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Beste Bewoners en familieleden,

Deze week ontvingen we onze vastgeklikte prijzen elektriciteit voor het vierde
kwartaal 2022. Het studiebureau dat deze groepaankoop (met een 80 tal
woonzorgcentra en verschillende ziekenhuizen) coördineert kon dit op 719€ brengen
per MWh brengen. Dit is zeker geen gunsttarief!! Verleden jaar betaalde we voor
dezelfde elektriciteit 80€ per MWh dus de prijs is bijna 9 keer duurder geworden.

We zijn gelukkig reeds jaren bezig met ons energieverbruik en de 460 Zonnepanelen
bewijzen hun nut maar al te zeer. Enkele maanden terug bestelden we trouwens nog
298 panelen bij maar daarmee dekken we ons eigen verbruik nog altijd niet. We zijn
ook vroeger reeds gestart met het vervangen naar Led-verlichting wat ook een
verschil maakt.
De gasprijs ligt nog tot eind dit jaar vast maar ook daar houden wij ons hart vast voor
wat volgt in 2023.

We vragen dus ook uw medewerking en heel omzichtig om te springen met
elektriciteit en gas. Laat uw TV en verlichting niet onnodig aan, wees alert als men
uw kamer verlucht en doe zeker winterkledij aan als het kouder wordt. Alle suggesties
van jullie kant uit m.b.t. energiebesparingen zijn zeker welkom.
We zien alvast uit naar betere tijden.

Met vriendelijke groeten
Reynaert Peter.



Oktober :missiemaand – rozenkransmaand - herfstmaand
 
DE HERFST VAN HET LEVEN: MIJMEREN OVER DE RIJKDOM DER JAREN.

Dit brengt vaak een zekere weemoed mee en niet weinig weerklinken de
woorden van het liedje van Gerard cox: ‘’t Is weer voorbij die mooie zomer, 
die zomer die begon zo wat in mei. Ik dacht dat er geen einde aan kon komen, 
maar voor je ’t weet, is heel die zomer alweer lang voorbij…’
De herfst staat symbool voor een tijd van balans opmaken, terugkijken, loslaten. 
Elke herfst komt er een jaartje bij. 
Naarmate je ouder wordt, worden zowel geest als lichaam minder vitaal. 
Tegelijkertijd is je geest ook rijker door jouw ervaringen. 
Het is een jaargetijde waarin het besef groeit dat we niet voor altijd bloeien. 
Dat er ook tijden zijn waarop je je bladeren moet laten gaan, laten versterven, laten doodgaan…
opdat ze later weer opnieuw zouden kunnen bloeien.
In onze samenleving gaat het vaak vooral om de lente en de zomer. 
Je moet jong zijn, je moet succes hebben, je moet groeien. 
Als het gaat over ouder worden, ‘vermindering’ van mogelijkheden, aftakelen soms, 
dan wordt het allemaal moeilijker. Daar praten we liever niet over.
Toch is het waardevol voldoende aandacht voor de herfst van het leven te hebben 
en er de rijkdom van te zien. 
De cirkel van het leven weerspiegelt zich in de seizoenen: lente , zomer, herfst, winter.

Het is niet zonder vrucht, want dwars door de seizoenen heen loopt er een rode draad van leven,
dood en omgekeerd, als alles bloeien gaat…

Ik vond een mooi gedicht over de ‘herfst van het leven ‘
dat ik graag met jullie wou delen

 
De herfst sprak tot mij en streek me door het haar;

hij zei: ‘Het duurt maar even, ’k ben voor de winter klaar…’
’t Zijn dingen in het leven die toch moeten gebeuren:
het is misschien wel beter in de herfst niet te treuren.

Ik wandel door de bladeren, ze dansen in de lucht
en plotseling besef ik: het is niet zonder vrucht,

want dwars door de seizoenen heen loopt er een rode draad
van leven, dood en omgekeerd, als alles bloeien gaat…



Zaterdag 1 oktober 27ste zondag door het jaar om 15 uur 
Zaterdag 8 oktober 28ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 15 oktober 29ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 22 oktober 30ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 29 oktober 31ste 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 4 oktober “Sint Franciscus” om 15uur
Dinsdag 11oktober “Rozenkrans met de lichtende mysteries” om  15 uur voor de bewoners van de Warande
Dinsdag 18 oktober gebedsviering “Missieweek” om 15 uur
Dinsdag 25 oktober gebedsviering “met Maria gezonden” om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:
Zondag 2 oktober Sint-Salvatorskathedraal, Brugge, 10 uur, één kanaal 1
Zondag 9 oktober Sint-Willibrordusbasiliek, Hulst, 10 uur, NPO 2 (Nl ) kanaal 31
Zondag 16 oktober Sint-Martinuskerk, Herk-de-Stad, 10 uur, één
Zondag 23 oktober Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf, 10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31
Zondag 30 oktober Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, Scherpenheuvel, 10 uur, één 

Beste bewoners de eucharistie- en gebedsvieringen die doorgaan in de kapel kunnen steeds
gevolgd worden op TV kanaal 90.

 Lieve groeten Christine

De herfst, de herfst, ik draai me om, de zon schijnt, kijk niet achterom.
De herfst, de herfst, zo is het goed, als ik weet dat een boom

om te leven sterven moet.
De vogels maken zich gereed, soms voor een verre tocht

en wie vertelt wat leven is, ik heb zo lang gezocht.
Maar nu begrijp ik dat een mens pas deelt in het geheim
wanneer hij steeds opnieuw zoals de bomen leert te zijn…

En wie zijn leven telkens weer om Jezus’ wil verliest,
die zal het leren vinden overal.

Die wordt een boom die bloeien zal en vrucht geeft op z’n tijd,
die leeft niet van een jaargetij, maar van de eeuwigheid!

De herfst, de herfst, ik draai me om, de zon schijnt, ik kijk niet achterom.
Want dán pas is het leven goed als ik weet dat een mens voor God

dagelijks sterven moet.
 

Pastoraal coördinator Christine



De heer Vermeersch Paul
Afkomstig van Zonnebeke.
Woont sedert 16 september 2022 
op de afdeling Warande kamer 39.

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

We nemen afscheid van...

De heer Gerard Kimpe
Echtgenoot van Simonne Meersseman †

Geboren op 31 maar 1931
en overleden in het Zorgcentrum Sint-Jozef te

Zonnebeke op 13 september 2022.
 

Nieuwe bewoners:

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

 

Mevrouw Denolf Maria
Afkomstig van Moorslede.

Woont sedert 19 september 2022 
op de afdeling d'Hoge Platse kamer 205.

Mevrouw Claerbout Rosa
Afkomstig van Dadizele.
Woont sedert 28 augustus 2022
op de afdeling Vlasbloeme kamer 154.

De heer Ehrlich Peter
Afkomstig van Oostende.

Woont sedert 26 september 2022 op de
afdeling Warande kamer 35.



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

Bewoners Zorgcentrum:

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Zonnebeek":

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Gezelle":

Medewerkers:

De heer Beyls Paul wordt op 1 oktober 93 jaar.
De heer Dierickx Willy wordt op 4 oktober 91 jaar.
Mevrouw Bryon Ivette wordt op 5 oktober 86 jaar.
De heer Masschelein Roger wordt op 5 oktober 93 jaar.
Zr. Haelewyn Cecilia wordt op 5 oktober 85 jaar.
Mevrouw Stevens Marcella wordt op 12 oktober 97 jaar.
De heer Deschrevel Gabriel wordt op 17 oktober 89 jaar.
Mevrouw Vandooren Julia wordt op 19 oktober 95 jaar.
Mevrouw Platteau Simonna wordt op 23 oktober 91 jaar.
Mevrouw Schoutteten Anna wordt op 24 oktober 93 jaar.
Mevrouw Vandevoorde Monique wordt op 26 oktober 80 jaar.
De heer Cnockaert Eric wordt op 29 oktober 80 jaar.
Mevrouw Cardoen Maria wordt op 30 oktober 80 jaar.

Zr. Gantois Paula wordt 
   op 6 oktober 91 jaar.

Mevrouw Haeke Natalie wordt op 1 oktober 41 jaar.
Mevrouw De Wulf Annelies wordt op 2 oktober 41 jaar.
Mevrouw Norman Steffy wordt op 3 oktober 30 jaar.
Mevrouw Huyghe Femke wordt op 8 oktober 33 jaar.
Mevrouw Pollet Saskia wordt op 8 oktober 47 jaar.
Mevrouw Desnyder Shana wordt op 12 oktober 32 jaar.
Mevrouw Deblauwe Ilse wordt op 16 oktober 31 jaar.
Mevrouw Lannoo Anne-Mie wordt op 16 oktober 53 jaar.
Mevrouw Bertier Liza wordt op 23 oktober 25 jaar.
Mevrouw Minne Kimberly wordt op 29 oktober 26 jaar.
Mevrouw Adriaen Greet wordt op 30 oktober 48 jaar.
Mevrouw Cortens Veerle wordt op 31 oktober 45 jaar.
Mevrouw Horre Prescilla wordt op 31 oktober 46 jaar.

Mevrouw Decoodt Suzanne 

Mevrouw Dieryckx Maria 
       wordt op 10 oktober 98 jaar.

       wordt op 14 oktober 85 jaar.



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

 Nieuwe medewerkers:

Hallo, ik ben Rosa Azah.
Ik werk sinds 1 september als zorgkundige op de
afdeling Vlasbloeme.
Mijn eerste dag ben ik heel goed opgevangen
geweest van mijn collega's. Door iedereen zijn
vriendelijkheid voelde ik mij direct op mijn gemak. Ik
krijg veel steun van de collega's.

Hallo, ik ben Evelien Decan.
Ik werk sinds 21 september als zorgkundige op de
afdeling Vlasbloeme.
Ik ben heel blij dat ik in dit team terecht gekomen
ben met toffe collega's. Hier is veel liefde en
respect voor de bewoners.



Donderdag 6 oktober van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!

Oktober – Toermalijn/Opaal

Ook in oktober kennen we 2 geboortestenen.
Toermalijn komt voor in een breed scala aan kleuren waaronder roze, groen en mint blauw.
De toermalijn staat bekend om de elegante kleurtonen en de prachtige schittering. Deze edelsteen is dan
ook heel populair.
Het dragen van een juweel met toermalijn staat voor:
• vrede
• hoop
• balans
• uithoudingsvermogen
• bescherming
De geboortesteen van oktober heeft een natuurlijke uitstraling.
Opalen zijn letterlijk uniek omdat elk afzonderlijk edelsteen een eigen kleurencombinatie heeft. Deze kwarts
bestaat in verschillende kleuren, van oranje, zwart, roze tot kleurloos. Het is belangrijk om te weten dat
slechts een klein deel van alle opaal wereldwijd van edelsteenkwaliteit is.
Het dragen van een juweel met opaal staat voor:
• bescherming
• spontaniteit
• daadkracht
• creativiteit
• vertrouwen
• vrolijkheid
• een beter geheugen

Bron: www.lunalotta.be 

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

Voor elke maand een Geboortesteen:

Oxfam wereldwinkel:



Voorkom vallen: Het is zwaarder dan de benen

Othostatische hypotensie, een moeilijke woord
voor een lage bloeddruk bij het rechtstaan. Veel
ouderen hebben last van dit type duizeligheid. 
Het komt het meest voor als je in bed ligt en terug
rechtopstaat. Dit komt omdat in stand door de
zwaartekracht het hart moeilijker gevuld wordt met
bloed, zodat de bloeddruk daalt. Het lichaam
hersteld dit zelf, maar bij sommige mensen duurt
dit iets langer.

Koffietafel in ons Forum:

Kom langzaam overeind wanneer u ligt. Ga eerst overeind zitten, adem rustig in en uit en wacht even
tot alle duizelingen verdwenen zijn. Ga hierna pas rechtop staan en houdt u daarbij vast aan
bijvoorbeeld de leuning van een stoel, zodat u voldoende steun heeft.
Zorg ervoor dat u genoeg drinkt
Sta niet te lang stil. Ga bij klachten stevig op beide benen staan of kruis uw benen en probeer uw 

Plaats het hoofdeinde van uw bed een beetje hoger.
Soms helpen elastische kousen tot taillehoogte of een buikband, overleg dit met uw arts.
Soms moeten uw medicijnen aangepast worden of is medicatie mogelijk waardoor de klachten
verminderen. Dit zal de arts met u bespreken en zo nodig voorschrijven.

Enkele adviezen als je last hebt van duizeligheid bij het rechtstaan:

      buik- en beenspieren aan te spannen. Zo kan er minder bloed wegzakken.

Ben je jarig? Wil je een speciale gelegenheid vieren?
Er is de mogelijkheid om een koffietafel te organiseren
voor u, samen met je familie. Voor meer info of reservatie
neem contact op met Evelien aan het onthaal.
Evelien is steeds aanwezig in de namiddag.

Jukebox namiddag:

Op woensdag 5 oktober is er in ons
Forum Jukebox namiddag!
Samen luisteren naar mooie plaatjes met
een koffie of biertje erbij.
Wij kijken er alvast naar uit!



Atelier Cuisine:

Live pannenkoekenbak in 't Forum:

6 oktober in het Gezelschap D'Hoge Platse
13 oktober in de Zonnebloem 
20 oktober in de Warande
27 oktober voor de Vlasbloeme in leefruimte de Zonnebloem

Iedere donderdagavond is er in één van onze leefruimtes "Atelier Cuisine"!
Samen een gezellig avondmaal nuttigen en dit begeleidt door één van onze 
 keukenmedewerkers! Dit kan alleen maar smaken naar meer!

Zie hier onderstaande datums en de locatie:

Voor alle pannenkoeken liefhebbers, kom zeker en vast langs
op woensdagnamiddag 19 oktober in ons Forum. 
Want één van onze keukenmedewerkers komt live verse
pannenkoeken bakken!
Dit zal smullen worden!

Samen veerkrachtig!

Ook dit jaar staat onze geestelijke gezondheid extra in de kijker
tijdens de eerste 10 dagen van de maand oktober.
Volgende week worden verschillende vensters in ons Zorgcentrum
opnieuw opgevrolijkt met verschillende spreuken. 
Dit met de bedoeling om een lach te toveren op het gezicht van de
voorbijgangers en om de passanten even te laten mijmeren over
deze levenswijsheden.

Dit jaar maakten we ook onze eigen 'Happy Stones' die we
ondertussen verstopten binnen de muren van ons Zorgcentrum. 
Een 'Happy Stone' ligt op een goed zichtbare plaats en heeft als
doel om de vinder ervan op te vrolijken. 
De bedoeling is dat je de steen dan opnieuw op een andere plaats
verstopt voor de volgende vinder. 
We hebben in totaal 6 'Happy Stones' verstopt. 
Wie kan ze allemaal vinden?



D V C  D E  C O M P A N I E
DVC De Companie ging terug op MIDWEEK!!

 Dinsdag 20/9 tot en met vrijdag 23/9 vertrokken enkele gebruikers richting Heuvelland om te
gaan genieten in vakantiewoning Oosthoeve 😊

Er stonden terug tal van leuke activiteiten op de planning! Het thema van de week was
"Boerenweek"

Ze gingen op bezoek naar het wijndomein D'Hellekapelle, naar Vive La Vache en een bezoekje
aan een bruine kroeg 't Hazekasteel mocht ook niet ontbreken. Tussenin nog een letterzoektocht,

forelvissen en natuurlijk uitgebreid genieten van alle lekkere maaltijden die ze aangeboden
kregen!

Kortom het was een week vol kleine genietmomentjes! 



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

Om de herfst te verwelkomen zijn wij volop bezig met onze herfstdecoratie. 
In het Forum staan er "Pluk de dag" potjes met knoopwerk macramé, gevuld met de gedroogde
vruchten van de lampionplant.

Ook de paddenstoelen mogen niet ontbreken in ons
herfstbeeld. Deze paddenstoelen gemaakt in hout zijn
te bewonderen in de voorgang van de Vlasbloeme.
Indien interesse, kunnen deze mooie sfeer
paddenstoelen aangekocht worden. Voor meer info
aan het onthaal.

De maand oktober staat terug in teken van Think Pink. 
Dit is een nationale borstkankerorganisatie die zich
dagelijks inzet voor borstkankerpatiënten en hun familie.
Ons hart die we vorig jaar in teken van Think Pink
gemaakt hebben staat terug buiten aan onze parking.
Wie nog zijn lintje heeft van vorig jaar kan deze terug
opspelden, wie geen heeft kan ééntje vragen aan
Carine. 



E V E N  T E R U G B L I K K E N
Oliebollenbak:
Geluk is.... Ieder jaar opnieuw kunnen genieten van de kermis in Zonnebeke en natuurlijk onze
lekkere OLIEBOLLEN! 

Kunsten uitstap Poperinge:
Op maandag 12 en woensdag 14 september zijn wij met enkele bewoners op bezoek
geweest naar 'De woensdag kunstenaars' in WZC Emmaüs te Poperinge.
Daar konden we een expositie van kunst gaan bewonderen gemaakt door hun
bewoners. 😊 



Op zaterdag 24 september gingen we naar wijndomein Den Nachtegael in Zonnebeke.
Een leerrijke uitstap, die gesmaakt werd 
We willen zeker Dirk Syx van Den Nachtegael bedanken voor de super ontvangst en de
uitgebreide uitleg! 

Wijndomein Den Nachtegael:


