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Beste bewoner en familie, 

Wanneer ik dit schrijf, staat de maand mei voor de deur en begint de Mariamaand. 
Traditiegetrouw gingen we de voorbije jaren op bedevaart naar Dadizele en op 
minibedevaart doorheen Zonnebeke om er te bidden tot Maria, ons aller moeder. 
Dit jaar zal dit helaas net als vorig jaar niet kunnen doorgaan. Maar toch willen we dit 
niet zomaar voorbij laten gaan en plannen we op verschillende dinsdagen een 
minibedevaart doorheen Zonnebeke, dit met een beperkte groep. Buiten mogen we met 
een bubbel van maximum 10 personen. Hierdoor gaan er geen gebedsmomenten door 
op dinsdag, moest het weer op deze geplande dagen ons niet gezind zijn dan komen we 
samen in de kapel voor een Maria bezinning. 
Bewoners die liever samen met hun familielid op minibedevaart willen gaan, kunnen 
gebruik maken van de gebedskaart (dit kan verkregen worden bij Christine).  

Ik wil jullie meenemen op stap om te genieten van: 
 

GOEDHEID, DANKBAARHEID EN LIEFDE. 

Als drie bloemen tot leven komen 

Ik ging op stap voor een lange, deugddoende wandeling. Waarheen de weg me leiden 
zou, wist ik niet. Het had ook geen belang. 
Mijn hart was vol verwachting en ik geloofde vast dat goede dingen mijn pad zouden 
kruisen. Ik genoot van het landschap, gaf mijn ogen de kost en was verrukt om zo veel 
schoonheid. 

Plots dook een sneeuwwitte bloem op langs de weg. 
Ze was mooi en nieuw in het licht van de blinkende zon. 

Ze sprak: "Wil je me plukken?" 
"Wie ben jij?" vroeg ik. 
"Ik ben GOEDHEID" antwoordde de bloem.  
"Wil je me in je hart planten? Anders ga ik 
verwelken." 
Niet begrijpend en met een automatische beweging, 

plukte ik de bloem, deed wat ze me vroeg en plantte ze in mijn hart. Nadenkend stapte ik 
verder. Goedheid komt van God, dacht ik, gegeven aan de mensen voor hun geluk.  
En blij werd mijn hart. 
 
Iets verder pronkte een schitterende goudgele bloem. Haar blaadjes zagen er zo warm 
en teder uit. 
Ik boog me neer en spreidde mijn handpalmen rond haar kelk. 

Ze sprak: "Pluk me, geef me een plaats in je hart".  
"Wie ben jij nu?" vroeg ik. 
"Ik ben DANKBAARHEID". 
Lange tijd keek ik naar de bloem, ik plukte ze en plantte ze naast 
Goedheid in mijn hart. 
Zonder Dankbaarheid heeft je leven geen kleur, dacht ik. Heeft God 
ons niet geleerd om dankbaar te zijn? 
In mijn hart was nu Goedheid en Dankbaarheid. 
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Mijn geheimvolle tocht zat er bijna op toen opeens een dieprode bloem, geurig, fris en 
wondermooi, mijn aandacht trok. 
Altijd al, had ze wellicht langs de weg gestaan, maar ik was ze steeds voorbij gestapt. 

Ze fluisterde haar naam: LIEFDE en ze kwam in mijn hart. 
Ze overrompelde me met vreugde en vrede. 
God geeft toch liefde aan iedereen, dacht ik. 
De Liefde was het antwoord op mijn zoeken naar het waarom 
van het leven, naar de zin van mijn bestaan. 
 

Thuis gekomen, nestelde ik mij in mijn knusse zetel. Ik moest alles even laten bezinken 
en mijmerde over wat mij overkomen was. 
Ik voelde mij overgelukkig dat ik Goedheid, Dankbaarheid en Liefde op mijn weg had 
gevonden. 
Vragen en antwoorden wisselde ik met mijn drie bloemen uit, maar wat er werd verteld, 
dat weet God alleen. 

Mijn drie bloemen maakten mijn leven rijker en nooit zal ik ze nog uit mijn hart 
verbannen. 
Goedheid, Dankbaarheid, Liefde: ik koester ze en geef deze kostbare waarden door aan 
onze bewoners en familie, collega’s, mijn gezin, mijn kinderen, kleinkinderen en aan 
allen die mij omringen. 

 

Pastorale agenda voor de maand MEI 

 Dinsdag 4 mei: Gebedsmoment “Vruchten der aarde” om 15 uur voor de  
bewoners van de Hoge Platse 

 Woensdag 5 mei Gebedsviering voor de bewoners van de Warande om 15 uur 
“Lente” 

 Donderdag 6 mei: Eucharistieviering “Vijfde Paaszondag” voor de bewoners van 
de Vlasbloeme om 15 uur 

 Dinsdag 11 mei: Minibedevaart voor de bewoners van de Vlasbloeme doorheen 
Zonnebeke 

 Woensdag 12 mei: Eucharistieviering feest O.L.H. Hemelvaart om 15  uur 
voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 18 mei: Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de bewoners van de 
Hoge Platse 

 Donderdag 20 mei: Eucharistieviering “7de  zondag na Pasen” voor de bewoners 
van de Vlasbloeme om 15 uur  

 Zaterdag 22 mei: Gebedsviering Hoogdag van Pinksteren om 15 uur voor de 
bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 25 mei: Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de bewoners van de 
Warande 

 Donderdag 27 mei: Eucharistieviering “Pinksteren” voor de bewoners van de 
Vlasbloeme om 15 uur 
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Vieringen uitgezonden op TV op zondag 

- Zondag 2 mei  Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf, 10 uur, NPO 2 Nederland 

kanaal 31  

- Zondag 9 mei Kerk O.-L.-Vrouw, Laken , 10 uur, op één, kanaal 1  

- Donderdag 13 mei Feest Onze Lieve Heer Hemelvaart Eurovisie om 11 uur, 

Sint-Salvatorskathedraal, Brugge, op één, kanaal 1 

- Zondag 16 mei H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10 uur, NPO 2 Nederland 

kanaal 31 

- Zondag 23 mei Hoogdag van Pinksteren Eurovisie om 11 uur, collegiale kerk, 

Saint-Ursanne Zwitserland , op één, kanaal 1 

- Zondag 30 mei H. Bonifatiuskerk, Rijswijk, 10 uur NPO 2 Nederland kanaal 31  

Beste bewoners en familie langs deze weg wens ik jullie 
allen het beste veel moed, en Zalige Hoogdag voor 

Pinksteren. 

Pastoraal coördinator Christine. 

 

 

Bewonersnieuws 

WE NEMEN AFSCHEID VAN… 
 

Afscheid nemen 

is niet loslaten, 

het is een andere manier 

van vasthouden. 

Mevrouw Everaerdt Lucrèce 

Echtgenote van de heer Hendrik Spruytte †2011 

Geboren te Staden op 20 september 1936, 

zachtjes in de Heer ontslapen te Zonnebeke op 20 april 2021 

en gesterkt door het sacrament van de zieken. 
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Happy Birthday! 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI VAN HET ZORGCENTRUM: 

 Mevrouw Roose Maria wordt 85 jaar. 

 Mevrouw Dehem Maria wordt 99 jaar.  

 Mevrouw Verkindere Henriette wordt 93 jaar. 

 Mevrouw Nollet Gilberte wordt 70 jaar. 

 Mevrouw Saelen Denyse wordt 90 jaar. 

 Mevrouw Clarisse Yvonne wordt 91 jaar. 

 Mevrouw Verhack Maria wordt 95 jaar. 

 Mevrouw Lenoir Marie-Thérèse wordt 87 jaar. 

 De heer Monbailliu Antoine wordt 100 jaar! 

 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI 
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 
Er zijn geen jarigen voor de maand mei.  

 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE” 

 Mevrouw Snoeck Jeannine wordt 68 jaar. 

 De heer Keirsebilck Maurice wordt 89 jaar. 

Medewerkersnieuws 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI: 
 

 Mevrouw Deweerdt Hilde wordt 53 jaar. 

 Mevrouw Verbrugghe Tanja wordt 48 jaar. 

 Mevrouw Galle Sophie wordt 47 jaar. 

 Mevrouw Callens Carine wordt 57 jaar. 

 Mevrouw Pittillioen Samera wordt 46 jaar. 

 Mevrouw Toorre Carine wordt 57 jaar. 

 Mevrouw Lapere Els wordt 35 jaar. 

 Mevrouw Vervaeke Katleen wordt 53 jaar. 
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 De heer Pepin Davy wordt 39 jaar. 

 Mevrouw Flyps Lobke wordt 39 jaar. 

 Mevrouw Bauwens Lisa wordt o 30 mei 30 jaar. 

 Mevrouw Camerlynck Erna wordt 55 jaar. 

 

Weetje en Datje 
MEI SPREUKEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De traditie van de meiklokjes: 

De traditie wil dat je op 1 mei meiklokjes aanbiedt aan je vrienden. Dat komt goed uit, 

want 1 mei is bij ons ook een vrije dag. De meiklokjes, ofwel lelietjes-van-dalen, typische 

voorjaarsbloemen, worden uitgedeeld om het einde van de winter te vieren en 

voorspoed te wensen aan de gelukkige ontvanger. 

Oude traditie 
Het schijnt dat het gebruik teruggaat tot 1561, waarin 

Charles IX de lelietjes-van-dalen ontvangt als  

'porte-bonheur' (= geluksbrenger in het frans) . Hij 

besluit daarop om voortaan elk jaar meiklokjes aan te 

bieden aan de dames van het hof. Vanaf het begin van 

de twintigste eeuw wordt het gebruik gekoppeld aan 

de eerste mei, dag van de arbeid (ingesteld op 1889). Een lastig detail is dat het 

oorspronkelijke Feest van de arbeiders door general Pétain wordt omgedoopt in de Dag 

van de Arbeid, maar goed, zo'n vrije dag is altijd meegenomen... 

Een andere traditie is die van de 'Bal des muguets': jongeren organiseerden bals, waar 

de ouders niet mochten komen. De meisjes waren in het wit gekleed, de jongemannen 

droegen een meiklokje op hun kostuum. Daarom wordt het meiklokje ook wel met 

'rencontres amoureuses' geassocieerd. 

Bron: https://lagrossetalle.com/blog/1-mei-de-traditie-van-de-meiklokjes 
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Zomerplanten niet voor de ijsheiligen planten 
Een oud gezegde dat nog steeds geldt, is de uitspraak dat men de zomerplanten niet in 

de volle grond mag zetten voordat de ijsheiligen voorbij zijn. Die “ijsheiligen” zijn de H. 

Mamertus, H. Pancratius, H. Servatius en de H. Bonifatius. Hun feestdagen vallen 

respectievelijk op 11, 12, 13 en 14 mei. Het is verstandig om zich aan die regel te 

houden. 
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Zo gaat een bos tulpen langer mee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niets dat meer lente schreeuwt dan een kleurrijke bos tulpen op je tafel. Wil je 
optimaal lang genieten van deze wonderlijke bloemen? Hou dan rekening met 
deze tips. 

Bye bye hangende tulpen! 

 (Te) lange tulpen laten hun kopje makkelijker hangen. Bovendien kunnen ze nog 
een beetje groeien in de vaas. De oplossing? Knip de stengels recht af en prik 
met een naald een gaatje in de steel, net onder de bloemkop. Haal ook de 
bladeren weg. Snij gerust na enkele dagen wat bij. 

 Tulpen kunnen niet zwemmen, dus te veel water hoeven ze niet. 
Een bodempje fris water is genoeg. Controleer wel elke dag of er nog genoeg is 
om hun dorst te lessen en geef ze op tijd en stond vers water. 

 Tulpen zijn ook geen zonnekloppers, dus een plekje in de volle zon hoeft niet. 
Zoek liever een koele plaats. 

 Een hoge vaas helpt ze overeind te blijven. 
 Tulpen en een fruitschaal? Geen winnende combinatie! Het is geen verzinseltje: 

rijpend fruit geeft een stof af waardoor tulpen gaan hangen. 
 Grootmoeders tip? Blijkbaar zouden enkele muntstukjes in de vaas wonderen 

doen en ervoor zorgen dat je tulpen langer mooi blijven. Baat het niet … 

Tip van Kelly van het onthaal  Doe een suikerklontje in je water, tulpen zullen langer 

recht blijven staan! 

 

Wie zelf een Gouden raad weet mag deze zeker komen melden aan het 

onthaal! 
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Mobiele reactivatie met Carine 

Enkele maanden geleden hielpen wij mee om de langste burgemeester sjerp te breien 
voor het herdenkingsjaar Léonie Keingiaert de Gheluvelt 2021. 

De eerste vrouwelijke burgemeester van België! 
Deze sjerp is nu te bewonderen aan de kerk van Geluveld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VLINDERS wie zoekt die vindt….. 
 
in de crea hebben we massa’s vlinders gemaakt en gebruikt als decoratie in het forum, 
de voorgang, de zonnebloem en de vlas- kollebloeme. 
Wie dit wenst kan deze vlinderwandeling maken en de vlinders tellen die uithangen of 
uitstaan. In het forum staat een vlinderdoos met briefjes erbij.  
Op het briefje kan u het aantal vlinders en uw naam opschrijven en in de doos 
deponeren. In het volgende Zunnegazetje van juni maken we de winnaar bekend. 
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Bloemschikken 
We gingen op stap naar de winkel om bloemen en vonden nog wat groen langs de weg 
die we konden gebruiken om een mooi bloemstuk te maken. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moederdagproject: 
 
Op zondag 9 mei is het Moederdag, een mooie dag om alle vrouwen in de bloemetjes te 
zetten. Na veel kleuren en knippen van bloemetjes en takjes, 
hebben we een mooi moederdaggeschenk klaar.   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de week van de valpreventie kregen we de eer om de sterren te maken. 
Alsook werd er een doos versierd met sterren om de ingevulde documenten van de 
wandelaars in te deponeren. 
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Een kleine greep uit de activiteiten van  

DVC de Companie 

 

De afgelopen mooie lentedagen hebben wij samen de tijd genomen om buiten te 

genieten van de eerste zonnestralen en van een babbeltje, koekje en een drankje . 

Ook op 1 april zijn we de grapjes niet uit het oog verloren. 

En ter voorbereiding voor Moederdag slaan we samen onze handen in elkaar om enkele 

mooie werkjes te maken 
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Spelletjes rubriek 

 

SPREEKWOORDREBUS 
 

 

 

 

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

 

 

 

WOORDZOEKER: 
 

 

 

 

 

  

Van een mug een olifant maken 

Draai blaadje om voor het antwoord: 
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Even terugblikken 

Pasen in ons Zorgcentrum! Met veel liefde werd voor iedere bewoner een kleurrijk 

paasmandje uitgedeeld met lekkere chocolade eitjes in. Het paasmandje werd gemaakt 

door Carine samen met de bewoners. Heel mooi gedaan, dank u wel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de week van de valpreventie hebben we verschillende opdrachten uitgevoerd. 

Enkele daarvan waren de wandelzoektocht in het dorp doorheen het kasteelpark/ 

hindernissenparcours op ons domein van het Zorgcentrum. Ook op de afdelingen zelf 

deden we ons best om extra te bewegen deze week!  
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MANDALA KLEURPLAAT VLINDER 
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                                   Warande 
Datum Uur   Activiteit           

maandag 3 mei 2021 09:15:    Aromabad         

maandag 3 mei 2021 15:00:    muzikale namiddag met liedjes van vroeger         

dinsdag 4 mei 2021 09:15:    Aromabad         

dinsdag 4 mei 2021 15:00:    groepsgmynastiek         

woensdag 5 mei 2021 09:15:    Aromabad         

woensdag 5 mei 2021 10:00:    preisoep maken         

woensdag 5 mei 2021 15:00:    Gebedsviering : de lente         

donderdag 6 mei 2021 09:15:    Aromabad         

donderdag 6 mei 2021 15:00:    lentesoep maken         

vrijdag 7 mei 2021 09:15:    Aromabad         

vrijdag 7 mei 2021 15:00:    decoratie maken voor op tafel         

                        

maandag 10 mei 2021 09:15:    Aromabad         

maandag 10 mei 2021 15:00:    Zomerdecoratie maken         

dinsdag 11 mei 2021 09:15:    Aromabad         

dinsdag 11 mei 2021 10:00:    courgettesoep maken         

dinsdag 11 mei 2021 15:00:    Bewegingsspel - kegelen         

woensdag 12 mei 2021 09:15:    Aromabad         

woensdag 12 mei 2021 15:00:    venkelsoep maken         

donderdag 13 mei 2021 09:15:    Aromabad         

donderdag 13 mei 2021 15:00:    Terrasnamiddag bij mooi weer         

vrijdag 14 mei 2021 09:15:    Aromabad         

vrijdag 14 mei 2021 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 17 mei 2021 09:15:    Aromabad         

maandag 17 mei 2021 15:00:    Rabarbertaart maken volgens een oud recept         

                

dinsdag 18 mei 2021 09:15:    Aromabad         

dinsdag 18 mei 2021 15:00:    Zit gym in het forum         

woensdag 19 mei 2021 09:15:    Aromabad         

woensdag 19 mei 2021 10:00:    bloemkoolsoep maken         

woensdag 19 mei 2021 15:00:    planten buiten planten         

donderdag 20 mei 2021 09:15:    Aromabad         

donderdag 20 mei 2021 15:00:    Decoratie maken, bloemen van buiten naar binnen 
brengen 

        

                

vrijdag 21 mei 2021 09:15:    Aromabad         

vrijdag 21 mei 2021 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 24 mei 2021 09:15:    Aromabad         
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maandag 24 mei 2021 15:00:    Zomerdecoratie maken         

dinsdag 25 mei 2021 09:15:    Aromabad         

dinsdag 25 mei 2021 10:00:    wortelsoep maken         

dinsdag 25 mei 2021 15:00:    minibedevaart         

woensdag 26 mei 2021 09:15:    Aromabad         

woensdag 26 mei 2021 15:00:    Lentecake bakken         

donderdag 27 mei 2021 09:15:    Aromabad         

donderdag 27 mei 2021 15:00:    Levensloopspel         

vrijdag 28 mei 2021 09:15:    Aromabad         

vrijdag 28 mei 2021 15:15:    Groepsgymnastiek         

                        

maandag 31 mei 2021 09:15:    Aromabad         

maandag 31 mei 2021 15:00:    Gezelschapsspel         
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D' Hoge Platse 

Datum Uur Locatie Activiteit         

maandag 3 mei 2021 15:00:  De Vriendenkring Emmelie Fruitsalade maken     

dinsdag 4 mei 2021 09:00:        Aromabad         

dinsdag 4 mei 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Dierenlotto     

dinsdag 4 mei 2021 15:00:  In de kapel Gebedsmoment  " Vruchten der aarde"  voor bewoners HP     

dinsdag 4 mei 2021 17:00:    Gezellig avondmaal         

woensdag 5 mei 2021 09:00:        Aromabad         

woensdag 5 mei 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Spreekwoorden en gezegden     

woensdag 5 mei 2021 15:00:    Uitstap met treintje door Gemeente Zonnebeke         

woensdag 5 mei 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien 6-letterspel     

donderdag 6 mei 2021 09:00:        Aromabad         

donderdag 6 mei 2021 10:00:  De Vriendenkring Jolien Reminiscentie memory     

donderdag 6 mei 2021 15:00:  De Vriendenkring Leonie Kookactiviteit: appelcake     

donderdag 6 mei 2021 15:00:  Op TV Eucharistieviering " Vijfde Paaszondag " Via kanaal 90     

donderdag 6 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Dobbelen     

vrijdag 7 mei 2021 09:00:        Aromabad         

vrijdag 7 mei 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek     

vrijdag 7 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo     

                        

maandag 10 mei 2021 09:00:        Aromabad         

maandag 10 mei 2021 15:00:  Forum Jolien Zitgymnastiek door Ann Teetaert     

dinsdag 11 mei 2021 09:00:        Aromabad         

dinsdag 11 mei 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Uno / manillen     

dinsdag 11 mei 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Koffietafel met desserbord nav moederdag + aansluitend spel     
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dinsdag 11 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Lore Koffietafel met dessertbord nav moederdag + aansluitend spel     

dinsdag 11 mei 2021 17:00:    Gezellig avondmaal         

woensdag 12 mei 2021 09:00:        Aromabad         

woensdag 12 mei 2021 15:00:  In de kapel Eucharistieviering feest O.L.H Hemelvaart  voor bewoners van 
Hoge Platse 

    

                

woensdag 12 mei 2021 15:00:  De Vriendenkring Jolien Kookactiviteit     

vrijdag 14 mei 2021 09:00:        Aromabad         

vrijdag 14 mei 2021 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek     

vrijdag 14 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo     

                        

dinsdag 18 mei 2021 15:00:    Minibedevaart door Zonnebeke voor Bewoners Hoge Platse         

donderdag 20 mei 2021 15:00:  Op TV Eucharistieviering 7de zondag na Pasen via kanaal 90     

vrijdag 21 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Lore Bingo     

zaterdag 22 mei 2021 15:00:  In de kapel Eucharistieviering Hoogdag van Pinksteren  voor bewoners van de 
Hoge Platse 

    

                

                        

dinsdag 25 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Leonie Bowling, Petanque en ringspel     

donderdag 27 mei 2021 15:00:  Op TV Eucharistieviering" Pinksteren" Via kanaal 90     

vrijdag 28 mei 2021 15:00:  't Gezelschap Steffi Bingo     
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Vlasbloeme 

Datum Uur Locatie Memo     

maandag 3 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle C aromabad 

maandag 3 mei 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgym 

maandag 3 mei 2021 10:00:  kollebloeme Veerle C piramidebingo 

maandag 3 mei 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle yoghurtroom 

dinsdag 4 mei 2021 09:00:  kamers Lynn handverzorging 

dinsdag 4 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

dinsdag 4 mei 2021 10:00:  kollebloeme Lynn groepsgym 

dinsdag 4 mei 2021 15:00:  vlasbloeme Lynn remeniscentie 'Het huishouden' 

dinsdag 4 mei 2021 15:00:  Forum zitdansen met Ann Teetaert 

woensdag 5 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

woensdag 5 mei 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgym 

woensdag 5 mei 2021 13:30:    Sneukeltocht met treintje door Groot-
Zonnebeke 

    

            

donderdag 6 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

donderdag 6 mei 2021 10:00:  kollebloeme Veerle knipselkrant 

donderdag 6 mei 2021 14:00:  Forum bloemschikken door vrijwilligers. Neem gerust 
een kijkje.             

donderdag 6 mei 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle remeniscentie 'Het huishouden' 

donderdag 6 mei 2021 15:00:  kapel eucharistieviering "Vijfde Paaszondag" 

vrijdag 7 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Mia aromabad 

vrijdag 7 mei 2021 10:00:  vlasbloeme Mia Bingo 

vrijdag 7 mei 2021 15:00:  kollebloeme Carine hobby 
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maandag 10 mei 2021 08:00:  kollebloeme Veerle gezellig ontbijt KB 

maandag 10 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad 

maandag 10 mei 2021 09:30:  zonnebloeme Veerle knipselkrant 

maandag 10 mei 2021 10:00:  kamers Julie handverzorging 

maandag 10 mei 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Bingo 

dinsdag 11 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

dinsdag 11 mei 2021 10:00:  vlasbloeme Veerle groepsgym 

dinsdag 11 mei 2021 14:00:  leefruimtes koffietafel met dessertbord nav moederdag 

dinsdag 11 mei 2021 15:00:  kapel minibedevaart doorheen Zonnebeke bij slecht 
weer in de kapel             

woensdag 12 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

woensdag 12 mei 2021 10:00:  kollebloeme Veerle groepsgym 

woensdag 12 mei 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle Muzikaal letterspel 

vrijdag 14 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Annelies aromabad 

vrijdag 14 mei 2021 10:00:  zonnebloeme Annelies Bingo 

maandag 17 mei 2021 09:15:  Badkamer KBVeerle aromabad 

maandag 17 mei 2021 10:00:  kollebloeme Veerle groepsgym 

maandag 17 mei 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle Dierenquiz 

dinsdag 18 mei 2021 08:30:  Veerle voorbereiding maandprogramma 

dinsdag 18 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad 

dinsdag 18 mei 2021 10:00:  vlasbloeme Stephanie groepsgym 

dinsdag 18 mei 2021 10:00:  zonnebloeme Veerle groepsgym 

dinsdag 18 mei 2021 15:00:  kollebloeme Veerle remeniscentie 'Het huishouden' 

woensdag 19 mei 2021 08:00:  vlasbloeme 1 Veerle gezellig ontbijt VB 1 
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woensdag 19 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad 

woensdag 19 mei 2021 09:30:  vlasbloeme Veerle knipselkrant 

woensdag 19 mei 2021 10:00:  kollebloeme Julie dierenlotto 

woensdag 19 mei 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle Muzikaal letterspel 

donderdag 20 mei 2021 08:00:  vlasbloeme 2 Veerle gezellig ontbijt VB 2 

donderdag 20 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad 

donderdag 20 mei 2021 09:30:    Fietsen bij mooi weer     

donderdag 20 mei 2021 10:00:  zonnebloeme Lynn pim pam pet 

donderdag 20 mei 2021 15:00:  kapel eucharistieviering "7de zondag na Pasen" 

donderdag 20 mei 2021 15:00:    Fietsen bij mooi weer     

vrijdag 21 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Els aromabad 

vrijdag 21 mei 2021 10:00:  kollebloeme Els Bingo 

vrijdag 21 mei 2021 15:15:  zonnebloeme Carine hobby 

                    

dinsdag 25 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad 

dinsdag 25 mei 2021 10:00:  kollebloeme Veerle piramidebingo 

dinsdag 25 mei 2021 15:00:  vlasbloeme Veerle spelletjesnamiddag 

woensdag 26 mei 2021 08:30:    afwerken maandprogramma     

woensdag 26 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad 

woensdag 26 mei 2021 09:30:  zonnebloeme Veerle krant voorlezen + gezelschapsspel 

woensdag 26 mei 2021 10:00:    voetbadjes     

woensdag 26 mei 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Muzikale bingo 

donderdag 27 mei 2021 08:00:  zonnebloeme Veerle gezellig ontbijt ZB 

donderdag 27 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad 
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donderdag 27 mei 2021 09:30:    Fietsen bij mooi weer     

donderdag 27 mei 2021 10:00:  kollebloeme Jorne pim pam pet 

donderdag 27 mei 2021 15:00:  kapel Eucharistieviering "Pinksteren" 

donderdag 27 mei 2021 15:00:  zonnebloeme Veerle dierenquiz 

vrijdag 28 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad 

vrijdag 28 mei 2021 10:00:  vlasbloeme Jorne Bingo 

                    

maandag 31 mei 2021 09:00:  Veerle vrijwilligerswerking 

maandag 31 mei 2021 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad 

maandag 31 mei 2021 10:00:  Veerle Fietsen bij mooi weer 

maandag 31 mei 2021 15:00:  kollebloeme Veerle Rabarbercake 

maandag 31 mei 2021 15:00:  Forum zitdansen met Ann Teetaert 


