
' T  Z U N N E G A Z E T J E

C O N T A C T :                                            
 T E L E F O O N :  0 5 1 / 4 6  0 9  9 0
E M A I L :  I N F O @ Z O R G C E N T R U M S I N T J O Z E F . B E
W E B S I T E :  W W W . Z O R G C E N T R U M S I N T J O Z E F . B E

A U G U S T U S
2 0 2 2

 

KAATSEN &
PLAATSEN

Petanque!
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Beste bewoner en familie,

'Zeg maar wat er op je hart ligt en Ik zal je helpen'
Halfweg juni was ik op reis in Puglia, in het zuiden van Italië en ik heb toen heel veel doms, 
kerken en kathedralen bezocht. In tal van hen stond het Mariabeeld centraal. 
In de kathedraal van Bari bv. heette het beeld Maria Odegistria, Zij die de weg wijst, 
en als je naar het beeld keek, dan zag je heel duidelijk dat Maria naar het Kind Jezus wijst. 
Altijd weer verwijst Maria naar wie op de eerste plaats komt nl. haar zoon Jezus.
In de bijbel zijn er niet zoveel teksten die over Maria vertellen en nergens eist ze de aandacht 
voor zichzelf op.

Tijdens haar zwangerschap bezoekt Maria haar nicht Elisabeth en als Elisabeth haar prijst 
als de moeder van God, dan zingt Maria haar lofzang ter ere van God, haar Heer en Meester.
Op de bruiloft van Kana zegt ze aan de bedienden: “Doe maar wat Hij u zal zeggen.'
En gedurende heel Jezus' openbaar leven volgt Maria haar Zoon maar altijd op het achterplan.

Tijdens het jaar zijn er verschillende feesten ter ere van onze Hemelse Moeder en midden 
augustus vieren we het hoogfeest van de Ten Hemelopneming van Maria. 
Dit feest maakt duidelijk dat Maria een heel belangrijke plaats heeft naast haar Zoon.
In onze parochiekerk hangt achteraan een gekende icoon van Maria Altijddurende Bijstand. 
Het lijkt wel of Maria zegt: “Zeg maar wat er op je hart ligt en Ik zal je helpen”.
Maria is de Moeder van de Kerk en ook onze moeder. En moeder zijn is o.m. op weg zetten, 
loslaten, laten gaan.

Nadat Jezus overleden was, bleef Maria bij zijn verslagen leerlingen. 
Zij was de stille getuige die zag, hoe Gods Geest de leerlingen bereikte, 
hoe ze daarna naar buiten stormden en aan iedereen over Jezus vertelden. 
Maria begreep toen meer dan ooit, dat haar Zoon nog altijd levend was.

Laten we Maria danken voor alle goede dingen in ons leven en haar vragen om ons te helpen 
en te steunen in moeilijke tijden.
Maria, bij U zijn we veilig,
Jij bent onze steun en toeverlaat.

Pastoraal medewerker, Trees



Zaterdag 6 augustus 19de zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 13 augustus 20ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 20 augustus 21ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 27 augustus 22ste zondag door het jaar om 15 uur

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:

Dinsdag 2 augustus “Zo mooi is de natuur, God waakt over al zijn schepselen” om 15 uur
Dinsdag 9 augustus “Heer, leer ons bidden” om 15 uur
Maandag 15 augustus O.L. Vrouw Hemelvaart gebedsviering in de kapel om 10 uur
Dinsdag 23 augustus “ God onze gastheer” om 15 uur voor de bewoners van de Warande
Dinsdag 30 augustus “ Op handen dragen” om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:

7 augustus 2022 19de zondag door het jaar  Mariapark, Meersel-Dreef, 10 uur, één, kanaal1 
Zondag 14-8-2022 20ste zondag door het jaar Sint-Franciscusbasiliek, Bolsward, 10 uur, NPO 2 (Nl)
kanaal 31
Maandag 15-8-2022 Tenhemelopneming van Maria Eurovisie om 11 uur, kerk Onze-Lieve-Vrouw
Tenhemelopneming, Giubiasco, Zwitserland, één kanaal 1
Zondag 21-8-2022 21ste zondag door het jaar Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, Scherpenheuvel, 10 uur, 

Zondag 28-8-2022 22ste zondag door het jaar Heiligdomsvaart, Susteren, 10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31
       één, kanaal 1

 Zomerse groeten Christine.



De heer Vanlerberghe Jerome 
Afkomstig van Zonnebeke.

Woont sedert 8 juli 2022 op de afdeling
Vlasbloeme kamer 108.

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

We nemen afscheid van...

De heer Willy Verhanneman
Echtgenoot van Arlette Decroix

Geboren in Zonnebeke op 21 juni 1936
en zachtjes ingeslapen, omringd door zijn naaste familie,

in het WZC St.Jozef in Zonnebeke 
op maandag 4 juli 2022.

Nieuwe bewoners:

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

 

Zuster Denise Verhaeghe
( Zuster Maria)

Zij ontving het leven te Moorslede op 7 juni 1938. 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 augustus 1959. De Heer nam haar definitief

tot zich, te Zonnebeke, op 22 juli 2022.
 

Mevrouw Vandooren Julia 
Afkomstig van Zandvoorde.

Woont sedert 27 juli 2022 op de
afdeling d'Hoge Platse kamer 208.



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 Debeuf Martha wordt op 6 augustus 90 jaar.
- Mevrouw Maddens Maria wordt op 11 augustus 90 jaar.
- De heer Reynaert Antoon wordt op 13 augustus 86 jaar.
- Mevrouw Versavel Marie-Thérèse wordt op 17 augustus 87 jaar.
- Mevrouw Noyez Anne-Marie wordt op 19 augustus 75 jaar.
- Mevrouw Delbaere Anne-Marie wordt op 19 augustus 88 jaar.
- Mevrouw Vandoolaeghe Irma wordt op 21 augustus 90 jaar.
- Mevrouw Vandelannoote Anna wordt op 26 augustus 90 jaar.
- Mevrouw Cool Jacqueline wordt op 31 augustus 92 jaar.

Er zijn geen jarigen deze maand. - De heer Mahieu Paul 
   wordt op 4 augustus 93 jaar.
- De heer Vandevelde Willy 
   wordt op 10 augustus 77 jaar.
- Mevrouw Delbaere Paulette
  wordt op 12 augustus 84 jaar.
- De heer Gamme Roger 
  wordt op 15 augustus 88 jaar.

- Mevrouw Deknudt Katrien wordt op 4 augustus 43 jaar.
- Mevrouw Soete Ann wordt op 13 augustus 56 jaar.
- Mevrouw Rabaut Ria wordt op 22 augustus 59 jaar.
- Mevrouw Soen Hannah wordt op 26 augustus 24 jaar.



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

 Nieuwe medewerkers:

Ik ben Laura Lebon. Sinds eind juni ben ik
afgestudeerd als zorgkundige. Vorige zomer
heb ik hier een vakantiejob gedaan en nu ben
ik blij dat ik hier vast mag werken. Vanaf 25
juli ben ik gestart op de afdeling Warande
maar vanaf september ga ik werken op
afdeling d'Hoge Platse.

Shana Desnyder is op maandag 18 juli 2022
gestart als zorgkundige op de afdeling
d'Hoge Platse. Foto en voorstelling volgen in
het Zunnegazetje van September.

 Krantenartikel:



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

Voor elke maand een Geboortesteen:

Augustus – Peridoot

Peridoot is een groene steen en varieert in kleur van limoengroen tot donkergroen. Hierdoor heeft deze
edelsteen een positieve uitstraling.
Deze vrolijke kleur past dan ook precies bij de maand augustus.
Het dragen van een juweel met peridoot staat voor:
• bescherming
• welvaart
• kracht
• zelfstandigheid
• invloed
• innerlijke rust
• vitaliteit
De peridoot stelt je in staat om je eigen weg te volgen in het leven.

Bron: www.lunalotta.be 

Oxfam wereldwinkel:

Donderdag 11 augustus van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!



Prijsaanpassing bewonerswas! 
Om een correcte dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zijn ze genoodzaakt om de
evolutie van hun kosten in de prijzen te verrekenen.
De prijsverhoging volgens de FBT-index bedraagt 13,44 % voor de komende periode, dit met
ingang van 1 juli 2022.

De maand juli hadden we alvast veel zonnige en warme dagen!
Hier enkele tips om het hoofd koel te houden:

- Drink voldoende! minimum 1 liter MEER drinken per dag, ook als u geen dorst heeft
- Ga niet naar buiten op het heetst van de dag (11u-17u)
- Ga gerust naar de leefruimten, daar werkt de airco
- Houd woning koel, gordijnen/zonnewering dicht, ventilator aan
- Draag lichte kledij

Wasserij Dumoulin:

Hitteplan:



Voorkom vallen: Wie het schoentje past...

Vorige maand hebben we enkele soorten schoenen aan bod laten komen die je best niet
aandoet,… Je vroeg je waarschijnlijk af welke je nu best wel draagt,…
Een goede schoen moet aan volgende punten voldoen:
-Moet de voet goed omsluiten (dus niet te groot en niet te klein zijn)

-Een goede zool hebben (liefst een zool met genoeg grip)
-Een schoen zonder hak of met een lage, brede en stevige hiel

Moest je vragen hebben of je al dan niet goede schoenen hebt, vraag dit gerust aan iemand
van het personeel. De collega’s van kiné of ergo zullen je bijkomende informatie geven.



D V C  D E  C O M P A N I E
Bonjour à tous ! We zijn de zomervakantie goed

ingezet en gingen op reis naar Frankrijk!
Onder het motto: ‘ La douce France’ stonden er

een heleboel thema-activiteiten op het
programma. 

We hebben onze artistieke talenten
bovengehaald en schilderden ons eigen

“portret à la Montmartre”
Ook hebben we heerlijke croissants

gebakken….mmm…Bon appétit et je vous
souhaite une bonne fête Nationale de France !

 
 



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

Zoektocht Beselare
Donderdagnamiddag 7 juli zijn onze
bewoners op uitstap geweest naar
Beselare. Daar werd er een
zoektocht georganiseerd door Prime
Productions, gecombineerd met
enkele volksspelen. Daarna hebben
ze genoten van een kopje koffie met
taart in O.C. De Leege Platse. 

 Wij weten wat doen:
De eerste weken van de zomervakantie hebben onze bewoners niet stilgezeten!
Fruitsalade of courgettesoep maken, spel en kaartnamiddag, petanque of
genieten van het zonnetje tijdens een wandeling. Laat de warme zomerdagen in
augustus maar komen, wij weten wat te doen! 



 Vertelnamiddag 'Heksenverhalen':
Maandag 25 juli kwam Staf David vertellen over de heksenverhalen van
Beselare. Dit jaar geen heksenstoet maar we konden toch genieten van de
boeiende verhalen die in de geschiedenisboeken van Beselare geschreven
staan! Sefa zorgde nog voor een helend drankje en hapje! 




