'T ZUNNEGAZETJE

SEPTEMBER
2022

CONTACT:
TELEFOON: 051/46 09 90
EMAIL: INFO@ZORGCENTRUMSINTJOZEF.BE
WEBSITE: WWW.ZORGCENTRUMSINTJOZEF.BE

Beste bewoner,
Begin september de tijd voor een nieuwe start: een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar,
nieuwe verwachtingen.
Nieuwe plannen. Nieuwe uitdagingen. Een ogenblik om echt dankbaar te zijn voor het vele goede en
mooie dat we mogen ervaren rondom ons, ook hier in het zorgcentrum. Denken we maar aan de vele
mooie warme dagen, de inzet van de vele vrijwilligers , de studenten die gedurende de vakantie het
beste van zichzelf gaven.
De medewerkers die na een mooie en deugddoende vakantie terug de batterijen hebben opgeladen
om ons steeds zorgend en vriendelijk nabij te zijn.
Voor de vele deugddoende activiteiten, de wandelnamiddagen doorheen het mooie Zonnebeke, de
extra verwenmomenten, de zomerbar waar het heerlijk vertoeven was, en nog zoveel meer…, daarvoor
zijn we iedereen van harte oprecht dankbaar.
Ook onze God en Vader willen we oprecht danken.
Ik dank U, God,
voor alles wat ik van anderen mag ontvangen,
voor de mensen die met mij verbonden zijn,
die trouw zijn in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet delen,
die mij laten delen in hun geluk.
Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij denken,
voor hen die attent zijn in kleine dingen van alledag,
die kunnen troosten,
die een hart vol barmhartigheid bezitten,
die vol van verzoening zijn.
Ik dank U, God, voor allen die mij kunnen bezielen,
voor mensen die een bevrijdend woord spreken,
die kunnen luisteren, die zomaar nabij zijn,
die mij rust kunnen geven.
Ik dank U, God, voor mensen voor wie ik iets mag betekenen,
voor mensen die mijn vriendschap durven ontvangen,
die op mij kunnen wachten, die mij kansen blijven geven,
die kunnen vergeven. Zo’n mens was Jezus, Uw Zoon.
Pastoraal coördinator Christine

PASTORALE AGENDA
Gebedsvieringen in de kapel:
Dinsdag 6 september “ Kracht putten in de toekomst” om 15uur
Dinsdag 13 september “Vredeswake” voor de bewoners van de Warande om 15 uur
Dinsdag 20 september ‘Vredesweek van 17 tot 25 september, “Generatie vrede” om 15 uur
Dinsdag 27 september “God zoekt je, laat Jij je vinden” om 15 uur

Eucharistievieringen in de kapel op zaterdag om 15u:
Zaterdag 3 september 23ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 10 september 24ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 17 september 25ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 24 september 26ste zondag door het jaar om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:
Zondag 4 september 23ste zondag door het jaar Sint- Pauluskerk, Antwerpen, 10 uur, één, kanaal 1
Zondag 11 september 24ste zondag door het jaar , 10 uur Sint- Jozefkerk, Waubach-Landgraaf,
NPO 2 (Nl) kanaal 31
Zondag 18 september 25ste zondag door het jaar Kerk O.-L.- Vrouw Hemelvaart, Ninove, 10 uur,
kanaal één
Zondag 25 september 26ste zondag door het jaar Sint-Janskathedraal, Den Bosch, 10 uur, NPO 2
(Nl)kanaal 31

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

BEWONERSNIEUWS
We nemen afscheid van...
De heer Jerome Vanlerberghe
Echtgenoot van mevrouw Germaine Deryckere († 2013)
Geboren in Zonnebeke op 16 mei 1922 en overleden,
omringd door zijn naaste familie, in het AZ Delta
Rumbeke op donderdag 25 augustus 2022 gesterkt door
de ziekenzalving.

Nieuwe bewoners:

Mevrouw Reynaert Ivonne
Afkomstig van Beselare.
Woont sedert 1 augustus 2022 op de
afdeling Warande kamer 85.

Welkom

VOEL JE THUIS BIJ ONS!

HAPPY BIRTHDAY!
Bewoners Zorgcentrum:
- De heer Van Meenen Joseph wordt op 2 september 89 jaar.
- De heer Blomme Oswald wordt op 8 september 65 jaar.
- De heer Pype Remi wordt op 8 september 95 jaar.
- Mevrouw Vanwolleghem Mariette wordt op 9 september 82 jaar.
- Mevrouw Verfaillie Marguerite wordt op 12 september 91 jaar.
- Mevrouw Deroo Alice wordt op 16 september 92 jaar.
- Mevrouw Maesen Jeanne wordt op 18 september 92 jaar.
- Mevrouw Monsy Monique wordt op 18 september 86 jaar.
- Mevrouw Baelen Nelly wordt op 20 september 85 jaar.
- Mevrouw Pecceu Margriet wordt op 21 september 90 jaar.
- Mevrouw Reynaert Ivonne wordt op 21 september 95 jaar.
- Mevrouw Coudron Rolande wordt op 23 september 85 jaar.

Bewoners
Assistentiewoningen
"De Zonnebeek":
- De heer Chaerle Andre
wordt op 23 september 86 jaar.

Bewoners
Assistentiewoningen
"De Gezelle":
Er zijn geen jarigen deze maand.

Medewerkers:
- Mevrouw Louwagie Fanny wordt op 1 september 45 jaar.
- Mevrouw Sioen Inge wordt op 5 september 46 jaar.
- Mevrouw Wararam Phuengphon wordt op 9 september 36 jaar.
- Mevrouw Meirlevede Evelyne wordt op 12 september 36 jaar.
- Mevrouw Deroo Daphne wordt op 13 september 33 jaar.
- Mevrouw Desmet Nora wordt op 18 september 19 jaar.
- Mevrouw Ferret Joke wordt op 20 september 38 jaar.
- Mevrouw Terryn Amber wordt op 24 september 24 jaar.
- Mevrouw Callens Cecile wordt op 27 september 58 jaar.
- Mevrouw Mortier Mia wordt op 29 september 61 jaar.
- Mevrouw Vandenabeele Christine wordt op 30 september 65 jaar.

MEDEWERKERSNIEUWS
Nieuwe medewerkers:

Hallo! Ik ben Shana Desnyder.
Sinds kort woon ik in Zonnebeke en werk sinds
18 juli als zorgkundige op de afdeling d'Hoge
Platse.Ik voel me super welkom in het team!

Hallo! Ik ben Eveliene Cauwelier.
Sinds 1 augustus werk ik hier als
keukenmedewerker. Ik voelde mij
meteen welkom en er is een leuke
samenwerking met de collega's.

WEETJE & DATJE
Voor elke maand een Geboortesteen:
September – Saffier
Saffier is het meest gewilde mineraal met een wondermooie blauwe kleur.
Wat veel mensen niet weten, is dat deze steen ook in andere kleuren voorkomt, waaronder roze.
De mineraal was heel geliefd bij koningen en koninginnen die de steen in hun collectie wilden.
Door de eeuwen heen werden beschermende krachten toegeschreven aan saffieren.
Het dragen van een juweel met saffier staat voor:
• vertrouwen
• loyaliteit
• wijsheid
• concentratie
• kalmte
• kracht
• discipline
• liefde en waarheid
• minder last van stress
De edelsteen van september is van uitzonderlijke schoonheid.
Bron: www.lunalotta.be

Oxfam wereldwinkel:
Donderdag 8 september van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!

Voorkom vallen: iets achten als een oude schoen,...
Een goede schoen gaat met de jaren verslijten. Door deze slijtage zal de kwaliteit van je
schoen afnemen. De demping die de schoen biedt tijdens het stappen en ook de grip van de
zool gaan meer en meer weg. Het stiksel komt los, gaten is de bovenstof van de schoen,…
Door al deze factoren zullen versleten schoenen ervoor zorgen dat je spieren en gewrichten
teveel belast worden en leiden tot een groter valgevaar. Wanneer is het nu echt tijd om je
oude schoenen in te ruilen voor nieuwe?

Zool: Als de buitenzool zichtbaar slijtage vertoont zal je makkelijker uitgelijden. Als
de binnenzool versleten is, zal jet een grotere belasting hebben van je spieren en
je gewrichten tijden het stappen.

Zichtbare schade: Kleine beschadigingen aan de buitenkant en de binnenkant van
de schoen kunnen een impact hebben. Ze zorgen dat je schoen minder goed aan
je voet zit. Dit heeft dat weer een impact op het draagcomfort en de veiligheid.

Zitten niet meer comfortabel: Zonder dat er schade te zien is aan de schoen kan
het zijn dat de schoenen niet meer goed aan de voeten zitten.

Blijven vochtig: Tijdens de dag nemen schoenen vocht van je voeten op. De voering
van de schoen zorgt ervoor dat dit vocht terug kan ontsnappen. Met de tijd kan de
voering verzadigd geraken, zodat de schoenen niet meer kunnen uitdrogen tijdens
de nacht. Als je schoenen ’s ochtends vochtig aanvoelen is het tijd voor nieuwe.
Hierdoor zullen je schoenen met tijd een nare geur ontwikkelen.

DVC DE COMPANIE
De vakantie loopt op z’n einde. De tijd van genieten en reizen. Ook in ons Dagcentrum de
Companie reisden we door de vakantieweken.
Tijdens de Spaanse week maakten we Tortilla’s, alcohol vrije sangria en oefenden we flamingo
zitdansen. In de Duitse week bakten we typische koekjes van daar.
We waren ook creatief bezig en gaven onze eigen foto een kleurrijke toets a la Montmartre,
maakten Delftse kunst tijdens de Nederlandse week en lavendelzakjes tijdens onze Franse reis.
Maar ook gewoon soms tijd om de boontjes te oogsten uit eigen tuin!
Bijgevoegd een impressie van de voorbij weken…

CREA MET CARINE
voor de zomerbars in de ezelweide kregen we
de uitdaging om te knutselen volgens thema.
We plooiden kraanvogels in papier, vormden
kommetjes van vinyl platen, knipten linten van
gele stof om in de bomen te hangen, vulden
snoeppotjes en werden dichtgeknoopt met zelf
gehaakte lintjes, gepunnikte slingers met ijsjes
gemaakt van pomponnetjes in alle kleuren, …
dit alles bracht ons in zomerse vakantiesferen.

Om in de vakantiestemming te blijven werkten we met
servettechniek op witte keien van uit de Franse rivieren. Wat
een plezier, ieder koos zijn eigen steen en een motief om op
de steen te zetten en nam de steen mee naar zijn kamer om
die op een geliefkoosde plekje te leggen. Wie het wenst kan
zijn steen ook meenemen op wandeling en achterlaten om
door anderen gevonden te worden en zo weer op een
andere plek te leggen, het verhaal van de happy-stones…

NIEUW:
Op zoek naar ‘VERBORGEN TALENTEN IN HUIS’
In ons zorgcentrum, assistentiewoningen en DVC zijn we op zoek naar bewoners met talent.
Wie graag eens zijn of haar creaties wil tentoonstellen, geef dan gerust uw naam op bij Carine aan het
onthaal. Ik kom dan langs om verder af te spreken wat, wanneer en waar we uw creaties gaan tentoonstellen.
In september gaan we de schilderijen van Mvr. Marguerite Hoflack uit de assistentiewoning De Zonnebeek
tentoonstellen in de voorgang van het zorgcentrum.
We nodigen iedereen uit om deze kunstwerken te bewonderen.
20 jaar geleden had Marguerite meer vrije tijd en is ze begonnen met schilderen. Marguerite neemt haar
canvasdoek, penseel en verf en schildert spontaan wat in haar opkomt.
Voor wie interesse heeft in een kunstwerk van Marguerite, deze prachtige werken zijn te koop aan een klein
prijsje.
In het najaar gaan we ook de kunsttoer op en gaan we startten met een schilderclub. Wie graag met verf en
penseel aan de slag wil geef dan zeker een seintje aan Carine. Ik heb alvast materialen meegebracht en heb
enkele ideeën die we gaan uitproberen.

EVEN TERUGBLIKKEN
Jozefs Zomerbar!
De ezelweide bij het zorgcentrum is terug 3 maal omgetoverd geweest in augustus tot een
gezellige zomerbar. Heel wat mensen kwamen langs om om te genieten van al het leuke wat
een zomerbar kan bieden. Het was een heel geslaagd initiatief! Veel dank aan allen die hier
met een hèèl groot hart voor onze bewoners aan meegewerkt hebben!

Veel dank aan Caroline & Lieven en hun grote groep vrijwilligers!!

Barbecue in ons Zorgcentrum!

