
 

                                                                   

  

 

 

Breughelmaaltijd  

donderdag 10 oktober 

 

Maandag 14 oktober 

Schoenenverkoop 

 

Zaterdag 5 oktober, donderdag 

10 en 24 oktober 

wereldwinkel in ’t Forum 

 

 

Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: www.zorgcentrumsintjozef.be
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VERBONDEN 

 

Als een kunstenaar een mooi beeldhouwwerk wil maken, zal hij niet overhaastig tewerk 

gaan. Hij zal zijn tijd nemen; hij zal eerst dit beeld in zich laten rijpen, het als het ware 

beitelen in zijn geest en in zijn hart, er één mee worden en het dan uiteindelijk zichtbaar 

in materie uitdrukken, om er de kunstlievende bezoekers of voorbijgangers van te laten 

genieten.  

Christenen zijn kunstenaars maar zoveel meer. Sinds hun doopsel dragen zij niet alleen 

een beeld van Christus mee in hun geest en hart, maar een levende Persoon ! 

De werkelijke opgave van iedere christen, oog in oog staande met het grote leven, is te 

ontdekken hoe die levende Christus in zijn volheid kan beleefd worden, uitgedrukt en 

meegedeeld aan anderen. Dat is zending, dat heet missie !  

In de missie draait het immers allemaal rond één grote sleutelfiguur, met name de 

verrezen Heer Jezus.       

Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk dat de grote wereld waarin wij leven zichzelf 

niet redden kan. De nieuwe wereld waarvan wij allemaal dromen, waar alle mensen 

elkaar als broers en zussen gaan bejegenen, waar uiteindelijk rechtvaardigheid en vrede 

het zullen halen op onrecht en verdrukking kan eenvoudig niet tot stand komen tenzij 

door Jezus, de verrezen Heer, die een boodschap bracht en brengt, die het juiste 

antwoord biedt op onze diepste levensvragen. 

Missie, evangelisatie betekent dan dit goede nieuws, die Blijde Boodschap, die levende 

Christus meedelen en verkondigen aan een wereld die Hem en zijn Boodschap 

hardgrondig nodig heeft. Dit goede nieuws doorvertellen overal waar het nog niet 

gekend is of…niet meer gekend is, is en blijft de verheven opdracht van de 

geloofsgemeenschap, de Kerk. 

Honderden missionarissen hebben in de lange geschiedenis van de Kerk aan deze 

zending meegewerkt. Tot op heden blijven heel wat missionarissen dit doen in de Jonge 

Kerken verspreid over heel de wereld.  

Het is echter niet de opdracht van een handvol missionarissen die het nog gaan doen. 

Het is de opdracht, de zending, de missie van al wie zich christen noemt. Elke christen 

weet dat hij niet afstandelijk kan en mag toekijken maar dat hij vanuit zijn identiteit als 

gedoopte voortdurend opgeroepen wordt om mee te werken. Onlangs tijdens het 

middaggebed op het Sint-Pietersplein te Rome vatte paus Franciskus het samen in deze 

korte, treffende bewoordingen: “Christen zijn en missionaris zijn, dat is hetzelfde !”   

 

Aan die opdracht, aan die missie worden wij elk jaar tijdens de oktober-missiemaand 

weer extra herinnerd. 

Dit jaar doet MISSIO, de wereldwijde en universele organisatie van de katholieke missie, 

dit via haar nieuwe campagne met accent op  ‘verbondenheid’. Ontmoeting, dialoog en 

solidariteit zijn dan ook de sleutelwoorden. 

Missio gelooft dat er uit verbondenheid iets moois kan groeien. De hoofdbekommernis 

van Missio is bruggen bouwen tussen kerkgemeenschappen in de hele wereld. Enkel zo 

kunnen we de Blijde Boodschap in woord en daad verkondigen. Naar jaarlijkse 

gewoonte wordt een lokale kerkgemeenschap extra in de kijker gezet. Dit jaar is dit de 

kerk in het Afrikaanse land Ivoorkust, juist omdat deze kerk erin slaagt mensen samen 

te brengen, zo belangrijk in een land dat geteisterd wordt door conflicten. 



Eén van de hulpmiddelen daartoe is het interreligieus platform dat de kerk aldaar in 

leven riep. De moslimgemeenschap en protestantse gemeenschap zitten samen met de 

katholieke kerk rond tafel om de samenleving te evalueren en conflicten in de kiem te 

smoren. Zo slagen de Ivorianen erin religie en samenleving met elkaar te verbinden, 

zodat religies hun profetische rol kunnen vervullen. 

Een heel mooi voorbeeld van VERBONDENHEID !  

Vrienden, wij worden tijdens deze missiemaand allemaal uitgenodigd om, door ons 

gebed en door onze solidariteit, mee verbonden te blijven met onze broers en zussen 

overal ter wereld, meer bepaald dit jaar met de Ivorianen. 

“Niet verbonden ? Da’s zonde !” . Zo luidt het thema van de Missio-campagne 2019. 

 

 
Pater Eric 

                                                            

                                                           Missiegebed 

 

                                   God onze Vader, 

                                   elke dag opnieuw zendt Gij ons op weg 

                                   om uw liefde aan anderen door te geven. 

                                   In het spoor van Jezus, uw Zoon, 

                                   maken wij haar zichtbaar onder mensen.   

                                   Vandaag roept Gij speciaal jongeren op 

                                   om zijn en ons voorbeeld te volgen 

                                   om te getuigen van de Blijde Boodschap 

                                   en uw liefde. 

                                   Schenk die jongeren uw Geest 

                                   om creatief op weg te gaan. 

                                   Geef hen kansen 

                                   om zelf een weg uit te stippelen. 

                                   Maak dat onze gemeenschappen  

                                   voor hen openstaan. 

                                   Zorg dat wij hen aanmoedigen 

                                   en de nodige vrijheid geven. 

                                   Dan kunnen wij samen, in verbondenheid 

                                   uw liefde delen 

                                   met zoveel christenen wereldwijd, 

                                   oud en jong, zij aan zij. Amen. 

 

 



Missieweek 14 tot 21 oktober in het teken van Verbondenheid 

                                      met focus gericht op de Ivoriaanse Kerkgemeenschap 

                                          

Vrijdag 19 oktober om 15 u in het Forum 

                      getuigenis over Peru met Moniek Inghelbrecht  

 

 

Pastoraal nieuws 

Beste bewoners en familie, 

Nu Pater Eric ons verlaat, zijn we gelukkig en dankbaar dat Eerwaarde Heer Arnold 

Loose bereid is om wekelijks de eucharistieviering te verzorgen op zaterdag  

om 16 uur, alsook de jaarlijkse biechtviering, ziekenzalvingen, Kerstviering en de 

eucharistieviering in Dadizele tijdens de mei bedevaart. 

 

De vieringen kunnen gevolgd worden via het intranet  op uw TV kanaal 90. 

Met spijt moeten we u meedelen dat er GEEN  eucharistieviering meer doorgaat op 

Zondag, Hoogdagen en tijdens de week. 

Iedere  woensdag morgen wordt de H. Communie bij de bewoners gebracht die het 

wensen,  we starten met een gebed  in de kapel,  tijdens de rondgang is er bezinnende 

muziek en we eindigen met een gebed. 

Om het pastoraal levendig te houden in het Zorgcentrum  zouden we om de 14 dagen 

samen komen voor een gebedsviering. Dit zou telkens doorgaan op donderdag om 

16u45 in de kapel van het Zorgcentrum. Indien er die dag een gebedswake doorgaat 

voor een overleden bewoner dan krijgt de gebedswake voorrang en valt de 

gebedsviering weg. 

Donderdag 24 oktober  zouden we voor de eerste maal samen komen in de kapel om 

16u45, waar iedereen van harte is uitgenodigd. 

 

Pastoraal aanbod tijdens de maand oktober 

- donderdag 3 oktober VREDESWAKE om 15u30 in de kapel 

Missieweek van 14 tot 21 oktober met als thema “ gedoopt en gezonden” 

Oktober missiemaand 

- donderdag 10 oktober gebedsviering voor de bewoners van de Warande  

  om 15u30 in de kapel  thema MISSIES 

 

- donderdag 24 oktober PASTRORAAL MOMENT om 16u45 in de kapel, 

    IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 

- woensdag 30 oktober gebedsviering voor de bewoners van de Warande om 15 u30  

thema “ Allerheiligen- Allerzielen” 



- donderdag 31 oktober  vooravond Hoogdag voor Allerheiligen GEBEDSVIERING  in 

de kapel om 16 uur   

(geen viering op 1 november  Hoogdag van Allerheiligen) 

- iedere zaterdag om 16 uur eucharistieviering in de kapel. 

Pastoraal coördinator Christine. 

BEWONERSNIEUWS 

OVERLEDEN BEWONERS 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed 

als je iemand die je lief hebt verliezen moet 

De lege plek, het doet zo'n pijn 

maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn 

 

Mevrouw Yvonne Phlypo 

Echtgenote van de heer Marcel Vandepoele (1993) 

Geboren in Bruay PDC (Fr.) op 7 december 1919, 

en overleden in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op woensdag 11 september 2019, gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Mevrouw Frida MIngels 

Echtgenote van de heer Tony Delvoye 

Geboren in Menen op 29 februari 1940 en  

rustig ingeslapen in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op dinsdag 24 september 2019. 

 

65 JAAR HUWELIJK 

 

PROFICIAT aan Jacqueline 
en Gabriël uit Langemark: 65 
jaar gehuwd !!! Woensdag 11 
september kregen de 
gebruikers van De Companie 
koffie, taart en een glaasje 
wijn getrakteerd van 
Jacqueline en Gabriel om 
hun huwelijksverjaardag te 
vieren.  

Zeer fijn dat jullie deze 
bijzondere gelegenheid met 
ons wou vieren 

 



MEDEWERKERSNIEUWS 

 

JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER 

Mevrouw Nathalie Haeke wordt op 1 oktober 38 jaar. 

Mevrouw Steffy Norman wordt 3 oktober 27 jaar. 

Mevrouw Anne Fisher wordt op 4 oktober 63 jaar. 

Mevrouw Femke Huyghe wordt op 8 oktober 30 jaar. 

De heer Ronny Segers wordt op 9 oktober 62 jaar. 

Mevrouw Annelies Wallecam wordt op 9 oktober 25 jaar. 

Mevrouw Tatiana Verschelde wordt op 11 oktober 26 jaar. 

Mevrouw Ilse Deblauwe wordt op 16 oktober 28 jaar 

Mevrouw Ria Vanhee wordt op 20 oktober 63 jaar. 

Mevrouw Liza Bertier wordt op 23 oktober 22 jaar. 

Mevrouw Martine Roeges wordt op 28 oktober 55 jaar. 

Mevrouw Kimberly Minne wordt op 29 oktober 23 jaar. 

Mevrouw Greet Adriaen wordt op 30 oktober 45 jaar. 

Mevrouw Prescilla Horré wordt op 31 oktober 43 jaar. 

WEETJE EN DATJE 

SAMEN VEERKRACHTIG 
Voor onze bewoners èn onze medewerkers nemen we deel aan de actie "Samen 
Veerkrachtig" . Benieuwd welke activiteiten we allemaal op poten zetten ? Volg onze 
facebookpagina ! 
 
Van 1 tot 10 oktober is het de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Zeg maar de 
Vlaamse versie van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. “Samen Veerkrachtig” 
is dit jaar opnieuw het thema van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. En dat is 
geen toeval. Want veerkracht is precies datgene wat je nodig hebt om na een mentale tik 
een frisse start te nemen.  
Op je eentje is dat net iets moeilijker. “Samen Veerkrachtig” dus, da’s elkaar een 
helpende hand reiken, een bemoedigend schouderklopje geven. Kortom: zorg dragen 
voor elkaar. Het kan écht geen kwaad om deze boodschap tien dagen per jaar extra in de 
verf te zetten, 
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GROTE SCHOENEN VERKOOP MET OPTREDEN VAN 
ZANGER-ACCORDEONIST ANDRE BAERT 

OP MAANDAG 14 OKTOBER 2019 OM 15 UUR 

 

Wij bieden u een ruime keuze comfortschoenen en pantoffels aan zeer betaalbare 
prijzen. De verkoop van deze schoenen vindt plaats tijdens het optreden van  

André Baert. 
Hij brengt ons een waterval van bekende internationale liedjes. Ambiance verzekerd ! 

Iedereen is welkom. Gratis inkom 

 

VOORDRACHT ANGST EN DEPRESSIE BIJ HET OUDER WORDEN 

 



Wereldwinkel 

Voor de maand oktober is er een verkooppunt van de 

Wereldwinkel OXFAM in het Forum op zaterdag 5 

oktober, donderdag 10 oktober en 24 oktober. 

 

Valpreventietip:  

De kuiten stimuleren is goed voor de bloedcirculatie. Bovendien verstevigt u de spieren 

rondom het enkelgewricht. Daarom is de volgende oefening, die heel simpel uit te 

voeren is, toch een heel belangrijke oefening.  

U kunt kiezen tussen de versie in zittende houding of die in stand. 

Succes ermee! 

TENENSTAND IN ZIT TENENSTAND IN STAND 
 
 

 
U zit neer op de stoel of in de rolstoel. 

U zorgt ervoor dat uw rug en schouders mooi 

recht zijn.  

 

Opwaartse beweging  
Hef langzaam uw hielen van de grond,                                         
de tenen houden contact met de grond.  

 

Neerwaartse beweging  
Breng uw hielen langzaam weer naar beneden.  

 

Herhaal deze oefening 10 maal. 

 

 
 

 
 
U staat rechtop en kijkt 
voorwaarts.  
 
U steunt met 1 hand op een tafel. 
  
U spreidt uw voeten uit elkaar. 
 
Opwaartse beweging  
U gaat langzaam op uw tippen 
staan. 
 
 
Neerwaartse beweging  
Breng uw hielen langzaam terug 
naar de grond.  

  

Herhaal deze oefening 10 maal. 

 



MOBIELE REACTIVATIE MET CARINE 

 

CAFE MARCELLA 

Op maandag 9 september was er na het verlof terug Café Marcella. Met nog een 

nazomerdrankje genoten we van de mooie vakantiebeelden van  

Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. 

De volgende afspraak voor Café Marcella gaat door op maandag 21 oktober om 14u30. 

De uitnodiging volgt. 

 

 

 

KAARTERSCLUB DE ZUNNEKLAEVERS 

Wie graag een kaartje legt is van harte welkom iedere 

vrijdagnamiddag vanaf 14 uur in het forum. Wie wenst gehaald te 

worden kan dit steeds vragen aan Carine. 

 

 

BREICLUB  ‘GEEF MO SJETTE’ 

De breisters van onze breiclub 'Geef mo sjette' hebben 
al heel wat wol door hun vingers laten glijden. De vele 
sjaals die ze breiden werden geschonken aan  

Welzijnsschakel 't Zunnetje van Zonnebeke, die heel 
tevreden zijn met dit mooi gebaar. Alle breisters 
kregen van Carine een kleine attentie met het logo van 
de breiclub als dank voor hun inzet. 

 

 

 

 



MANNEN ATELIER 

Vanaf oktober gaan we van start met een mannenatelier, een 
bijeenkomst speciaal voor de mannen waar we gaan knutselen met 
hout, nagels, hamer en beitel, verf en verfborstels, …Alle ideeën en hulp 
is welkom.  

Voor onze knutsel activiteiten zijn we nog op zoek 
naar een houten werkbank om op te pimpen. 

 

 

 

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. 

 

SUDOKU 
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WOORDZOEKER 

 

EVEN TERUGBLIKKEN 

Fotoshoot voor de winnaars van de quiz van de assistentiewoningen  
Belofte maakt schuld...de winnende ploeg van de quiz tijdens het feest van 13 jaar 
Zonnebeek en 10 jaar Gezelle werd een fotoschoot en een terrasje beloofd. Zodoende 
trokken we vrijdag 6 september naar het kasteeldomein in Zonnebeke. Geniet mee van 
de fotoschoot. Er zitten zeker fotogenieke bewoners en originele foto's tussen. De wafel 
en de pannenkoek heeft ons nadien zeker gesmaakt. Op naar 20 jaar 
assistentiewoningen !!! 

 



 
Afscheid van Pater Eric 
 
Op woensdag 18 september 
namen we samen met onze 
bewoners afscheid van Pater 
Eric. Pater Eric was 5 jaar 
medewerkend priester (of 
aalmoezenier) in ons 
zorgcentrum. Afscheid nemen is 
terugkijken op 5 jaar 
samenwerken, samen vieren en 
bidden.  
Het is ook dankbaar zijn omdat 
we samen bekommerd zijn 
geweest om de 
geloofsgemeenschap in ons 
zorgcentrum. Maar afscheid 
nemen is ook naar de toekomst 
kijken. Pater Eric wacht een 
nieuwe opdracht in een nieuwe 
thuis waar hij opnieuw nieuwe 
mensen zal leren kennen.  
 
Christine en Trees zullen samen met de pastorale werkgroep zijn vele werk en inzet 
voor onze bewoners en hun familie verder zetten en verder uitbouwen. 
Pater Eric, vanuit de grond van ons hart en in naam van iedereen zijn we je heel 
dankbaar en we wensen je verder een goede gezondheid en veel geluk in je nieuwe 
thuis.  
Het ga je goed. Bedankt. 
 
 
Amerikaanse kost 
Naar aanleiding van onze wereldreis, is het menu ook aangepast naar de continenten. 
Zoals je hier kan zien op de foto’s smulden de bewoners van lekkere burgers en hotdogs. 
 

 

 

 
  



WARANDE 
Datum Uur    

dinsdag 1 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

dinsdag 1 oktober ‘19 15:00:  Jef zingt in de warande     

woensdag 2 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

woensdag 2 oktober ‘19 15:30:  Theenamiddag met Lisa     

donderdag 3 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

donderdag 3 oktober ‘19 15:00:  Bingo spel met Evelyne     

vrijdag 4 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

vrijdag 4 oktober ‘19 15:15:  Groepsgymnastiek 

            

maandag 7 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

maandag 7 oktober ‘19 15:00:  We bakken caké met Evelyne 

dinsdag 8 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

dinsdag 8 oktober ‘19 15:00:  Volksspelen     

woensdag 9 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

woensdag 9 oktober ‘19 15:00:  Herfst quiz     

donderdag 10 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

donderdag 10 oktober ‘19 11:00:  Breughelfeest 

donderdag 10 oktober ‘19 15:30:  Aangepaste viering rond de missieweek  

vrijdag 11 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

vrijdag 11 oktober ‘19 15:15:  Groepsgymnastiek 

            

maandag 14 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  Schoenenverkoop met muziekoptreden in 
Forum 

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  indivueel met Evelyne 

dinsdag 15 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

dinsdag 15 oktober ‘19 15:00:  Snuffelmat maken voor de konijnen met 
Lisa 

dinsdag 15 oktober ‘19 15:00:  Jef zingt in de warande     

woensdag 16 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

woensdag 16 oktober ‘19 15:00:  Letterspel - de herfst 



donderdag 17 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

donderdag 17 oktober ‘19 15:00:  Muziekplaatjes beluisteren met Evelyne 

vrijdag 18 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

vrijdag 18 oktober ‘19 15:00:  Brownies maken     

            

maandag 21 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

maandag 21 oktober ‘19 15:00:  Pannenkoekenbak met Evelyne 

dinsdag 22 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

dinsdag 22 oktober ‘19 15:00:  Spel en beweging met Johan 

woensdag 23 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

woensdag 23 oktober ‘19 15:00:  Groenten en fruit lotto 

donderdag 24 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

donderdag 24 oktober ‘19 10:00:  Yoga sessie van 10u tot 10u45 in cafe 
marcella 

donderdag 24 oktober ‘19 15:00:  Snuffelmat maken voor de konijnen met 
Lisa 

vrijdag 25 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

vrijdag 25 oktober ‘19 15:15:  Groepsgymnastiek 

            

maandag 28 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

maandag 28 oktober ‘19 15:00:  Creatief bezig zijn met Daphné 

dinsdag 29 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  Voedingsslinger maken voor de konijnen 
met Lisa 

woensdag 30 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     

woensdag 30 oktober ‘19 15:00:        

woensdag 30 oktober ‘19 15:00:  Aangepaste viering Allerheiligen om 
15u30 in de kapel 

donderdag 31 oktober ‘19 09:15:  Aromabad     
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VLASBLOEME 
 

Datum Uur Locatie Activiteit     

dinsdag 1 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

dinsdag 1 oktober ‘19 10:00:  Forum Veerle&Stephanie Sportelteam komt langs om de conditie te meten 

dinsdag 1 oktober ‘19 15:00:  zonnebloeme Stephanie Pompoensoep       

dinsdag 1 oktober ‘19 16:00:  Horizon veerle Klankschalen       

woensdag 2 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad       

woensdag 2 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle & Julie Groepsgymnastiek       

woensdag 2 oktober ‘19 15:00:  KB Julie voetbadjes en hand-verzorging   

woensdag 2 oktober ‘19 15:15:  Forum Veerle Fotoreportage over Pakistan door Alex nadien 
Jef die zingt 

  

donderdag 3 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

donderdag 3 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle krant voorlezen       

donderdag 3 oktober ‘19 15:00:  Veerle kerkhofbezoek Zonnebeke       

donderdag 3 oktober ‘19 15:30:  Kapel Julie Vredeswake       

vrijdag 4 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

vrijdag 4 oktober ‘19 10:00:  VB Stephanie Ganzenbord       

vrijdag 4 oktober ‘19 15:15:  VB Stephanie Bingo       

                          

  



maandag 7 oktober ‘19 08:00:  ZB Veerle gezellig ontbijt ZB       

maandag 7 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

maandag 7 oktober ‘19 10:00:  VB Els kaartenlotto       

maandag 7 oktober ‘19 15:00:  VB Veerle Quiz rond West-Europa       

maandag 7 oktober ‘19 15:00:  KB Els zintuigenspel       

maandag 7 oktober ‘19 17:00:  vlasbloem 1 Veerle gezellig avondmaal VB 1       

dinsdag 8 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

dinsdag 8 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle Groepsgymnastiek       

dinsdag 8 oktober ‘19 14:00:    kerkhofbezoek Beselare           

dinsdag 8 oktober ‘19 15:00:  VB Jef knipselkrant met Jef       

woensdag 9 oktober ‘19 08:00:  KB 1 Stephanie gezellig ontbijt KB 1       

woensdag 9 oktober ‘19 09:00:  Veerle               

woensdag 9 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Jessica aromabad       

woensdag 9 oktober ‘19 10:00:  VB Jessica dierenlotto       

woensdag 9 oktober ‘19 10:00:  KB Stephanie keukenlotto       

woensdag 9 oktober ‘19 15:00:  VB Veerle Muziekquiz rond West-Europa 

donderdag 10 oktober ‘19 09:00:  Veerle               

donderdag 10 oktober ‘19 09:00:  Julie handverzorging       

donderdag 10 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

donderdag 10 oktober ‘19 11:00:  Forum Veerle Breughelmaal       

donderdag 10 oktober ‘19 14:30:  zonnebeloeme Veerle Oostenrijkse Kaisersscharrn 



donderdag 10 oktober ‘19 15:00:  VB Julie volksspelen       

vrijdag 11 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

vrijdag 11 oktober ‘19 10:00:  VB Tessa indoorpetanque       

vrijdag 11 oktober ‘19 15:15:  VB Tessa Bingo       

maandag 14 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

maandag 14 oktober ‘19 10:00:  VB Els pim pam pet       

maandag 14 oktober ‘19 10:00:  Veerle kelder opruimen       

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  Forum Schoenenverkoop van de Firma LATO met een 
muzikaal optreden 

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  kamer Els individueel op kamer       

dinsdag 15 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad       

dinsdag 15 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle & Julie Groepsgymnastiek       

dinsdag 15 oktober ‘19 15:00:  zonnebloeme Julie chocoladekoekjes       

dinsdag 15 oktober ‘19 15:00:  VB droogstukjes maken voor de kerstmarkt 

dinsdag 15 oktober ‘19 17:00:  KB Veerle gezellig avondmaal KB       

woensdag 16 oktober ‘19 08:00:  VB 1 Veerle gezellig ontbijt VB 1       

woensdag 16 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

woensdag 16 oktober ‘19 10:00:  VB Stephanie zintuigenspel       

woensdag 16 oktober ‘19 15:00:  VB Stephanie Fotoreportage + quiz rond Noord-
Europa 

    

woensdag 16 oktober ‘19 15:00:  KB Veerle droogstukjes maken voor de kerstmarkt 

donderdag 17 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       



donderdag 17 oktober ‘19 10:00:  zonnebloeme Veerle easy-yoga       

donderdag 17 oktober ‘19 10:00:  vlasvbloeme Els pieke zot jagen       

donderdag 17 oktober ‘19 15:00:  KB Els Volksspelen       

donderdag 17 oktober ‘19 15:00:  VB Veerle volksspelen       

donderdag 17 oktober ‘19 17:00:  zonnebloeme Els gezellig avondmaal ZB       

vrijdag 18 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

vrijdag 18 oktober ‘19 15:15:  VB Tessa Bingo       

maandag 21 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad       

maandag 21 oktober ‘19 10:00:  zonnebloeme Veerle voorleessprookje 'De Wilde Zwanen' 

maandag 21 oktober ‘19 10:00:  VB Lynn pim pam pet       

maandag 21 oktober ‘19 15:00:  forum Veerle feest voor de jarigen       

maandag 21 oktober ‘19 15:00:  VB Lynn letterspel 'herfst'       

dinsdag 22 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Hilde aromabad       

dinsdag 22 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle & Hilde Groepsgymnastiek       

dinsdag 22 oktober ‘19 15:00:  zonnebloeme Veerle pompoenwafeltjes       

dinsdag 22 oktober ‘19 15:00:  VB Hilde ganzenbord met vragen       

woensdag 23 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 23 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle balonnentennis       

woensdag 23 oktober ‘19 15:00:  VB Mia muzikaal letterspel       

donderdag 24 oktober ‘19 09:00:    kelder opruimen           

donderdag 24 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       



donderdag 24 oktober ‘19 10:00:  VB Tessa flipperkast       

donderdag 24 oktober ‘19 15:00:  KB Veerle droogstukjes maken voor de kerstmarkt 

donderdag 24 oktober ‘19 15:00:  VB Tessa remeniscentiekoffer       

vrijdag 25 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad       

vrijdag 25 oktober ‘19 10:00:  VB Julie Dierenlotto       

vrijdag 25 oktober ‘19 15:15:  VB Julie Bingo       

maandag 28 oktober ‘19 08:00:  VB 2 Veerle gezellig ontbijt VB2       

maandag 28 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Jessica aromabad       

maandag 28 oktober ‘19 10:00:  VB Jessica krant voorlezen       

maandag 28 oktober ‘19 15:00:  VB Veerle Quiz 'Herfst'       

dinsdag 29 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Julie aromabad       

dinsdag 29 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle & Julie Groepsgymnastiek       

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  Forum Veerle Curling       

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  KB Julie voetbadjes en handverzorging 

dinsdag 29 oktober ‘19 17:00:  VB 2 Veerle gezellig avondmaal VB 2       

woensdag 30 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

woensdag 30 oktober ‘19 10:00:  VB Stephanie vogelpik       

woensdag 30 oktober ‘19 15:00:  forum Stephanie muzikale bingo       

donderdag 31 oktober ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

donderdag 31 oktober ‘19 10:00:  VB Veerle De westvlamsche toale       

donderdag 31 oktober ‘19 16:00:  Kapel gebedsviering Allerheiligen       

  



D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Locatie Activiteit     

dinsdag 1 oktober ‘19 08:00:  Internationale dag van de ouderen         

dinsdag 1 oktober ‘19 09:00:  Forum Jolien Fitheid meten       

dinsdag 1 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

dinsdag 1 oktober ‘19 10:45:   Jolien Klankschalen       

dinsdag 1 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Lore 

Dobbelen       

dinsdag 1 oktober ‘19 15:00:  Op kamer Jolien Individuele activiteit op kamer   

woensdag 2 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

woensdag 2 oktober ‘19 10:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Vier op een rij       

woensdag 2 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap Steffi Kleine groep: Dobbelsteenspel   

woensdag 2 oktober ‘19 15:00:  Forum Fotoreportage Azië door Alex met aansluitend Jef 
zingt 

  

woensdag 2 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Quiz Azië       

donderdag 3 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

donderdag 3 oktober ‘19 10:00:  De Vriendenkring & ' 
T Gezelschap 

Aperitief met hapjes       

donderdag 3 oktober ‘19 14:00:  De Vriendenkring & 
't Gezelschap Jolien 

Koffie en theenamiddag       



donderdag 3 oktober ‘19 15:30:  Kapel Jolien Vredeswake in de kapel       

vrijdag 4 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

vrijdag 4 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek       

vrijdag 4 oktober ‘19 14:00:  Beselare Jolien Kerkhofbezoek naar Beselare 

vrijdag 4 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap Nancy Bingo       

                          

maandag 7 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Emmelie 

Volksspelen       

dinsdag 8 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

dinsdag 8 oktober ‘19 10:00:  ' T Gezelschap Jolien Krant voorlezen       

dinsdag 8 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Quiz rond West- Europa       

dinsdag 8 oktober ‘19 17:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Gezellig avondmaal       

woensdag 9 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

woensdag 9 oktober ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Petanque       

woensdag 9 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenrking 
Jolien 

Liedjes uit de oude doos met Jef!       

donderdag 10 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

donderdag 10 oktober ‘19 10:00:  Voorbereidend werk Breughelmaaltijd   

donderdag 10 oktober ‘19 11:00:  Breughelmaaltijd 



donderdag 10 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

MuziekQuiz rond West - Europa       

vrijdag 11 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

vrijdag 11 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek       

vrijdag 11 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap Nancy Bingo       

vrijdag 11 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

West-Europees dessert: Oostenrijkse Kaisersscharrn 

                          

maandag 14 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

maandag 14 oktober ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Keukenlotto       

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

6- lettterspel       

maandag 14 oktober ‘19 15:00:  Forum Schoenenverkoop van de Firma LATO  
met een muzikaal optreden 

maandag 14 oktober ‘19 17:00:  ' T Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal       

dinsdag 15 oktober ‘19 08:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Gezellig ontbijt       

dinsdag 15 oktober ‘19 08:00:  Badkamer Lore Aromabad         

dinsdag 15 oktober ‘19 13:30:  Vergaderzaal Vergadering       

woensdag 16 oktober ‘19 08:00:  ' t Gezelschap Jolien Gezellig ontbijt       

woensdag 16 oktober ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Reminiscentiekoffer       



woensdag 16 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Lore 

shlagernamiddag       

woensdag 16 oktober ‘19 15:00:  ' t Gezelschap Jolien Herfst decoratie maken       

donderdag 17 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

donderdag 17 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Sportspel       

donderdag 17 oktober ‘19 15:00:  ' T Gezelschap Jolien Weetjesbingo       

vrijdag 18 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

vrijdag 18 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek       

vrijdag 18 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap Steffi Bingo       

vrijdag 18 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Dessert maken       

                          

maandag 21 oktober ‘19 15:00:  Forum Veerle Feest van de jarigen voor de maand oktober samen met 
de familie in het Forum 

maandag 21 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Nancy 

Kooknamiddag: Pompoensoep maken 

dinsdag 22 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

dinsdag 22 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Spelactiviteit: Ganzenbord       

dinsdag 22 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Steffi 

Spelnamiddag: petanque, ringwerpen en bowling 

dinsdag 22 oktober ‘19 17:00:  ' t Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal: Pistoles met beleg 

woensdag 23 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         



woensdag 23 oktober ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Pim pam pet       

woensdag 23 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Lore 

Liedjes uit de oude doos met Jef! 

woensdag 23 oktober ‘19 15:00:  ' t Gezelschap Jolien Fruitlekkernij       

woensdag 23 oktober ‘19 17:30:  Basisschool De 
Zonnebloem 

Toneelvoorstelling " Een fantastisch trouwfeest" 

donderdag 24 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

donderdag 24 oktober ‘19 10:00:  De Vriendenrking 
Jolien 

Decoratie herfst       

donderdag 24 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Swingo met de jubox       

vrijdag 25 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

vrijdag 25 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek       

vrijdag 25 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo       

vrijdag 25 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Nancy 

Kooknamiddag: Tomaat-garnaal 

                          

maandag 28 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

maandag 28 oktober ‘19 10:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Crea kerstmarkt       

maandag 28 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Filmnamiddag       



maandag 28 oktober ‘19 15:00:  Op kamer Emmelie Handverzorging/ voetverzorging 

dinsdag 29 oktober ‘19 09:00:        Aromabad         

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  ' T Gezelschap Cindy Feest van de jarigen voor de maand oktober met 
aansluitend  kaart- en spelnamiddag 

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Feest van de jarigen voor de maand oktober met 
aansluitend kaart - en spelnamiddag 

dinsdag 29 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Voorbereidingen dessertjes voor het feest van de jarigen 

woensdag 30 oktober ‘19 08:00:  ' t Gezelschap Jolien Gezellig ontbijt       

woensdag 30 oktober ‘19 10:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Levensloopspel       

woensdag 30 oktober ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Jolien 

Voorbereidingen Gezellig avondmaal 

woensdag 30 oktober ‘19 15:00:  't Gezelschap 
Emmelie 

              

woensdag 30 oktober ‘19 17:00:    Gezellig avondmaal           

donderdag 31 oktober ‘19 08:00:  De Vriendenkring Gezellig ontbijt       

donderdag 31 oktober ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Multimedia: de krant voorlezen 

donderdag 31 oktober ‘19 16:00:  Kapel Jolien Eucharistieviering n.a.v. Allerheiligen 

 


