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WATER IS LEVENGEVEND MAAR KAN OOK VERNIETIGEN.

Nu alweer bijna een jaar geleden, werden we in ons eigen klein land opgeschrikt door de

brute kracht van water. In enkele uren tijd overstroomden wegen maar ook huizen waren niet

meer veilig. Sommige mensen kropen op de daken van hun huizen maar niet iedereen werd

gered. Het kolkende water sleurde tal van mensen met zich mee.

Nu is het al een lange tijd heel droog en men vraagt ons om spaar-zaam met water om te

gaan. Elk levend wezen heeft water nodig om te blijven leven. Ooit, aan het prille begin van

ons leven, hebben we negen maanden in vruchtbaar water gezwommen. En op een dag,

onstuitbaar als de zee, spoelden we aan. Het was het uur waarop alles veranderde. En een

tijdje later besloten onze ouders ons te laten dopen. In dit sacrament is water een krachtig

symbool. Jezus Christus ging ons hierin voor, door het doopsel worden we een christen mens.

En als ons leven ten einde loopt, vooraleer we de kerk verlaten, zal de priester de kist zegenen

met gewijd water. Elk jaar weer, in de sterke viering van paaszaterdag, wordt nieuw water

gewijd. Ik wil jullie graag een mooi verhaal vertellen waarin WATER maar ook ons GELOOF een

belangrijke rol speelt.

Op zekere dag klopten een bekende wetenschapper en zijn vriend bij een oude, wijze man

aan. Beiden stelden hem dezelfde vraag:

“Wie is God nu eigenlijk en waar kunnen we hem vinden. Zovelen spreken over hem maar tot

nu toe vonden we hem niet.”

Na een lange stilte vertelde de wijze man hun een verhaal.

Op een dag zeiden een paar vissen, die in een brede rivier zwommen: “Ze zeggen dat ons

leven van water afhankelijk is maar we hebben nog nooit water gezien. We hebben ook geen

idee wat water is. Laten we naar de witte, wijze vis in de grote zee zwemmen, misschien kan

hij ons helpen.”

Ze zwommen dus naar de grote zee en na 3 lange dagen zwemmen vonden ze de witte wijze

vis. Toen de wijze vis hun vragen had gehoord, was hij heel verbaasd. “Domme vissen”, zei hij,”

jullie leven en bewegen al jullie hele leven in water en jullie zien het niet. Alles wat jullie

omgeeft is water.”

De oude, wijze man was uitverteld en keek de vragende mannen intens aan.” Snappen jullie

het nu”, vroeg de wijze man? “Alles wat ons omgeeft is God, wij leven in God maar we weten

en beseffen het niet. Alles om ons heen spreekt over God maar we horen en zien het niet.”

Is dit geen prachtig verhaal om over na te denken?

Pastoraal medewerker,
Trees



Zaterdag 4 juni om 15 uur Hoogdag van Pinksteren voor de bewoners  van de Hoge Platse

Zaterdag 11 juni om 15 uur Feest H. Drie-eenheid voor de bewoners van de Assistentie woningen

Zaterdag 18 juni om 15 uur 12de zondag door het jaar voor de bewoners van de Vlasbloeme

Zaterdag 25 juni om 15 uur 13de zondag door het jaar voor de bewoners  van de Hoge Platse

P A S T O R A L E  A G E N D A

Eucharistievieringen in de kapel op zaterdag om 15u:

Gebedsvieringen in de kapel op dinsdag om 15u:

Dinsdag 7 juni om 15 uur “Ziekenzalving”  voor de bewoners van de Warande

Dinsdag 14 juni om 15 uur “ Dankbaar voor de schepping” voor de  bewoners van de Hoge Platse

Dinsdag 21 juni om 15 uur “ Wees gelukkig “ voor de bewoners van de  Vlasbloeme 

Vrijdag 24 juni om 15 uur “Feest van het Heilig Hart met bloemenhulde “ voor de bewoners van de

Assistentiewoningen

Dinsdag 28 juni om 15 uur “Zomer” voor de bewoners van de Warande

Eucharistievieringen uitgezonden op tv op zondag om 10u:

Zondag 5-juni Hoogdag van Pinksteren Eurovisie om 11 uur, kathedraal Notre-Dame, Créteil Frankrijk, één,

kanaal 1

Zondag 12- juni FeestH. Drie-eenheid Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw, Dadizele, 10 uur, één, kanaal 1

Zondag 19 juni 12de zondag door het jaar O.L.V. van Lourdeskerk, Bergen-op-Zoom, 10 uur, NPO 2

(Nederland) kanaal 31

Zondag 26 juni 13de zondag door het jaar Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10 uur, één, kanaal 1

Beste bewoner de vieringen die doorgaan in de kapel kunnen steeds gevolgd worden op TV kanaal 90

Zonnige groeten,Christine



B E W O N E R S N I E U W S

We nemen afscheid van...

Mevrouw Anna Vandevelde

Echtgenote van de heer Marcel Masschelein (†1960)

Echtgenote van de heer Albert Bostyn (†1964)

Echtgenote van de heer Etienne Lapon (†2016)

Geboren in Passendale op 9 november 1930,

en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar

familie, op zondag 1 mei 2022.

De heer Julien Gunst

Echtgenoot van mevrouw Simonne Vanhalewyn (†2006)

Geboren in Zonnebeke op 18 april 1929

en overleden in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke op

dinsdag 3 mei 2022, gesterkt door het ziekensacrament.

 

Mevrouw Maria Houdendycke

Echtgenote van de heer Michel Deceuninck (†2004)

Geboren in Geluveld op 30 december 1921

en rustig ingeslapen in het WZC St.-Jozef in Zonnebeke op

vrijdag 6 mei 2022, gesterkt door het Ziekensacrament.

 

Mevrouw Liliane Donche

Echtgenote van de heer Roger Feys (†1985)

Levenspartner van de heer Gerard Bentein (†2010)

Geboren in Zonnebeke op 28 maart 1934 en rustig

ingeslapen in het WZC St.-Jozef in Zonnebeke op

zondag 8 mei 2022.

 



Welkom
V O E L  J E  T H U I S  B I J  O N S !  

 

De heer Jacques Roger en 

Mevrouw Platteau Simonna

Afkomstig van Geluveld.

Wonen sedert 18 mei 2022 op de

afdeling d'Hoge Platse kamer 223.

Nieuwe bewoners:

Nieuwe bewoners assistentiewoningen:

Mevrouw Decoodt Suzanne

Afkomstig van Zonnebeke.

Woont sedert 1 mei 2022 

in de Gezelle, flat 0/02 

Mevrouw Cools Marie-Joseph

Afkomstig van Geluveld.

Woont sedert 20 mei 2022 op de

afdeling Vlasbloeme kamer 150.

De heer Verstraete Georges

Afkomstig van Koksijde.

Woont sedert 25 mei 2022 op de

afdeling Warande kamer 78.



H A P P Y  B I R T H D A Y !

Bewoners Zorgcentrum:

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Zonnebeek":

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Gezelle":

Medewerkers:

- Mevrouw Grasmuller Heide wordt op 2 juni 82 jaar.

- Mevrouw Pitillion Mariette wordt op 4 juni 93 jaar.

- Mevrouw Nuitten Julia Agnes wordt op 5 juni 91 jaar.

- Zuster Verhaeghe Denise wordt op 7 juni 84 jaar.

- Mevrouw Haezebrouck Madeleine wordt op 16 juni 94 jaar.

- De heer Demonie Roger wordt op 20 juni 91 jaar.

- De heer Verhanneman Willy wordt op 21 juni 86 jaar.

- Mevrouw Vanelslande Cecile 

   wordt op 16 juni 97 jaar.

- Mevrouw Vanhee Agnes

   wordt op 13 juni 86 jaar.

- De heer Decroix Christiaan

   wordt op 18 juni 88 jaar.

- Mevrouw Vandebussche Gilberte 

   wordt op 19 juni 84 jaar.

- Mevrouw Vandekerckhove Melissa wordt op 3 juni 27 jaar.

- Mevrouw Vanhaste Kelly wordt op 3 juni 31 jaar.

- Mevrouw Vanhaverbeke Sarah wordt op 3 juni 35 jaar.

- Mevrouw Deseyne Kimberly wordt op 7 juni 32 jaar.

- De heer Rehmat Alexius wordt op 9 juni 55 jaar.

- Mevrouw Wicke Emmelie wordt op 11 juni 31 jaar.

- Mevrouw Spruytte Mia wordt op 12 juni 58 jaar.

- Mevrouw Verbeke Ann wordt op 21 juni 47 jaar.

- Mevrouw Galloo Lieveke wordt op 22 juni 59 jaar.

- Mevrouw Demuynck Julie wordt op 24 juni 29 jaar.

- Mevrouw Quaghebeur Vanessa wordt op 24 juni 26 jaar.

- Mevrouw Dochy Christine wordt op 26 juni 60 jaar.

- De heer Terryn Rayek wordt op 26 juni 25 jaar.

- Mevrouw Caron Wendy wordt op 30 juni 44 jaar.



M E D E W E R K E R S N I E U W S

 Nieuwe medewerkers:

Veerle Lefevre is gestart op 2 mei 2022 als

verpleegkundige op de afdeling Warande.

"Ik voel me heel welkom in dit warme team, en kijk

ernaar uit om met mijn nieuwe collega’s samen te

werken. "

 Op pensioen:

Geniet van je PENSIOEN!

Dinsdag 10 mei was de laatste werkdag van Marian Lapere na 42 jaar dienst in de zorg.

Op de afdeling d'Hoge Platse was er een leuk feestje georganiseerd om samen te klinken op haar

pensioen!

Bedankt voor de vele jaren fijne samenwerking!

 



Juni – Alexandriet, Maansteen en Parel
De maand juni heeft drie geboortestenen namelijk Parel, Maansteen en Alexandriet.

De parel is de schat van de zee. Deze steen wordt vaak verwerkt in armbanden en kettingen.

Parels worden in oesters gevormd, daarom zijn ze technisch gezien geen steen. Volgens Griekse mythes

waren parels de vreugdetranen van de liefdesgodin Aphrodite. Daarom staat deze geboortesteen symbool

voor liefde. Het meisje met de parel, het is een beroemd en wereldwijd geliefd schilderij van Johannes

Vermeer. Parels zijn niet voor niets al eeuwen populair in sieraden.

Parel is een organisch materiaal met een heel subtiele, lichtende schoonheid. Natuurlijke parels zijn uiterst

zeldzaam. Daarom zijn cultivéparels (zoet- en zoutwaterexemplaren) in de handel verkrijgbaar.

Draag je parels dan:

• voel je je rustiger

• kun je je veel beter focussen

• wordt je wijsheid en eerlijkheid gestimuleerd.

Maansteen staat bekend om de kleuraccenten beige en lichtblauw gecombineerd met wit.

Het dragen van een juweel met maansteen staat voor:

• Vrouwelijke energie

• vruchtbaarheid

• intuïtie

Alexandriet heeft een kenmerkende groene kleur, waardoor de steen een klassieke uitstraling heeft. Hierdoor

wordt deze steen door velen begeerd.

Het dragen van een juweel met Alexandriet staat voor:

• liefde

• geluk

• kennis

• angsten en negatieve gevoelens loslaten

• vrolijkheid en geluk

Bron: www.lunalotta.be 

W E E T J E  &  D A T J E

Voor elke maand een Geboortesteen:



De week van de handhygiëne wordt georganiseerd om het bewustzijn van het belang van hygiëne vast

te houden. 

Strikte handhygiëne is dan ook een zeer doeltreffende manier om de verspreiding van zorginfecties

tegen te gaan en bevordert een veilige zorg.

Daarom werd in het Zorgcentrum in de week van 2 mei een training georganiseerd waar de

medewerkers een handhygiëne test deden met de black box.

De black box is een UV inspectie van de handen. Met als doel: op een interactieve en effectieve manier

bewust worden over handhygiëne en infectiepreventie.

91% van de medewerkers was in orde met de basisvoorwaarden en een correcte techniek voor de

ontsmetting van de handen.

 

Hier dragen we goede hygïene op handen!

Voorkom vallen: een bittere pil te slikken krijgen

Als we de risico’s tot vallen bekijken, kunnen sommige medicijnen het vallen beïnvloeden. 

Sterker nog, vallen en medicatie gaan vaak hand in hand. Hoe kunnen we hier op zo een manier mee

omgaan dat er toch wordt gewerkt aan valpreventie?

Als je bij het nemen van medicatie zich duizelig, suf of slaperig voelt, meld je dit best aan één van de

verpleegkundigen. Bespreek de symptomen ook zeker met je huisarts als hij/zij langskomt. Misschien

kunnen er alternatieven gegeven worden.



Er waren eens twee grazende ezels die een schitterend plekje hadden op

het domein van het woonzorgcentrum … zo helemaal achteraan, ver van de

Ieperstraat afgelegen …

Anno zomer 2022 maken deze ezels plaats voor u en ons, want we krijgen er

een plekje! Daar zullen we het enkele zomeravonden lekker gezellig

maken, bewoners, personeelsleden en bezoekers/familieleden samen

brengen, iets drinken, … We starten telkens om 16 uur en sluiten af rond

20 uur. Super welkom!

De geprikte data: zondag 3 juli, dinsdag 19 juli, donderdag 18 augustus,

dinsdag 23 augustus.

We zoeken enkele vrijwilligers die mee willen klaar zetten, de bar openen,

wat opruimen. Wil je mee helpen? Laat het weten!

Vaderdag zondag 12 juni:

Jozefs Zomerbar!

Veel groeten van enkele familieleden van bewoners,

Calis-Missine

Zomerverlof Kapster:

Onze kapster Emmelie gaat in verlof van donderdag 16 juni tot en met maandag 4 juli 2022.



D V C  D E  C O M P A N I E

Bij het lezen van spreuken kwamen we

onlangs deze tegen : “Je kunt alleen

tijd verspillen als je vergeet er van te

genieten…”

En met deze gedachten willen we dan

ook elke dag in De Companie

aangenaam invullen. We willen vooral

genieten van de kleine dingen. Als het

weer mee zit dan pikken we de

zonnestralen mee op ons terras. En

bakken van ‘zoete zondes’ doen we

ook graag…

 

C R E A  M E T  C A R I N E

De maanden gaan vlug, zo naderen we al snel

Vaderdag op zondag 12 juni. Voor alle mannen

zijn we bezig met een creatief kunstwerkje te

maken uit houten wasspelden die zowel

decoratief als functioneel zal zijn.

In voorbereiding van onze macraméprojectjes

hebben we houten plankjes geschilderd. Aan de

plankjes gaan we macramékoordjes hangen.

Deze zullen we maken in verschillende zomerse

kleuren.



S P E L L E T J E S

Affirmatie rebus:

Woordzoeker:

Draai blaadje om voor het antwoord

ik ben het waard om liefde en overvloed te ontvangen



E V E N  T E R U G B L I K K E N

Feestje pensioen Vera
Op dinsdag 19 april konden we samen met de bewoners van d'Hoge Platse klinken op het PENSIOEN

van Vera Masschelein! Bedankt voor de 34jaren fijne samenwerking en geniet van je welverdiend

pensioen!

Moederdag
Alle vrouwen in ons Zorgcentrum zijn op Moederdag in de bloemetjes gezet! Deze roosjes werden met

veel liefde gemaakt door Carine samen met de bewoners.

En de keuken trakteerde iedereen op een lekker dessertbordje!



Toneel 't Z.A.T 'Zwijg Kleine'
Op woensdag 4 mei waren onze bewoners uitgenodigd voor de generale repetitie van 'T.Z.A.T 'Zwijg

kleine'. Samen met andere verenigingen konden ze eerst genieten van een gezellig avondmaal en

daarna van de voorstelling. Een avond vol plezier! 

Studenten op d'Hoge Platse!
De studenten van Hogeschool VIVES Kortrijk opleiding verpleegkundige, hebben 4 weken een deel van

de afdeling D'hoge Platse met veel enthousiasme mogen overnemen! Bedankt voor de fijne

samenwerking en wij wensen jullie alle succes toe in jullie verdere toekomst 



Wensen vervullen..

Doordat we de afgelopen weken extra hulp hadden op d'Hoge Platse van onze studenten konden wij

van de gelegenheid gebruik maken om enkele wensen te vervullen van onze bewoners! 

Deze wensen waren uiteenlopend, van een babybezoek, naar de markt in Ieper, bezoek museum

Zonnebeke, met de plateaufiets naar eigen woning, gezellig iets gaan drinken in 't Paradijs Geluveld,

muzieknamiddag in de Mande, wafelenbak, frietjes,....

Kortom het waren hele mooie momenten om te delen met onze bewoners! 



Mei maand = op bedevaart:

Ook dit jaar organiseerden we terug de mini-bedevaart voor onze bewoners. Deze bedevaart bestond

uit verschillende haltes doorheen Zonnebeke, waaronder de kerk en de kapel van ons Zorgcentrum. 

Op maandagnamiddag 30 mei gingen we op bedevaart naar Dadizele.

Uitstap assistentiewoningen!
Op dinsdag 24 mei zijn de bewoners van de assistentiewoningen samen op stap geweest naar 't

Paradijs in Geluveld. Daar konden ze genieten van een kopje koffie met een stukje taart en daarna nog

eens klinken op een gezellige namiddag.

Citaat van de bewoners:

"In verdriet of grote vreugd, een goed glas bier doet altijd deugd! "



K L E U R P L A A T


