
 

                                                                   

  

 

 
Woensdag 6 november  

bezoek van Sint Maarten 

 

Woensdag 13 november 

optreden van de  

Zonnebeekse Majorettes 

 
7 en 21 november 

wereldwinkel in ’t Forum 

 

 

Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 

Email: info@zorgcentrumsintjozef.be 

Website: www.zorgcentrumsintjozef.be
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Wij gedenken onze lieve doden 

“Elke dag sterven + 155 000 mensen, zo’n twee per seconde en ooit zal het ook mijn dag 

zijn.” Zo begon journaliste fotografe Lieve Blancquart haar reeks “Last days” over hoe 

mensen wereldwijd omgaan met hun doden. 

Zo huren ze in Afrika mensen in om bij de open kist luid en intens te huilen, in Indonesië 

worden de doden soms gemummificeerd en in Mexico vieren ze op 1 november feest 

naast en op het graf van hun overledenen. Dichter bij ons gaat men vaak afstandelijker 

met de dood om. Toch moeten we beseffen dat de dood onlosmakelijk met het leven 

verbonden is. 

Dat moet ons niet bang maken maar het nodigt ons als mens wel uit om de dood een 

plaats te leren geven. Afscheid nemen van iemand die je heel graag ziet is absoluut niet 

eenvoudig en er bestaat hiertoe ook geen handleiding die je kan volgen. 

Wel zijn er troostende teksten of muziek die je kunnen raken. 

Met heel veel geduld en soms met steun en hulp van medemensen probeer je het 

overlijden van een dierbare een plek te geven, maar altijd weer stoot je op een lege plek. 

Velen onder ons noemen zich christen mens en als christen mogen we geloven dat de 

dood niet het laatste woord heeft. 

Dankzij de godmens Jezus Christus weten we dat we verder leven over de dood heen. In 

de Bijbel lezen we dat Jezus na zijn verrijzenis verschillende keren bij zijn leerlingen 

kwam om hen te steunen en te bemoedigen. 

Al kon Hij niet lijfelijk bij hen blijven zijn, Geest zou hen nooit in de steek laten. 

Laten we in de komende herdenkingsdagen bidden dat Gods Geest ons kracht en sterkte 

geeft om onze geliefde doden dankbaar en vredevol te gedenken. 

Pastoraal medewerker 

Trees Degryse 

 

 

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 Rachel Pype 

Echtgenote van de heer Andreas Maerten (1988) 

Geboren in Passendale op 30 december 1932 en  

stilletjes ingeslapen omringd door haar naaste familie 

in het AZ Delta Westlaan Roeselare op dinsdag 1 oktober 2019. 



Mevrouw Irma Cappelle 

dochter van Achiel en Celina Cappelle- Loete, Irma Demeulemeester 

Geboren in Moorslede op 10 september 1931 en 

zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum Sint Jozef 

in Zonnebeke op zaterdag 19 oktober 2019, 

gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Godelieve Tahon wordt op 5 november 86 jaar. 

Mevrouw Angele Derdaele wordt op 11 november 92 jaar. 

Mevrouw Clara Verfaillie wordt op 12 november 86 jaar.  

De heer Cyriel Devreker wordt op 14 november 93 jaar. 

Mevrouw Henriette Durnez wordt op 18 november 89 jaar. 

De heer Freddy Lepere wordt op 18 november 67 jaar. 

Mevrouw Maria Battel wordt op 18 november 102 jaar. 

Mevrouw Jeannette Crombez wordt op 20 november 81 jaar. 

 

 
 
JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER VAN DE “ZONNEBEEK :  

Er zijn geen jarigen in de maand november. 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER VAN DE 
“GEZELLE”  

Mevrouw Anna Vandevelde wordt op 9 november 89 jaar. 

De heer André Osstyn wordt op 18 november 87 jaar. 
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MEDEWERKERSNIEUWS 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER 

De heer Jorne Coppens wordt op 1 november 20 jaar. 

Mevrouw Claudia Fraeye wordt op 5 november 44 jaar. 

De heer Mathias Platteeuw wordt op 5 november 30 jaar. 

Mevrouw Lieselot Fleurbaey wordt op 11 november 21 jaar. 

Mevrouw Sharona Develter wordt op 13 november 25 jaar. 

Mevrouw Dominique Debruyne wordt op 15 november 59 jaar. 

Mevrouw Kathleen Castelein wordt op 19 november 54 jaar. 

Mevrouw Vera Masschelein wordt op 27 november 58 jaar. 

 

 

WEETJE EN DATJE 

Vroegtijdige zorgplanning 

Hoe trots kan een beer zijn? 

Want ik ben alvast beretrots op onze referentiepersoon 
Vroegtijdige Zorgplanning, Mvr Nadja Maet. 
Op 16 oktober kon ze op het Vlaams Congres Palliatieve 
Zorg in het Kursaal in Oostende (voor zowat 1000 
geïnteresseerde zorgverleners en vrijwilligers) uit de 
doeken doen hoe ze samen met haar ganse groep 
referenten, gespreksleiders en signaleerders het 
intensieve maar heel professionele project rond 
Vroegtijdige zorgplanning met onze bewoner op de rails 
kreeg hier in ons Zorgcentrum in Zonnebeke. 
Het publiek hing aan haar lippen toen ze in het interview 
perfect kon duiden waar de moeilijke momenten en de 
groeimomenten lagen tijdens het 8 maanden durende 
project. 
Wie hierna niet gemotiveerd was om te starten met 
Vroegtijdige zorgplanning mist de boot volledig. Wij, hier 
in het pittoreske Zonnebeke, staan alvast heel ver hierin 
maar beseffen heel goed dat het een continu proces is dat 
nooit zal eindigen… 
Dank Nadja voor uw gedrevenheid voor het welzijn van 
onze bewoners en hun familie. 
Directeur 
Dhr. Reynaert Peter en De Raad van Bestuur van het 
Zorgcentrum Sint-Jozef. 
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Valpreventietip:  

Hopelijk krijgen we in november nog enkele mooie dagen. Geniet zeker van de 
buitenlucht. Een warme trui of een warme jas al of niet met sjaal is nu wel aangewezen! 
Denk ook aan de dagelijkse beweging. Dit doen we dit keer terug met behulp van een 
voorwerp. Dit kan een balletje zijn of een ander voorwerp dat makkelijk in de hand ligt. 

 

Bij deze oefening is het de bedoeling om 
het balletje door te geven. 
Houd dit vast in de rechter hand, doe 
beide handen omhoog en geef dit door aan 
de linkerhand. Doe dan beide handen 
terug naar beneden. Doe nu terug beide 
handen omhoog en geef het door van de 
linkerhand naar de rechterhand. 
Doe dit tien keer na elkaar. 
 
 

 
 

Deze oefening doen we al rechtstaan. 
We nemen het balletje in de rechterhand 
en brengen de rechterhand naar de 
rechterschouder. 
Doe dit tien keer na elkaar. 
Wissel dan het balletje naar de linkerhand. 
Breng de linkerhand naar de 
linkerschouder, doe dit ook tien keer. 
 

 

 

 
Wereldwinkel 

Voor de maand november is er een verkooppunt van 

de Wereldwinkel OXFAM in het Forum op  

7 en 21 november 

 



Warme oproep 

Graag zouden we met de bewoners van de 
warande en medewerkers voelschorten maken. 
Een voelschort is niet meer dan een gewone schort, 
met daarop enkele materialen genaaid die de 
zintuigen prikkelen, zoals kleurrijke linten, 
belletjes, verschillende vormen knopen; ruwe 
lapjes stof en zo meer. Het aaien, friemelen en 
prutsen aan een voelschort kan rustgevend 
werken. Op die manier wordt ook het sociaal 
isolement doorbroken, wat het welbevinden 

bevordert.  Om dit alles te realiseren zijn we op zoek naar deze materialen.  
Ook oude schorten in degelijke staat ook 
zijn welkom. 

Indien jullie dit niet meer nodig hebben zijn 
al deze materialen zeer welkom op onze 
dienst warande. Er zal zowel een box 
voorzien worden aan het onthaal als op de 
dienst warande om deze spullen in te 
deponeren. Alvast bedankt Kathy en team 
warande.  

 
 
 

 

MOBIELE REACTIVATIE MET CARINE 

 

CAFE MARCELLA 

Op 21 oktober was er cafe Marcella speciaal voor de mannen. Het werd een aangename 

vertelnamiddag waarbij we op zoek waren naar nieuwe ideeën voor activiteiten. 

De volgende afspraak voor café Marcella zal een  vertelnamiddag zijn voor de bewoners 

afkomstig van de Molenarelst.  Dit gaat door op 18 november om 15uur. 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. 
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BREICLUB  ‘GEEF MO SJETTE’ 

       

Dank zij de welzijnsschakel ’t Zunnetje kwamen we in de krant terecht met een mooi 

artikel. 

Nu zijn de bewoners  naarstig aan het breien tegen de kerstmarkt. Sjaals voor kinderen, 
dames en heren gaan in alle kleuren aangeboden worden. 
Wie nog wol heeft mag deze altijd bezorgen aan Carine; hiermee maken wij de mooiste 
creaties. 

WENSKAARTEN 

Aan het onthaal kan je terecht voor 
wenskaarten, zoals verjaardag, geboorte, 
huwelijk, kerstkaarten,…. Tevens worden er ook 
handgemaakte wenskaarten aangeboden waar 
de bewoners en de Zusters aan meehelpen. 

 

 

MANNEN ATELIER 

Vanaf november 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. 

We zijn alvast de poly-zaal op het 0-verdiep aan het inrichten zodat daar de mannen aan 
de slag kunnen. 
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HERFST  

Nu onze reis rond de wereld afgemaakt is en we wekenlang hebben kunnen genieten 
van culinaire menu’s, voordrachten en decoratie over de verschillende continenten 
willen we hierbij iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. 

Ondertussen zijn we al goed geschoven in de herfst en hebben we deze wat naar binnen 
gehaald. in de voorgang en kunnen we genieten van de  gezellige warmte in de knusse 
zetels. 

  

 

 

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 
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EVEN TERUGBLIKKEN 

Fitheidstest voor onze bewoners 
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Herfststukjes maken  
 

 

 

 

 

 
Mannennamiddag naar het wielermuseum 
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Warande 
Datum Uur Activiteit   

vrijdag 1 november 2019 ALLERHEILIGEN 

vrijdag 1 november 2019 09:15:  Aromabad 

vrijdag 1 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 1 november 2019 15:15:  Groepsgymnastiek 

zaterdag 2 november 2019 ALLERZIELEN 

            

maandag 4 november 2019 09:15:  Aromabad 

maandag 4 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 4 november 2019 15:00:  Remniscentie activiteit met Evelyne 

dinsdag 5 november 2019 09:15:  Aromabad 

dinsdag 5 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 5 november 2019 15:00:  Jef zingt in de warande 

woensdag 6 november 2019 09:15:  Aromabad 

woensdag 6 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 6 november 2019 15:00:  De sint komt op bezoek 

donderdag 7 november 2019 09:15:  Aromabad 

donderdag 7 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 7 november 2019 15:00:  Hobby en crea met Evelyne 

donderdag 7 november 2019 15:00:  Sint komt op bezoek voor de bewoners 

donderdag 7 november 2019 17:00:  Sintmaartenskoeken eten 

vrijdag 8 november 2019 09:15:  Aromabad 

vrijdag 8 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 8 november 2019 15:15:  Groepsgymnastiek 

            

maandag 11 november 2019 WAPENSTILSTAND 

dinsdag 12 november 2019 09:15:  Aromabad 

dinsdag 12 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 12 november 2019 15:00:  Pompoensoep klaarmaken 

woensdag 13 november 2019 09:15:  Aromabad 

woensdag 13 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 13 november 2019 15:00:  Kerstkaarten maken 

donderdag 14 november 2019 09:15:  Aromabad 

donderdag 14 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 



donderdag 14 november 2019 15:00:  Kleuterdansen met de kindjes  
van de Wijzer 

vrijdag 15 november 2019 09:15:  Aromabad 

vrijdag 15 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 15 november 2019 15:15:  Groepsgymnastiek 

maandag 18 november 2019 09:15:  Aromabad 

maandag 18 november 2019 10:00:  Deeg klaarmaken voor 
bewaarwafeltjes met Evelyne 

maandag 18 november 2019 15:00:  bewaarwafeltjes bakken 

dinsdag 19 november 2019 09:15:  Aromabad 

dinsdag 19 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 19 november 2019 15:00:  Jef zingt in de warande 

woensdag 20 november 2019 09:15:  Aromabad 

woensdag 20 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 20 november 2019 15:00:  Knutselactiviteit 

donderdag 21 november 2019 09:15:  Aromabad 

donderdag 21 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 21 november 2019 15:00:  Gezelschapsspel met Evelyne 

donderdag 21 november 2019 15:00:  Kerstkaarten maken met Lisa 

vrijdag 22 november 2019 09:15:  Aromabad 

vrijdag 22 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 22 november 2019 15:15:  Groepsgymnastiek 

maandag 25 november 2019 09:15:  Aromabad 

maandag 25 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 25 november 2019 15:00:  Hobby en crea met Evelyne 

dinsdag 26 november 2019 09:15:  Aromabad 

dinsdag 26 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 26 november 2019 15:00:  Rijstpap maken 

woensdag 27 november 2019 09:15:  Aromabad 

woensdag 27 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 27 november 2019 15:00:  Knutselactiviteit 

donderdag 28 november 2019 09:15:  Aromabad 

donderdag 28 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 28 november 2019 15:00:  Muziekactiviteit met Evelyne 

vrijdag 29 november 2019 09:15:  Aromabad 

vrijdag 29 november 2019 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 29 november 2019 15:15:  Groepsgymnastiek 

  



VLASBLOEME 
Datum Uur Locatie Activiteit     
vrijdag 1 november ‘19 ALLERHEILIGEN 

zaterdag 2 november ‘19 ALLERZIELEN 

maandag 4 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

maandag 4 november ‘19 10:00:  VB veerle krant voorlezen       

maandag 4 november ‘19 15:00:  VB Veerle volksspelen       

dinsdag 5 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

dinsdag 5 november ‘19 10:00:  VB Veerle Groepsgymnastiek       

dinsdag 5 november ‘19 15:00:  zonnebloeme Veerle pompoensoep       

woensdag 6 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 6 november ‘19 10:00:  VB Veerle indoorpetanque       

woensdag 6 november ‘19 14:30:  Forum Bezoek van de Sint en Piet met nadien koffie 

woensdag 6 november ‘19 15:00:  VB Jef Muziek met Jef       

donderdag 7 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad       

donderdag 7 november ‘19 10:00:  VB Lynn Kaartenlotto       

donderdag 7 november ‘19 10:00:  zonnebloeme Veerle easy-yoga       

donderdag 7 november ‘19 15:00:  VB Veerle Letterspel 'Sint'       

donderdag 7 november ‘19 17:30:  leefruimtes Sint-maartenskoeken met chocomelk   

vrijdag 8 november ‘19 09:15:  Badkamer KB ME aromabad       



vrijdag 8 november ‘19 10:00:  VB ME kaartenlotto       

vrijdag 8 november ‘19 15:15:  VB vrijwilliger Bingo       

                          

maandag 11 november ‘19 WAPENSTILSTAND 

dinsdag 12 november ‘19 08:00:  KB Veerle gezellig ontbijt KB       

dinsdag 12 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

dinsdag 12 november ‘19 10:00:  VB Veerle & Stephanie Groepsgymnastiek       

dinsdag 12 november ‘19 15:00:  zonnebloeme Veerle Tiramisu met speculoos       

dinsdag 12 november ‘19 15:00:  VB Jef knipselkrant met Jef       

woensdag 13 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 13 november ‘19 10:00:  VB veerle dierenlotto       

woensdag 13 november ‘19 15:15:  Forum Majoretten treden op       

donderdag 14 november ‘19 08:00:  VB Veerle Gezellig ontbijt VB 1       

donderdag 14 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

donderdag 14 november ‘19 10:00:  VB Stephanie pieke zot jagen       

donderdag 14 november ‘19 14:00:  DVC Veerle baknamiddag ism de gemeente 

donderdag 14 november ‘19 15:00:  vlasbloem Stephanie muzikaal pak       

vrijdag 15 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

vrijdag 15 november ‘19 10:00:  VB Tessa Balonnentennis       

vrijdag 15 november ‘19 15:15:  VB Tessa Bingo       

                          



maandag 18 november ‘19 08:00:  VB Veerle Gezellig ontbijt VB 2       

maandag 18 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

maandag 18 november ‘19 10:00:  VB Els beroepenspel       

maandag 18 november ‘19 15:00:  Forum Feest voor de jarigen       

maandag 18 november ‘19 15:00:  VB Els Quiz       

dinsdag 19 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

dinsdag 19 november ‘19 10:00:  VB Veerle & Tessa Groepsgymnastiek       

dinsdag 19 november ‘19 15:00:  zonnebloeme Veerle pompoen-perencake       

dinsdag 19 november ‘19 15:00:  VB Tessa spelletjesnamiddag       

dinsdag 19 november ‘19 17:00:  KB Tessa Gezellig avondmaal KB       

woensdag 20 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 20 november ‘19 10:00:  VB Veerle De Westvlamsche toale       

woensdag 20 november ‘19 15:15:  Forum Muzikale Bingo       

donderdag 21 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

donderdag 21 november ‘19 10:00:  VB Veerle ganzenbord       

donderdag 21 november ‘19 15:00:  KB Veerle kerstmannetjes maken kerstmarkt 

donderdag 21 november ‘19 15:00:  VB Stephanie dobbelsteenspel       

donderdag 21 november ‘19 17:00:  VB Veerle gezellig avondmaal VB 1       

vrijdag 22 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

vrijdag 22 november ‘19 10:00:  VB Els keukenlotto       

vrijdag 22 november ‘19 15:15:  VB Els Bingo       



maandag 25 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

maandag 25 november ‘19 10:00:  VB veerle krant voorlezen       

maandag 25 november ‘19 15:00:  VB Veerle fotoreportage Wenen door Henri 

dinsdag 26 november ‘19 08:00:  zonnebloeme Veerle gezellig ontbijt ZB       

dinsdag 26 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad       

dinsdag 26 november ‘19 10:00:  VB Veerle & Jorne Groepsgymnastiek       

dinsdag 26 november ‘19 15:00:  zonnebloeme Veerle kokosrotjes       

woensdag 27 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 27 november ‘19 10:00:  VB Veerle pim pam pet       

woensdag 27 november ‘19 15:00:  kamers hand- en voetverzorging op kamers 

woensdag 27 november ‘19 15:15:  VB Muzikaal letterspel       

woensdag 27 november ‘19 17:00:  VB veerle gezellig avondmaal VB 2       

donderdag 28 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

donderdag 28 november ‘19 10:00:  VB veerle spreekwoorden en gezegden       

donderdag 28 november ‘19 15:00:  KB Stephanie volksspelen       

donderdag 28 november ‘19 15:00:  VB Veerle volksspelen       

donderdag 28 november ‘19 17:00:  zonnebloeme Veerle gezellig avondmaal ZB       

vrijdag 29 november ‘19 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

vrijdag 29 november ‘19 10:00:  VB Stephanie vogelpik       

vrijdag 29 november ‘19 15:15:  VB Stephanie Bingo       

  



D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Locatie Activiteit  

vrijdag 1 november ‘19 ALLERHEILIGEN 

zaterdag 2 november ‘19 ALLERZIELEN 

zaterdag 2 november ‘19 16:00:  Kapel Eucharistieviering Allerzielen 

                    

maandag 4 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Tessa Spelactiviteit 

maandag 4 november ‘19 15:00:  Kapel Herdenkingsvieringviering voor de families van de 
overleden bewoners 

maandag 4 november ‘19 15:00:  ' t Gezelschap Steffi Weetjesbingo 

maandag 4 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Tessa Volksspelen 

dinsdag 5 november ‘19 09:00:        Aromabad   

dinsdag 5 november ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien/ Tessa Reminiscentiekoffer 

dinsdag 5 november ‘19 14:00:  Bib Zonnebeke Jolien Naar de bibliotheek in kader van de week van de 
smaak 

dinsdag 5 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Tessa Kaart- en spelnmiddag 

dinsdag 5 november ‘19 17:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig avondmaal 

woensdag 6 november ‘19 09:00:        Aromabad   

woensdag 6 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Spreekwoorden en gezegden / West-Vloamse 
toale 

woensdag 6 november ‘19 15:00:  Forum  Jolien & Lore Bezoek van Sint- Maarten 



donderdag 7 november ‘19 08:00:        Aromabad   

donderdag 7 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien/ 
Tessa 

Krant voorlezen 

donderdag 7 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Nancy Oostenrijkse pannenkoeken 

donderdag 7 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Jolien Crea Kerstmarkt 

donderdag 7 november ‘19 17:00:  De Vriendenkring / 't 
Gezelschap 

Sint-Maartenskoeken 

vrijdag 8 november ‘19 09:00:        Aromabad   

vrijdag 8 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 

vrijdag 8 november ‘19 15:00:  Op kamer Nancy Individuele activiteit op kamer 

vrijdag 8 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Tessa/ Jolien Bingo 

                    

maandag 11 november ‘19 WAPENSTILSTAND 

dinsdag 12 november ‘19 09:00:  De Vriendenkring Jolien Soep maken 

dinsdag 12 november ‘19 09:00:        Aromabad   

dinsdag 12 november ‘19 15:00:  ' t Gezelschap Jolien Crea kerstmarkt 

dinsdag 12 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Emmelie/ 
Tessa 

Volksspelen 

woensdag 13 november ‘19 09:00:        Aromabad   

woensdag 13 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien/ 
Tessa 

Keukenlotto 

woensdag 13 november ‘19 15:00:  Forum Jolien/ Tessa Optreden van de majoretten 



woensdag 13 november ‘19 15:00:  Op kamer Cindy Individuele activiteit op kamer/ handverzorging 

donderdag 14 november ‘19   Week van de smaak van 14 november tot 24 november 

donderdag 14 november ‘19 08:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig ontbijt 

donderdag 14 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien/ Tessa Vier op een rij 

donderdag 14 november ‘19 14:00:  Linkerzaal DVC Baknamiddag i.s.m. de gemeente: Charlottetaart met 
perenmousse 

donderdag 14 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Dessert maken: Pompoen- perencake 

vrijdag 15 november ‘19 08:00:  ' T Gezelschap Jolien Gezellig ontbijt 

vrijdag 15 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 

vrijdag 15 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Tessa Bingo 

vrijdag 15 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Voorbereiding Kerstmarkt 

                    

maandag 18 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Tessa Dobbelen 

maandag 18 november ‘19 15:00:  Forum Feest van de jarigen voor de maand november 
samen met familie 

maandag 18 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring 
Emmelie/Tessa 

Filmnamiddag 

dinsdag 19 november ‘19 09:00:        Aromabad   

dinsdag 19 november ‘19 10:00:  ' t Gezelschap Jolien Reminiscentie activiteit 

dinsdag 19 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Emmelie Dobbelen 

dinsdag 19 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Week van de smaak: Creaties maken met marsepein 

dinsdag 19 november ‘19 17:00:  ' t Gezelschap midden Gezellig avondmaal 



woensdag 20 november ‘19 09:00:        Aromabad   

woensdag 20 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Levensloopspel 

woensdag 20 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Steffi Liedjes uit de oude doos met Jef ! 

woensdag 20 november ‘19 15:00:  In de keuken Kookworkshop in de keuken  

donderdag 21 november ‘19 09:00:        Aromabad   

donderdag 21 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Uno - manillen 

donderdag 21 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Quiz 

vrijdag 22 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Lore Bingo 

                    

maandag 25 november ‘19 09:00:        Aromabad   

maandag 25 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Voorbereiden muzikaalpak 

maandag 25 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Jolien Voorbereidingen kerstmarkt 

maandag 25 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Emmelie Muzikaalpak 

maandag 25 november ‘19 17:00:  ' t Gezelschap rechts Gezellig avondmaal 

dinsdag 26 november ‘19 09:00:        Aromabad   

dinsdag 26 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien/ tessa Weetjesbingo 

dinsdag 26 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Lore Gezelschapsspel: Tour De France 

dinsdag 26 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Westhoek verbeeldt 

woensdag 27 november ‘19 09:00:        Aromabad   

woensdag 27 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Voorbereidingen feest van de jarigen  
( wafelenbak) 



woensdag 27 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Feest van de jarigen voor jarigen van de maand 
november 

woensdag 27 november ‘19 15:00:  ' t Gezelschap Lore Feest van de jarigen voor jarigen van de maand 
november 

donderdag 28 november ‘19 08:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig ontbijt 

donderdag 28 november ‘19 10:00:  De Vriendenkring Jolien Uno 

donderdag 28 november ‘19 15:00:  De Vriendenrkring Jolien Swingo met de jukebox 

vrijdag 29 november ‘19 08:00:  ' t Gezelschap Jolien Gezellig ontbijt 

vrijdag 29 november ‘19 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek 

vrijdag 29 november ‘19 15:00:  't Gezelschap Nancy Bingo 

vrijdag 29 november ‘19 15:00:  De Vriendenkring Jolien Voorbereidingen kerstmarkt 

 


