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IN VERBONDENHEID OP WEG NAAR KERSTMIS

De laatste bladeren vallen van de bomen, het wordt frisser en 's avonds is het vroeg donker.
Het einde van het jaar kondigt zich aan maar eerst is er nog een heel belangrijke tijd, die het
hoogfeest van KERSTMIS voorbereidt. Vorige week begon de Advent. ADVENT betekent
WACHTEN. Wachten, niet in de betekenis van je tijd vullen met niks doen of aftellen naar iets
maar wel zoals een moeder een kind verwacht nl. verlangend uitzien naar iets nieuws, iets
heel waardevol.
Opnieuw loopt de adventstijd samen met de actie van WELZIJNSZORG. Dit jaar luidt het
thema: ALLEMAAL DIGITAAL?! Niet iedereen heeft toegang tot de digitale wereld. 
Die toestellen kosten handenvol geld en gaan ook geen jaren mee. Ook mensen in armoede
moeten gebruik kunnen maken van digitale toepassingen maar zij vinden in de digitale
wereld niet altijd hun weg naar hun mogelijkheden en rechten. Iedereen moet de kans krijgen
om VERBONDEN te raken.

Verbondenheid is de rode draad doorheen de 4 zondagen van de Advent. We worden
opgeroepen om licht en wegwijzer te zijn, om het goede te doen vooral voor mensen die
onze hulp broodnodig hebben. Leven in VERBONDENHEID kan enkel als je goede vruchten
draagt zoals vrede, vriendschap, geduld, zachtmoedigheid en heel veel liefde.

Elk jaar opnieuw vieren we dat een kind wordt geboren: IMMANUËL, GOD -MET -ONS!
God is MET ons, niet TEGEN ons.
Hij komt ons nabij in JEZUS, die doorheen zijn spreken en zijn doen heeft duidelijk gemaakt
wie God is. God kan maar zichtbaar worden door onze inzet vooral voor de kwetsbare
mensen in onze omgeving. God komt tot ons in elke mens met wie we ons verbinden.
God van liefde, we kijken reikhalzend uit naar de komst van uw Zoon Jezus.
Een deugddoende Advent gewenst,

Trees, pastoraal medewerker



Zaterdag 3 december Tweede zondag in de Advent om 15uur
Zaterdag 10 december Derde zondag in de Advent om 15 uur
Zaterdag 17 december Vierde zondag in de Advent om 15 uur
Vrijdag 23 december Kerstviering om 14u30 voor de bewoners van de Assistentiewoningen            
 en voor de gebruikers van het Dagverzorgingscentrum
Zaterdag 24december Kerstviering om 15 uur voor de bewoners van de Vlasbloeme en                  
 de Hoge Platse
Zaterdag 31 december om 15 uur eucharistieviering: Dank voor het voorbije jaar 2022 en om zegen
en geluk voor het Nieuwe Jaar 2023

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 6 december om 15 uur “Vergeving gezind zijn”
Dinsdag 13 december om 15 uur “Advent”
Dinsdag 20 december GEEN gebedsviering
Dinsdag 27 december Kerstviering voor de bewoners van de Warande om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:

4 december 2de zondag advent Kathedrale basiliek Sint-Bavo, Haarlem, 10 uur, NPO 2 (NL)kanaal 31
11 december 3de zondag advent Kerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart, Ninove,  10 uur, één kanaal 1
18 december 4de zondag advent H. Bonifatiuskerk, Rijswijk, 10 uur,  NPO 2 (Nl) kanaal 31 
25 december Hoogdag van Kerstmis Eurovisie om 11 uur, Sint- Nicolaaskerk, Terhulpen, gevolgd door      
 de pauselijke zegen  "urbi et orbi" in Rome, één kanaal 1

Ik wens jullie van harte een mooie adventstijd en alvast een Zalig Kerstmis! Christine.



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

We nemen afscheid van...

Mevrouw Cappelle Maria
Echtgenoot van de heer Daniel Sioen (†2010)

Geboren te Moorslede op 13 februari 1929
en zachtjes overleden in het Zorgcentrum St.-Jozef te

Zonnebeke op 8 november 2022.
 

De heer Demeyer Gerard
Echtgenoot van mevrouw Rika Staelens

Geboren te Roeselare op 16 augustus 1938 en
overleden in Ieper op 12 november 2022.

Nieuwe bewoners:

Mevrouw Broucke Maria
Afkomstig van Geluveld
Woont sedert 3 november 2022 
op de afdeling Vlasbloeme kamer 106.

De heer Doolaeghe Sylveer
Afkomstig van Zonnebeke

Woont sedert 8 november 2022 
op de afdeling Vlasbloeme kamer 147.

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

 

Nieuwe bewoner assistentiewoningen:

Mevrouw Vanfleteren Ginette
Woont sedert 26 november 2022 
in de Zonnebeek Flat 1/05

Mevrouw Hoflack Marguerite
Echtgenoot van de heer Bertrand Tyberghein (†2020)

Geboren te Zonnebeke op 26 maart 1940 
en overleden in Ieper op 28 oktober 2022.

 



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 Petillion Germaine wordt op 1 december 99 jaar.
Mevrouw Bonte Georgette wordt op 2 december 92 jaar.
Mevrouw Staelens Rika wordt op 2 december 77 jaar.
Mevrouw Vanneste Camilla wordt op 5 december 94 jaar.
De heer Bourdeaux Willy wordt op 7 december 84 jaar.
De heer Malfait Donald wordt op 18 december 85 jaar.
Zr. Mortier Maria wordt op 18 december 94 jaar.
Mevrouw Mylleville Marcella wordt op 21 december 90 jaar.

Er zijn geen jarigen deze maand.

Mevrouw Minne Kelly wordt op 4 december 30 jaar.
Mevrouw Vandecasteele Inge wordt op 4 december 50 jaar.
Mevrouw Cauwelier Eveliene wordt op 7 december 43 jaar.
Mevrouw Raes Kimberly wordt op 19 december 25 jaar.
Mevrouw Geiregat Jessica wordt op 21 december 47 jaar.
Mevrouw Dumon Stephanie wordt op 24 december 33 jaar.

Mevrouw Lauwaet Mariette
      wordt op 24 december 90 jaar.



December – tanzaniet, zirkoon en turkoois
Opnieuw 3 geboortestenen in december.

Turkoois staat bekend om de verschillende kleuren die in de edelsteen te herkennen zijn waaronder
lichtblauw, grijs en groen. Hierdoor heeft deze edelsteen een aparte en bijzondere stijl.
Turkoois wordt aanzien als een heilige steen. Medicijnmannen van over de hele wereld gebruikten deze steen
om kwalen te genezen. Onder invloed van zonlicht, transpiratie, zeep … verandert turkoois van blauw naar
groen.
Het dragen van een juweel met turkoois staat voor:
• bescherming & geneeskracht
• balans & kalmte
• energie & zelfverwezenlijking
• evenwicht & voorspoed
Heb je last van depressies dan is turkoois een ideale steen voor jou.
Draag je turkoois dan wordt je creatiever, heb je meer inlevingsgevoel en meer geluk in de liefde.

Tanzaniet is blauw en paars van kleur, vaak met overloop tussen deze kleuren binnen één exemplaar. De
steen is doorzichtig tot doorschijnend met een glasachtige tot parelmoerglans.Hierdoor heeft deze
edelsteen een mysterieus uiterlijk. Tanzanieten hebben vanwege het unieke karakter van de edelsteen een
grote aantrekkingskracht op mensen.
Het dragen van een juweel met tanzaniet staat voor:
• vrijheid van invloed van anderen (jezelf zijn) & eigen pad vinden
• creativiteit & negativiteit omzetten naar positiviteit & meditatie

Zirkoon is de edelsteen van december en wordt onterecht vaak verward met kunstmatige zirkonia (diamant
imitatie). De zirkoon is echter een natuurlijke edelsteen, waardoor deze vergelijking niet van toepassing is.
Deze edelsteen is kleurloos, geelachtig of bruin tot rood (hyacinth). Het is een ideaal alternatief voor de
diamant.
Het dragen van een juweel met zirkoon staat voor:
• zuivering & bescherming tegen negativiteit
• motivatie & daadkracht
• wijsheid & weelde & focus

Bron: www.lunalotta.be 

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

Voor elke maand een Geboortesteen:



Voorkom vallen: Beter dronken of zot zijn 
(of misschien toch best niet)

Met de opkomende feestdagen zullen we met zijn allen wat meer eten en drinken
dan anders. Gezien we al een jaar bezig met het risico op vallen zo laag mogelijk
te krijgen, zullen we het vandaag hebben over het effect van alcohol op vallen.

Het is niet onze bedoeling om iedereen op water te zetten, maar wel om jullie
alert te maken over wat alcohol doet met het lichaam.
Iedereen weet dat een alcoholintoxicatie (dronken of aangeschoten zijn) de kans
op vallen drastisch verhoogd. Meestal krijg je deze toestand na meerdere
eenheden alcohol te nuttigen. Door de combinatie van bepaalde medicijnen en
een minder goede algemene gezondheid, kun je al draaierig of duizelig worden
bij het drinken van één eenheid. 
Als je merkt dat je erg vlug aangeschoten raakt, overleg je dit best met je arts. 

Oxfam wereldwinkel:

Donderdag 8 december van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!

Atelier Cuisine:

Donderdag 1 december in het Gezelschap
Donderdag 8 december in de Zonnebloem
Donderdag 15 december in 't Hovetje
Donderdag 22 december in de Vlasbloeme
Donderdag 29 december in de Vriendenkring

December is een tijd voor gezellig samenzijn dus mag Atelier Cuisine niet
ontbreken. Onze keukenmedewerkers staan te popelen om jullie een gezellig en
lekkere december voor te schotelen!

Zie hier onderstaande datums en de locatie:



Magische Kerst 
in ons Zorgcentrum:

KERSTWINKELTJE IN 'T FORUM TELKENS OPEN VAN
14u30 TOT 17u

Crea- snoeperijen- picon- vetplantjes- bloemstukjes-
 En vooral veel kerstmagie!

 

Dinsdag 20 december:

Woensdag 21 december:

Donderdag 22 december:

Vrijdag 23 december:

Voormiddag DVC
Namiddag d'Hoge Platse

Kerstwinkeltje
't Forum: Pannenkoeken namiddag
Bloemschikken: 

Voormiddag Vlasbloeme
Namiddag Warande

Kerstwinkeltje
't Forum: Luikse wafels
Bloemschikken:

Voormiddag Vlasbloeme

Groep 1 van 17u tot 17u30
Groep 2 van 18u15 tot 18u45
Groep 3 van 19u15 tot 19u45

Kerstwinkeltje
't Forum: Verwenbordje
Bloemschikken:

Muziekacademie Ieper:
Concert gaat door in de Kapel.

Kerstwinkeltje
't Forum: Kerstijsje



D V C  D E  C O M P A N I E
Barista koffie namiddag!

In Engeland houden ze aan de traditie van afternoon tea.
Wij Belgen houden vooral van een koffietje in de namiddag en dit liefst vergezeld van enkele

lekkere gebakjes.
Met dit aanlokkelijk aanbod werden familieleden en vrienden door de gebruikers van het

dagverzorgingscentrum De Companie uitgenodigd voor hun Barista-koffienamiddag.
De huisgemaakte gebakjes en zoetigheden werden gesmaakt en de koffie zorgde voor een

gezellige sfeer en een hele leuke namiddag.
Bedankt aan iedereen die van onze Barista namiddag een succes maakte.

Team DVC en gebruikers DVC



Talent in huis:
 

Zoals jullie weten zijn we op zoek naar talent in huis en willen we deze maand graag
 Mevr. Simonne Denorme voorstellen.

Simonne is een talent in wenskaarten maken.
Op haar flat heeft Simonne een werktafel vol materialen om wenskaarten te maken voor alle gelegenheden.

Het zijn een voor een prachtige plaatjes om te bewonderen te koesteren en te bewaren.
Ieder jaar maakt Simonne ook kerst- en nieuwjaarskaarten om te verkopen in de maand december en

uiteraard op de kerstmarkt. De wenskaarten zijn te koop aan 2.5€/stuk.
Simonne schenkt hiervan een mooi bedrag die integraal gaat naar de animatie voor de bewoners van het

zorgcentrum, DVC en assistentiewoningen.
Kom gerust een kijkje nemen naar de wenskaarten van Simonne die te koop staan aan het onthaal.

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

December is de mooiste maand van het jaar als
je het mij vraagt. 
Buiten koud, grillig en nat maar binnen warm,
knus en gezellig. Begin december gaan we
volop alle kerstgerief uithalen en het huis
versieren van kop tot teen met kerstbomen,
slingers, kerstballen, kerstlichtjes,…
In de crea zijn we tevens in de weer met het
maken van allerlei mooie decoratie voor de
kerstmarkt die doorgaat in het forum op
dinsdag 20, woensdag 21, donderdag 22 en
vrijdag 23 december telkens van 14u30 tot
17uur. Allen hartelijk welkom.
Er is reeds een klein aanbod van zelfgemaakte
kerstdecoratie te koop aan het onthaal.



E V E N  T E R U G B L I K K E N
Sint & Piet op bezoek:
Op woensdag 9 november hadden wij groot
bezoek in ons Zorgcentrum!
De Sint & Piet kwamen langs voor al onze
bewoners en de kinderen van onze
medewerkers. 
De kinderen maakten hun mooiste tekening en
in afwachting speelden ze samen met de
bewoners enkele spelletjes. De Sint & Piet
zagen dat het goed was! 😊



De Sint & Piet kwamen ook langs voor de bewoners van de
assistentiewoningen en de gebruikers van DVC De Companie.
Sommigen mochten kennis maken met de zak van zwarte Piet 😂 

Week van de smaak:
Tijdens week van de smaak zijn onze smaak papillen volop aan de slag mogen gaan. 
Er was terug live pannenkoekenbak in 't Forum, bij 'Atelier Cuisine' stond gourmet op de menu en
er werden gevulde minicroisants en meringue gemaakt met de bewoners.



Voorleesweek:
Maandag 21/11 waren we met enkele bewoners op bezoek bij de bibliotheek in Zonnebeke.
Daar kregen we een rondleiding en een woordje uitleg over de werking. Natuurlijk kon een
potje koffie met een mooi voorleesverhaal 'Vleugels' van Toon Tellegen niet ontbreken! Ook
woensdag 23/11 kwam Sonja van de bib langs om voor meerdere bewoners voor te lezen. 
Deze voorleesweek stond het luisteren centraal. Want wie goed luistert, leest meer!😊 
Ook in het DVC kwamen ze voorlezen!


