
 

                                                                   

  

                                            

 

 

Koud buffet 

donderdag 6 juni 

 

Trefnamiddag naar Passendale 

maandag 17 juni 

 

 

Donderdag 6 juni en 20 juni 

wereldwinkel in ’t Forum 

 

 

Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: www.zorgcentrumsintjozef.be
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Juni maand ook H. Hart maand genoemd     
 
 28 juni HOOGFEEST VAN HET 

  HEILIG HART VAN JEZUS 
 
De derde vrijdag na Pinksteren vieren wij de 

feestdag van het Heilig Hart van Jezus.  

De verering van Jezus Christus krijgt vorm 

vanuit de liefde en barmhartigheid, die 

worden gesymboliseerd door Jezus' Hart. Een 

passage uit het Evangelie , waar Jezus' zijde 

door een lans doorboord werd, speelt hierbij 

een grote rol. Daar lezen wij hoe het Hart van 

de gekruisigde Christus doorboord wordt en 

bron is van de sacramenten en van de Kerk. 

Het Hart van Jezus wordt gewoonlijk 

afgebeeld als een hart met een vlam. Het hart staat voor de persoon van Christus' Leven en 

Lijden, terwijl de vlam de Liefde en Barmhartigheid representeert. Jezus had veel liefde voor 

de mensen. De plaatsing van dit feest op een vrijdag is een verwijzing naar Goede vrijdag. Het 

Heilig Hart symboliseert onvoorwaardelijke liefde, waarheid en barmhartigheid. Jezus was 

hierin ons voorbeeld.  

Wij vieren en bidden op vrijdag 28 juni om 15.30 uur  
in de kapel met bloemenhulde. 

 

 

Dank U! 

Dank U, Heer, 

voor de bloemen op mijn weg, 

ze zijn soms zo klein 

dat ik er achteloos voorbij loop, 

maar ze geven kleur op mijn weg. 

Dank voor de mensen die zijn als bloemen, 

’t zijn soms voorbijgangers, 

maar zonder hen zou het maar grijs zijn. 

Dank voor de vogels langs mijn weg, 

ze fladderen maar voorbij, 

te snel om iets tegen te zeggen, 

maar ze zijn de muziek op mijn weg. 

Dank voor de mensen die zijn als vogels, 

ik ken ze vaak niet bij naam, 

maar een glimlach of een bemoedigend woord 

geeft soms vleugels. 

 



Dank voor de wegwijzers op mijn weg, 

ik kom ze maar af en toe tegen 

op kruispunten, of gewoon langs de weg, 

om te bevestigen dat ik op de goede weg ben. 

Dank voor de mensen die zijn als wegwijzers, 

zonder hen zou ik niet weten waarheen te gaan. 

Dank voor de zon, 

zij geeft licht, warmte en kracht om te leven. 

Dank voor Jezus die is als de zon. 

Dank U, Heer, voor mijn leven. 

Dank U voor alles. 

(Uitgelezen gebeden. 150 manieren om bij God op adem te komen) 
 

Pastoraal coördinator Christine. 

 

 

Pastorale agenda voor de JUNI maand 

 Zaterdag  8 juni vooravond Pinksteren eucharistieviering om 16 uur 

 

 Zondag 9 juni  Hoogdag van Pinsteren eucharistieviering om 10 uur 

 

 Dinsdag 18 juni viering voor de bewoners van de Warande  
  in de kapel om 15u30  

 

 Vrijdag 28 juni  Feest van het H. Hart  eucharistieviering om 15u30 met bloemenhulde 
   GEEN eucharistieviering om 10 uur 

 

   De eucharistievieringen tijdens de week gaan door op    

      woensdag en vrijdag om 10 uur 

    op zaterdag om 16 uur en op zondag om 10 uur 

 

Iedereen van harte welkom! 

Pastoraal coördinator Christine.  
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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 Emile Dubois 

Echtgenoot van mevrouw Maria Victoor (2012) 

Geboren in Komen op 24 mei 1926 en 

zachtjes ingeslapen omringd door familie in het  

Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op vrijdag 3 mei 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 

De heer Marcel Gotelaere 

Echtgenoot van mevrouw Ninette Vanhove 

Geboren in Koolskamp op 10 juni 1932 en onverwacht 

overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper  

op zaterdag 18 mei 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 

Mevrouw Christiaena Derycke 

Echtgenote van de heer Alfons Daelemans (1963) 

Echtgenote van de heer Leopold De Smedt (2005) 

Geboren in Leisele op 13 april 1940 en 

stilletjes ingeslapen in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op maandag 20 mei 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 

Mevrouw Irma Debackere 

Echtgenote van de heer Michel Vanoverbeke (1986) 

Geboren in Geluwe op 3 september 1930 en overleden 

omringd door haar kinderen en zus in het Zorgcentrum Sint Jozef 

op maandag 20 mei 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 
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JARIGEN VAN DE MAAND JUNI VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Agnes Nuitten wordt op5 juni 88 jaar. 

Mevrouw Janny Durnez wordt op 7 juni 76 jaar. 

Mevrouw Godelieve Vermeulen wordt op9 juni 90 jaar. 

Mevrouw Madeleine Haezebrouck wordt op 16 juni 91 jaar. 

De heer Georges Lievens wordt op 18 juni 85 jaar. 

De heer Willy Verhanneman wordt op 21 juni 83 jaar. 

Mevrouw Agnes Declercq wordt op 23 juni 89 jaar. 

Mevrouw Juliette Clarysse wordt op 23 juni 93 jaar. 

Mevrouw Ivonne Graf wordt op 29 juni 92 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JUNI VAN DE “GEZELLE”  

Mevrouw Mariette Pitillion wordt op 4 juni 90 jaar. 

Mevrouw Agnes Vanhee wordt op 13 juni 83 jaar. 

De heer Christiaan Decroix wordt op 18 juni 85 jaar. 

 
JARIGEN VAN DE MAAND JUNI VAN DE “ZONNEBEEK :  

Mevrouw Cecile Vanelslande wordt op 16 juni 94 jaar. 

Mevrouw Yolande Depoortere wordt op 19 juni 87 jaar. 

 

 

MEDEWERKERSNIEUWS 

JARIGEN VAN DE MAAND JUNI 

Mevrouw Melissa Vandekerkhove wordt op 3 juni 24 jaar. 

Mevrouw Sarah Vanhaverbeke wordt op 3 juni 32 jaar. 

Mevrouw Kimberly Deseyne wordt op 7 juni 29 jaar. 

De heer Alex Rehmat wordt op 9 juni 52 jaar. 

Mevrouw Emmelie Wicke wordt op 11 juni 28 jaar.  

Mevrouw Mia Spruytte wordt op 12 juni 55 jaar. 

Mevrouw Ann Verbeke wordt op 21 juni 44 jaar. 

Mevrouw Lieve Galloo wordt op 22 juni 56 jaar. 

Mevrouw Julie Demuynck wordt op 24 juni 26 jaar. 

Mevrouw Vanessa Quaghebeur wordt op 24 juni 23 jaar. 

Mevrouw Christine Dochy wordt op 26 juni 57 jaar. 

Mevrouw Wendy Caron wordt op 30 juni 41 jaar. 
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AFSCHEID VAN SILVIE 

Na vele jaren als ergotherapeut in het 

zorgcentrum te hebben gewerkt, 

besloot Silvie om een totaal andere 

richting uit te gaan. 

We kijken met veel mooie 

herinneringen terug aan deze tijd. De 

bewoners zijn haar dankbaar voor de 

vele aangename dagen die ze samen 

mochten doorbrengen. 

Samen met de bewoners en 

medewerkers namen we afscheid, met een hapje en een drankje maakten we er 

aangename namiddag van. 

We wensen Silvie veel geluk en plezier in haar nieuwe job. 

NIEUWE MEDEWERKERS  

Mevrouw Jolien Cardoen 

wonende in Wervik vervangt 

Silvie als ergotherapeut op 

d’Hoge Platse. 

 

 

 

Mevrouw Lisa Bauwens wonende in 

Menen werkt sedert 22 mei als 

verpleegkundige op de Warande. 
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AFSCHEID NEMEN VAN VRIJWILLIGER RIK ROSSEEL 

 

De heer Rik Rosseel 

echtgenoot van mevrouw Claudine Taffin 

weduwnaar van mevrouw Rita Halfmaerten (2001) 

geboren te Ieper op 6 augustus 1951 

en er thuis overleden op 9 mei 2019. 

Helaas hebben we in mei afscheid moeten nemen van Rik Rosseel. Rik was hier reeds 

enkele jaren actief als vrijwilliger. Hij was een heel behulpzaam en zorgzaam persoon 

voor onze bewoners. Rik was heel geëngageerd om mee te gaan op uitstappen en 

wandelnamiddagen. Hij vond het ook super om mee te gaan met plateaufiets. Rik was 

heel actief in verschillende verenigingen. We zijn dan ook dankbaar dat hij ook hier zo 

actief was. Rik we gaan je missen. 

 

 

 

 

WEETJE EN DATJE 

 

Cafetaria gesloten 

De cafetaria is gesloten op vrijdag 14 juni en 

vrijdag 21 juni.   

 

 

 



Wat mag er in de PMD zak? 

Vanaf 1 juni mag je bij de plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons voortaan ook alle lege plastic 

verpakkingen in de blauwe zak steken. Denk maar aan 

yoghurtpotjes, botervlootjes en fruitbakjes. Ook folies 

mogen straks in de blauwe zak. De blauwe zak verandert 

ook van opdruk, maar de huidige zakken blijven bruikbaar. 

 

Valpreventietip: 

Nu het weer begint warmer en warmer te worden, zullen we meer en meer buiten 
kunnen komen. Veel drinken is in het warmer wordende weer erg belangrijk! Maar 
daarnaast is voldoende beweging ook een goed voornemen in deze mooie dagen. 

Vorige maanden hebben we even stilgestaan bij valangst en hoe dit tegen te gaan. Deze 

maanden hernemen we terug het fit en in vorm blijven. We zullen telkens één oefening 

geven die je kan in zit doen en één oefening die je al staand kan uitvoeren. 

 

 
Doe deze oefening in zit. 
Breng het rechterbeen omhoog. 
Beweeg daarna de voet op en neer, doe dit 
10 keer. 
Doe daarna hetzelfde voor het linkerbeen. 
 
 
 

 
 

 
Voer deze oefening uit al staand. Indien dit 
niet mogelijk is, kun je dit ook al zittend 
uitvoeren. 
Maak je groot en plaats de handen in de 
heupen. 
Hou de heupen ter plaatse en draai zover 
mogelijk naar rechts. Draai daarna zover 
mogelijk naar links. 
Herhaal dit 5 maal. 
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Wereldwinkel 

Voor de maand juni is er een verkooppunt van de 

Wereldwinkel OXFAM in het Forum op donderdag 6 

juni en 20 juni. 

 

Kanaal 90 

Al enkele weken kan je op het tv-kanaal 90 naast de vieringen die 

worden uitgezonden vanuit onze  kapel, nu ook de activiteiten van 

het zorgcentrum bekijken. Daar vindt u onder meer de menu, de 

activiteiten van de animatie, de nieuwe medewerkers, het 

pastorale nieuws, de foto’s van de afgelopen weken en zo veel 

meer. 
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MOBIELE REACTIVATIE MET CARINE 

Samen met de bewoners hebben we flessen bewerkt 

met de servettechniek. Uit servetten knipten we de 

klaprozen en kleefden deze op de flessen met 

vernislijm.  

Het verhaal van de klaproos (papaver) 

In mei, juni staan de klaprozen in bloei. In sommige 

streken wordt de klaproos ook wel kollenbloem 

genoemd (kol+heks). Nog een leuk weetje: in het Albanees heten ze ‘ Lule Flanules’  = 

bloem met vlagjes. Hoe schraler de grond des te fijner lijken de klaprozen het te vinden. 

Ze verschijnen op plaatsen waar weinig andere bloemen bloeien en waar de grond kort 

werd omgewoeld op zonnige, droge en voedselarme zandgrond. Het verklaart ook 

waarom je geen klaprozen meer tegenkomt op de korenvelden. Deze grond is te rijk 

geworden door de bemesting en de plant voelt zich daar niet meer thuis. De klaproos is 

ook een weersvoorspeller; regen opkomst, dan klapt de bloem dicht, vandaar de naam 

klaproos. Bij ons wordt de klaproos ook wel onweersbloem of donderbloem genoemd. 

Vroeger probeerde men ook onweer te bezweren met behulp van de klaproos. Men 

plukte grote boeketten om die in de kerk te laten zegenen. Kwam er daarna onweer 

opzetten, dan stak men de gezegende boeketten in brand.  

Klaproos als symbool, red poppy 

In de eerste wereldoorlog verschenen er velden vol 

klaprozen in België en Frankrijk op de door granaten 

omgewoelde akkers. De soldaten dachten dat de klaprozen 

tevoorschijn kwamen op de akkers waar bloed van 

gesneuvelde soldaten had gevloeid. Ze dachten dit omdat de 

klaprozen bloeiden juist op die velden waar er in het jaar 

ervoor een zware veldslag had plaatsgenomen. Militair arts 

Canadees John Mc Crae schreef tijdens de oorlog een 

ontroerend gedicht over de klaproos. De klaproos werd door 

dit gedicht het symbool van de gesneuvelden: red poppy. 

De versierde flessen met de klaprozen zijn te bewonderen op de tafels in het forum Het 

gedicht van John Mc Crae is te lezen op het kaartje die aan de versierde flessen hangt.  

CAFE MARCELLA 

Op maandag 20 mei was er een bijeenkomst voor de bewoners van 

de Roeselarestraat,  de Langemarkstraat, de platse en de 

broodseinde. Naast gezellig samen iets drinken en kennis maken met 

elkaar keken we naar foto’s van de Kerktoren van Zonnebeke.  

Maandag 17 juni vanaf 14u30 nodigen we de bewoners uit van het 

zorgcentrum, assistentiewoningen en het dagcentrum afkomstig van 

de Heksen parochie Beselare.  

De persoonlijke uitnodiging volgt. 
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Tombola 

Samen met de hulp van de bewoners ga ik de jaarlijkse 

tombola in gang zetten; 

prijzen uitkiezen, verpakken en nummeren, omslagen 

vullen met nummers en een mooie etalage maken van 

de tombolaprijzen, …  

Vanaf  3 juni tot  23 juni is er mogelijkheid om 

tombolalotjes te kopen aan het onthaal. 

1 lotje voor 5€, altijd kans op een mooie prijs. 

De opbrengst van de tombola gaat integraal naar de animatiewerking voor de bewoners 

van het zorgcentrum. 

Vaderdag 

Zondag 9 juni is het vaderdag. We zijn druk in de weer met het knutselen van een 

gepaste wenskaart voor alle mannen van het zorgcentrum. 

Via deze wenskaart willen we alle mannen feliciteren op deze dag. 

 

 

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. 
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WOORDZOEKER 

 
 
 

 

SUDOKU 
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EVEN TERUGBLIKKEN 

     Jubileum 750 jaar Onze Lieve Vrouw ten Bunderen 

Op donderdag 16 mei vierden de zusters van O.L.Vr Ten Bunderen hun 750 jarig 
bestaan. Sinds 1269 zetten de zusters zich in voor de medemens en de maatschappij. In 
het begin als gasthuis voor pelgrims en reizigers, later ook in scholen en 
ouderenvoorzieningen en ook in de missies in Congo.  
De feestelijke dag werd geopend met een ontbijt samen met onze bisschop Lode Aerts. 
Na een dankviering in de kapel van het zorgcentrum konden de genodigden aanschuiven 
aan het feestmaal. 
We willen alle zusters uit het 750 jarig bestaan van het klooster O.L.Vr Ten Bunderen 
danken voor hun 750 jaar inzet voor de mensen die hen gedurende die vele eeuwen 
nodig hadden. 

 

Dessertbuffet n.a.v. Moederdag 

  
 



Bezoek aan de struisvogelkwekerij 

In samenwerking met de gemeente Zonnebeke ging een grote groep bewoners op 
uitstap naar Tielt om een struisvogelkwekerij te bezoeken, om de wereld van de 
struisvogel te ontdekken. Bij aankomst kregen we uitleg over de vele producten die 
worden gemaakt met de struisvogeleieren en ook alle delen van de struisvogel worden 
gebruikt. Met de veren worden er plumeaus gemaakt, van de huid worden er lederwaren 
gemaakt, en iedereen kent wel een struisvogelsteak. Ondertussen mochten we ook 
proeven van een cake en een glaasje advocaat, met struisvogeleieren gemaakt en een 
hapje paté van struisvogelvlees. Nadat we kennis hadden gemaakt met een kuikentje van 
1 dag oud, kregen we nog een rondleiding op de boerderij zelf. Een leerrijke namiddag ! 

  
 

  
 

 

 

 



Minibedevaart met de Warande 

De bewoners van de Warande (die dit wensten) konden donderdag meegaan op een 
bedevaart naar Maria kapelletjes in Zonnebeke. De zon was van de partij en deze traditie 
van bidden bij kapelletjes bracht bij hen herinneringen naar boven. 

 

Op bedevaart naar Dadizele 

Naar jaarlijkse traditie gaan we op bedevaart naar Dadizele. Met het prachtige weer 

bidden in het Rosarium, en in de basiliek. Vooraf konden de bewoners smullen van een 

stukje taart en een kopje koffie. 

 

 



 
 

Beroependag  

. 

  
 

  
 

  



Warande 
         
Datum Uur   Activiteit     

maandag 3 juni 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 3 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 3 juni 2019 15:00:  Muzieknamiddag: liedjes van 
vroeger beluisteren 

  

dinsdag 4 juni 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 4 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 4 juni 2019 15:00:  wandelnamiddag     

woensdag 5 juni 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 5 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 5 juni 2019 15:00:  Tiramisu maken     

donderdag 6 juni 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 6 juni 2019 10:00:  Koud buffet     

donderdag 6 juni 2019 15:00:  Bloempotjes versieren met 
Lisa 

  

vrijdag 7 juni 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 7 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 7 juni 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

                  

zondag 9 juni 2019 PINKSTEREN en VADERDAG 

maandag 10 juni 2019 PINKSTERMAANDAG 

dinsdag 11 juni 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 11 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 11 juni 2019 15:00:  Gezelschapsspel     

woensdag 12 juni 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 12 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 12 juni 2019 15:00:  Volksspelen: boltrog (of sjoelbak 
bij slecht weer) 

donderdag 13 juni 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 13 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 13 juni 2019 15:00:  We vieren vaderdag met een 
wafelenbak en heerlijke koffie 

vrijdag 14 juni 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 14 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 14 juni 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

                  

maandag 17 juni 2019 09:15:  Aromabad     



maandag 17 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 17 juni 2019 15:00:  Terrasnamiddag bij mooi weer 

dinsdag 18 juni 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 18 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 18 juni 2019 15:30:  Aangepaste viering in de kapel  

woensdag 19 juni 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 19 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 19 juni 2019 15:00:  Petanque     

donderdag 20 juni 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 20 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 20 juni 2019 15:00:  6 letterspel: de zomer     

vrijdag 21 juni 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 21 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 21 juni 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     

                  

maandag 24 juni 2019 09:15:  Aromabad     

maandag 24 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

maandag 24 juni 2019 15:00:  Zomerdecoratie verder afwerken 

dinsdag 25 juni 2019 09:15:  Aromabad     

dinsdag 25 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

dinsdag 25 juni 2019 15:00:  Vanillepudding met 
Lisa 

    

woensdag 26 juni 2019 09:15:  Aromabad     

woensdag 26 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

woensdag 26 juni 2019 15:00:  Placematjes maken van breitouw 
met Lisa 

woensdag 26 juni 2019 15:00:  Zomerquiz (buiten op een hopelijk 
zonnige terrasnamiddag) 

donderdag 27 juni 2019 09:15:  Aromabad     

donderdag 27 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

donderdag 27 juni 2019 15:00:  Wandelnamiddag     

vrijdag 28 juni 2019 09:15:  Aromabad     

vrijdag 28 juni 2019 10:00:  Kleine activiteit     

vrijdag 28 juni 2019 15:15:  Groepsgymnastiek     
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Vlasbloeme 
Datum Uur Locatie Activiteit   

maandag 3 juni 2019 08:00:  Kollebloeme Veerle gezellig ontbijt Kollebloeme   

maandag 3 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Mathias aromabad   

maandag 3 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Mathias De krant voorlezen   

maandag 3 juni 2019 15:00:  Veerle wandelnamiddag   

maandag 3 juni 2019 15:00:  Zonnebeloeme wafeltjes bakken met Sofie en Samera 

maandag 3 juni 2019 15:00:  Mathias Aromatherapie/Relaxatie   

dinsdag 4 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

dinsdag 4 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 4 juni 2019 15:00:  Kollebloeme Lynn Volksspelen   

dinsdag 4 juni 2019 15:00:  Veerle Fietsen met de plateaufiets   

woensdag 5 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

woensdag 5 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle Dierenlotto   

woensdag 5 juni 2019 15:15:  Forum Veerle Muziek met Jef   

woensdag 5 juni 2019 17:00:  Kollebloeme Gezellig avondmaal: pistolets met beleg door 
de Carine T en Petra 

  

donderdag 6 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 6 juni 2019 11:00:  Forum Veerle Koud buffet   



donderdag 6 juni 2019 15:00:  Vlasbloeme Veerle Remeniscentiekoffer   

vrijdag 7 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Els aromabad   

vrijdag 7 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Els Krant voorlezen   

vrijdag 7 juni 2019 15:15:  Vlasbloeme Els Bingo   

zondag 9 juni 2019 PINKSTEREN en VADERDAG 

maandag 10 juni 2020 PINKSTERMAANDAG 

                      

dinsdag 11 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Jessica aromabad   

dinsdag 11 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle & Jessica Groepsgymnastiek   

dinsdag 11 juni 2019 15:00:  Zonnebloeme Veerle Chocoladekoekjes bakken   

dinsdag 11 juni 2019 15:00:  Vlasbloeme Jef Knipselkrant met Jef   

woensdag 12 juni 2019 08:00:  Vlasbloeme 1 Veerle Gezellig ontbijt VB 1   

woensdag 12 juni 2019 09:00:    voorbereiding wandelzoektocht       

woensdag 12 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Jessica aromabad   

woensdag 12 juni 2019 14:30:  Forum Veerle Wafelenbak nav Vaderdag   

donderdag 13 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

donderdag 13 juni 2019 10:00:    voorbereiding uitstap       

donderdag 13 juni 2019 13:30:    uitstap met trein       

vrijdag 14 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

vrijdag 14 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Stephanie Balonnentennis   



vrijdag 14 juni 2019 15:15:  Vlasbloeme Stephanie Bingo   

                      

maandag 17 juni 2019 09:00:  Badkamer Kollebloeme Tessa Aromabad   

maandag 17 juni 2019 10:00:    voorbereiding uitstap       

maandag 17 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Tessa Vogelpik   

maandag 17 juni 2019 13:00:    Trefnamiddag te Passendale 
Vertrek: 13u00      Terug: 18u30 

      

dinsdag 18 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

dinsdag 18 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle Groepsgymnastiek   

dinsdag 18 juni 2019 15:00:  Zonnebloeme Veerle Fruitsalade maken   

dinsdag 18 juni 2019 17:00:  Vlasbloeme Veerle Gezellig avondmaal: Pistolets met beleg VB 1 

woensdag 19 juni 2019 08:00:  Vlasbloeme 2 Veerle Gezellig ontbijt VB 2   

woensdag 19 juni 2019 09:00:  Veerle Zomerdecoratie in huis hangen   

woensdag 19 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

woensdag 19 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Stephanie Indoorpetanque   

woensdag 19 juni 2019 15:00:  Forum Muzikale Bingo   

donderdag 20 juni 2019 08:00:  Veerle Voorbereidng draaiboek activiteiten   

donderdag 20 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

donderdag 20 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Tessa Kaartenlotto   

donderdag 20 juni 2019 15:00:    kleuterdansen       



donderdag 20 juni 2019 15:00:  Vlasbloeme Kaartnamiddag   

vrijdag 21 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Lynn aromabad   

vrijdag 21 juni 2019 10:00:  vlasbloeme Lynn Pim pam pet   

vrijdag 21 juni 2019 15:15:  Vlasbloeme Lynn Bingo   

                      

maandag 24 juni 2019 08:00:   Zonnebleoem Veerle Gezellig ontbijt Zonnebloeme   

maandag 24 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Tessa aromabad   

maandag 24 juni 2019 10:00:    voorbereidng uitstap       

maandag 24 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Tessa Ik ga op reis en ik neem mee   

maandag 24 juni 2019 15:00:  Veerle wandelzoektocht door Zonnebeke   

maandag 24 juni 2019 15:00:  Tessa Hand- en voetverzorging   

dinsdag 25 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Stephanie aromabad   

dinsdag 25 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Veerle & Stephanie Groepsgymnastiek   

dinsdag 25 juni 2019 15:00:  Zonnebloeme Veerle Fruitsalade maken   

dinsdag 25 juni 2019 15:00:  Stephanie fietsen met de plateaufiets   

dinsdag 25 juni 2019 17:00:  Zonnebloeme Veerle Gezellig avondmaal: Pistoilets met beleg ZB 

woensdag 26 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Veerle aromabad   

woensdag 26 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Pieke zot jagen   

woensdag 26 juni 2019 15:00:  Veerle fietsen met de plateaufiets   

woensdag 26 juni 2019 15:00:  Vlasbloeme Tessa Letterspel 'Zomer'   

donderdag 27 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Ann aromabad   



donderdag 27 juni 2019 10:00:    voorbereiding muzikaal pak       

donderdag 27 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Ann Levensloopspel   

donderdag 27 juni 2019 15:00:  Vlasbloeme Veerle Muzikaal pak   

donderdag 27 juni 2019 15:00:  Forum Jolien Feest voor de jarigen van Juni   

donderdag 27 juni 2019 17:00:  Vlasbloeme Veerle Gezellig avondmaal: pistolets met beleg VB 2 

vrijdag 28 juni 2019 09:15:  Badkamer Kollebloeme Julie aromabad   

vrijdag 28 juni 2019 10:00:  Vlasbloeme Julie Bingo   

vrijdag 28 juni 2019 15:30:  Kapel Julie Feest van het H-hart met bloemenhulde   

 

 

D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Locatie Activiteit     

maandag 3 juni 2019 14:00:  De vriendenkring In kader van Maters to you komt Joke, Silvie & cindy vertellen  
over vroeger. ( Reminiscentie activiteit) 

maandag 3 juni 2019 15:00:  't Gezelschap Nancy 6- letterspel 

  



dinsdag 4 juni 2019 09:00:        arombad       

dinsdag 4 juni 2019 10:00:  De vriendenkring Jolien Krant voorlezen 

dinsdag 4 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring 
Emmelie 

Dessert maken 

dinsdag 4 juni 2019 15:00:  ' t Gezelschap Jolien Crea- activiteit 

dinsdag 4 juni 2019 17:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig avondmaal voor de bewoners van de vriendenkring: 
Pistoles met beleg 

woensdag 5 juni 2019 09:00:        arombad       

woensdag 5 juni 2019 10:00:  De vriendenkring Jolien Reminiscentiekoffer 

woensdag 5 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Jolien Bingo 

donderdag 6 juni 2019 09:00:        arombad       

donderdag 6 juni 2019 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Bloem maken voor afdeling (tafeldecoratie) 

donderdag 6 juni 2019 11:00:    Koud buffet     

donderdag 6 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Jolien Lente-quiz 

vrijdag 7 juni 2019 09:00:        arombad       

vrijdag 7 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Gymnastiek 

vrijdag 7 juni 2019 15:00:  Zonnebeke Jolien Wandelzoektocht door Zonnebeke 

zaterdag 8 juni 2019 16:00:  kapel Eucharistieviering om 16.00 u nav Pinksteren 

zondag 9 juni 2019 PINKSTEREN en VADERDAG 

zondag 9 juni 2019 10:00:  kapel Hoogdag van Pinksteren: eucharistieviering om 10.00u 

                    



maandag 10 juni 2019 PINKSTERMAANDAG 

dinsdag 11 juni 2019 08:00:  't Gezelschap Gezellig ontbijt 

dinsdag 11 juni 2019 10:00:  ' T Gezelschap Dobbelen 

dinsdag 11 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring Jolien Swingo met de jukebox 

woensdag 12 juni 2019 08:00:  De vriendenkring Jolien Gezellig ontbijt voor de bewoners van de vriendenkring 

woensdag 12 juni 2019 10:00:  De Vriendenkring Uno 

woensdag 12 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring Jolien Liedjes uit de oude doos met Jef. 

woensdag 12 juni 2019 15:00:  Op kamer Lore Handverzorging op kamer 

woensdag 12 juni 2019 16:00:  De vriendenkring koffietafel met Vera en Rowena  in het kader 
 what maters to you. 

donderdag 13 juni 2019 09:00:        arombad       

donderdag 13 juni 2019 10:00:  De Vriendenkring Beroepenspel 

donderdag 13 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Wafelenbak n.a.v. vaderdag 

vrijdag 14 juni 2019 09:00:        arombad       

vrijdag 14 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Gymnastiek 

vrijdag 14 juni 2019 15:00:  Zonnebeke Jolien Wandelnamiddag door zonnebeke 

                    

maandag 17 juni 2019 13:20:  Passendale Trefnamiddag Passendale 

maandag 17 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Steffi Volkspelen 

dinsdag 18 juni 2019 09:00:        arombad       

dinsdag 18 juni 2019 10:00:  De vriendenkring Decoratie maken voor de tafels 

dinsdag 18 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring Quiz thema zomer 



dinsdag 18 juni 2019 17:00:  't Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal voor de bewoners van 't Gezelschap: 
Pistoles met beleg 

woensdag 19 juni 2019 09:00:        arombad       

woensdag 19 juni 2019 10:00:  ' T Gezelschap Krant voorlezen 

woensdag 19 juni 2019 15:00:  't Gezelschap Muzikaalpak 

donderdag 20 juni 2019 09:00:        arombad       

donderdag 20 juni 2019 10:00:  ' t Gezelschap jolien Groenten en fruit lotto 

donderdag 20 juni 2019 15:00:  Cindy Kleuterdansen of handverzorging 

donderdag 20 juni 2019 15:00:  De vriendenkring jolien Dessert maken 

vrijdag 21 juni 2019 09:00:        arombad       

vrijdag 21 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Gymnastiek 

vrijdag 21 juni 2019 13:20:  Ieper Jolien uitstap HP 

vrijdag 21 juni 2019 15:00:  't Gezelschap Bingo met Nancy 

                    

maandag 24 juni 2019 09:00:        arombad       

maandag 24 juni 2019 10:00:  De vriendenkring Jolien Petanque 

maandag 24 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring Jolien Soep maken 

maandag 24 juni 2019 15:00:  't Gezelschap steffi Weetjes Bingo 

maandag 24 juni 2019 17:00:  't Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal voor de bewoners van 't Gezelschap: 
Croques met soep 

dinsdag 25 juni 2019 09:00:        arombad       

dinsdag 25 juni 2019 10:00:  De vriendenkring Verjaardagstaart maken 



dinsdag 25 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Jolien Feest van de jarigen met aansluitend kaartnamiddag 

dinsdag 25 juni 2019 15:00:  't Gezelschap Emmelie Feest van de jarigen met aansluitend kaartnamiddag 

woensdag 26 juni 2019 08:00:  De Vriendenkring Gezellig ontbijt in de vriendenkring 

woensdag 26 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Jolien UNO 

woensdag 26 juni 2019 15:00:  De Vriendenkring Lore Liedjes uit de oude doos met Jef. 

woensdag 26 juni 2019 15:00:  op kamer Jolien Handverzorging op kamer of wandelen bij mooi weer 

donderdag 27 juni 2019 08:10:  ' t Gezelschap Jolien Gezellig ontbijt in het Gezelschap 

donderdag 27 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Jolien Krant en tijdschriften doornemen 

donderdag 27 juni 2019 15:00:  De vriendenkring Nancy yoghurtroom met vers fruit 

donderdag 27 juni 2019 15:00:  Forum Jolien Feest van de jarigen met familie in het Forum 

vrijdag 28 juni 2019 09:00:        arombad       

vrijdag 28 juni 2019 10:00:  't Gezelschap Gymnastiek 

vrijdag 28 juni 2019 15:00:  't Gezelschap Bingo met Nancy 

vrijdag 28 juni 2019 15:30:  kapel Bloemenhulde nav het Feest van het Heilig Hart. 

 

  

  

 

ZONDAG 30 JUNI DAG VAN HET PARK 
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