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Beste bewoner en familie, 

De maand september betekent ook het einde van de vakantie, hopelijk kunnen we vol 

vreugde en met grote dankbaarheid terug blikken op vele mooie momenten die we 

samen mochten beleven samen met onze familie, dierbaren, medebewoners en 

medewerkers in het zorgcentrum. 

We danken de vele jongeren die bij ons hun vakantiejob uitoefenden, voor hun inzet, we 

wensen hen veel geluk voor de toekomst, eveneens willen we ook de vele vrijwilligers 

hartelijk danken zonder jullie inzet zou veel onmogelijk zijn. 

Die dankbaarheid zet ons ook aan om met volle moed en enthousiasme te starten aan 

het nieuwe werkjaar,  ook pastoraal een nieuw werkjaar met als grondtoon 

“De Vreugde van het Evangelie” 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij een mooi gebed bij de Werelddag voor grootouders en senioren 

Ik dank U Heer, 

voor uw troostende aanwezigheid. 

Zelfs wanneer ik eenzaam ben, 

zijt Gij mijn hoop en vertrouwen. 

Reeds vanaf mijn jeugd, zijt Gij mijn rots en mijn burcht! 

Dank U voor het geschenk van mijn familie en 

voor mijn ‘gezegende’ leeftijd. 

Dank U voor de vreugdevolle en de moeilijke momenten. 

 

Dank U voor de dromen die reeds gerealiseerd zijn en 

voor de dromen die nog voor mij liggen. 

Dank U voor deze tijd van herbronning waartoe Gij mij oproept. 

Heer, vermeerder mijn geloof, 

maak mij tot een instrument van uw vrede. 

Leer mij hoe ik hen die meer lijden dan ik, 

een warm hart kan toedragen. 

Leer mij hoe ik kan blijven dromen 

en hoe ik uw wondere daden kan vertellen aan de volgende generaties. 

Bescherm en leid paus Franciscus en de Kerk, 



opdat het licht van het Evangelie mag stralen tot aan de  

uiteinden van de aarde. 

Zend uw Geest, o Heer, om het aangezicht van deze  

wereld te vernieuwen: 

opdat de storm van de pandemie gaat liggen, 

opdat armen de nodige steun zouden ontvangen, 

en opdat alle oorlogen beëindigd zouden worden. 

Ondersteun mij in mijn zwakheid en 

help mij om ten volle te leven, in elk moment dat Gij mij geeft, 

in de zekerheid dat Gij bij mij zijt, 

iedere dag tot het einde der tijden. Amen. 

 

 

 

 

 

Pastorale agenda  
 Donderdag 2 september Eucharistieviering  om 15 uur22ste zondag door het 

jaar voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 7 september Gebedsmoment om 15 uur “Vrede kan je leren” voor de 

bewoners van de Hoge Platse 

 Donderdag 9 september Eucharistieviering om 15 uur 23ste zondag door het 

jaar voor de bewoners van de Vlasbloeme 

 Donderdag 16 september GEEN Eucharistieviering 

 ZATERDAG 18 SEPTEMBER Gebedsviering om 15 uur voor de bewoners 24ste 

zondag door het jaar voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 21 september Gebedsmoment om 15 uur Internationale dag van de 

Vrede voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Donderdag 23 september Eucharistieviering om 15 uur 25ste zondag door het 

jaar voor de bewoners van de Vlasbloeme 

 Dinsdag 28 september Gebedsmoment om 15 uur “Vredeswake” voor de 

bewoners van de Hoge Platse 

 Woensdag 29 september Gebedsviering om 15 uur voor de bewoners van de 

Warande “Vrede” 

 Donderdag 30 september Eucharistieviering om 15 uur 26ste zondag door het 

jaar voor de bewoners van de Hoge Platse 
 

Beste bewoners de Eucharistievieringen en de Gebedsvieringen kunnen steeds 

gevolgd worden op TV kanaal 90 

 

 



Eucharistievieringen uitgezonden op TV op zondag 

 

- Zondag 5 september 23ste zondag door het jaar H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10 

uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31 

- Zondag 12 september 24ste zondag door het jaar Sint-Carolus Borromeuskerk, 

Antwerpen, 10 uur, één kanaal 1 

- Zondag 19 september 25ste zondag door het jaar H. Bonifatiuskerk, Rijswijk, 10 uur, 

NPO 2 (Nl) kanaal 31 

- Zondag 26 september  26ste zondag door het jaar Sint-Michielskerk, Bree, 10 uur, één 

kanaal 1 

Met de beste groeten Christine. 

 

ENKELE SFEERBEELDEN VAN DE GEBEDSVIERING 14/08 VOOR DE 

ASSISTENTIEWONINGEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonersnieuws 

WE NEMEN AFSCHEID VAN… 
 

Verlies is bewaren 

wat de ander voor je betekend heeft. 

 

 

Zuster Odette Van Keirsbilck 

Zij ontving het leven te Brugge op 29 november 1929. 

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 mei 1956. 

De Heer nam haar definitief tot zich te Zonnebeke op donderdag 28 juli 2021. 

 

 



 

De heer Monbaillieu Antoine 

Weduwnaar van mevrouw Anna Verdonck (†2020) 

Geboren te Wingene op 31 mei 1921 en heengegaan 

in het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper op 18 augustus 2021, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

 

Mevrouw Masschelein Denise 

Echtgenote van de heer Aimé Desimpel (†2015) 

Geboren in Beselare op 9 december 1924 en 

zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum St. Jozef 

In Zonnebeke op vrijdag 20 augustus 2021, 

gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Happy Birthday! 

JARIGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER VAN HET ZORGCENTRUM: 

 De heer Carrein André wordt 88 jaar. 

 De heer Blomme Oswald wordt 64 jaar.  

 Mevrouw Vanwolleghem Mariette wordt 81 jaar. 

 Mevrouw Deroo Alice wordt 91 jaar. 

 Mevrouw Maesen Jeanne wordt 91 jaar. 

 Mevrouw Monsy Monique wordt 85 jaar. 

 Mevrouw Baelen Nelly wordt 84 jaar. 

 Mevrouw Pecceu Margriet wordt 89 jaar. 

 Mevrouw Coudron Rolande wordt 84 jaar. 

 De heer Delvoye Tony wordt 88 jaar.  

JARIGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER 
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 
 

 De heer Chaerle Andre wordt 85 jaar.  

JARIGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE” 

Er zijn geen jarigen voor de maand september.  

JARIGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER MEDEWERKERS: 

 Mevrouw Sioen Inge wordt 45 jaar. 

 Mevrouw Wararam Phuengphon wordt 35 jaar. 

 Mevrouw Meirlevede Evelyne wordt 35 jaar. 

 Mevrouw Deroo Daphne wordt 32 jaar. 

 Mevrouw Ferret Joke wordt 37 jaar. 

 Mevrouw Terryn Amber wordt 23 jaar. 

 Mevrouw Callens Cecile wordt 57 jaar. 

 Mevrouw Mortier Mia wordt 60 jaar. 

 Mevrouw Vandenabeele Christine wordt 64 jaar. 

 

Medewerkersnieuws 

NIEUWE MEDEWERKERS: 

 

Op dinsdag 7 september verwelkomen we Fanny Louwagie. Zij zal als afdelingsassistent 

team d’Hoge Platse versterken. 

 

 

 



Weetje en Datje 
 

SEPTEMBER SPREUKEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat 

Hoe verwijder je advocaat vlekken op je kledij? 

Voor het verwijderen van advocaat vlekken op kleding mag je nooit direct zeep 
gebruiken. 

Een verse vlek spoel je eerst met koud water. Vervolgens was je met een inwerkmiddel 
of een hoofdwasmiddel met enzymen. 

Opgedroogde vlekken borstel je eerst zo veel mogelijk weg. Wassen doe je zoals 
hierboven beschreven. Eventueel kun je nabehandelen met water en ammoniak. 

 

 

 

 

 



SEPTEMBER = SPINNENMAAND  

Zo hou je ze buiten:  

#1 Kuisen, kuisen, kuisen 
Spinnen haten propere huizen. Zorg dat je zo snel mogelijk hun spinnenweb wegveegt. 
Zo zullen ze snel doorhebben dat ze een nieuw plekje moeten zoeken! 

#2 Zo weinig mogelijk insecten 
Voorzie je huis van muggenramen of vliegenvangers. Want hoe minder insecten, hoe 
minder voedsel voor de spinnen waardoor je huis niet meer interessant voor hen is. 

#3 Essentiële oliën 
Vooral citrus-, pepermunt- en lavendelolie zouden spinnen op een 
afstandje houden! Maar arachnoloog Koen Van Keer betwijfelt dit. 
“Je kan spinnen niet verjagen met geurtjes,” zegt hij. Hoe dan ook, 
zullen we het toch proberen! 

Zo vang je ze zonder aan te raken: 

#1 De stofzuiger 
Dit is een oplossing voor het spinnenprobleem, maar werkt niet altijd! Er is een grote 
kans dat het beestje er gewoon opnieuw uit kruipt! Vooral kleine spinnen overleven dit 
met gemak. 

#2 Koop een spinnenvanger 
Tegenwoordig bestaan er heel wat spinnenvangers. Het borsteltje dat je kan open- en 
dichtknijpen is een handige! Op die manier hoef je zelf niet dicht bij de spin in de buurt 
te komen en kan je hem vanop een afstand vangen. Plus, op deze manier verwond je ook 
het diertje niet, want een spin heeft ook gevoelens hé! 

#3 Een glas en een papiertje 
Een andere diervriendelijke manier is deze, wel moet je iets dichter in de buurt van de 
spin komen. Moeilijk is het niet: zet simpelweg een glas of bokaal over het diertje en 
schuif er een papiertje onder. Zo kan je het gemakkelijk opnemen en buiten zetten! 

#4 RIP spin 
Hier zijn we absoluut geen voorstander van ... maar je kan de spin ook doodslaan. Dan 
hoef je gewoon met wat keukenpapier het diertje weg te halen. 

 

 

 

 

 

 

 



Jonger dan je denkt 

Nu de kinderen terug naar school gaan, zullen we zorgen dat ook wij bij de les blijven. 

Dit doen we door zoveel mogelijk te bewegen. Iemand die veel in beweging is, blijft 

langer mobiel en zal doorgaans minder valpartijen beleven dan iemand die enkel het 

strikt noodzakelijke doet. 

In het vorige Zunnegazetje hebben we enkele tips gegeven om de ‘warme zomerdagen’ 

door te komen, helaas hebben we die warme dagen nog tegoed voor volgende zomer,… 

 

Tenenstand in zit 
 

 
 
 
Ga in een actieve zithouding zitten in de 
stoel, de rug wat verwijderd van de 
rugleuning. Plaats beide handen op je 
knieën, voeten mooi plat op de grond. Hef 
vervolgens de hielen van de grond en 
plaats vervolgens je hielen terug op de 
grond.  
 
Deze oefening herhalen we 10 keer. 
 
 
 
 
 

Voorwaartse uitval pas 
 

 
 
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 laat je beide armen 
naast je hangen. 
Nu breng je je gewicht op je linker been 
en zet je je rechter voet een pas voor je 
uit. Ook je lichaam mag je naar voor laten 
hellen en goed steun nemen op je rechter 
voet. Zet daarna je rechter voet weer 
naast je linker voet en sta terug mooi 
recht. Als dat goed gaat, mag je ook je 
armen heffen tijdens deze oefening. 
Daarna doe je hetzelfde met je linker voet.  
 
Deze oefening doen we voor beide benen 
10 keer. 

 

 

 

 



Mobiele re-activatie met Carine 

De vakantie is voorbij,  
de voorbije 2 maanden gingen we op reis door 8 landen van Europa waarbij we 8 weken 
lang konden genieten van culinaire verwennerij van deze landen. Met de foto reportages 
genoten we van de mooie landschappen en kwamen we ondertussen veel te weten en 
leerden we veel bij.  
Hierbij nog een overzichtje van de vlaggen van deze 8 Europese landen 
 

          
 

        
 
Nieuwe projecten voor het najaar. 
We  gaan ons eens wagen aan bloempothangers in macramé, deze gaan we dan vullen 
met plantjes en een mooie plaats geven in de leefruimtes. Ondertussen als we het 
knopen onder de knie krijgen dan gaan we proberen om een windlicht te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Voor de herfst decoratie gaan we paddenstoelen maken in stof, eekhoorns in hout en 
herfstblaadjes etsen op theelichtjes  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor de decoratie kerst gaan we kerstboomservethouders maken voor op de tafels, 
Deze boompjes worden genaaid met halve kruisjes op plastiek stramien. 
Wie hier wil aan meewerken of dat graag wil doen als hobbywerkje op je kamer roep mij 
gerust, ik zet je op weg. 



Een kleine greep uit de activiteiten van  

DVC de Companie 

 

Dit jaar helaas niet veel mooie tomaten, maar boontjes waren er in overvloed. 

Samen gezellig boontjes kuisen en klaarmaken om op te eten! 

Ook de andere groenten in onze tuin zien we dagelijks veranderen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletjes rubriek 

SPREEKWOORDREBUS 
 

 

 

 

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

 

 

 

WOORDZOEKER: 
 

 

 

 

 

  

De kleren maken de man 

Draai blaadje om voor het antwoord: 



Even terugblikken 

De zomervakantie zit er al terug op! Spijtig genoeg hebben we de zon niet zoveel gezien 

deze zomer, maar door onze ‘Reis door Europa’ hebben we toch het zonnetje in huis 

kunnen halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANDALA  KLEURPLAAT   

 

  



 


