2021
’t Zunnegazetje Oktober

Vrijdag 1 oktober  Internationale dag van de ouderen
Zaterdag 9 oktober  Dag van de Palliatieve Zorg
Woensdag 20 oktober  Dag van de verzorgenden en
zorgkundigen
Woensdag 27 oktober  Dag van de ergotherapeut
Zondag 31 oktober  Halloween

Contact:
Telefoon: 051/46 09 90
Email: info@zorgcentrumsintjozef.be
Website:
www.zorgcentrumsintjozef.be

GEEF DE VREDE DOOR
Tijdens de voorbije vakantiemaanden konden we ons hart niet echt opladen met goed
nieuws. Dag na dag werd het journaal gevuld met negatieve berichtgeving.
Er waren de natuurrampen; de wateroverlast in eigen land met tal van dodelijke
slachtoffers, er waren de zware bosbranden in Zuid- Europese landen en in de USA, er
waren de aardbevingen met ernstige ravage o.m. in het heel arme Haïti.
Jammer genoeg waren er ook heel veel beelden die met oorlog en vluchten voor oorlog
te maken hadden. Er was niet alleen de machtswissel in Afghanistan met de Taliban er
zijn jammer genoeg nog zoveel andere landen waar gevochten wordt en waar extreme
groepen de macht willen grijpen zoals Boko Haram in Somalie, de rebellen in OostCongo, in Yemen en nog zoveel anderen.
Het is verschrikkelijk wat sommige mensen elkaar aandoen en dat vooral om meer
macht en aanzien te verwerven, om mensen hun wil op te leggen en zo de vrijheid van de
mensen af te nemen.
Maar ik wil geen doemdenker zijn want er is gelukkig ook veel goed nieuws.
Wij noemen ons CHRISTENEN en JEZUS CHRISTUS heeft ons geleerd hoe we vreedzaam
en verdraagzaam met elkaar kunnen omgaan en dat niet alleen met medechristenen en
lotgenoten maar met iedereen.
Een eenvoudige opdracht is dit niet maar er is 1 woord dat ons hierbij kan verder
helpen: RESPECT. Maar als we willen dat anderen ons respecteren, dan moeten we ook
onze medemensen respecteren d.w.z. hun kansen geven om zichzelf te zijn, om zich te
ontplooien volgens eigen mogelijkheden en talenten.
Een uitspraak van Boeddha luidt: “Je kunt geen volledige vrede voor jezelf verwerven,
zonder vrede voor iedereen te beogen."
En nu we het toch over VREDE hebben: op 4 oktober vieren we het feest van de grootste
vredesapostel van allemaal: SINT- FRANCISCUS. Ik wil eindigen met een gebed van
Franciscus en ook al is het heel oud, het vat bijzonder goed samen hoe we als mens
vredevol met elkaar om kunnen gaan.
Heer,
Maak ons tot een instrument van vrede,
laat ons liefde zaaien waar haat is,
laat ons vergeven wie ons kwetsen,
laat ons geloof brengen waar twijfel is,
laat ons hoop brengen waar wanhoop is,
laat ons licht brengen waar duisternis is,
laat ons vreugde brengen waar droefheid is.
Geef toch Heer,
dat we er meer naar streven te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven, ontvangen wij,
door te vergeven, verkrijgen wij vergeving
en door te sterven, worden wij tot eeuwig leven geboren. Amen
Pastoraal medewerker, Trees

Pastorale agenda
De gebedsvieringen:
Dinsdag 5 oktober om 15 uur voor de bewoners van de Assistentiewoningen
“Sint Franciscus”
Dinsdag 12 oktober om 15 uur voor de bewoners van de Vlasbloeme “ de
Rozenkrans”
Dinsdag 19 oktober om 15 uur voor de bewoners van de Hoge Platse “Maria”
Dinsdag 26 oktober om 15 uur voor de bewoners van de Warande “Missio” geloof
doet delen”
E. H. Loose is bereid om vanaf de maand oktober de eucharistieviering voor te gaan op
ZATERDAG om 15 uur en niet meer op donderdag.
Er wordt een beurtrol opgemaakt zodat de bewoners van het Zorgcentrum per afdeling
de kans krijgen om de eucharistieviering bij te wonen.
De vieringen zijn enkel bedoeld voor de bewoners en niet voor familieleden en mensen
van het dorp.
Eucharistievieringen :
Zaterdag 2 oktober om 15 uur 27ste zondag door het jaar voor de bewoners van
de Vlasbloeme
Zaterdag 9 oktober om 15 uur 28ste zondag door het jaar voor de bewoners van
de Hoge Platse
Zaterdag 16 oktober om 15 uur 29ste zondag door het jaar voor de bewoners van
de Assistentiewoningen
Zaterdag 23 oktober om 15 uur 30ste zondag door het jaar “Missiezondag” voor
de bewoners van de Vlasbloeme
Zaterdag 30 oktober om 15 uur 31ste 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
Pastoraal coördinator Christine.

Bewonersnieuws
WE NEMEN AFSCHEID VAN…
Ik heb je nu gevangen
in mijn hart met gouden slot
voor altijd een herinnering
die gaat nooit kapot.

Mevrouw Jenny Duthoy
Geboren in Beselare op 11 februari 1937 en
onverwacht overleden in het Zorgcentrum St.-Jozef
in Zonnebeke op donderdag 9 september 2021.
De heer Tony Delvoye
Echtgenoot van mevrouw Frida Mingels (†2019)
Geboren in Beselare op 29 september 1933 en rustig ingeslapen
in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke op 19 september 2021.
De heer André Carrein
Geboren te Passendale op 7 september 1933 en
overleden te Ieper op 24 september 2021.

Happy Birthday!
JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER VAN HET ZORGCENTRUM:
De heer Deleye Roger wordt 86 jaar.
De heer Dierickx Willy wordt 90 jaar.
Mevrouw Bryon Ivette wordt 85 jaar.
De heer Masschelein Roger wordt 92 jaar.
Mevrouw Deberdt Denise wordt 88 jaar.
Mevrouw Stevens Marcella wordt 96 jaar.
De heer Deschrevel Gabriel wordt 88 jaar.
Mevrouw Schoutteten Anna wordt 92 jaar.
Mevrouw Vandevoorde Monique wordt 79 jaar.
De heer Cnockaert Eric wordt 79 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK :
Zuster Gantois Paula wordt 90 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER
ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE”:
Mevrouw Dieryckx Maria wordt 84 jaar.
De heer Adam Noël wordt 84 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER MEDEWERKERS:
Mevrouw Haeke Nathalie wordt 40 jaar.
Mevrouw De Wulf Annelies wordt 40 jaar.
Mevrouw Norman Steffy wordt 29 jaar.
Mevrouw Fisher Anne wordt 65 jaar.
Mevrouw Huyghe Femke wordt 32 jaar.
Mevrouw Pollet Saskia wordt 48 jaar.
Mevrouw Deblauwe Ilse wordt 30 jaar.
Mevrouw Lannoo Anne-mie wordt 52 jaar.
Mevrouw Vanhee Ria wordt 65 jaar.
Mevrouw Bertier Liza wordt 24 jaar.
Mevrouw Roeges Martine wordt 57 jaar.
Mevrouw Minne Kimberly wordt 25 jaar.
Mevrouw Adriaen Greet wordt 47 jaar.
Mevrouw Cortens Veerle wordt 44 jaar.
Mevrouw Horre Prescilla wordt 45 jaar.

Weetje en Datje
HET VERHAAL VAN OMA’S SCHORTJE:
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van Oma’s schortje was,
om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wassen in plaats van een
jurk. Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de kachel of
uit de oven te halen…
Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen ..
En als ze eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje
ook heel handig, om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar
schortje schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en
opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af
te vegen, als ze gebukt stond over de kachel, met koken.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen,
en als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het
schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te
rapen, die onder de bomen lagen. Als oma onverwachts visite
aan zag komen, je stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes
dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haart schortje, dan wist
iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor zoveel doelen
gebruikt kan worden, zoals het schortje!

Dank aan onze medewerkster Evelyne Meirlevede om ons dit tekstje te
bezorgen!

WEDDING BELLS:
Zaterdag 11 september is één van onze medewerksters Eline Galle die werkt als
verpleegkundige op de afdeling Vlasbloeme in het huwelijksbootje gestapt met haar
lieftallige man Jens Claeys. Enkele bewoners stonden hen op te wachten aan de kerk om
het vers van de pers getrouwd koppel eigenhandig te feliciteren!
Proficiat!

Ook Veerle Cortens die werkt op de Vlasbloeme als zorgkundige is in het
huwelijksbootje gestapt samen met haar man Axel Deceuninck.
Proficiat!

DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG:
Zaterdag 9 oktober is Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. De sector slaat daarom
de handen ineen, en samen lanceren we de campagne Doodgewoon. Praten over leven en
dood.
Dit jaar staat de Dag van de Palliatieve Zorg in het teken van de campagne: ‘Doodgewoon.
Praten over leven en dood.’ Voor veel mensen is het nog steeds moeilijk om over het
levenseinde te praten. Het is nochtans heel belangrijk om hierover in gesprek te gaan,
ook als je nog gezond bent. Door erover te praten kun je aangeven welke zorg je zou
willen aan het levenseinde en welke niet. Je kunt je vragen stellen en je wensen,
verlangens, zorgen en angsten delen. De dood hoort bij het leven, en dat willen we
bespreekbaar maken. Bespreekbaarheid is immers de eerste stap naar de juiste zorg en
ondersteuning.
Voor meer info zullen er brochures aan het onthaal liggen. Wie interesse heeft over
vroegtijdige zorgplanning kan altijd het afdelingshoofd hierover aanspreken.
Samen kunnen we dit verder in een gesprek toelichten en afspraken maken om
zodoende uw gewenste zorg te kunnen naleven.

JONGER DAN JE DENKT:
Oktober noemen ze ook wel de wijnmaand of de rozenkranskransmaand. Als je tussen
het wijn drinken en het bidden even tijd hebt, kun je dit zeker opvullen met enkele
bewegingsoefeningen. Zorg dan wel dat je nuchter genoeg ben om ze te kunnen
uitvoeren, zonder te vallen!

Zijwaarts buigen in zit

Benen heffen in stand

Ga ontspannen zitten in de stoel, breng je
rug wat van de rugleuning, plaats je
voeten op de grond, iets uit elkaar. Plaats
beide handen op het achterhoofd en hel
wat over naar links. Kom terug in rechte
positie en hel dan over naar rechts.
Lukt het niet om de armen op het hoofd te
brengen, mag je ze laten hangen en kan je
je inbeelden dat je iets van de grond
opraapt.

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 plaatst je beide handen
in je lenden.
Nu breng je je gewicht op je linker been
en mag je je rechter been heffen en terug
naar beneden brengen. Daarna doe je
hetzelfde met je linker been terwijl je je
gewicht op je rechter been brengt.

Deze oefening herhalen we 10 keer.

Deze oefening doen we voor beide benen
10 keer. Blijf hierbij mooi rechtop staan.

Afgevallen bladeren, wat doe je ermee?

Niets mooiers dan het warme kleurenpalet van de herfst. Maar wat als die mooie
kleuren talrijk naar beneden dwarrelen in je tuin? Laat je afgevallen bladeren
gewoon liggen of hark je ze beter weg?
Hier haal je afgevallen bladeren weg
Op sommige plekken laat je het best niet tot een dik bladertapijt komen. Je haalt
bladafval weg





op het gazon, want onder de bladeren krijgt het gras geen licht meer en slaat het
geel uit. Wanneer gras langdurig gebrek heeft aan licht, kan het zelfs afsterven en
dan riskeer je in het voorjaar kale plekken met onkruid in het gazon. Liever niet!
op het terras, want natte bladeren verhogen het risico op een slippertje
aanzienlijk.
in de vijver, want de bladeren zinken uiteindelijk naar de bodem en daar gaan ze
rotten. Gevolg: vervuild – verzuurd – water. De planten in de vijver zullen er
ongetwijfeld onder lijden. En ook wanneer er vissen inzitten, is een slechte
waterkwaliteit nefast. Ze sterven immers in te zuur water.

Met de weggehaalde bladeren kun je eventueel nog bladcompost maken. Je kunt ze in
een compostvat of op de composthoop gooien. Geen compost? Dan kun je ze kwijt in de
GFT-zak.
Hier mag je afgevallen bladeren laten liggen





Tussen de planten in de border kun je gerust wat van het bladafval strooien. Een
laagje bladeren (niet te dik, zo’n 10 centimeter) maak het onkruid moeilijker en
het vormt een goede isolatie tijdens de koude wintermaanden. Zo krijgt vorst
minder vrij spel en worden de wortels van (meerjarige) planten beter
beschermd. En wanneer het blad vergaat, zorgt het voor een natuurlijke
bemesting en een vruchtbare bodem.
Ook onder bomen en struiken kun je een laagje bladeren laten liggen.
Wil je de egels een handje helpen? Laat dan in een hoek van de tuin een hoopje
bladeren liggen. Zo kunnen ze zich erin nestelen en schuilen tegen de koude.

Mobiele re-activatie met Carine
Oktober is de internationale borstkankermaand. Onze gemeente Zonnebeke heeft
gevraagd om mee te helpen het straatbeeld in thema aan te kleden, een eyecatcher te
maken! We zijn alvast gestart met de voorbereidingen.

Een kleine greep uit de activiteiten van
DVC de Companie
Herfstsfeer in DVC de Companie
De herfst komt terug in het land en laat ons meegenieten van al deze mooie
herfstkleuren!
Tijd om onze leefruimtes om te toveren.

Spelletjes rubriek
SPREEKWOORDREBUS

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

Draai blaadje om voor het antwoord:

Vele handen maken licht werk

WOORDZOEKER:

Even terugblikken
Ereburgemeester Maurice Bourgois werd zaterdag 25 september 90 jaar! Hij werd de
hele dag in de bloemetjes gezet. Ook bij ons kwam hij op bezoek om samen met de
bewoners van d'Hoge Platse enkele mooie herinneringen op te halen en te genieten van
koffie en dessert!

Op zaterdag 25 september stonden wij op de Bamiskermis te Geluveld. Bij de
volwassenen had Mieke Pierpont het meeste punten waardoor ze een fles Leoniewijn
gewonnen heeft en bij de kinderen heeft Yuna Ververcken uit Geluveld een muziekbox
gewonnen! Het was een prachtige zonnige dag en de ganse namiddag een gezellige
drukte aan ons kraam.

MANDALA KLEURPLAAT

