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Beste bewoners, vrienden en medewerkers,
Juli de zomermaand, hooimaand maar vooral de vakantiemaand.
Wisten jullie dat er naast de Wereldjongerendag, de Wereldziekendag, en de
Wereldmigrantendag...voortaan een nieuwe katholieke themadag in het leven werd
geroepen door Paus Franciscus en dit sedert 31 januari, namelijk
WERELDOUDERENDAG
dit zal voortaan gevierd worden op de vierde zondag van de maand juli.
De paus wil hiermee de maatschappelijke rol van ouderen versterken. Hij benadrukt
dat ouderen de schakels zijn tussen generaties, en ons elk herinneren aan onze wortels.
Ze worden echter vaak vergeten, ondanks het feit dat hun stem van onschatbare waarde
is. "Een volk dat niet zorgt voor de grootouders en hen niet goed behandelt, is een volk
dat geen toekomst heeft! En weet je waarom het geen toekomst heeft? Omdat het zijn
geheugen heeft verloren", aldus de paus.
De datum van deze nieuwe werelddag (dit jaar op 25 juli 2021) is gekozen op basis van
de feestdag van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de
grootouders van Jezus, die volgens de liturgische kalender op 26 juli wordt gevierd.

Juli, vakantiemaand VAKANTIE is…………tijd maken:
Vakantie is tijd maken:
Tijd maken om gewoon goed te zijn,
liefdevol en vriendelijk.
Tijd maken om te lachen
en om het leven met wat meer humor te kruiden.
Tijd maken om te luisteren
en zo beschikbaar te zijn voor anderen.
Tijd maken om stil te zijn,
niet uit angst voor een druk leven,
maar omdat de diepste waarden
in stilte worden ervaren.
Tijd maken om na te denken,
want het is de mens onwaardig
oppervlakkig door het leven te glijden
zonder kritisch oordeel over levensvisies

die “ in de mode “ zijn.
Tijd maken om te bidden,
bewust dat Gij, God,
met ons leven begaan zijt.
Tijd maken om te beminnen en om bemind te worden,
want het leven waarin enkel verstand meespeelt
doet ons geluk en dat van anderen krimpen.
Tijd maken om iets moois te lezen,
te genieten van de mooie dingen
die zo talrijk aanwezig zijn rondom ons…
als we ze willen zien.

Met veel zonnige en zomerse groeten Christine.

Pastorale agenda voor de maand JULI
Donderdag 1 juli Eucharistieviering 13de zondag door het jaar om 15 uur voor
de bewoners van de Hoge Platse
Dinsdag 6 juli Minibedevaart voor de bewoners van de Warande om 15 uur
( geen gebedsmoment)
Donderdag 8 juli Eucharistieviering 14de zondag door het jaar om 15 uur voor
de van de Vlasbloeme
Dinsdag 13 juli Gebedsmoment om 15 uur thema “Zomer” voor de bewoners
van de Vlasbloeme
Donderdag 15 juli Eucharistieviering 15de zondag door het jaar om 15 uur
voor de bewoners van de Hoge Platse
Dinsdag 20 juli Gebedsmoment om 15 uur voor de bewoners van de Hoge
Platse thema “Vakantie”
Donderdag 22 juli Eucharistieviering 16de zondag door het jaar om 15 uur
voor de bewoners van de Vlasbloeme
Dinsdag 27 juli Gebedsviering om 15 uur thema “God onze Gastheer” voor de
bewoners van de Vlasbloeme
Woensdag 28 juli Gebedsviering voor de bewoners van de Warande om 15 uur
thema “Vakantie”
Donderdag 29 juli Eucharistieviering 17de zondag door het jaar om 15 uur
voor de bewoners van de Hoge Platse
Beste bewoners de Eucharistievieringen en de Gebeds-momenten kunnen steeds
gevolgd worden op TV kanaal 90

Vieringen uitgezonden op TV op zondag
-Zondag 4juli 14de zondag door het jaar Sint-Pieterskerk, Tielt, 10 uur, één, kanaal 1
-Zondag 11 juli 15de zondag door het jaar Sint-Lambertusbasiliek, Hengelo, 10 uur, NPO
2 (Nl) kanaal 31
-Zondag 18 juli 16de zondag door het jaar eucharistieviering met zee zegening,
Blankenberge, 10 uur, één, kanaal 1
-Zondag 25 juli 17de zondag door het jaar eucharistieviering H.Antoniuskathedraal,
Breda,10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31
Genegen groeten Pastoraal coördinator Christine

Bewonersnieuws
WE NEMEN AFSCHEID VAN…
Liefde houdt niet op
waar leven eindigt

Mevrouw Battel Maria
Weduwe van Albert Roussel (†1996)
Geboren in Lampernisse op 18 november 1917
en overleden in Zonnebeke op 5 juni 2021.
De heer Huyghe Firmin
Echtgenoot van mevrouw Marie-Thérèse Versavel
Geboren in Langemark op 22 juli 1933 en zachtjes ingeslapen,
omringd door zijn naaste familie in het Zorgcentrum St. Jozef in Zonnebeke
op maandag 14 juni 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

De heer Vandamme Roger
Verbleef sedert 21 juni 2021 in ons Zorgcentrum.
Echtgenoot van mevrouw Cecile Timperman
Geboren in Staden op 5 januari 1935 en zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum St.-Jozef
in Zonnebeke op woensdag 23 juni 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

Happy Birthday!
JARIGEN VAN DE MAAND JULI VAN HET ZORGCENTRUM:
Mevrouw Hondeghem Martha wordt 97 jaar.
Mevrouw Blieck Lea wordt 86 jaar.
Mevrouw Bequoye Godelieve wordt 90 jaar.
Mevrouw Denorme Simonne wordt 89 jaar.
Mevrouw Monsy Liliane wordt 86 jaar.
De heer Debusschere Jean-Marie wordt 68 jaar.
Mevrouw Gruyaert Monique wordt 76 jaar.
De heer Nolf Andre wordt 89 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND JULI
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK :
Mevrouw Denorme Simonne wordt 89 jaar.
De heer Vershaeve Gabriel wordt 90 jaar.
Mevrouw Keirsebilck Alice wordt 88 jaar.

JARIGEN VAN DE MAAND JULI
ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE”
De heer Bostyn Michel wordt 85 jaar.
Mevrouw Baert Olga wordt 80 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND JULI MEDEWERKERS:
De heer Reynaert Peter wordt 57 jaar.
De heer Goethals Michiel wordt 22 jaar.
Mevrouw Feys Jolien wordt 31 jaar.
Mevrouw Wyckaert Charlot wordt 35 jaar.
De heer Salomez Johan wordt 39 jaar.
Mevrouw Claerebout Silvie wordt 45 jaar.
Mevrouw Dos Santos Romanie wordt 44 jaar.
Mevrouw Pyck Steffi wordt 28 jaar.
Mevrouw Fieuw Lore wordt 32 jaar.
De heer Govaerts Ben wordt 43 jaar.

Medewerkersnieuws
NIEUWE MEDEWERKERS:

Mevrouw Sioen Inge is op maandag 7 juni gestart ter
versterking op de sociale dienst, nadat ze in 2019
reeds stage liep bij Nadja.

Weetje en Datje
JULI SPREUKEN:

TERUG VAN WEGGEWEEST:
Vanaf heden verkopen we terug aan het onthaal onze huisgemaakte confituur en
wenskaarten.

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.

Armen voorwaarts in zit

Tenen heffen in stand

Je zit stevig op de stoel met rechte rug
tegen de rugleuning gedrukt, voeten op
de grond. Lukt het niet om de voeten op
de grond te houden als je met je rug tegen
de rugleuning zit, schuif dan iets naar
voren tot je goed steun kan nemen op de
grond. Ook als je dan geen contact kan
maken met de rugleuning, blijf je je rug
recht houden.
Je brengt je armen goed naar achteren,
hou even de rugleuning vast, strek je
armen daarna naar voren uit en brengt ze
terug naar achter. Daarna armen even
laten hangen naast de stoel, schouders
ontspannen.

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
hielen staan door je tenen op te trekken
Breng je tenen terug neer.
Ga niet naar achter hellen tijdens het
uitvoeren van deze oefening!

Deze oefening herhalen we 10 keer.

Deze oefening herhalen we 10 keer.

REIS DOOR EUROPA:
In samenwerking met ons animatie en keukenteam gaan we deze zomer in ons
Zorgcentrum reizen door Europa! Iedere week komt er een ander land aan de beurt.
Tijdens deze week zijn de activiteiten, maaltijden en de decoratie aangepast aan het
welbetreffende land. Wie ons kan helpen met decoratiemateriaal mag deze altijd afgeven
aan het onthaal.

Week 1 van 28/06 – 04/07  Griekenland
Week 2 van 05/07 – 11/07  Italië
Week 3 van 12/07 – 18/07  Frankrijk
Week 4 van 19/07 – 25/07  België
Week 5 van 26/07 – 01/08  Duitsland
Week 6 van 02/08 – 08/08  Nederland
Week 7 van 09/08 – 15/08  Denemarken
Week 8 van 16/08 – 22/08  Portugal
Week 9 van 23/08 – 29/08  Spanje

De barbecue schoonmaken? Zo doe je het

Niets zo gezellig zomers als een barbecue in de tuin onder vrienden. Samen
ongedwongen eten en nippen van een drankje: vakantiesfeer gegarandeerd! Om
telkens opnieuw te kunnen genieten van een mals kippenbilletje of knapperig
worstje in openlucht, moet je de barbecue wel altijd grondig schoonmaken.
Barbecue weer doen blinken:
Gelukkig kost het je geen uren om het barbecuerooster na gebruik weer als nieuw te
krijgen. De barbecue schoonmaken kan zelfs op verschillende manieren:









Neem een ui of citroen, snijd die in tweeën en wrijf er het nog warme
barbecuerooster mee in. Zo komt het vuil los en kan je het rooster eenvoudig
afwassen met een sopje.
Wrijf met een prop aluminiumfolie over het rooster om het vuil te laten lossen.
Daarna kun je het volledig proper maken met water en afwasmiddel.
Stook de barbecue na het eten goed heet, zodat de overgebleven resten
verbranden. Je kunt ze nadien makkelijk eraf borstelen met een ijzeren borstel.
Daarna was je het rooster nog met een sopje.
Leg het barbecuerooster ’s nachts in het gras. Neem het de volgende dag – voor
het gras weer droog is – weer weg en neem het vuil eraf met keukenpapier. Het
zal er makkelijk afkomen, fluitje van een cent.
Is het rooster echt wel héél vuil? Stop het in een grote, zwarte
(grijze) vuilniszak met warm water en 2 opgeloste vaatwastabletten. Knoop
dicht en leg de zak een hele dag op een zonnige plek in de tuin. Het water zal
warm blijven en het vuil zal losweken. ’s Avonds kan je het rooster afspoelen,
eventueel met de tuinslang.
De truc met de aardappel
Voorbereiding is alles. Maak, voor je aan het bakken begint, de barbecue heel heet
en laat het rooster mee opwarmen. Wrijf vervolgens met een halve rauwe
aardappel over het rooster. Het zetmeel dat achterblijft, zal een soort
natuurlijke antiaanbaklaag vormen. De barbecue schoonmaken zal nadien veel
makkelijker gaan, let maar op.
Wie zelf een Gouden raad weet mag deze zeker komen melden aan het
onthaal!

Mobiele reactivatie met Carine
Vlinders
Enige tijd geleden hebben we in het forum, de voorgang, de zonnebloem, vlas- en
kollebloeme gedecoreerd met massa’s vlinders.
Wie dit wenste kon een vlinderwandeling doen om de vlinders te tellen en uw deelname
in de vlinderdoos stoppen.
Onder het toeziend oog van bewoners van de zonnebloem, vlas- en kollebloeme werd
het juiste aantal vlinders geteld.
Het juiste aantal vlinders is 232
De winnaar van de vlindertelling is Mevr. Jeanne Volckaert,
Jeanne was het dichtst bij het juiste aantal vlinders, zij telde er 233
Proficiat aan Jeanne, er staat voor jou een mooie presentje te wachten aan het onthaal
die je mag komen afhalen.

Punniken
Wie kent dit nog van vroeger.
Marie- Thérèse heeft al kilometers lint gepunnikt. Met de mobile reactivatie zijn we op
het idee gekomen om van deze linten een kunstwerk te maken.
De linten werden opgerold en aan elkaar gekleefd en dan haakten we dit in een
aangepaste metalen cirkel. Als afwerking hebben we er schelpen op gekleefd en deze
gedecoreerd in de voorgang aan een houten stok. Tussen deze cirkels gaan we dan alle
reiskaartjes hangen die we mogen ontvangen.
Hierbij nog een oproep voor wie op reis gaat, stuur ons gerust een kaartje, uw kaartje zal
een mooie plaats krijgen.

Een kleine greep uit de activiteiten van
DVC de Companie
Onze allereerste uitstap waar we zo naar verlangden!” En we hebben er zeker van
genoten! De weergoden waren ons alleszins goedgezind en het zonnetje scheen volop!
Zalig genieten van ons drankje en aangenaam gezelschap op het terras!

Spelletjes rubriek
SPREEKWOORDREBUS

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

Draai blaadje om voor het antwoord:

Van de hak op de tak springen

WOORDZOEKER:

130 GEMEENTEN EN DORPEN
Zoek bij de afbeeldingen de juiste gemeenten of dorpen. (de antwoorden zullen in het
volgende Zunnegazetje staan)
Als hulp kan je het bijgevoegd verhaal lezen. Dit verhaal hebben we aan het onthaal
gekregen om in ons Zunnegazetje te plaatsen.
Alvast bedankt aan de bezorger voor de leuke tekst!

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

130 Gemeenten en Dorpen
Toen de paters redemptoristen de missie preekten konden
zij niet zwijgen over de mooie dorpen en gemeenten die ze
doorkruist hadden.
Beminde gelovigen, gij zijt uit De Klijte gemaakt en op Aartrijke gekomen maar denk er
aan dat uw Mannekensvere maar Kortrijk zal zijn en voor ge het beseft keert ge terug
in Asse broek. Trek door het land van Oostende tot Westende, maak Krombeke recht,
en legt er een Brugge over, vul Putte op, maak van Landen een Geluveld en ziet ge
Woesten, Temse. Pakt ge een dief, begint niet te Beveren maar, Houtem. Leeft niet in
Olen. Bouwt Huise en Kapellen in Landegem op Stene en niet op Zande of
Zandvoorde… Haal Torhout het Bos uit en maak het Pervijze vast.
Maak van Oudenaarde en Zandbergen Schoonarde.
Blijf niet Stekene in Ledegem, noch Brielen Hoeke, Oekene of Lapscheure, noch in
Nevele, maar wees van Handzame en houd van Werken op Veldegem. Zo zult gij door
niet te blijven Staa(de)n een Dikkebus vol Munte vergaren zodat gij in Weelde kunt
leven in ons land van Koekelare en Wijnendale en Rozebeke met Vinkem, Mesen,
Merelbeke en Sijsele.. Eten en drinken zult gij niet ontberen.
Zet U aan de Kok zijde en geniet van wat De Panne U te bieden heeft, van Moere of
Zwijnaarde met wat van ’t Zoute er bij en ’s zondags van DenHaan. Zelfs op vrijdag
beschikt ge nog over Kaaskerke en Haringe.. Uw groenten vindt ge in Koolkerke en
Erwtegem, en lust ook Appels en Peer. Weest niet Grammene maar Gullegem van
harte Ieper gevoelig, laat Zonnebeke Bredene voor iedereen schijnen. Als ge iets aan
het Menen zijt, maak dat het Waregem is en dat gij met Schellebelle Waarmaarde
kunt Melden zoniet gelooft men er geen Spiere van en vindt met U Deerlijk en zegt met
dat ge te Zevergem staat. In Zomergem kunt gij uw dorst Lessen met De Pinte, maar
wees matig en vertoef niet in Bierbeek want ge riskeert dan in Zottegem te geraken.
Moet ge te veel naar Kachtem, vraag dan aan Rumbeke om Aalbeke naar Beernem te
brengen zodat ge niet in Overboelare raakt. Wees gelovig. Loop niet naar Oeren noch
van Oudekapelle naar Nieuwkapelle, van Bovekerke naar Middelkerke, van
Westkerke naar Oostkerke, van Stuivekenskerke naar Nieuwkerke en weet dat er
maar één Kerksken is dat telt, de roomse Moerkerke. Laat U leiden door een Gits, St
Jan, St Michiel of St Andries, sint Denijs of St Juliaan. Wees geen Lauwe christenen
maar breng warmte niet bij enkelen maar bij Vijve en Vichte(ig). En bij uw vrienden,
Lange Mark of Korte Mark. Plant met Tienen een Boom op Hoogstade en versiert uw
tuin met Heestert en Hulste. Houd van Zingem in Liedekerke en stel Paal en Perk aan
het kwaad. Ik wens Damme Bergen verzetten om het goede Doel te bereiken.
En als ge dan in Oudegem of Oudenburg komt en beroep moet doen op Kanegem of
een beetje van Dudzele weet, aanvaard uw Lot dan wordt uw Licht ter velde gedoofd
en dragen ze U Uitkerke naar Kerkhove om U te steken in Pittem onder Kruisthoutem
of Zerkegem. Wees dan overtuigd dat ge naar Emelgem gaat bij Ingelmunster.

Even terugblikken
BLIJ DAT JIJ ER BENT!
Voor Vaderdag hebben al onze mannen in ons Zorgcentrum een mooi Vaderdag cadeau
gekregen. Dit werd met veel liefde gemaakt tijdens crea met Carine!
En ons keukenteam heeft ook gezorgd voor een lekker kaasbordje.

WIJ SUPPORTEREN DE RODE DUIVELS!

MANDALA KLEURPLAAT ZOMER

