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Op weg naar Pasen 

De wandelaars die de wegen van onze dorpen en steden doorkruisen, vertrekken maar  als ze 

vanaf de start al min of meer weten waar ze naar toe willen. 

Trekkers op de zonovergoten wegen naar Santiago de Compostella zijn bereid vermoeidheid 

en uitputting te doorstaan om hun doel te bereiken: het indrukwekkend pelgrimsoord dat 

duizenden mensen samenbrengt. Anderen beklimmen moeizaam en moedig de talrijke treden 

van de Mont St Michel omdat zij weten dat zij, na hun krachtinspanning, de poort van de 

wondermooie abdij zullen zien opengaan…. 

 

Tijdens de Vasten gaan de christenen op stap omdat ze zich willen voorbereiden om de kern 

van hun geloof te vieren op Pasen: de Verrijzenis van Christus. De Vasten is een lange tocht 

van veertig dagen die ons herinnert aan de tocht van het Godsvolk gedurende veertig jaar 

naar het Beloofde Land en het verblijf van Jezus in de woestijn gedurende veertig dagen. 

We hebben er nu al een groot deel van afgelegd: verleden zondag vierden we reeds met 

vreugde “Half Vasten”. De reisroute was begonnen in de woestijn samen met Jezus. Daarna 

heeft Hij ons samen met drie van zijn leerlingen naar de top van de berg Thabor gebracht, 

waar Hij hen gedurende enkele ogenblikken in zijn volle glorie liet delen om hen te helpen het 

schandaal van het Kruis te overbruggen. En de route zal haar hoogtepunt bereiken op de berg 

Golgotha, de plaats van de kruisiging waar Jezus van de aarde zal verheven worden en alle 

mensen naar zich toe zal trekken. Maar het licht zal volop schitteren uit het graf in de tuin de 

derde dag nadien, de dag van de geboorte van de Nieuwe Wereld en van de Nieuwe Mens.  

Op Aswoensdag  heeft het Woord van God 

onze reisroute belicht en ons getoond welk 

traject we best zouden volgen. En dat heette:  

vasten, om ons te bevrijden van onze drang 

naar consumptie en zo het essentiële in ons 

leven terug te vinden; bidden, om te 

ontdekken dat ‘de mens niet leeft van brood 

alleen maar van elk woord dat komt uit de 

mond van God’; aalmoezen geven, dat ons uit 

onszelf doet treden en meevoelen met het 

lijden en de ontbering van de ander die ver 

van ons leeft in de armste landen. Dit jaar 

wordt ons gevraagd dit doen door ons 

“broederlijk  delen” met arme boeren in 

Guatemala. 

 

Onze reisroute naar Pasen toe wordt gemakkelijker als we ze niet geïsoleerd volbrengen maar  

wel in verbondenheid met anderen, in gemeenschap, in eenheid met de Kerk. We kunnen het 

doen, in het bijzonder in verbondenheid met jongeren en volwassenen die zich tijdens deze 

vastentijd intens voorbereiden op het doopsel die ze zullen ontvangen tijdens de nabije 

Paasnacht. Het aantal van deze mensen groeit ieder jaar gestadig in heel wat landen. Bij ons 

hier in België was het aantal van deze catechumenen (doopleerlingen)  verleden jaar nog 

nooit zo hoog geweest sinds tien jaar. Ze waren met 235. Dit jaar opnieuw zal dit aantal  

overschreden worden.  Na positief geantwoord te hebben op het beslissend appel van hun 

bisschop zijn ze op het einde gekomen van hun lange voorbereidingstijd waarvan de Vasten 

de laatste rechte lijn is naar hun doopsel.  



Hier in ons bisdom zijn er weer zeven volwassenen die op 3 maart jongstleden officieel door 

bisschop Lode als doopsel-kandidaat werden geroepen en ingeschreven en die op 20 april 

tijdens de Paasnacht zullen gedoopt worden. 

Laten we ze dragen in ons gebed opdat ze vurige christenen worden die edelmoedig willen 

getuigen voor Christus en zijn Blijde Boodschap. 

 

Het is ook een uitstekende gelegenheid om ons eigen doopsel een beetje in de verf te zetten. 

We zullen er weer gelegenheid toe krijgen door onze doopbeloften te hernieuwen tijdens de 

Paasnacht of op Paasdag. Maar hopelijk blijft die 

“hernieuwing” niet bij loze woorden maar zal ze 

een duidelijk gezicht mogen krijgen in moedige 

daden van geloofsbeleving.  

 

Daartoe wens ik u van harte veel moed toe.  

En, na een aanstaande degelijke Goede Week, 

wens ik u ook reeds een vreugdevol en gezegend 

Paasfeest. 

 

                                                                                                                     Pater Eric 

 

Pastorale agenda voor de maand april 

- Vrijdag 5 april Boeteviering om 15u30 in de kapel 

- Vrijdag 12 april  Witte Kruisweg van  wijlen Frans 

Claus om 15u30 in de kapel 

- Zaterdag 13 april: viering Palmzondag met wijding 

van palm 

- Zondag 14 april Palmzondag eucharistieviering om 

10 uur 

DE GOEDE WEEK 

- Dinsdag 16 april viering voor de bewoners van de Warande rond de Goede Week en Pasen 

om 15u30 in de kapel 

- Donderdag 18 april Witte Donderdag  eucharistieviering om 15u30 in de kapel 

- Vrijdag 19 april Goede Vrijdag  gebedsviering om 15u30 in de kapel 

- Zaterdag 20 april Paaszaterdag eucharistieviering om 16uur 

Zondag 21 april HOOGDAG VAN PASEN  eucharistieviering om 10 uur in de kapel. 

Beste bewoners en familie,  

We wensen jullie allen “EEN ZALIGE HOOGDAG VAN PASEN” 
Pastoraal coördinator Christine.  



BEWONERSNIEUWS 

 

OVERLEDEN BEWONERS  

Waar mensen mensen zijn 

die elkaar verstaan 

Waar liefde liefde is 

daarheen wil ik gaan 

Waar het eeuwig vrede is 

waar de zon schijnt 

Waar een nieuwe wereld is 

die niet meer verdwijnt 

 

De heer Georges Castelein 

echtgenoot van mevrouw Clara Verfaillie 

Geboren te Beselare op 15 juli 1926 

en overleden in het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper  

op 10 maart 2019. 

 

Mevrouw Aline Argentin 

Echtgenote van de heer Paul Duthoy (2007) 

Geboren in Criquetot-le-Mauconduit (FR.) op 26 juni 1930 en 

zachtjes ingeslapen in het Jan Yperman ziekenhuis te Ieper  

op woensdag 27 maart 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Mevrouw Godelieve Claeys 

Echtgenote van de heer Roger Salomez (2015) 

Geboren in Moorslede op 7 januari 1934 en onverwacht overleden 

in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke  

op woensdag 27 maart 2019, gesterkt door het gebed van de H. Kerk. 
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JARIGEN VAN DE MAAND APRIL VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Derijcke Christiana wordt op 13 april 79 jaar. 

Mevrouw Lieve Ligneel wordt op 14 april 67 jaar. 

Mevrouw Marie Louise Dequae wordt op 14 april 81 jaar. 

Mevrouw Laura Vandenbussche wordt op 15 april 90 jaar. 

De heer Walter Segaert wordt op 17 april 88 jaar. 

De heer Julien Gunst wordt op 18 april 90 jaar. 

Mevrouw Rosa Soenen wordt op 18 april 82 jaar. 

Mevrouw Emilienne Defever wordt op 19 april 89 jaar. 

Mevrouw Yvette Donck wordt op 20 april 80 jaar. 

De heer Emile Wullepit wordt op 28 april 84 jaar. 

 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND APRIL VAN DE “GEZELLE”  

Mevrouw Agnes Vandevyvere wordt op 7 april 88 jaar. 

De heer Luc Vandevoorde wordt op 29 april 62 jaar. 

 

 

 

 
JARIGEN VAN DE MAAND APRIL VAN DE “ZONNEBEEK :  

Mevrouw Minette Vanhove wordt op 14 april 86 jaar. 
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MEDEWERKERSNIEUWS 

JARIGEN VAN DE MAAND APRIL 

Mevrouw Christine Devlies wordt op 4 april 59 jaar. 

Mevrouw Lynn Kimpe wordt op 13 april 28 jaar. 

De heer Filiep Ghillemijn wordt op 16 april 59 jaar. 

Mevrouw Anja Vanneste wordt op 21 april 45 jaar. 

Mevrouw Nancy Lagache  wordt op 27 april 49 jaar. 

 

 

 

 

 

 

GEBOORTE  

Alano is het zoontje van mevrouw Patty Wararam (afdelingsassistente 

afd. Vlasbloeme) en de  heer Gregor Vermeulen. Alano is geboren op 7 

maart, hij woog met de geboorte 4,060 kg en was 52 cm groot. Proficiat 

aan trotse ouders! 

 

 

 

 

WEETJE EN DATJE 

Infovergadering  ‘Dementie’           

We nodigen graag alle familieleden en naasten uit op een 

infovergadering rond het thema dementie. We geven uitleg over wat dementie is, welke 

symptomen je kunt opmerken, hoe signaalgedrag ontstaat en geven tips hoe we hiermee het 

beste kunnen omgaan. 

Waar?  De Horizon (vanuit het onthaal wordt u begeleid naar deze ruimte) 

Wanneer?  Donderdag 25 april 2019 van 14 uur tot 15 uur. 

Gegeven door Nadja Maet (referent dementie) en Kathy Devacht (Afdelingshoofd Warande) 

Gelieve uw naam aan het onthaal door te geven om uw aanwezigheid te bevestigen. 



 

Valpreventie tip van de maand 

 

 

De 8ste editie van de Week van de Valpreventie zal plaatsvinden van 22 tot en met 28 april 2019. 

Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!’, bundelen we opnieuw de krachten 

om zoveel mogelijk ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te 

sensibiliseren en te informeren over valangst. 

Teveel bewoners onderschatten het probleem en zijn zich niet bewust dat voorkomen mogelijk is. 

Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij 

niet” zorgen ervoor dat bewoners niets doen aan hun valrisico. Misschien klinkt dit bekend in de 

oren? Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen en tijdig te starten met 

maatregelen. 

 

 

In het zorgcentrum zullen wel deze maand extra aandacht hebben voor vallen en hoe dit te 

voorkomen, wat je kan doen na een val,… 

Bij de groepsgym zullen we ook wat meer uitleg geven over het thema van de week van de 

valpreventie van dit jaar. 



 

m 

MOBIELE REACTIVATIE 

THEMA ACTIVITEIT  

Voor het vrijwilligersfeest maakten enkele bewoners hun werk ervan om de vrijwilligers in de 

bloemetjes te zetten, hierbij enkele foto van bewoners met groene vingers. 

  
 

  
 

Hobby en crea 

Tegen Pasen hebben we paasdoosjes gekleurd om in de paasboom te hangen Hieronder zie je 

aantal foto’s van onze naarstige bewoners  

   



 

CAFE MARCELLA 

Op 25 maart was er een bijeenkomst in  

café Marcella voor de bewoners 

afkomstig van de Westhoek en de 

Verloren Hoek. Van Zonnebeke.. Vele 

herinneringen en verhalen kwamen los 

na het zien van het beeldmateriaal 

afkomstig van  Zonnebeke Verbeeldt. 

 

 

Op maandag 29 april organiseren we terug een 

samenzijn voor de bewoners van het 

Zorgcentrum, assistentiewoningen en het 

dagcentrum afkomstig van de Ieperstraat, De 

Voerman en het Boudewijnpark. Van harte 

welkom vanaf 14u30. 

  

 

Kaartersclub in het Zorgcentrum 

Vanaf 5 april gaan we iedere vrijdagnamiddag een 

kaartnamiddag organiseren in het Forum. De bewoners van het 

Zorgcentrum, assistentiewoningen en het dagcentrum, … 

zijn van harte welkom vanaf 14u.  

Wie hulp nodig heeft om naar het Forum te komen, mag gerust 

een seintje geven aan Carine. 

Wie een mooie naam heeft voor deze kaartersclub kan vanaf 5 

april tot en met 25 april uw briefje deponeren in de 

kaartendoos aan het onthaal.  

 

 

Wereldwinkel 

Voor de maand maart is er een verkooppunt van de 

Wereldwinkel OXFAM in het Forum op donderdag 4 en 18 

april 
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Buiten genieten 

Voor wie wil genieten van de lente en de 
stralende zon : de tuinbanken staan 
opnieuw strategisch opgesteld . Eén bank 
nodigt u uit om een wandeling te maken tot 
bij de ezeltjes en daar efkes te verpozen en 
te genieten van de rust die Meli en Pepito 
uitstralen. Ze kijken al uit naar jullie 
bezoekjes.  
We willen nog eens herhalen dat jullie geen 
eten mogen geven aan onze ezeltjes. Ze 
krijgen alles wat ze nodig hebben ! We 
weten dat het allemaal goed bedoeld is, 
maar als 

iedereen kleine beetjes geeft aan de ezeltjes en dan ook nog 
eens dingen die een ezel niet mag eten, zoals brood, kan dit 
hen wel ziek maken! 

Aan het Forum staat het terras terug buiten waar jullie ook 
gezellig kunnen vertoeven. Waar je kan genieten van een 
koffietje of een lekker biertje. 

 

Jukebox 

In december vorig jaar konden 
we één weekje genieten van 
een jukebox die S-plus bij ons 
had geplaatst als erkenning 
voor het jarenlang lezen van de 
knipselkrant voor onze 
bewoners. De jukebox was een 
voltreffer en we durfden 
stilletjes dromen over een 
eigen jukebox. 

 
En onze dromen werden waar ! 
Onze eigen jukebox werd 
mogelijk door de fantastische 
kerstmarkt van vorige jaar. Het 
heel mooie resultaat van de 
kerstmarkt was het product 
van de grote inzet van heel wat 
vrijwilligers en het groot aantal bezoekers, familie, vrienden en kennissen en sympathisanten 
van ons zorgcentrum. 

Nu kunnen we onze jukebox integreren in onze werking en de bewoners zullen er zeker heel 
veel mooie, muzikale momenten mee beleven.  
Zoals vorige week hebben de bewoners swing bingo gespeeld  

 



 

OPMERKING    

Hebt u een opmerking met betrekking tot onze werking? 

 

 

Laat het ons via dit formulier weten zodat we u nog beter kunnen dienen. Bezorg het aan het 

onthaal (indien niemand aanwezig deponeer  in de ideeënbus aan het onthaal) of geef het mee 

met de interne postbedeling  ’s morgens. 

Mijn opmerking betreft ;  

 

 

Dank voor uw medewerking. 

 

 

WOORDZOEKER 



 
 

 

SUDOKU 

 

Levensvragen van Andre Chaerle 
 
Waarom loopt je neus, terwijl je voeten ruiken? 
 



 
Waarom gaan vrouwen nooit alleen naar het toilet? 
 

 
Als niets in een tefalpan plakt, hoe zit tefal dan vast aan de pan? 
 

EVEN TERUGBLIKKEN 

Djembe 

De bewoners mochten proeven van muziek te maken op de djembe. Het was voor onze 
bewoners een fascinerende ervaring : muziek, ritme, zang, een heel wat lichaamsbeweging. De 
deelnemers genoten elk op hun manier van deze mix. 
 

 

 

Vrijwilligersfeest 
Vrijdag 15 maart tekenden maar liefst 130 vrijwilligers present op ons jaarlijks 
vrijwilligersfeest. Dit feest wordt jaarlijks aangeboden aan onze grote groep vrijwilligers als 
dank voor hun dagelijkse inzet voor onze bewoners. Elke vrijwilliger zet zich op zijn manier 
in: de cafetaria bemannen, meegaan op uitstap , maaltijdbegeleiding, begeleiding naar kapster 
of kiné, helpen bij animatieactiviteiten, helpen in de tuin en helpen met de ezeltjes, vervoer 
van gebruikers van ons dagverzorgingscentrum, en we kunnen nog heel wat opnoemen. Als 
presentje werd elke vrijwilliger een bloemstukje aangeboden, een bloemstukje gemaakt 
samen met onze bewoners ! Na het eten konden we de beentjes strekken op de dansvloer, 
waarop zowel jong als oud present was. Tijdens het vrijwilligersfeest werd duidelijk dat onze 
groep vrijwilligers een hele hechte groep is. Door hun vrijwilligerswerk betekenen ze een 
enorme meerwaarde voor onze bewoners, maar voor zichzelf halen ze er ook heel veel 
voldoening uit ! Geen 130 maal dank, maar 130 duizend maal dank ! 
 



 
 
Carnaval 
Naar jaarlijkse traditie werden onze bewoners getrakteerd op een spetterende en kleurrijke 
carnavalsshow. Rond het thema filmmuziek brachten medewerkers, vrijwilligers en ook 
enkele bewoners een swingende show. De ambiance zat er duidelijk in en zowel het publiek 
als de performers hebben met volle teugen genoten. Heel veel dank aan de " artiesten voor 
één dag" die deze ontspannende namiddag mogelijk hebben gemaakt. 

  
  



Warande 
Datum Uur  Activiteit      

maandag 1 april 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 1 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 1 april 2019 15:00:  Naar keuze     

dinsdag 2 april 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 2 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 2 april 2019 15:00:  Bewegingsspel     

woensdag 3 april 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 3 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 3 april 2019 15:00:  Paasdecoratie     

donderdag 4 april 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 4 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 4 april 2019 15:00:  Activiteit met Carine  

vrijdag 5 april 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 5 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 5 april 2019 15:15:  Schilderijen maken (canvasdoeken) 

                  

maandag 8 april 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 8 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 8 april 2019 15:00:  Gezelschapsspel     

dinsdag 9 april 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 9 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 9 april 2019 15:00:  Jef zingt in de warande     

woensdag 10 april 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 10 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 10 april 2019 15:00:  Reminiscentie De eerste lentebloemen 

donderdag 11 april 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 11 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 11 april 2019 15:00:  Petanquespel     

vrijdag 12 april 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 12 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 12 april 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

                  

maandag 15 april 2019 09:15:  Aromabad     



maandag 15 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 15 april 2019 15:00:  Liedjes van vroeger     

dinsdag 16 april 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 16 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 16 april 2019 15:30:  Aangepaste viering in de kapel  
Thema De Goede week en Pasen 

woensdag 17 april 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 17 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 17 april 2019 15:00:  zaaien van zonnebloemen en tomaatjes 

donderdag 18 april 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 18 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 18 april 2019 15:00:  ping pong spel     

vrijdag 19 april 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 19 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 19 april 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

maandag 22 april 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 22 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 23 april 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 23 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 23 april 2019 15:00:  Jef zingt in de warande     

woensdag 24 april 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 24 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 24 april 2019 15:00:  paasquiz     

donderdag 25 april 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 25 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 25 april 2019 15:00:  Welness en relaxatie     

donderdag 25 april 2019 17:30:  Kaas -en wijnavond om 17u30 

vrijdag 26 april 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 26 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 26 april 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

maandag 29 april 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 29 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 29 april 2019 15:00:  lentecake bakken     

dinsdag 30 april 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 30 april 2019 10:00:  Kleine activiteit     

 



VLASBLOEME 
Datum Uur Locatie Activiteit    

maandag 1 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

maandag 1 april 2019 10:00:  vlasbloeme Veerle krant voorlezen   

maandag 1 april 2019 11:30:    Overleg met Martine       

maandag 1 april 2019 15:00:  vlasbloeme Veerle Aprilvisquiz   

dinsdag 2 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

dinsdag 2 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle & Stephanie Groepsgymnastiek   

dinsdag 2 april 2019 15:00:  vlasbloeme Stephanie           

dinsdag 2 april 2019 15:00:  Zonnebloeme veerle appelcake bakken   

woensdag 3 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

woensdag 3 april 2019 10:00:  vlasbloeme Veerle Groenten- en fruitspel   

woensdag 3 april 2019 15:15:  Vlasbloeme Veerle Muziek met Jef   

donderdag 4 april 2019 08:00:  Kollebloeme veerle Gezellig ontbijt KB   

donderdag 4 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

donderdag 4 april 2019 10:00:  vlasbloeme Stephanie Pim pam pet   

donderdag 4 april 2019 15:00:  vlasbloeme Stephanie Bingo   

donderdag 4 april 2019 15:00:  Kollebloeme Veerle Bingo   

  



vrijdag 5 april 2019 09:00:  kamers handverzorging   

vrijdag 5 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

vrijdag 5 april 2019 10:00:  vlasbloeme Tessa           

vrijdag 5 april 2019 10:00:  Kollebloeme Lynn           

vrijdag 5 april 2019 15:30:  Kapel boeteviering   

vrijdag 5 april 2019 15:30:  Vlasbloeme Tessa Gezellig avondmaal VB1                          
Croque Monsieur met groenten 

  

                      

maandag 8 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

maandag 8 april 2019 10:00:  vlasbloeme Veerle Palmkaartjes maken   

maandag 8 april 2019 15:00:  vlasbloeme Veerle Volksspelen   

dinsdag 9 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

dinsdag 9 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 9 april 2019 15:00:  zonnebloeme Veerle Petit Beurretaart maken   

woensdag 10 april 2019 08:00:  Vlasbloeme veerle Gezellig ontbijt VB 1   

woensdag 10 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Kathleen aromabad   

woensdag 10 april 2019 10:00:  Vlasbloeme kaartenlotto   

woensdag 10 april 2019 15:15:  Vlasbloeme Muzikale Bingo   

donderdag 11 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

donderdag 11 april 2019 10:00:  kollebloeme Tessa Dierenlotto   

donderdag 11 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle Bloemenlotto   

donderdag 11 april 2019 13:30:  Veerle Bijscholing Excell   



donderdag 11 april 2019 15:30:  Vlasbloeme Tessa Gezellig avondmaal VB 2  C 
Croque Monsieur met groenten 

  

vrijdag 12 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Jessica aromabad   

vrijdag 12 april 2019 10:00:  vlasbloeme Jessica Ganzenbord   

vrijdag 12 april 2019 15:30:  kapel Kruisweg van Frans Claus   

zaterdag 13 april 2019 16:00:  kapel Viering Palmzondag en wijding palm 

zondag 14 april 2019 10:00:  kapel Eucharistieviering  Palmzondag. 

                      

maandag 15 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

maandag 15 april 2019 10:00:  vlasbloeme Veerle Spreekwoorden en gezegden   

maandag 15 april 2019 15:00:  vlasbloeme Veerle Dobbelsteenspel   

dinsdag 16 april 2019 08:00:  Vlasbloeme Veerle Gezellig ontbijt VB 2   

dinsdag 16 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Lynn aromabad   

dinsdag 16 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle & Lynn Groepsgymnastiek   

dinsdag 16 april 2019 15:00:  Vlasbloeme Lynn zintuigenspel   

dinsdag 16 april 2019 15:30:  Zonnebloem Veerle Gezellig avondmaal 
 Croque Monsieur met groenten 

  

woensdag 17 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Els aromabad   

woensdag 17 april 2019 10:00:  vlasbloeme Els Kaartenlotto   

woensdag 17 april 2019 15:15:  vlasbloeme Els Muzikale Bingo   

  



donderdag 18 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Julie aromabad   

donderdag 18 april 2019 10:00:  vlasbloeme Julie Balonnentennis   

donderdag 18 april 2019 15:30:  Kapel Julie Eucharistieviering nav Witte Donderdag 

vrijdag 19 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

vrijdag 19 april 2019 10:00:  vlasbloeme Stephanie ping pongspel   

vrijdag 19 april 2019 15:30:  Kapel Stephanie Gebedsviering nav Goede Vrijdag   

zaterdag 20 april 2019         Stille zaterdag 

zondag 21 april 2019 ZALIG PAASFEEST 

                      

maandag 22 april 2019         Paasmaandag   

dinsdag 23 april 2019 08:00:  Zonnebloem Veerle Gezellig ontbijt ZB   

dinsdag 23 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Els aromabad   

dinsdag 23 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Els & Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 23 april 2019 15:00:  Kollebloeme Els fruitsalade maken   

dinsdag 23 april 2019 15:00:  Vlasbloeme veerle Veiligheidsbingo nav week van de valpreventie 

woensdag 24 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

woensdag 24 april 2019 10:00:  Kollebloeme Fit - o - meter nav week van de valpreventie 

woensdag 24 april 2019 15:00:  Vlasbloeme Tessa Muziek met Jef   

  



donderdag 25 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

donderdag 25 april 2019 10:00:  Kollebloeme Stephanie Mens-Erger-Je-Niet   

donderdag 25 april 2019 15:00:  Kollebloeme Stephanie slaapquiz nav week van de valpreventie 

donderdag 25 april 2019 15:00:  Vlasbloeme Veerle slaapquiz nav week van de valpreventie 

donderdag 25 april 2019 17:30:  leefruimtes Veerle Kaas- en wijnavond   

vrijdag 26 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

vrijdag 26 april 2019 10:00:  Vlasbloeme Tessa Fit- o - meter nav week van de valpreventie 

vrijdag 26 april 2019 14:00:  Forum Tessa Spreker rond valpreventie voor de mobiele bewoners 

                      

maandag 29 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Lynn aromabad   

maandag 29 april 2019 14:00:  Forum Voorstelling Hachiko blindgeleidehonden 

maandag 29 april 2019 15:00:  kamers hand-en voetverzorging   

dinsdag 30 april 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

dinsdag 30 april 2019 10:00:  Kollebloeme Stephanie Groepsgymnastiek   

dinsdag 30 april 2019 15:00:  Forum Feest voor de jarigen   

dinsdag 30 april 2019 15:30:  Kollebloeme Stephanie Gezellig avondmaal  
Croque Monsieur met groenten 

  



D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Locatie Activiteit      
maandag 1 april 2019 08:00:  De Vriendenkring Silvie Gezellig ontbijt.       

maandag 1 april 2019 10:00:  De Vriendenkring Silvie UNO       

maandag 1 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Silvie Aprilviskwis.       

maandag 1 april 2019 15:00:  't Gezelschap Kimberly V. Fruitdessert maken.       

dinsdag 2 april 2019 09:00:  Lore Aromabad         

dinsdag 2 april 2019 10:00:  't Gezelschap Lore Dobbelen.       

dinsdag 2 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Lore Gezellig avondmaal:  
Lentesoep maken.Croque monsieurs. 

dinsdag 2 april 2019 15:00:  't Gezelschap Emmelie Levensloopspel.       

woensdag 3 april 2019 09:00:  Lore Aromabad         

woensdag 3 april 2019 10:00:  't Gezelschap Lore Pim Pam Pet.       

woensdag 3 april 2019 15:00:  't Gezelschap Lore Gezellig avondmaal: 
Lentesoep en croque monsieurs. 

  

woensdag 3 april 2019 15:00:  't Gezelschap Emmelie Muzikaal pak.       

donderdag 4 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

donderdag 4 april 2019 10:00:  De Vriendenkring Silvie Dans je fit!       

donderdag 4 april 2019 15:00:  't Gezelschap Kimberly R Bingo.       

donderdag 4 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Silvie Petit-beurre taart maken.       

vrijdag 5 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

vrijdag 5 april 2019 10:00:  't Gezelschap Silvie Gymnastiek       

vrijdag 5 april 2019 15:30:  kapel Boeteviering om 15u30.       



maandag 8 april 2019 08:00:  't Gezelschap Silvie Gezellig onbijt.       

maandag 8 april 2019 10:00:  De Vriendenkring Silvie UNO       

maandag 8 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Silvie 6-letterspel       

dinsdag 9 april 2019 09:30:  De Vriendenkring Silvie Verjaardagstaart bakken.       

dinsdag 9 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Cindy Koffietafel voor onze jarige bewoners van april. 
Nadien kaart- en spelnamiddag. 

dinsdag 9 april 2019 15:00:  't Gezelschap Silvie Koffietafel voor onze jarige bewoners van april. 
Nadien spelnamiddag. 

woensdag 10 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Kimberly R Muziek met Jef.       

donderdag 11 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

donderdag 11 april 2019 10:00:  't Gezelschap Silvie Petanque.       

donderdag 11 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Silvie Paaskoekjes bakken.       

donderdag 11 april 2019 15:00:  't Gezelschap Kimberly R Kaart- en spelnamiddag. 

vrijdag 12 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

vrijdag 12 april 2019 10:00:  't Gezelschap Silvie Gymnastiek       

vrijdag 12 april 2019 14:30:  Kimberly R. Muzikaal pak maken       

vrijdag 12 april 2019 15:30:  kapel Silvie Kruisweg van Frans Claus om 15u30. 

vrijdag 12 april 2019 15:30:  op kamer Kimberly R. Handmassage.       

zaterdag 13 april 2019 16:00:  kapel Viering Palmzondag en wijding palm 

zondag 14 april 2019 10:00:  kapel Eucharistieviering nav Palmzondag.   

woensdag 17 april 2019 15:00:  't Gezelschap Kimberly R. Muzikaal pak.       



donderdag 18 april 2019 15:30:  kapel Witte Donderdag viering    

vrijdag 19 april 2019 15:30:  kapel Goede Vrijdag viering om 15u30.   

zaterdag 20 april 2019 16:00:  kapel Paaszaterdag eucharistieviering   

zondag 21 april 2019 10:00:  kapel PASEN eucharistieviering   

maandag 22 april 2019         PAASMAANDAG   

dinsdag 23 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

dinsdag 23 april 2019 10:00:  't Gezelschap Silvie Petanque.       

dinsdag 23 april 2019 15:00:  Week van de valpreventie: Beweeg je fit! fit-o-meter   

donderdag 25 april 2019 09:00:  Silvie Aromabad         

donderdag 25 april 2019 10:00:    Week van de valpreventie: Dans je fit!   

donderdag 25 april 2019 15:00:    Week van de valpreventie: Beweeg je fit! fit-o-meter   

donderdag 25 april 2019 17:30:  De Vriendenkring &'t Gezelschap Kaas- en wijnavond.       

vrijdag 26 april 2019 09:00:        Aromabad         

vrijdag 26 april 2019 10:00:  't Gezelschap Silvie Gymnastiek       

vrijdag 26 april 2019 14:00:  Forum silvie Toelichting valpreventie door gastspreker.   

vrijdag 26 april 2019 15:00:  't Gezelschap Lore Swingo.       

maandag 29 april 2019 14:00:  Forum Voorstelling Hachiko blindgeleidehonden   

dinsdag 30 april 2019 09:00:        Aromabad         

dinsdag 30 april 2019 10:00:  't Gezelschap Lore Dobbelen.       

dinsdag 30 april 2019 15:00:  De Vriendenkring Lore Appelcake maken.       

dinsdag 30 april 2019 15:00:  't Gezelschap Emmelie Kaart- en spelnamiddag.   

dinsdag 30 april 2019 15:00:  Forum Veerle Feest van de jarigen.       



 


