met de nodige voorzorgsmaatregelen. 

Ook hier bij ons in het Zorgcentrum werd het bezoek tot een minimum herleid, 

geen uitstappen meer, geen gezamenlijke activiteiten, alles werd tot een 

minimum beperkt  

en in kleine groepen. 

Maar met het nieuwe jaar hopen we om 2020 achter ons te laten en met nieuwe 

moed het nieuwe jaar in te zetten.  

Het belooft hoopvol te worden, vanaf januari- februari worden we ingeënt zodat 

veel meer mogelijk wordt,  

eens komt alles GOED! 

De voorbije maanden danken we heel speciaal de directie , en alle medewerkers 

zich met hart en ziel hebben ingezet, om jullie lieve bewoner nabij te zijn op 

zoveel manieren,  

dit om ons leven draaglijker te maken………… de vele warme , liefdevolle attenties,  

de verwennerijen,  

en nog zoveel meer……… teveel om op te noemen. 

 

 

Hierbij een bezinning van Franciscus van Assisi. 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 

Geef me de kracht om he verschil te zien. 

Christine 
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Laten we proberen te doen zoals de Driekoningen: 

Geef ons de moed om wijs te zijn 

en om op zoek te gaan 

naar wat echt goed is in het leven. 

Help ons om dat spoor nooit uit het oog te verliezen, 

ook al lijkt het soms naïef of te klein om iets te betekenen. 

 

Geef ons de kracht om door te zetten 

en onze ster niet uit het oog te verliezen: 

de ster van vrede voor iedereen, 

van zorg voor elkaar en voor onze aarde. 

Houd die ster stralend levendig in ons hart, ook als er donkere wolken van 

onheilsberichten aan de hemel hangen. 

 

Geef ons medestanders op onze weg naar uw rijk van vrede, 

mensen die ons steunen en inspireren. 

Laat ons zelf ook goede medestanders zijn, 

zodat niemand die weg alleen moet gaan. 

 

Laat de wijsheid van de wijzen uit het oosten 

neerdalen in de harten en hoofden van onze studenten en professoren, zodat ze met een 

helder hoofd en een warm hart 

in de examentijd het beste van zichzelf mogen geven. 

 

God, de wijzen uit het oosten waren vervuld van vreugde 

toen ze uw zoon Jezus gevonden hadden. 

Vul ook ons hart met geluk als we U in ons leven ontmoeten, 

in grote en kleine gebeurtenissen, 

bij vrienden en vreemdelingen, telkens opnieuw. 

 

Kolet Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wensen Christine. 
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Pastorale agenda voor de maand JANUARI 

Alle vieringen kunnen gevolgd worden op jullie TV via kanaal 90 

 

 Donderdag 31 december om 15 uur : Gebedsviering  H. Familie 

 Dinsdag 5 januari om 15 uur Gebedsmoment Nieuwjaar 

 Donderdag 7 januari om 15 uur Gebedsviering: Drie Koningen 

 Dinsdag 12 januari om 15 uur Gebedsmoment Het Nieuwe Jaar 

 Woensdag 13 januari om 15 uur Gebedsviering voor de bewoners van de 

Warande “Nieuwjaar”  

 Donderdag 14 januari om 15 uur: Gebedsviering Doopsel van de Heer 

 Dinsdag 19 januari om 15 uur Gebedsmoment Dankbaarheid 

 Donderdag 21 januari om 15 uur: Gebedsviering Tweede zondag door het jaar 

 Dinsdag 26 januari Gebedsmoment Eenheid van de Christenen 

 Donderdag 28 januari Gebedsviering om 15 uur :Derde zondag door het jaar 

 

Eucharistievieringen uitgezonden op TV   

 

- Zondag 3-1-2021 Openbaring van de Heer 

 Sint-Martinuskerk, Herzele, 10 uur kanaal 1 

- Zondag 10-1-2021 Doopsel van de Heer Sint-Maartenkerk 

  om 10 uur NPO2 kanaal 31 

- Zondag 17 januari  2de zondag door het jaar 

 Priorij Klaarland, Bocholt, 10 uur kanaal 1 

- Zondag 24-1-2021  3 de zondag door het jaar 

 Sint-Jozefkerk  Waubach om 10 uur NPO2 kanaal 31 

- Zondag 31 januari  4de zondag door het jaar Kerk 

  O.L.Vrouw, Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe, 10 uur kanaal 1 

 

Bewonersnieuws 

WE NEMEN AFSCHEID VAN… 

Het mooie van herinneringen is, 

dat niemand ze van je af kan nemen, 

want ze blijven voor altijd in je 

gedachten en in je hart   

Mevrouw Decuypere Maria 

Echtgenote van de heer Germain D’hulster (†1982) 

Geboren te Roeselare op 16 mei 1937 en 

onverwacht van ons heengegaan te Ieper 

op zondag 29 november 2020, 

gesterkt door het ziekensacrament. 
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De heer Barbier Willy 

Geboren in Oostvleteren op 11 mei 1936 en  

overleden in het Zorgcentrum St. Jozef 

in Zonnebeke op zondag 29 november 2020. 

 

Mevrouw Derdaele Angele 

Weduwe van de heer Julien Dewachter (†1981) 

Geboren in Woumen op 11 november 1927 

en overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 3 december 2020. 

 

De heer Tyberghein Bertrand 

Echtgenoot van mevrouw Marguerite Hoflack 

Geboren in Comine op 21 juli 1945 

en overleden in Ieper op 6 december 2020. 

 

De heer Pattyn Antoon 

Echtgenoot van mevrouw Alice Loncke (†2001) 

Geboren in Zonnebeke op 8 november 1930 en  

rustig ingeslapen in het Jan Yperman Ziekenhuis 

in Ieper op woensdag 9 december 2020, 

gesterkt door het gebed van de H. kerk. 

 

De heer Verfaillie Joseph 

Joseph is geboren in Passendale op 16 februari 1934  

en is zachtjes ingeslapen omringd door naaste familie  

in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke  

op donderdag 10 december 2020, 

 gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Mevrouw Vandemaele Alice 

Echtgenote van de heer Jozef Mortier (†2019) 

Geboren in Moorsele op 17 februari 1930 en  

overleden in het Zorgcentrum St.-Jozef  

in Zonnebeke op donderdag 10 december 2020, 

gesterkt door het gebed van de H. kerk. 
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Happy Birthday! 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI VAN HET ZORGCENTRUM: 

 Mevrouw Deleye Anny wordt 84 jaar. 

 Mevrouw Vanhalewijn Pierrette wordt 87 jaar. 

 De heer Vangampelaere Jean Pierre wordt 69 jaar. 

 Mevrouw Sesier Marie Louise wordt 86 jaar. 

 Mevrouw Lesage Jacqueline wordt 82 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI  

ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 

 Mevrouw Denys Raymonde wordt 92 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE” 
 
Er zijn geen jarigen voor de maand januari  

Medewerkersnieuws 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI: 

 Mevrouw Vandekerckhove Melanie wordt 30 jaar. 

 Mevrouw Duytschaever Lisa wordt 25 jaar. 

 Mevrouw Decoene Myriam wordt 60 jaar. 

 De heer Guire Yannic wordt 35 jaar. 

 Mevrouw Toorre Gudrun wordt 55 jaar. 

 De heer Denys Bert wordt 36 jaar. 

 Mevrouw Deconinck Nancy wordt 52 jaar. 

 Mevrouw Maet Nadja wordt 44 jaar. 

 Mevrouw Levoye Eline wordt 39 jaar. 

 Mevrouw Jacobs Brigitte wordt 57 jaar. 

 Mevrouw Degraeve Fanny wordt 34 jaar. 

 Mevrouw Questroy Jessica wordt 33 jaar.  

 Mevrouw Ramon Emilia wordt 26 jaar. 

 

NIEUWE MEDEWERKERS: 

 De heer Goethals Michiel is gestart op 10 december als preventieadviseur.  
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Weetje en Datje 
 

JANUARI SPREUK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDICHTENDAG DONDERDAG 28 JANUARI: 
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Mobiele reactivatie met Carine 

Tijdens crea met Carine hebben de bewoners geholpen aan het maken van deze 
kerststerren. Iedere bewoners heeft een kerstster gekregen, dit met een  

mooie boodschap aan:  
Een Kerststerretje schijnt helder en klaar, 

dat het de weg mag leiden 
naar een Gelukkig Nieuwjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik wens jullie voor het jaar 2021: 
Geluk, liefde, 
Vrede, zegen, 
Gezondheid 

En vooral veel creatieve dagen tijdens crea met Carine! 
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Een kleine greep uit de activiteiten van  

DVC de Companie 

Deze maand staat volledig in het teken van Kerst en Nieuwjaar en dit is te zien aan onze 

activiteiten. We maakten samen met Christine ons eigen kerststukje voor op tafel en 

zorgden voor de nodige Kerstsfeer aan iedere voordeur van onze Assistentiewoningen. 

Samen met Ann maakten onze gebruikers hele mooie kerstkaarten die we straks met de 

beste wensen en goede voornemens mogen vullen! 

Ook traditiegetrouw krijgen onze gebruikers één voor één een zelfgemaakt 

nieuwjaarscadeau mee naar huis. Samen met Fanny maakten we Pasta-kerstboompjes 

die al onder de kerstboom klaarstaan!  

Van al die creativiteit zou men honger en dorst krijgen natuurlijk! Ook hier wist Vanessa 

ons te verassen met een aangenaam koffiemoment. Van speculooskoffie tot warme 

chocolademelk en zelfs cappuccino’s, ….mmm heerlijk! 

It’s the most wonderful time of the Year!! 
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Spelletjes rubriek 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOORDZOEKER: 
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Even terugblikken 

Kerstsfeer opsnuiven met de bewoners van de Vlasbloeme in Ieper! 

Eline en Greet hebben 2 avonden coronaproof op stap naar de vredestad Ieper geweest 

om er de kerstverlichting te bezichtigen. Onze rit startte door het versierde Zonnebeke 

om dan via de Menenpoort Ieper binnen te rijden. De bewoners genoten van de 

prachtige versierde Menenstraat/ Rijselstraat/ Stationstraat/ Tempelstraat/ Boterstraat 

om dan eventjes halt te houden op de Grote markt. De avond werd afgesloten met een 

lekkere verse wafel van 't Hemelryck! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Onze kerstmarkt was jaarlijks de aanzet voor een warme kerst in ons zorgcentrum. Dit 

jaar konden we geen kerstmarkt organiseren en het animatieteam heeft extra zijn best 

gedaan om de kerstsfeer binnen te halen. En we mogen zeggen : opzet 100% geslaagd. 

Om ieder hoekje duikt er wel een kerstboom of een kersttafereeltje op. Leuk om te 

weten : heel wat decoratie werden zelf geknutseld door het animatieteam en de 

kerststukjes op elke tafel in de leefruimtes werden gemaakt door twee vrijwilligers, 

Martine en Rosanne. 
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Warande             

Datum Uur   Activiteit 
    

vrijdag 1 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

vrijdag 1 januari 2021 15:15:    Groepsgymnastiek 
    

                        

maandag 4 januari 2021 08:00:    Nieuwjaarsontbijt buffet voor alle bewoners 
    

maandag 4 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

maandag 4 januari 2021 15:00:    Gezelschapspel met Evelyne 
    

dinsdag 5 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

dinsdag 5 januari 2021 15:00:    3 koningentaart klaarmaken 
    

woensdag 6 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

woensdag 6 januari 2021 15:00:    Reminiscentie de goeie oude tijd 
    

donderdag 7 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

donderdag 7 januari 2021 15:00:    Google Streetview, op bezoek in de gemeente 
    

vrijdag 8 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

vrijdag 8 januari 2021 15:15:    Opbergen kerstgerief 
    

                        

maandag 11 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

maandag 11 januari 2021 15:00:    Soep klaarmaken met Evelyne 
    

dinsdag 12 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

dinsdag 12 januari 2021 15:00:    Nieuwjaars quiz 
    

woensdag 13 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

woensdag 13 januari 2021 15:00:    Kegelspel 
    

donderdag 14 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

donderdag 14 januari 2021 15:00:    Muzikale namiddag met Evelyne 
    

vrijdag 15 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

vrijdag 15 januari 2021 15:15:    Groepsgymnastiek 
    

                        

maandag 18 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

maandag 18 januari 2021 15:00:    Reminiscentiekoffier met Evelyne 
    

dinsdag 19 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

dinsdag 19 januari 2021 15:00:    Bewegingsspel 
    

woensdag 20 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

woensdag 20 januari 2021 15:00:            
    

donderdag 21 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

donderdag 21 januari 2021 15:00:    Levensloopspel met Evelyne 
    

vrijdag 22 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

vrijdag 22 januari 2021 15:15:    Groepsgymnastiek 
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maandag 25 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

maandag 25 januari 2021 15:00:            
    

dinsdag 26 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

dinsdag 26 januari 2021 10:00:    Samen frietjes klaarmaken 
    

dinsdag 26 januari 2021 15:00:    Aangepaste bingo 
    

woensdag 27 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

woensdag 27 januari 2021 15:00:    Geheugenactiviteit: woorden zoeken volgens onderwerp 
    

donderdag 28 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

donderdag 28 januari 2021 15:00:    We vieren de jarigen van de maand januari 
Koffietafel 

    

        
    

vrijdag 29 januari 2021 09:15:    Aromabad 
    

vrijdag 29 januari 2021 15:15:    Groepsgymnastiek 
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Vlasbloeme             

Datum Uur Locatie Memo     
  

maandag 4 januari 2021 09:00:  Kollebloeme Veerle aromabad 
  

maandag 4 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle dobbelsteenspel 
  

maandag 4 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle letterspel Nieuwjaar 
  

dinsdag 5 januari 2021 08:30:  kamers kamerbezoek 
  

dinsdag 5 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad 
  

dinsdag 5 januari 2021 09:30:  vlasbloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

dinsdag 5 januari 2021 10:00:  kamers handverzorging 
  

dinsdag 5 januari 2021 10:30:  kollebloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

dinsdag 5 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle letterspel Nieuwjaar 
  

dinsdag 5 januari 2021 15:00:  vlasbloeme Stephanie spelletjesnamiddag 
  

dinsdag 5 januari 2021 15:00:  kapel gebedsviering 
  

woensdag 6 januari 2021 08:30:  kamers kamerbezoek 
  

woensdag 6 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Mia aromabad 
  

woensdag 6 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

woensdag 6 januari 2021 10:00:  kollebloeme Mia keukenlotto 
  

woensdag 6 januari 2021 15:00:  vlasbloeme veerle muzikale bingo 
  

donderdag 7 januari 2021 08:30:  kamers Veerle kamerbezoek 
  

donderdag 7 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Ann aromabad 
  

donderdag 7 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Ann kaartenlotto 
  

donderdag 7 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle volksspelen 
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donderdag 7 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Els volksspelen 
  

donderdag 7 januari 2021 15:00:  kapel eucharistieviering 
  

vrijdag 8 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad 
  

vrijdag 8 januari 2021 10:00:  kollebloeme jorne Bingo 
  

vrijdag 8 januari 2021 15:15:  Vlasbloeme Jorne Bingo 
  

                        

maandag 11 januari 2021 08:30:    speluitwerking     
  

maandag 11 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Els aromabad 
  

maandag 11 januari 2021 10:00:  kollebloeme veerle knipselkrant 
  

maandag 11 januari 2021 10:00:  kamers Els voetbadjes 
  

dinsdag 12 januari 2021 08:30:  kamers hand- en voetverzorging 
  

dinsdag 12 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 
  

dinsdag 12 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle knipselkrant 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Vlaamse series 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  vlasbloeme winterquiz 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  kapel gebedsviering 
  

woensdag 13 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 
  

woensdag 13 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle groenten- en fruitlotto 
  

woensdag 13 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Stephanie muzikale bingo 
  

woensdag 13 januari 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle Vlaamse series 
  

donderdag 14 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad 
  

donderdag 14 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Lynn groenten- en fruitlotto 
  

donderdag 14 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle Vlaamse series 
  

donderdag 14 januari 2021 15:00:  kollebloeme Lynn Winterquiz 
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donderdag 14 januari 2021 15:00:  kapel eucharistieviering 
  

                        

maandag 18 januari 2021 09:15:  Badkamer KBe Veerle aromabad 
  

maandag 18 januari 2021 10:00:  kollebloeme veerle kaartenlotto 
  

maandag 18 januari 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle ganzenbord 
  

dinsdag 19 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 
  

dinsdag 19 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle knipselkrant 
  

dinsdag 19 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle soep maken 
  

dinsdag 19 januari 2021 15:00:  kapel gebedsviering 
  

woensdag 20 januari 2021 08:30:  Veerle voorbereding maandprogramma 
  

            
  

woensdag 20 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad 
  

woensdag 20 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

woensdag 20 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Stephanie groepsgymnastiek 
  

woensdag 20 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Stephanie ganzenbord 
  

woensdag 20 januari 2021 15:15:  kollebloeme Veerle Muzikaal letterspel 
  

donderdag 21 januari 2021 08:30:  kamers handverzorging 
  

donderdag 21 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad 
  

donderdag 21 januari 2021 10:00:  Kollebloeme Veerle dobbelsteenspel 
  

donderdag 21 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Lynn dobbelsteenspel 
  

donderdag 21 januari 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle Volksspelen 
  

donderdag 21 januari 2021 15:00:  kapel eucharistieviering 
  

vrijdag 22 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad 
  

vrijdag 22 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Lynn Bingo 
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vrijdag 22 januari 2021 15:15:  Kollebloeme Lynn Bingo 
  

                        

maandag 25 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 
  

maandag 25 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle Beroepenspel 
  

maandag 25 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Stephanie soep maken 
  

maandag 25 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Letterspel 'Winter' 
  

dinsdag 26 januari 2021 08:30:  kamers Mathias voetbadjes 
  

dinsdag 26 januari 2021 08:30:    afwerken maandprogramma     
  

dinsdag 26 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Lieselot aromabad 
  

dinsdag 26 januari 2021 10:00:  kollebloeme Lieselot Beroepenspel 
  

dinsdag 26 januari 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

dinsdag 26 januari 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle letterspel 'Winter' 
  

dinsdag 26 januari 2021 15:00:  zonnebloeme Mathias spelletjesnamiddag 
  

dinsdag 26 januari 2021 15:00:  kapel gebedsviering 
  

woensdag 27 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 
  

woensdag 27 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

woensdag 27 januari 2021 15:15:  vlasbloeme Veerle Muzikaal letterspel 
  

donderdag 28 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad 
  

donderdag 28 januari 2021 10:00:  kollebloeme Veerle groepsgymnastiek 
  

donderdag 28 januari 2021 10:00:  kamers handverzorging 
  

donderdag 28 januari 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Streekverkenning 
  

donderdag 28 januari 2021 15:00:  kapel eucharistieviering 
  

vrijdag 29 januari 2021 09:15:  Badkamer KB Els aromabad 
  

vrijdag 29 januari 2021 10:00:  vlasbloeme Els Bingo 
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d' Hoge Platse 
Datum Uur Locatie Activiteit     

  

maandag 4 januari 2021 08:00:  De Vriendenkring & 't Gezelschap Ontbijtbuffet nav de feestweek 
  

maandag 4 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Krant voorlezen 2021 
  

maandag 4 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Muzikale bingo met de jubox 
  

dinsdag 5 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

dinsdag 5 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Uno 
  

dinsdag 5 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Quiz thema winter 
  

dinsdag 5 januari 2021 15:00:  Op TV Gebedsmoment 
  

woensdag 6 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

woensdag 6 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Taart Bakken voor 3 koningen 
  

woensdag 6 januari 2021 15:00:  Vriendenkring Jolien Koffie- en theenamiddag voor 3 konignenfeest 
  

woensdag 6 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Lore koffie en theenamiddag nav 3 koningen 
  

donderdag 7 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

donderdag 7 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Uno 
  

donderdag 7 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Spelnamiddag naar keuze van de bewoners 
  

donderdag 7 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Nancy Spelnamiddag naar keuze van de bewoners 
  

donderdag 7 januari 2021 15:00:    Eucharistieviering     
  

vrijdag 8 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

vrijdag 8 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 
  

vrijdag 8 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Leonie Bingo 
  

vrijdag 8 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Kleuren + crea 
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maandag 11 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Emmelie Levensloopspel 
  

dinsdag 12 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

dinsdag 12 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Spreekwoorden en gezegden 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Kimberly Dierenlotto 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Crea Valentijn 
  

dinsdag 12 januari 2021 15:00:  Op TV Gebedsmoment 
  

woensdag 13 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

woensdag 13 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Memory 
  

woensdag 13 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Hilde Handverzorging + individueel op kamer 
  

woensdag 13 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Dessert maken 
  

donderdag 14 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

donderdag 14 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Reminiscentie oude voorwerpen 
  

donderdag 14 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Verwennamiddag 
  

donderdag 14 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Lore Dobbelsteenspel 
  

donderdag 14 januari 2021 15:00:    Eucharistieviering     
  

vrijdag 15 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

vrijdag 15 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 
  

vrijdag 15 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Bingo 
  

vrijdag 15 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Keukenlotto 
  

                        

maandag 18 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

maandag 18 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Ganzenbord 
  

maandag 18 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Voksspelen 
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maandag 18 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Nancy Volksspelen 
  

dinsdag 19 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

dinsdag 19 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Kaartenlotto 
  

dinsdag 19 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Muziek Quiz 
  

dinsdag 19 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Emmelie Vier op een rij 
  

dinsdag 19 januari 2021 15:00:  Op TV Gebedsmoment 
  

woensdag 20 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

woensdag 20 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Woordenspel 
  

woensdag 20 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Swingo met de jubox 
  

woensdag 20 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Kimberly Muzieknamiddag 
  

donderdag 21 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

donderdag 21 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien knipselkrant 
  

donderdag 21 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Dessert maken 
  

donderdag 21 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Lore Dessert maken 
  

donderdag 21 januari 2021 15:00:    Eucharistieviering     
  

vrijdag 22 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

vrijdag 22 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 
  

vrijdag 22 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Hobby en crea 
  

vrijdag 22 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Leonie Bingo 
  

                        

dinsdag 26 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

dinsdag 26 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Knipselkrant 
  

dinsdag 26 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Kimberly Letterspel 
  

dinsdag 26 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Waar of niet waar vragen 
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dinsdag 26 januari 2021 15:00:  Op TV Gebedsmoment 
  

woensdag 27 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

woensdag 27 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Kaartvoormiddag 
  

woensdag 27 januari 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Letterspel winter 
  

woensdag 27 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Lore Waar of niet waar vragen 
  

donderdag 28 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

donderdag 28 januari 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Dobbelen 
  

donderdag 28 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Dessert maken 
  

donderdag 28 januari 2021 15:00:  Op kamer Nancy handverzorging 
  

donderdag 28 januari 2021 15:00:    Eucharistieviering     
  

vrijdag 29 januari 2021 09:00:        Aromabad     
  

vrijdag 29 januari 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 
  

vrijdag 29 januari 2021 15:00:  Op kamer Jolien Individueel op kamer 
  

vrijdag 29 januari 2021 15:00:  't Gezelschap Leonie Bingo 
  


