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’t Zunnegazetje Augustus 

 Zondag 15 Augustus  Onze Lieve Vrouw 

Hemelvaart 

mailto:info@zorgcentrumsintjozef.be


Goede vrienden, 

Half oogst vieren we het feest van Maria, onze hemelse moeder en dat feest nodigde me 

uit om even na te denken over wat het betekent: moeder zijn. 

MOEDER ZIJN is een HART hebben voor al je gezinsleden: je partner, je kinderen maar 

ook voor alle mensen om wie je geeft. 

 

MOEDER ZIJN is een LUISTEREND OOR hebben voor wie het moeilijk heeft, voor wie het 

even niet meer ziet zitten. 

 

MOEDER ZIJN is TIJD MAKEN voor wat soms niet belangrijk lijkt maar het wel is. 

 

MOEDER ZIJN is jezelf niet op de eerste plaats zetten maar wel eerst AANDACHT GEVEN 

aan je medemensen. 

MOEDER ZIJN is je HANDEN uit de mouw steken, is aan de kar trekken van wie het even 

niet alleen redt. 

MOEDER ZIJN is DANKBAAR zijn voor al wat mooi en goed is in de wereld, in de natuur 

en cultuur, in de mensen. 

Deze lijst met bedenkingen is niet volmaakt en ook zeker onaf maar als je ze aandachtig 

leest, merk je dat “moeder zijn” zich niet beperkt tot vrouwen, die kinderen hebben. 

Alle mensen die tijd maken, een luisterend oor hebben, een hart op de juiste plaats 

hebben, de handen uit de mouwen steken, dankbaar zijn, gedragen zich als een echte 

moeder.  

En onze Hemelse Moeder wijst ons hierin de weg. 

Onlangs herlas ik “De handelingen van de Apostelen” en daar valt het op dat Maria, na de 

Hemelvaart van haar Zoon, de Apostelen nabij blijft, hen niet in de steek laat. 

Toen haar Zoon nog leefde, leefde Zij voor Hem. Na zijn dood, is Zij er voor al wie zijn 

Blijde Boodschap beleven en uitdragen. 

 

Daarom wordt Maria ook de Moeder van de Kerk genoemd. 

Maria, Moeder van God en van alle mensen, altijd weer wacht Jij op ons om te luisteren 

naar onze verhalen van lief en leed. 

Wij durven je vragen, Maria: 

steun onze bejaarden, onze zieken en alle eenzame mensen, 

schenk troost aan wie lijden en verdriet hebben en  

we smeken je ook om een einde van de coronapandemie. 

Moeder van God en ook onze Moeder, jij bent geloofd en gezegend. Wij zijn jouw kinderen 

en wij werken graag in jouw dienst. Amen  

 

 



Pastorale agenda voor de maand JULI 
 

 Dinsdag 3 augustus Gebedsmoment om 15 uur “Wereldouderendag”  

“Ik zal er zijn voor U” voor de bewoners van de Hoge Platse  

 Donderdag 5 augustus Eucharistieviering 18de zondag door het jaar om 15 uur 

voor de bewoners van de Vlasbloeme  

 Dinsdag 10 augustus Gebedsmoment om 15 uur voor de bewoners van de 

Hoge Platse “ Zo mooi is de natuur, God waakt over zijn schepselen”  

 Donderdag 12 augustus  Eucharistieviering 19de zondag door het jaar om 15 

uur voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Zaterdag 14 augustus Gebedsviering voor de bewoners van de 

Assistentiewoningen om 15 uur , feest O.L. Vrouw Hemelvaart  

 Donderdag 19 augustus  Eucharistieviering om 15 uur 20ste zondag door het 

jaar voor de bewoners van Vlasbloeme  

 Dinsdag 24 augustus Gebedsmoment om 15 uur voor de bewoners van de 

Warande “Waar mensen samen zijn” 

 Donderdag 26 augustus Eucharistieviering 21ste zondag door het jaar om 15 

uur voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 31 augustus Gebedsmoment om 15 uur “Op handen dragen” voor de 

bewoners van de Vlasbloeme  

Beste bewoners de Eucharistievieringen en de Gebedsvieringen kunnen steeds 

gevolgd op TV kanaal 90 

 

Vieringen uitgezonden op TV op zondag  

- Zondag 1 augustus 18de zondag door het jaar  Sint-Michielskerk, Bree, 10 uur, Canvas 

kanaal 2 

- Zondag 8 augustus 19de zondag door het jaar Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf, 10 

uur, NPO 2 (Nederland) kanaal 31  

- Zondag 15 augustus Tenhemelopneming van Maria Eurovisie om  11 uur, basiliek 

Mariaheiligdom Knock, Claremorris, County Mayo, Ierland, één, kanaal 1 

- Zondag 22 augustus 21ste zondag door het jaar Sint-Janskathedraal, Den Bosch, 10 

uur, NPO 2 (Nederland), kanaal 31 

- Zondag 29 augustus 22ste zondag door het jaar. Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10 

uur, één, kanaal 1 

    Veel zomerse groeten Christine. 

 

 



Bewonersnieuws 

WE NEMEN AFSCHEID VAN… 
 

Achter tranen van verdriet 

schuilt de glimlach van herinnering  

 

 

Zuster Marie-Jeanne Thevelin 

Zij ontving het leven te Vlamertinge op 18 februari 1925. 

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

in de Congregatie O.L.Vrouw-ten-Bunderen, te Moorslede, op 11 augustus 1952. 

De Heer nam haar definitief tot zich, te Zonnebeke, op maandag 28 juni 2021. 

 

Mevrouw Paula Deryckere 

Echtgenote van de heer Gerard Lezy (†1992) 

Geboren in Moorslede  op 9 oktober 1931 en zachtjes ingeslapen 

in het bijzijn van haar zoon in het AZ Delta Rumbeke op vrijdag 16 juli 2021, 

gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Zuster Rebry Anna 

(zuster Marie- Antoinne) 

Zij ontving het leven te Geluwe op 27 maart 1937. 

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

in de Congregatie O.L. Vrouw-ten-Bunderen, te Moorslede, op 10 augustus 1959. 

De Heer nam haar definitief tot zich, te Ieper, op zaterdag 17 juli 2021 in het Jan 

Yperman ziekenhuis. 

 

Mevrouw Marie-Louise Sesier 

Levenspartner van Donald Malfait 

Geboren in Zonnebeke op 21 januari 1935 en rustig ingeslapen, omringd door haar 

naaste familie, in het Zorgcentrum St. Jozef in Zonnebeke op vrijdag 23 juli 2021, 

gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Happy Birthday! 

JARIGEN VAN DE MAAND AUGUSTUS VAN HET ZORGCENTRUM: 

 Mevrouw Cuvelier Alice wordt 92 jaar. 

 Mevrouw Maddens Maria wordt 89 jaar. 

 Mevrouw Vandendaele Clara wordt 99 jaar. 

 Mevrouw Versavel Marie-Thérèse wordt 86 jaar. 

 Mevrouw Noyez Anne-Marie wordt 74 jaar. 

 Mevrouw Knappe Ingeborg wordt 96 jaar. 

 Mevrouw Deschepper Maria wordt 94 jaar. 

 Mevrouw Vandelannoote Anna wordt 89 jaar. 

 De heer Graf Willy wordt 69 jaar. 

 Mevrouw Cool Jacqueline wordt 91 jaar. 

JARIGEN VAN DE MAAND AUGUSUTUS 
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 
 

Er zijn geen jarigen deze maand in de Zonnebeek.  

 

JARIGEN VAN DE MAAND AUGUSTUS 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE” 

 De heer Mahieu Paul wordt 92 jaar. 

 De heer Vandevelde Willy wordt 76 jaar. 

 De heer Gamme Roger wordt 87 jaar. 

JARIGEN VAN DE MAAND JULI MEDEWERKERS: 
 

 Mevrouw De Smedt Heidi wordt 45 jaar. 

 Mevrouw Deknudt Katrien wordt 42 jaar. 

 Mevrouw Soete Ann wordt 55 jaar. 

 Mevrouw Lapere Marian wordt 61 jaar. 

 Mevrouw Rabaut Ria wordt 58 jaar. 

 

Medewerkersnieuws 

NIEUWE MEDEWERKERS: 

 

Mevrouw Hannah Soen start op 2 augustus als verpleegkundige op de afdeling Warande.  

 

 

 

 

 



Weetje en Datje 
 

AUGUSTUS SPREUKEN: 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLIEK VAN DE ZONNEBLOEM: 

De zonnebloem is een ongelooflijk slimme bloem. De bloem weet namelijk precies waar 

de zon is; naar die kant draait de bloem z’n ‘gezicht’. Kijk maar eens goed als je in 

Frankrijk die prachtige gele zonnebloemvelden ziet; de meeste zonnebloemen kijken 

dezelfde kant op! 

Voor veel mensen staat de zonnebloem 
symbool voor de zomer. Niet zo gek 
natuurlijk: niets is zo fijn als een grote vaas 
met langstelige zonnebloemen op tafel te 
zetten, dan schijnt het zonnetje meteen in 
huis! Je ziet de bloem dan ook vaak 
terugkomen in zomerboeketten. 

De officiële symboliek van de zonnebloem is zon en liefde. De betekenissen van de 
zonnebloem hebben dan ook allemaal een link met ‘warme gevoelens’, namelijk: 
betrokkenheid, geluk, toewijding of adoreren, bewondering en een lang leven. Een mooi 
bloemencadeau dus, die zonnebloem!  

 

Jonger dan je denkt 

In dit zunnegazetje gaan we de draad qua bewegen terug opnemen. We hebben, zoals 

anders een oefening in zit en een oefening die we kunnen uitvoeren al rechtstaand. 

Sommige oefeningen in stand, kan je, zoals de oefening van deze maand, gerust in zit 

uitvoeren. 

In deze warme dagen is het belangrijk om veel te drinken en ’s ochtend de ramen open 

te zetten om zo de koelte binnen te halen. Zet deze wel dicht in de loop van de dag om de 

warmte dan buiten te houden. 

 

https://www.fleurop.nl/bloemen-bestellen/zomerboeket/


Romp draaien in zit 
 

 
 
 
Zit mooi achterin de stoel, voeten op de 
grond. Leg je handen op je schouders, hel 
een weinig naar voren met je rug en maak 
een draaiende beweging met de romp 
door middel van je ellebogen. Beeld je in 
dat je je linker elleboog naar je 
rechterknie toe beweegt. Hierbij mag je je 
knie heffen. Daarna je rechter elleboog 
naar je linker knie. Hierbij hef je je linker 
knie.  
 
Deze oefening doen we 10 keer. 

Tenenstand in stand 

 
 
 
Zet een stoel met de rugleuning voor je, of 
sta aan de tafel. Zet een stapje achteruit 
zodat je met gestrekte armen de 
rugleuning of de tafel kan vastnemen. Dit 
is de startpositie. Nu neem je de 
rugleuning vast, of de tafel, en ga je op de 
toppen van de tenen staan. Daarna terug 
neerkomen.  
 
Deze oefening herhalen we 10 keer. 
 

 

 

PRAATUURTJE IN HET FORUM: 

Roger onze vrijwilliger zal af en toe een praatuurtje organiseren in de voormiddag in het 

Forum. Iedere bewoner is altijd welkom om wat bij te praten over de dagelijkse dingen, 

de krantenkoppen te overlopen of om wat flauwe moppen te vertellen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Waarvoor kan je onderstaande producten nog 

gebruiken? 

Karnemelk 
Karnemelk is een schoonmaakmiddel voor vergeeld wasgoed, vervuild koper en stoffen 

met vruchtenvlekken. 
Laat de melk hierbij zeker een nacht intrekken. Eventueel nabehandelen met citroen.  

 

 

 

Koffieprut 
Koffieprut verwijdert vet in afvoerleidingen (gootsteen). 

Daarnaast is het, vermengd met een afwasmiddel, een uitstekend scrubmiddel voor vuile 
handen en voor het schoonmaken van het grillrooster. 

 

 

 

Reinigingstablet gebit 
Ook al heb je je eigen tanden nog, toch is het goed om een tube reinigingstabletten voor 

kunstgebitten in huis te hebben. 
Karaffen, thermoskannen en wastafelafvoeren worden weer stralend schoon als je er 

zo’n tablet met wat water indoet. 
Ook vlekken op marmer zijn ermee te verwijderen. 

 

 

 

 



Mobiele re-activatie met Carine 

Reis door Europa 
De week van 19 juli reisden we door België. 
Voor de decoratie rond België hebben we gebruik gemaakt van de ingekleurde 
tekeningen van Jean-Pierre. 
Jean-Pierre zijn hobby is kleuren en is daar dagdagelijks mee bezig. 
Hij is heel fier op zijn kleurwerk en toont graag zijn werk aan iedereen. 
In zijn collectie kleurboeken zat er een boek in rond ‘KLEURRIJK BELGIE’. 
Deze ingekleurde tekeningen van heel België hebben we op de vlag van België gekleefd 
en tentoongesteld in de voorgang.  
Ziehier de fiere Jean-Pierre bij zijn tentoonstelling van Kleurrijk België. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
Op zoek naar CREA_ talenten bij de bewoners 
In de re-activatie zijn we op zoek naar de crea-talenten bij de bewoners. 
De bedoeling is om met hun werkjes aan de slag te gaan om iets creatiefs van te maken 
en dan tentoon te stellen in ons zorgcentrum. 
Dit kan gaan rond naai-, haak- en  breiwerkjes, schilderwerkjes, tekeningen, 
kleurplaten,….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een kleine greep uit de activiteiten van  

DVC de Companie 

 

De olympische spelen zijn van start gegaan en die volgen we ook met velen op de 

televisie. In de Companie maakten we alvast onze eigen olympische vlag. Naast de 

olympische ringen willen we onze landgenoten aanmoedigen en vermelden we alle 

deelnemers. Daarnaast genoten wij ook ten volle van de reis door Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletjes rubriek 

SPREEKWOORDREBUS 
 

 

 

 

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

 

 

 

WOORDZOEKER: 
 

 

 

 

 

  

Oude koeien uit de sloot halen 

Draai blaadje om voor het antwoord: 



130 GEMEENTEN EN DORPEN 

Hier de antwoorden van dit spel in het ‘t Zunnegazetje van de maand juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieper 

Menenpoort 

Deerlijk 

Niels Destadsbader 

Kortrijk 

Broeltorens 

Brugge 

Belfort 

Middelkerke 

Jean-Maria Dedecker 

Oostende 

Casino- Kursaal 

Zonnebeke 

Kerk 



Even terugblikken 

Reis door EUROPA! 

Tijdens de week van Italië hebben we een ijsjesnamiddag gehouden voor heel het 

Zorgcentrum. Mooi weer en ijsjes in verschillende smaken “Vanille- chocolade- aardbei 

& mokka”, wat hebben we nog meer nodig?!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANDALA  KLEURPLAAT  ZONNEBLOEM 

 

  

 



 


