
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Bewoners en familieleden van ons Zorgcentrum, 

Voor het eerst in 27 jaar kan ik niet op de kerstviering zijn. Misschien niet normaal maar 

wat is nog normaal na bijna 2 jaar Covid? 

Ik wil jullie, bewoners en familie vooral danken voor jullie geduld. Geduld om te 

wachten op betere tijden waarbij we weer normaal kunnen doen. Normaal bezoek 

kunnen ontvangen, normaal eentje drinken in de cafetaria, normaal naar een feestje 

kunnen gaan, normaal ,dus zonder mondmaskers, kunnen spreken met de medewerkers, 

normaal kunnen sociaal zijn, normaal kunnen lachen, zelfs weer normaal eens kunnen 

hoesten zonder dat iedereen verschiet. 

Ik wil ook onze medewerkers danken voor hun blijvende inzet en hoop ook voor hen op 

betere tijden waarbij we weer normaal kunnen doen. Normaal kunnen werken zonder 

die vervelende mondmasker zodat we weer glimlachen zien, eens normaal kunnen 

feliciteren op een verjaardag, weer eens overleggen met gans de groep, weer op 

teambuilding kunnen gaan, weer geen zorgen moeten maken over de zoveelste 

klasquarantaine, weer echt kunnen ontspannen na een drukke dag. 

De eindejaarsperiode is ook de periode van plannen maken voor 2022. En plannen 

blijven we zeker maken. We geven niet op.  

Ons Forum wordt opgefrist waarbij we vooral afstappen van de “grote” zaal maar voor 

gezellige intimiteit gaan. We zijn volop bezig met de bouwplannen voor een orangerie 

voor afdeling ‘d Hoge Platse, een uitbreiding van afdeling De Warande en zelfs een 

cafeetje voor de Warande… Wordt vervolgd… 

Het belangrijkste blijft echter onze dagelijkse zorg voor jullie. Dat blijft centraal staan en 

we gaan dit volgende jaar ook nog centraler in de kijker zetten. De bewonersraad zal 

meer aan gewicht winnen in onze beslissingen en een adviesgroep met een aantal 

familieleden staat ook op onze wensenlijst.  

Voor dit alles hebben we natuurlijk extra geëngageerde medewerkers nodig. Onze 

mobiele animatoren breiden uit en we zoeken nog steeds verpleeg- en zorgkundigen om 

onze teams uit te breiden en te versterken. 

Zoals jullie horen, we gaan er voor en laten ons niet vangen aan negativisme of fatalisme. 

Er gebeuren hier nog dagelijks heel mooie dingen (die we misschien als normaal gaan 

beschouwen) waar we te weinig trots op zijn maar dat wel mogen zijn. 

Dus voor 2022 op naar het nieuwe normaal waarin we blijven zorgen voor iedereen die 

beroep doet op ons. 

Kerstmis 2021 

 

In naam van onze 118 medewerkers… 

Reynaert Peter 

 



Beste bewoner en familie, 

 

Eerst en vooral wil ik jullie allen persoonlijk en jullie dierbaren een Zalig en een 

Gelukkig Nieuwjaar toewensen. 

De overgang van oud naar nieuw wordt beschouwd als  

een ideaal moment om te reflecteren over het voorbije jaar en om goede voornemens te 

maken voor het nieuwe jaar. 

2021 afsluiten als een jaar waar we als samenleving veel tekort  kwamen…….. alles 

moest verder in kleine bubbels, geen grote activiteiten meer, niettemin voelden we ons 

als bewoner toch gelukkig, we werden extra verwend, de directie en alle medewerkers 

deden hun uiterste best om het zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, we konden 

onze familie ontvangen zij het op een gepaste wijze en met de nodige voorzorg,  

om toch maar niet besmet te raken. 

Ook de eucharistie- en gebedsvieringen konden doorgaan in de kapel met een beperkt 

aantal bewoners en per afdeling, alle bewoners konden en kunnen steeds de diensten 

volgen via het  

intern TV kanaal op 90. 

Zo hebben we gedurende het voorbije kerkelijk jaar de vele mooie en dankbare 

momenten samen kunnen beleven. 

Toch zien we heel hoopvol uit naar het Nieuwe Jaar, een jaar van liefdevolle 

ontmoetingen, naar geluk en vrede, naar zorgende handen, liefdevolle mensen om ons 

heen. 

Heer, zegen alle mensen van ons huis en dat we samen het Nieuwe Jaar mogen ingaan 

met veel liefde en vrede voor elkaar en met een goeie gezondheid. 

 

ZALIG en GELUKKIG NIEUWJAAR Christine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eucharistievieringen in de kapel op zaterdag om 15 uur: 

 Zaterdag 8 januari om 15 uur: Feest van de Openbaring Drie  Koningen voor de 

bewoners van de Vlasbloeme 

 Zaterdag 15 januari om 15 uur Tweede zondag door het jaar voor de bewoners 

van de Hoge Platse 

 Zaterdag 22 januari om 15 uur derde  zondag door het jaar voor de bewoners van 

de Assistentiewoningen 

 Zaterdag 29 januari om 15 uur vierde zondag door het jaar voor de bewoners van 

de Vlasbloeme 

Gebedsvieringen in de kapel: 

 Dinsdag 4 januari om 15 uur NIEUWJAAR voor de bewoners van de Hoge Platse 

 Dinsdag 11 januari om 15 uur Doopsel van de Heer voor de bewoners van de 

Assistentiewoningen 

 Dinsdag 18 januari om 15 uur Eenheid van de Christenen voor de bewoners van 

de Vlasbloeme 

 Dinsdag 25 januari om 15 uur Bidden voor de eenheid onder de Christenen voor 

de bewoners van de Warande 

Eucharistievieringen uitgezonden op TV op zondag: 

 Zondag 2-1-2022 Openbaring van de Heer Sint-Servaas-basiliek, Grimbergen, 10 

uur, één, kanaal 1 

 Zondag 9-1-2022 Doopsel van de Heer Basiliek van de H.Nicolaas, Amsterdam, 10 

uur, NPO 2 (NL) kanaal 31 

 Zondag 16-1-2022 2de zondag door het jaar Kerk O.-L.-Vrouw  van Goede 

Bijstand, Brussel, 10 uur, één, kanaal 1 

 Zondag  23-1-2022 3de zondag door het jaar Sint-Jans-kathedraal, Den Bosch, 10 

uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31- 

 Zondag 30-1-2022 4de zondag door het jaar Kapucijnenkerk, Meersel-Dreef, 10 

uur, één, kanaal1 

Beste bewoner de Eucharistievieringen en de Gebedsvieringen kunnen steeds 

gevolgd worden op TV kanaal 90 

 

Ik wens je van harte bij het Nieuwe Jaar 

dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, 

in wie je vertrouwen stelt en bij wie je thuis kan zijn. 

 

Ik wens je van harte dat je elke dag minstens één fijn moment mag beleven: een 

ontmoeting, een lach, een aanmoediging, 

een uitgestoken hand, een blik vol begrip, 

iets goeds, iets schoons, iets teders, iets dat je boeit, 

Pastorale agenda 



iets waarbij je herademt en nieuwe moed krijgt, 

iets waarbij je gaat zingen, gaat danken, gaat dienen, iets dat je stil maakt, iets dat 

ontroert, iets dat je bidden doet. 

 

Ik wens je van harte dat je minstens één mens mag gelukkig maken 

door jouw aanwezigheid, je spreken, je goedheid, 

je begrip, je aanmoediging, je troost, 

je luisteren, je vriendschap, je medeleven. 

 

Ik wens je van harte dat je dan elke avond zachtjes kunt zeggen: 

“Het leven is heerlijk, mijn vrienden zijn goed, 

ik ben tevreden. Ik dank U, God.” 

 

Ik wens jullie geluk, liefde, vrede, zegen, en gezondheid  

voor elke nieuwe dag. 

 

Pastoraal coördinator Christine.  

 

 

 

 

WE NEMEN AFSCHEID VAN… 
 

Nooit meer hier, 

maar altijd bij ons 

 

 

Mevrouw Denise Deberdt 

Echtgenote van de heer André Delaere (†1994) 

Levensgezellin van de heer Roger Buytaert (†2017) 

Geboren in Poperinge op 8 oktober 1933, 

en overleden in het Woon- en zorgcentrum St. Jozef in Zonnebeke 

donderdag 2 december 2021. 

 

Mevrouw Suzanne Dejonghe 

Echtgenote van André Taillieu (†2017) 

Geboren in Zonnebeke op 3 februari 1938 

en onverwacht overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper 

op vrijdag 17 december 2021. 

 

 

 

Bewonersnieuws 



Mevrouw Alice Cuvelier 

Weduwe van de heer Roger Timperman (†2006) 

Geboren te Dikkebus op 5 augustus 1929 

en overleden op 17 december 2021 in het Zorgcentrum Sint-Jozef 

te Zonnebeke, gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NIEUWE MEDEWERKERS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkersnieuws 

Hennin Dakira is gestart op 15 

november 2021 als Zorgkundige op 

de afdeling Warande. 

 

Séverine Vanwalleghem is gestart op 1 

december 2021 als Afdelingsassistent 

op de afdeling Vlasbloeme. 

 



Vanaf maandag 3 januari 2022 start onze nieuwe kapster Emelie Compernolle. 

Even voorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Emelie. 

Ik ben afkomst van Ieper, 

ben 35 jaar en heb 2 zoontjes. 

Dami is 13 jaar en Julien is 7 

jaar. 

Als hobby zit ik  in de 

schutterclub van Roeselaere  

Ik zie er alvast naar uit om jullie 

allemaal te leren kennen en 

jullie haartjes mooi te maken. 

Groetjes Emelie 

 



 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI VAN HET ZORGCENTRUM: 

 Mevrouw Deleye Anny wordt 85 jaar. 

 Mevrouw Spruytte Esther wordt 94 jaar. 

 Mevrouw Vanhalewijn Pierrette wordt 88 jaar. 

 De heer Vanwamme Antoon wordt 89 jaar. 

 Mevrouw Titeca Georgette wordt 88 jaar. 

 Mevrouw Vanhoorne Maria wordt 92 jaar. 

 Mevrouw Lesage Jacqueline wordt 83 jaar. 

 Mevrouw David Cecile wordt 91 jaar.  

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI 
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK : 
 

 Mevrouw Denys Raymonde wordt 93 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI 
 ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE”: 

Er zijn geen jarigen voor de maand januari. 

JARIGEN VAN DE MAAND JANUARI MEDEWERKERS: 

 Mevrouw Vandekerckhove Melanie wordt 32 jaar. 

 Mevrouw Duytschaever Lisa wordt 27 jaar. 

 De heer Guire Yannick wordt 38 jaar. 

 Mevrouw Verhaeghe Zoe wordt 21 jaar. 

 Mevrouw Toorre Gudrun wordt 57 jaar. 

 De heer Denys Bert wordt 38 jaar. 

 Mevrouw Deconinck Nancy wordt 54 jaar. 

 Mevrouw Maet Nadja wordt 46 jaar. 

 Mevrouw Levoye Eline wordt 41 jaar. 

 Mevrouw Degraeve Fanny wordt 36 jaar. 

 Mevrouw Jacobs Brigitte wordt 59 jaar. 

 Mevrouw Questroy wordt 35 jaar. 

 Mevrouw Ramon Emilia wordt 28 jaar. 

Happy Birthday! 



 

 

 

VOORKOM VALLEN: ZORG DAT DE HOND ZIJN JONGEN VINDT! 
 

We hebben in het kader van valpreventie de voorbije jaren onze focus gelegd op het 

mobiel en fit blijven. Dit jaar gaan we terug naar de basis en bespreken we iedere maand 

wat je kan doen om risico’s tot vallen te beperken. Genoeg in beweging blijven is 

natuurlijk nog steeds heel belangrijk! 

We kijken eerst naar wat je kan aanpassen in je direct leefomgeving. Het grootste deel 

van de valincidenten gebeurt binnenshuis. Als we kijken naar het zorgcentrum, zien we 

dat de mensen vaak op de kamer vallen. 

 

In een ruimte waar er veel zaken staan, zal het makkelijker zijn om ergens over te 

struikelen. Vermijd hiervoor zoveel mogelijk obstakels, zodat de kans op een val kleiner 

wordt: 

 Losliggende tapijten 

 Ruim rommel op 

o Schoenen aan de kant 

o Berg dingen op 

o Zorg dat kabels en elektrische draden aan de kant liggen of stop deze weg 

 Let goed op obstakels in de gang 

o Tilliften, rolstoelen, allerhande karren,… 

 

 

 
 

Weetje & datje 



VOOR ELKE MAAND EEN GEBOORTESTEEN: 
 
Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. Er wordt gezegd dat de edelstenen 
helende krachten dragen. 
Deze zouden geluk brengen als je de edelsteen van je geboortemaand draagt, of als je 
de edelsteen van iemand draagt die je dierbaar is. 
Ik laat het aan jou om te geloven of het al dan niet werkt, maar het is zelf welk leuk te 
weten welke steen bij jouw geboortemaand past. 

Maar wist je dat men ze ooit elke maand droeg? 

In de middeleeuwen geloofden de mensen dat de krachten van een steen het sterkst 
waren in de maand waartoe deze behoorde. Als je een echte edelsteenliefhebbers bent, 
is dit natuurlijk leuk nieuws, omdat je nu een excuus hebt om voor elke maand een 
andere set te verzamelen. 
Zo heb je het hele jaar door een passend juweel om te dragen! 

Januari – Granaat 
Granaat is een steen met een warme gloed. Dit mineraal is er in alle kleuren van de 
regenboog, van rood, bruin, oranje tot groen. 
Rood is waarschijnlijk de bekendste kleur. De naam is afgeleid van het Latijnse woord 
malus granatus (‘granaatappel’), omdat de ruwe kristallen vrij rond en rood zijn. De 
intensief rode kleur van de granaat staat voor schoonheid en kwaliteit. Granaten 
edelstenen worden regelmatig verwerkt in sieraden omdat de edelsteen de uitstraling 
heeft van een robijn, maar qua prijs relatief gunstig is. 

Bij het dragen van een juweel met granaat geeft dat je : 

• zelfvertrouwen/ moed 
• energie & levenslust  
• innerlijke rust 
• doorzettingsvermogen 
Het wordt beschouwd als een geweldig geschenk om vriendschap en vertrouwen te 
symboliseren. 

De eerste geboortesteen van het jaar is de favoriet van veel edelsteenliefhebbers. 

Bron: www.lunalotta.be  
 

NIEUWE PRIJZEN PEDICURE: 
Vanaf 1 januari 2022 worden de prijzen aangepast van onze pedicure. 

 Esthetische pedicure: €15 

 Medische pedicure: €20 

 

Bij de pedicure worden je voeten verwend! 

http://www.lunalotta.be/


 

 
 

In DVC de Companie hebben we op 24 december onze dag gestart met koffie en 

zelfgebakken kerstkoekjes. Na een aperitief en lekkere middagmaal, genoten we van 

koffie met een bavarois om dan samen gezellig naar onze mooie kerstviering te kijken, 

met een hapje en een drankje. Bedankt aan het keukenteam voor deze lekkernijen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVC De Companie 



 

 

 

Het Magische kerstwinkeltje was een groot succes, 12 namiddagen werd er 

zelfgemaakte advocaat aangeboden, picon en allerhande snoeperijen alsook  

handgemaakte kerstartikelen die we in de crea gemaakt hadden. En om af te sluiten 

werden door 2 vrijwilligers Rosanne en Martine prachtige bloemstukken gemaakt die 

ook werden aangeboden in het magische kerstwinkeltje. 

Nu alles wat uitverkocht is gaan we met de crea terug op zoek naar nieuwe ideeën om 

uit te werken en kunnen we die hopelijk terug aan bieden in ons kerstwinkeltje in 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea met Carine 



 

REBUS: 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

WOORDZOEKER:  
 

 

 

 

 

  

Januari zonder regen is voor de boer een zegen 

Draai blaadje om voor het antwoord: 

Spelletjes rubriek 



 

 

Samen in de leefruimtes genieten van kerstavond en een lekkere kerstmenu!   

Sfeer en gezelligheid was top!  

 

Even terugblikken 



MANDALA  KLEURPLAAT  

 


