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“We will remember them, we zullen hen niet vergeten!”
Het is volop herfst.
Er vertonen zich grijze wolken met hier en daar een spatje zon.
De bladeren van de bomen verkleuren en vallen af. Straks zien we alleen nog kale kruinen
maar de boom is niet dood, hij slaapt maar hij leeft.
Dank zij Jezus Christus mag ook elk christen mens geloven dat de dood niet het laatste woord
heeft.
November is de maand die ons uitnodigt te denken aan onze dierbaren van wie we afscheid
namen. Dan trekken veel mensen naar de begraafplaatsen om de graven weer mooi te maken.
Straks zijn de graven weer getooid met witte of veelkleurige bloemen, bloemen die bedoeld
zijn om de doden te herdenken.
In Ieper, 's avonds onder de Menenpoort, bij de plechtigheid waar de Last Post wordt
geblazen, wordt ook dagelijks volgende tekst gezegd: “We will remember them” we zullen hen
niet vergeten.
“HEN” dat zijn alle soldaten, soms heel jonge mannen, die gesneuveld zijn voor hun vaderland.
Elke dag worden ze in herinnering gebracht.
Sommigen maar gelukkig niet allen, reserveren jaarlijks maar enkele dagen om hun lieve doden
te herdenken.
Bram Vermeulen zingt in zijn “Testament”: “Als ik doodga, huil maar niet... dood ben ik pas als
jij me bent vergeten.”
Allerheiligen en Allerzielen zijn feestdagen die wat ondergesneeuwd raken door de
Halloweengekte. Maar laten we hoopvol blijven.
Heel wat mensen zijn hun geliefden niet vergeten en ze zullen hen blijven gedenken.
Ik wil afsluiten met een gebed.
Heer God, U kunt niet verdragen dat een van uw mensen verloren zou gaan.
U zoekt ons op, ook in de dood of als wij van U zijn afgedwaald.
Wij bidden U, omhels alle overledenen met Uw grote liefde want wij houden vast
aan Uw belofte van trouw.
Hou ons bijeen, levenden en doden en breng ons allen eenmaal thuis bij U.
Pastoraal medewerker, Trees

PASTORALE AGENDA
Gebedsvieringen in de kapel:
Maandag 31 oktober gebedsviering “ALLERHEILIGEN” om 15 uur
Dinsdag 8 november gebedsviering om 15 uur Allerzielen voor de bewoners van de Warande
Dinsdag 15 novembergebedsviering om 15 uur Wapenstilstand
Dinsdag 22 november gebedsviering om 15 uur Week van de ouderen
Dinsdag 29 november gebedsviering om 15 uur Eerste week in de advent

Eucharistievieringen in de kapel op zaterdag om 15u:
Zaterdag 5 november 32ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 12 november 33ste zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 19 november Christus Koning om 15 uur
Zaterdag 26 november Eerste zondag van de advent om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:
Dinsdag november Hoogdag van Allerheiligen Eurovisie 11 uur, kerk O.-L.-Vr- Tenhemelopneming,
Sint-Truiden, één (kanaal1)
Zondag 6 november 32ste zondag door het jaar H. Bonifatiuskerk, Rijswijk, 10 uur, NPO 2 (kanaal 31)
Zondag 13 november 33ste zondag door het jaar Kerk Abdij van Park, Leuven, 10 uur, één (kanaal 1)
Zondag 20 november 34ste zondag - Christus Koning Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf, 10 uur,
NPO 2 (Nl)(kanaal 31)
Zondag 27 november 1ste zondag advent Basiliek van Onze-Lieve- Vrouw, Dadizele,
10 uur, één (kanaal 1)

Zalige Hoogdag van Allerheiligen, Christine.

BEWONERSNIEUWS
We nemen afscheid van...
De heer Lorsom Jozef
Weduwnaar van mevrouw Suzanne Denorme (†2009)
Geboren in Zonnebeke op 8 maart 1932
en rustig overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
op donderdag 29 september 2022.
Mevrouw Cool Jacqueline
Echtgenote van Camiel Vercaigne (†1981)
Geboren in Sint-Jan (Ieper) op 31 augustus 1930
en zachtjes van ons heengegaan, omringd door haar
naaste familie, in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper op
maandag 10 oktober 2022, gesterkt door het
ziekensacrament.

De heer Espeel Maurice
Echtgenoot van mevrouw Maria Desrousseaux (†2020)
Geboren in Beselare op 14 februari 1928 en zachtjes ingeslapen
in het Jan Yperman ziekenhuis op zaterdag 15 oktober 2022,
gesterkt door de ziekensacramenten van de zielen.

Mevrouw Emilienne Defever
Echtgenote van de heer Cyriel Vanelslander (†2015)
Geboren in Zonnebeke op 19 april 1930
en rustig ingeslapen in het Jan Yperman Ziekenhuis in
Ieper op woensdag 19 oktober 2022, gesterkt door het
ziekensacrament.

De heer Roger Masschelein
Echtgenoot van mevrouw Julia Desmet (†)
Geboren in Zandvoorde op 5 oktober 1929 en overleden in het
Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke op 20 oktober 2022.

Nieuwe bewoners:

Mevrouw Saelens Lutgarde
Afkomstig van Zonnebeke.
Woont sedert 11 oktober 2022
op de afdeling d'Hoge Platse kamer 249.

De heer Demeyer Gerard & Mevrouw Staelens Rika,
Afkomstig van Passendale.
Wonen sedert 24 oktober 2022
op de afdeling Vlasbloeme kamer 166.

Mevrouw Knockaert Julia
Afkomstig van Geluveld.
Woont sedert 25 oktober 2022
op de afdeling Vlasbloeme kamer 108.

Welkom

VOEL JE THUIS BIJ ONS!

HAPPY BIRTHDAY!
Bewoners Zorgcentrum:
Mevrouw Tahon Godelieve wordt op 5 november 89 jaar.
Mevrouw Verfaillie Clara wordt op 12 november 89 jaar.
De heer Devreker Cyriel wordt op 14 november 96 jaar.
Mevrouw Durnez Henriette wordt op 18 november 92 jaar.
De heer Lepere Freddy wordt op 18 november 70 jaar.
Mevrouw Vanlerberghe Jeanne wordt op 22 november 88 jaar.

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

Bewoners
Assistentiewoningen
"De Gezelle":
De heer Osstyn André
wordt op 18 november 90 jaar.
De heer Adam Noël
wordt op 24 november 85 jaar.

Medewerkers:
De heer Coppens Jorne wordt op 1 november 23 jaar.
De heer Robyn Davy wordt op 1 november 42 jaar.
Mevrouw Fraeye Claudia wordt op 5 november 47 jaar.
De heer Platteeuw Mathias wordt op 5 november 33 jaar.
Mevrouw Fleurbaey Lieselot wordt op 11 november 24 jaar.
Mevrouw Desmet Alexandra wordt op 13 november 26 jaar.
Mevrouw Lefevre Veerle wordt op 18 november 47 jaar.
Mevrouw Castelein Kathleen wordt op 19 november 57 jaar.
Mevrouw Plouvier Melanie wordt op 28 november 33 jaar.

MEDEWERKERSNIEUWS
Op pensioen:
De pensioenviering van Mia Mortier was een reis door de tijd.
Mia werkte maar liefst 42 jaar, dus haar hele carrière, in ons zorgcentrum als zorgkundige.
De “anciens”, collega’s die haar kennen vanaf haar beginperiode en dus ook vele jaren met haar
hebben samengewerkt, konden iedereen boeien met de anekdotes uit "de tijd van toen" en waren
dankbaar dat Mia al die jaren hun collega mocht zijn.
Maar ook de “jonge garde” die haar “Mama Mia” noemen hebben Mia in hun hart gesloten.
Ze zijn haar enorm dankbaar voor alles wat ze voor hen betekende en zullen haar net als de bewoners
van de Vlasbloeme enorm missen.
Mia bedankt hoe je als liefdevol persoon zoveel betekende voor zoveel bewoners en medewerkers.
Mia, geniet van de nieuwe vrije tijd, meer tijd voor jezelf en meer tijd voor je familie!

WEETJE & DATJE
Voor elke maand een Geboortesteen:
November – Citrien/Topaas
Als je in november geboren bent, zijn topaas en citrien de stenen voor jou.
Beide stenen staan bekend om hun kalmerende energie en schenken warmte en geluk aan degene die ze
draagt. Topaas is het populairst in de kleur oranje, maar ze is er ook in blauw, geel, grijs of roze.
Topaas is vrij zeldzaam. Zeker die met een goudgele kleur. Daarom zijn er allerlei vervalsingen in omloop.
De geboortesteen van november, topaas, is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de wereld
van de edelstenen. Vooral in lichtblauwe kleur van deze steen, wordt zeer gewaardeerd.
Het dragen van een juweel met topaas staat voor:
• vertrouwen in jezelf & openheid
• vreugde & oprechtheid
• empathie & geluk
• ontspanning & vermindering van angsten & gulheid
Ook Citrien is de geboortesteen van november. Er wordt gezegd dat het een geschenk is van de zon en er
wordt aangenomen dat het een genezende edelsteen is. Citrien is een verwarmende steen, in een mooie
citroenkleurige gele kleur.
Het dragen van een juweel met citrien staat voor:
• zelfvertrouwen & zelfrespect
• individualiteit& extraversie
• zelfverwezenlijking & energie
• levensvreugde &moed
Bron: www.lunalotta.be

Oxfam wereldwinkel:
Donderdag 10 november van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!

Voorkom vallen: op goede voet(en) staan
Pijn of ongemakken aan de voeten, zorgen ervoor dat je anders stapt; denk aan een likdoorn
(eksteroog) of een ingegroeide teennagel. Dit kan een negatieve impact hebben op het
evenwicht. We zien dat bij mensen met klachten aan de voeten het risico op vallen toeneemt.
Soms kan een pedicure ingeschakeld worden om kleine problemen op te lossen. Voor andere
problemen kunnen we de huisarts vragen of er verder stappen moeten ondernomen worden
om het probleem op te lossen.
Als je problemen hebt met de voeten, hoe klein deze ook zijn, aarzel niet om dit te zeggen
aan een van de zorgkundigen of verpleegkundigen.

Schoenenverkoop maandag 7 november:
Maandag 7 november is het schoenenverkoop die doorgaat in het Forum.
Praktische afspraken:
1) Om het bezoek aan de schoenenverkoop te spreiden wordt er per afdeling
een tijdsslot gebruikt:
13u30-14u20: DVC en Assistentiewoningen
14u20-15u: De Warande
15u-15u50: D'Hoge Platse
15u50-16u45: Vlasbloeme
2) Vooraf "inschrijven" aangeraden
Het is praktisch wanneer de medewerkers vooraf weten wie interesse heeft voor
deze schoenenverkoop en wat de bewoner nodig heeft. Kunnen jullie dit vooraf
doorgeven op de afdeling, dan zijn we zeker dat iedereen met interesse deze
verkoop kan bezoeken.

Jukebox namiddag:
Op woensdag 9 november 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:
De eerste datums van Atelier Cuisine zijn al voorbij en er staan terug nieuwe
datums klaar. Het gezellig samenzijn was een succes samen met onze
keukenmedewerkers
Zie hier onderstaande datums en de locatie:
Donderdag 3 november in de Vriendenkring D'Hoge Platse
Donderdag 10 november in de Kollebloeme
Donderdag 17 november in het Vijverhof
Donderdag 24 november in de Vlasbloeme

Bezoek van de Sint!
Op woensdagnamiddag 9 november is er groot bezoek!
De Sint & Piet komen langs voor al onze bewoners en de
kinderen van onze medewerkers.
Zet alvast je schoentje klaar!

Live pannenkoekenbak:

Voor alle pannenkoeken liefhebbers, kom
zeker en vast terug langs
op woensdagnamiddag 23 november in
ons Forum.
De eerste editie was alvast een succes!
Dit smaakt naar meer!

Barista - koffie namiddag:
Hou wat tijd in je agenda vrij…
Want we zijn volop bezig met de voorbereidingen van een Barista – koffienamiddag!
Noteer alvast donderdagnamiddag 17 november!
DVC De Companie organiseert een sfeervolle namiddag met verschillende huisgemaakte koffies en
zoetigheden in ons Forum!
We zorgen eveneens voor een muzikaal intermezzo!
Kom je samen met kennissen of familieleden genieten van een heerlijk kopje koffie?
Opbrengst ten voordele van de animatiewerking DVC De Companie.

Dorpsrestaurant Zoë breidt uit:
Al 10 jaar brengt dropsrestaurant Zoë in Geluveld mensen
twee maal per maand samen voor een lekkere, gezonde en
betaalbare maaltijd in een gezellig decor.
Vanaf dit najaar nu ook in ons Zorgcentrum Sint-Jozef
Zonnebeke en in het woonzorgcentrum van Passendale.
Bij ons gaat dit door iedere 4de donderdag van de maand in
het Forum.
Mensen komen niet alleen voor het eten, maar ook om te
genieten van elkaars gezelschap en voor een praatje met de
vrijwilligers.
Voor meer info of inschrijven?
Zorgnetwerk Zöe, 051/48 06 11, zoe@zonnebeke.be

Herdenkingsvieringen:
Op 1 en 2 november ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN,
herdenken we alle bewoners die aan onze zorgen
toevertrouwd werden van het voorbije jaar.
De familie werd uitgenodigd op volgende data:
Woensdag 2 november: Vlasbloeme en DVC
Donderdag 3 november: Warande
Vrijdag 4 november: d'Hoge Platse

DVC DE COMPANIE
Dinsdag 4 oktober brachten we een
bezoek aan de brouwerij “Kazematten”
van Ieper.
Ieper, die heeft niet alleen een rijke
biergeschiedenis, ook de locatie zelf
heeft een hele historiek.
We kregen een rondleiding in de
brouwerij en kwamen er alles over het
brouwproces te weten.
Achteraf maakte een verfrissende
degustatie van enkele bieren deze
uitstap compleet.

Op dinsdag 11 oktober organiseerde de gemeente Zonnebeke een
bezoek aan de zorgboerderij De Passchhoeve.
Ook wij, met het dagcentrum waren erbij! Het was een namiddag met
koffie en heerlijke taart, dorpsgenoten terug zien,
kennismaking met de werking van de Zorgboerderij, de dieren en
aangenaam weer!
Bedankt aan Mieke van De Passchhoeve en Sonja van de gemeente
voor het hartelijke ontvangst!

CREA MET CARINE
In de crea zijn we de laatste herfstdecoratie aan het afwerken. Met de afgevallen
bladeren hebben we bladeren in klei nagemaakt: klei uitgerold en daarin een
afgevallen herfstblad erin gerold. Na het drogen hebben we die geschilderd.
Deze zijn te bewonderen in de voorgang bij de herfst decoratie.
Alsook hebben we enkele bloemstukken gemaakt met bladeren, hortensia’s, noten,
eikels, kastanjes…. Kortom alles wat we in de natuur vonden konden we gebruiken.

MAGISCHE KERST IN ONS ZORGCENTRUM
Stilaan zijn we begonnen met het maken van kerstdecoratie en ja hoor dit jaar organiseren we terug een
magische kerstmarkt. Deze zal doorgaan in het forum met de verkoop van decoratie, warme wintersjaals,
snoeperijen en bloemstukken,… en in de cafetaria zal allerlei lekkers aangeboden worden. Deze magische
kerstmarkt gaat door in het forum op dinsdag 20/12, woensdag 21/12 donderdag 22/12 en vrijdag 23/12
telkens vanaf 14u30 tot 17uur.

EVEN TERUGBLIKKEN
Kleuterdansen
Naar aanleiding van de "Dag van de ouderen" op vrijdag 7 oktober brachten
de kleuters (2de en 3de kleuter) van GBS de Zonnebloem ons een bezoekje.
In groepjes bezochten ze onder begeleiding de verschillende afdelingen en brachten ze fier hun
dansje! De kinderen gaven de bewoners een glimlach op hun gezicht! 😃🥰

Uitstap de Zonnegloed
Op woensdag 5 oktober gingen we met enkele bewoners op bezoek bij De Zonnegloed in Vleteren.
De dieren waren een leuk gezelschap en wij voor de dieren! 😄👍🐒

