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Contact:                                               

Telefoon: 051/46 09 90 
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Lieve bewoner, 

Wat hebben we een bewogen tijd meegemaakt. Via 

radio en tv hebben we gezien hoe zwaar bewoners 

van woon-zorgcentra getroffen waren door de 

gevolgen van de corona crisis. Eindelijk is de 

toestand verbeterd en krijgen opnieuw min of meer 

de kans om het gewone leven te hervatten.  

We komen in een andere periode.  

Als de maand juni de maand was van het Heilig Hart van Jezus, dan betekent dat voor 

ons dat we ons hart zullen laten spreken in alles wat we doen en in onze gesprekken met 

elkaar.  

 Spreken tot God via het gebed en het beminnen  

  van onze naaste, daar gaat het om.  

Als wij in Zonnebeke de corona periode goed hebben doorstaan dan is dat omdat wij 

minutieus zorg hebben gedragen voor elkaar.  

Deze naastenliefde was zeer zicht- en voelbaar in ons  zorgcentrum waar directie en al 

de medewerkers zich helemaal hebben gegeven om jullie lieve bewoners te vrijwaren 

van het virus. 

Vanaf juli komen we natuurlijk in de vakantieperiode. Dat wil niet zeggen dat we meteen 

risico’s zullen nemen, neen, afstand bewaren blijft meer als ooit onze huisregel en 

handhygiëne zullen we niet veronachtzamen. We zullen er nauwkeurig op toezien dat 

ook onze bezoekers dit respecteren.  

Vanaf juli zal de wekelijkse eucharistieviering terug doorgaan op  

donderdag om 14u30, met slechts een achttal bewoners van de Vlasbloeme op een 

veilige afstand van elkaar, meezingen en elkaar de vrede wensen is nog niet toegelaten. 

Zoals steeds kan de viering gevolgd worden op jullie TV via kanaal 90. 

Ook tijdens de vakantiemaanden zal er om de 14 dagen een gebedsmoment doorgaan op 

woensdag in de kapel om 10 uur ( zie pastorale agenda) 

Hierbij een passende bezinning van Luc Vandenabeele (pastor beweging net)dat we 

elkaar zo nodig hebben en dat we dit niet genoeg kunnen laten blijken.  

“VREEMDE TIJDEN” 

 Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn hoe belangrijk 

het verenigingsleven is? 

 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn hoe belangrijk 

warm, sociaal contact is? 

 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn hoe belangrijk 

familie en vrienden zijn? 



 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn hoe belangrijk 

onze creatieve inzet voor elkaar is? 

 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn dat mensen van goede wil zijn 

en bezield zijn met een goed hart? 

 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn hoe kwetsbaar we allen zijn 

en hoe zwaar eenzaam en angst kan zijn? 

 

Zal het nu niet meer dan ooit 

duidelijk zijn dat we elkaar zo nodig hebben? 

Dat we dit nooit genoeg kunnen laten blijken! 

 

Pastorale agenda voor de maand JULI 

 
- Wekelijkse eucharistieviering op donderdag om 14u30 vanaf 2 juli 

- Gebedsmomenten op woensdag om 10 uur op volgende data 1 juli, 15 juli, 29 juli 

- Gebedsviering voor de bewoners van de Warande op  

 dinsdag 14 juli om 15 uur  thema Zomer. 

Zoals steeds kunnen de vieringen en gebedsmomenten gevolgd worden op TV kanaal 90 

Vele zomerse groeten Christine pastoraal coördinator. 

 

 

BEWONERSNIEUWS 

OVERLEDEN BEWONERS 

Denk aan mij terug 

maar niet in de dagen van pijn en verdriet 

Denk aan mij terug in de stralende zon 

hoe ik was toen ik alles nog kon 

Mevrouw Jenny Billiau  

Echtgenote van de heer Luc Huys 

Geboren in Ieper op 1 juli 1949 en onverwachts 

overleden in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op donderdag 28 mei 2020. 



De heer Frans Vanhulle  

echtgenoot van mevrouw Irène Deleu 

geboren in Zillebeke op 16 juli 1938 en met pijn 

in ons hart heengegaan in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op 22 juni 2020. 

Mevrouw Gilberte Muylle  

Geboren in Moorslede op 10 september 1933 

en godvruchtig overleden in Zonnebeke op dinsdag 23 juni 2020, 

gesterkt door de sacramenten van de zieken. 

Mevrouw Rachel Vercruysse  

weduwe van Georges Poissonnier 

Geboren 6 maart 1924 en 

overleden in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

24 juni 2020. 

Mevrouw Hilda Samyn 

Echtgenote van de heer Paul Vandamme (1984) 

Geboren in Beselare op 12 december 1923 en 

overleden in het Zorgcentrum Sint Jozef in Zonnebeke 

op zondag 28 juni 2020, gesterkt door de ziekensacramenten. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JULI VAN HET ZORGCENTRUM:  

Mevrouw Andrea Vanacker wordt op 1 juli 80 jaar. 

Mevrouw Martha Hondeghem wordt op 8 juli 96 jaar.  

Mevrouw Liliane Monsy wordt op 18 juli 85 jaar. 

Mevrouw Margareta Stevens wordt op 20 juli 96 jaar. 

De heer Bertrand Tyberghein wordt op 21 juli 75 jaar. 

De heer Jean Marie Debusschere wordt op 23 juli 67 jaar. 

De heer Andre Nolf wordt op 24 juli 88 jaar. 

 

 

 JARIGEN VAN DE MAAND JULI ASSISTENTIEWONINGEN “DE 
ZONNEBEEK :  

Mevrouw Simonne Denorme wordt op 16 juli 88 jaar. 

Mevrouw Alice Keirsebilck wordt op 26 juli 87 jaar. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND JULI ASSISTENTIEWONINGEN 
“GEZELLE”  

De heer Michel Bostyn wordt op 1 juli 84 jaar. 

Mevrouw Olga Baert wordt op 9 juli 79 jaar. 
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MEDEWERKERSNIEUWS 

JARIGEN VAN DE MAAND JULI 

De heer Peter Reynaert wordt op 2 juli 56 jaar. 

Mevrouw Sabine Vanoverschelde wordt op 2 juli 53 jaar. 

Mevrouw Yannice Del’Haye wordt op 5 juli 27 jaar. 

Mevrouw Jolien Feys wordt op 9 juli 30 jaar. 

Mevrouw Amber Coudron wordt op 10 juli 22 jaar. 

Mevrouw Charlot Wyckaert  wordt op 19 juli 34 jaar.  

De heer Johan Salomez wordt op 23 juli 38 jaar. 

Mevrouw Ellen Neirynck wordt op 25 juli 16 jaar. 

Mevrouw Lore Fieuw wordt op 28 juli 31 jaar. 

Mevrouw Steffi Pyck wordt op 28 juli 27 jaar. 

De heer Ben Govarts wordt op 29 juli 42 jaar. 

 

 

 

Job studenten zorg en verpleging:  
Welkom aan boord! 
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MOBIELE REACTIVATIE MET CARINE 

Inkleuren mandala’s is een heel rustgevende en ontspannende activiteit. 

deze activiteit is heel intensief werken:  

Nadenken over de kleuren,  de kleuren met elkaar combineren, … 

Het kleuren zelf is een goede beweging voor de handen, licht kleuren of hard kleuren… 

Het samen genieten van elkaars werk… en tussendoor een babbeltje maken. 

 

  
 

 

  
 

De gekleurde mandala’s gaan te bezichtigen zijn in de voorgang vanaf 1juli. 

 

HAAK MAAR AAN is ons volgende project in de mobiele reactivatie 

Haken is iets dat we vroeger allemaal geleerd 

hebben op school. In veel huisgezinnen was 

haken naast het breien ook een hobby om de 

lange winteravonden in te vullen.  

Er werden pannenlappen, onderleggers, 

bedspreien, gordijnen, … gehaakt.  

Maar haken is nu weer in: 

Volop worden er knuffels gehaakt, sjaals en 

mandjes 
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De onderleggers van vroeger die worden nu de nieuwe mandala’s in een ring verwerkt 

om als decoratie aan de muur te hangen.  

  

 

Na de gekleurde mandala’s is ons volgende project mandala’s haken.  

Wie zich geroepen voelt om hieraan mee te werken:  

HAAK MAAR AAN 

geef gerust een seintje aan Carine, als je wenst op kamer te haken of samen in de 

leefruimte. 

 

 

 

Naaiatelier 

In het naaiatelier maken we ons klaar tegen de komst van de grote hitte met het maken 

van gordijnen. 

Gezellig samen rond de tafel aan één gordijn werken; naden losmaken en de draadjes 

verwijderen dat vonden de naaisters een leuke bezigheid.. 
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WENSKAARTEN 

Met spons en verf draaiden we cirkels in verschillende kleuren die de basis was van 

onze wenskaart. Daarna kleefden we er de gekleurde en uitgeknipte bloemen op en als 

afwerking stempelen we er een gepaste stempel op. 

  
 

  
 

 
     



WEETJE EN DATJE 

Jonger dan je denkt 

Op het intern kanaal 90 (hetzelfde kanaal als dat van de kapel/foto’s) werd een hele tijd 

in de namiddag vanaf 14.30u een oefensessie afgespeeld. In deze oefensessies werden 

tal van bewegingsoefeningen gegeven om zo fit te blijven.  

In het zunnegazetje zullen we iedere maand twee oefeningen uit deze oefensessies aan 

bod laten komen. Zo kunnen jullie de uitleg die bij de oefeningen hoort nog eens rustig 

lezen en deze uitvoeren. 

 
 
 
Je zit recht in de stoel, met je zitvlak diep 
achterin. Je kan de zitting of de 
rugleuning vastnemen om stabiel te 
zitten. Je voeten maken contact met de 
grond. Of als je in een rolwagen zit, met 
de voetsteunen van de rolwagen. 
 
Je strekt je rug wat naar voren, en brengt 
je hoofd zachtjes en niet te ver naar 
achteren. Als je duizeling wordt of pijn 
hebt, mag je voor deze oefening passen. 
Daarna breng je je hoofd terug recht in 
het verlengde van de wervelzuil. 
 
Deze oefening herhalen we, langzaam, 10 
keer. 
 

 
 
Sta ontspannen met beide voeten tegen 
elkaar als je geen last hebt van je 
evenwicht. Als je wel moeite hebt om je 
evenwicht te behouden, kan je je voeten 
uit elkaar zetten, je ene voet wat meer 
naar voren brengen dan de andere.  
 
Plaats je handen in de lendenen en zet je 
borst goed uit naar voren. Ontspan dan en 
kom terug in beginpositie. Hierbij ook 
diep inademen bij uitzetten van de borst, 
uitademen bij de ontspanningsfase. 
 
Deze oefening herhalen we 10 keer. 
 

 

 



WOORDZOEKER 

 

De overgebleven letters vormen een woord: 

………………………………………………………………………. 

Oplossing van vorige puzzel : maarschalk 

 

 

SUDOKU 
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Warande 
Datum Uur Activiteit 
woensdag 1 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

woensdag 1 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 2 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

donderdag 2 juli ‘20 10:00:  Barbecue op de afdeling 

donderdag 2 juli ‘20 15:00:  Terrasnamiddag 

vrijdag 3 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

vrijdag 3 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 3 juli ‘20 15:15:  Groepsgymnastiek 

          

maandag 6 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

maandag 6 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 6 juli ‘20 15:00:  Gezelschapsspel 

dinsdag 7 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

dinsdag 7 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 7 juli ‘20 15:00:  Terrasnamiddag met muziek 

woensdag 8 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

woensdag 8 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 8 juli ‘20 15:00:  Bewegingsspel 

donderdag 9 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

donderdag 9 juli ‘20 10:00:  Barbecue 

donderdag 9 juli ‘20 15:00:  Gebedsviering om 15u30 

vrijdag 10 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

vrijdag 10 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 10 juli ‘20 15:15:  Groepsgymnastiek 

          

maandag 13 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

maandag 13 juli ‘20 10:00:  Poffertjesdeeg klaarmaken 

maandag 13 juli ‘20 15:00:  Poffertjes bakken 

dinsdag 14 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

dinsdag 14 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 14 juli ‘20 15:00:  Aangepaste viering op de afdeling 

woensdag 15 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

woensdag 15 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 



woensdag 15 juli ‘20 15:00:  Reminiscentie: zomerbloemen 

donderdag 16 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

donderdag 16 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 16 juli ‘20 15:00:  Hobby en crea 

vrijdag 17 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

vrijdag 17 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 17 juli ‘20 15:15:  Groepsgymnastiek 

maandag 20 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

maandag 20 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 22 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

woensdag 22 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 22 juli ‘20 15:00:  Domino's en bingo 

donderdag 23 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

donderdag 23 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 23 juli ‘20 15:00:  Volksspelen 

vrijdag 24 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

vrijdag 24 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 24 juli ‘20 15:15:  Groepsgymnastiek 

maandag 27 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

maandag 27 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

maandag 27 juli ‘20 15:00:  We zingen samen liedjes van toen 

maandag 27 juli ‘20 15:00:  Muffins maken 

dinsdag 28 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

dinsdag 28 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

dinsdag 28 juli ‘20 15:00:  Manicure van de handen 

woensdag 29 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

woensdag 29 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

woensdag 29 juli ‘20 15:00:  We gaan het hebben over dieren 

donderdag 30 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

donderdag 30 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

donderdag 30 juli ‘20 15:00:  Terasnamiddag met muziek 

vrijdag 31 juli ‘20 09:15:  Aromabad 

vrijdag 31 juli ‘20 10:00:  Kleine activiteit 

vrijdag 31 juli ‘20 15:15:  Groepsgymnastiek 

 



VLASBLOEME 
Datum Uur Locatie Activiteit         
woensdag 1 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

woensdag 1 juli ‘20 10:00:  kapel gebedsmoment in de kapel of op kanaal 90       

woensdag 1 juli ‘20 14:30:  VB Veerle muzikaal letterspel       

woensdag 1 juli ‘20 15:30:  KB Veerle muzikaal letterspel       

donderdag 2 juli ‘20 08:30:  KB 1 Veerle gezellig ontbijt KB 1       

donderdag 2 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

donderdag 2 juli ‘20 09:30:  programma augustus opmaken           

donderdag 2 juli ‘20 10:00:  VB Stephanie knipselkrant voorlezen       

donderdag 2 juli ‘20 14:30:  Veerle Fietsen bij mooi weer       

donderdag 2 juli ‘20 14:30:  VB Stephanie spelnamiddag       

donderdag 2 juli ‘20 14:30:  kapel eucharistieviering op kanaal 90       

donderdag 2 juli ‘20 15:30:  KB Stephanie spelnamiddag       

vrijdag 3 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

vrijdag 3 juli ‘20 10:00:  KB Els beroepenspel       

vrijdag 3 juli ‘20 14:30:  VB Els Bingo       

vrijdag 3 juli ‘20 15:30:  KB Els Bingo       

                          



maandag 6 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad       

maandag 6 juli ‘20 10:00:  KB Jorne kaartenlotto       

maandag 6 juli ‘20 14:30:  zonnebloeme Veerle pim pam pet       

maandag 6 juli ‘20 15:00:  VB Veerle pim pam pet       

maandag 6 juli ‘20 16:00:  KB Veerle pim pam pet       

dinsdag 7 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

dinsdag 7 juli ‘20 10:00:  KB Veerle Groepsgymnastiek       

dinsdag 7 juli ‘20 14:30:  KB Veerle letterspel 'zomer'       

dinsdag 7 juli ‘20 16:00:  VB Veerle letterspel 'zomer'       

woensdag 8 juli ‘20 08:30:  KB 2 Veerle gezellig ontbijt KB 2       

woensdag 8 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

woensdag 8 juli ‘20 10:00:  zonnebloeme Els groepsgymnastiek       

woensdag 8 juli ‘20 10:00:  VB Veerle groepsgymnastiek       

woensdag 8 juli ‘20 14:30:  VB Els muzikale bingo       

woensdag 8 juli ‘20 14:30:  Veerle fietsen bij mooi weer       

woensdag 8 juli ‘20 15:30:  KB Els muzikale bingo       

donderdag 9 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Veerle aromabad       

donderdag 9 juli ‘20 10:00:  VB Veerle krant voorlezen       

donderdag 9 juli ‘20 14:30:  VB Stephanie volksspelen       



donderdag 9 juli ‘20 14:30:  kapel eucharistievieroing op kanaal 90       

donderdag 9 juli ‘20 15:30:  KB Stephanie volksspelen       

vrijdag 10 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

vrijdag 10 juli ‘20 10:00:  KB Els groenten- en fruitlotto       

vrijdag 10 juli ‘20 14:30:  VB Els Bingo       

vrijdag 10 juli ‘20 15:30:  VB Bingo       

                          

maandag 13 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

maandag 13 juli ‘20 10:00:  VB Tessa groepsgymnastiek       

maandag 13 juli ‘20 15:00:  VB Els zintuigenspel       

maandag 13 juli ‘20 16:00:  KB Els zintuigenspel       

dinsdag 14 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Jorne aromabad       

dinsdag 14 juli ‘20 10:00:  KB Jorne Groepsgymnastiek       

dinsdag 14 juli ‘20 15:00:  VB Jorne spreekwoorden en gezegden       

dinsdag 14 juli ‘20 16:00:  zonnebloeme Jorne spreekwoorden en gezegden       

woensdag 15 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

woensdag 15 juli ‘20 10:00:  KB Stephanie krant voorlezen       

woensdag 15 juli ‘20 10:00:  kapel gebedsmoment in de kapel of op kanaal 90       

woensdag 15 juli ‘20 15:00:  KB Ria pim pam pet       



woensdag 15 juli ‘20 16:00:  VB Ria pim pam pet       

donderdag 16 juli ‘20 08:30:  VB 1 Stephanie gezellig ontbijt VB 1       

donderdag 16 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

donderdag 16 juli ‘20 09:30:  kamers Stephanie handverzorging       

donderdag 16 juli ‘20 10:00:  VB Els kaartenlotto       

donderdag 16 juli ‘20 14:30:  VB Stephanie muzikaal letterspel       

donderdag 16 juli ‘20 14:30:  kapel eucharistieviering op kanaal 90       

donderdag 16 juli ‘20 15:30:  KB Stephanie muzikaal letterspel       

vrijdag 17 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad       

vrijdag 17 juli ‘20 10:00:  VB Lynn groenten- en fruitlotto       

vrijdag 17 juli ‘20 14:30:  zonnebloeme Lynn Bingo       

vrijdag 17 juli ‘20 15:30:  KB Lynn Bingo       

                          

maandag 20 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad       

maandag 20 juli ‘20 10:00:  VB Lynn sjoelbak       

maandag 20 juli ‘20 14:30:  KB Lynn reminiscentiekoffer       

maandag 20 juli ‘20 16:00:  zonnebloeme Lynn reminiscentiekoffer       

woensdag 22 juli ‘20 08:30:  VB 2 Stephanie gezellig ontbijt VB 2       

woensdag 22 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Ann aromabad       



woensdag 22 juli ‘20 09:30:  kamers Stephanie handverzorging       

woensdag 22 juli ‘20 10:00:  KB Ann levensloopspel       

woensdag 22 juli ‘20 14:30:  Stephanie Fietsen bij mooi weer       

woensdag 22 juli ‘20 14:30:  KB Ann volksspelen       

woensdag 22 juli ‘20 16:00:  VB Ann volksspelen       

donderdag 23 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Ann aromabad       

donderdag 23 juli ‘20 10:00:  VB Ann kaartenlotto       

donderdag 23 juli ‘20 14:30:  kapel eucharistieviering       

vrijdag 24 juli ‘20 08:30:  kamers handverzorging       

vrijdag 24 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Stephanie aromabad       

vrijdag 24 juli ‘20 10:00:  KB Stephanie Bingo       

vrijdag 24 juli ‘20 10:00:  VB Tessa indoorpetanque       

vrijdag 24 juli ‘20 14:30:  zonnebloeme Tessa Bingo       

vrijdag 24 juli ‘20 15:30:  VB Bingo       

                          

maandag 27 juli ‘20 08:30:  zonnebloeme Stephanie gezellig ontbijt ZB       

maandag 27 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

maandag 27 juli ‘20 09:30:  Stephanie Fietsen bij mooi weer       

maandag 27 juli ‘20 10:00:  KB Tessa groepsgymnastiek       



maandag 27 juli ‘20 14:30:  zonnebloeme Stephanie quiz       

maandag 27 juli ‘20 15:30:  KB Stephanie quiz       

dinsdag 28 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Lynn aromabad       

dinsdag 28 juli ‘20 10:00:  VB Lynn Groepsgymnastiek       

dinsdag 28 juli ‘20 14:30:  KB Lynn muzikaal pak       

dinsdag 28 juli ‘20 16:00:  VB Lynn muzikaal pak       

woensdag 29 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

woensdag 29 juli ‘20 10:00:  kapel gebedsmoment in de kapel of op kanaal 90       

woensdag 29 juli ‘20 14:30:  KB Tessa muzikale Bingo       

woensdag 29 juli ‘20 16:00:  VB Tessa muzikale Bingo       

donderdag 30 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Tessa aromabad       

donderdag 30 juli ‘20 10:00:  VB Tessa knikkerspel/flipperkast       

donderdag 30 juli ‘20 14:30:  zonnebloeme Tessa volksspelen       

donderdag 30 juli ‘20 14:30:  kapel eucharistieviering       

donderdag 30 juli ‘20 15:30:  KB Tessa volksspelen       

vrijdag 31 juli ‘20 09:15:  Badkamer KB Els aromabad       

vrijdag 31 juli ‘20 10:00:  KB Els krant voorlezen       

vrijdag 31 juli ‘20 14:30:  VB Els Bingo       

vrijdag 31 juli ‘20 15:30:  KB Els Bingo       



D'HOGE PLATSE 
Datum Uur Locatie Memo        

woensdag 1 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

woensdag 1 juli ‘20 10:00:  Vriendenkring Lore Voorbereiding Hapjes BBQ           

woensdag 1 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Crea Zomer           

woensdag 1 juli ‘20 11:00:  De Vriendenkring & 't 
Gezelschap Jolien 

BBQ           

woensdag 1 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Lore Muzikale namiddag           

woensdag 1 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Dobbelsteenbingo           

donderdag 2 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

donderdag 2 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Reminsicentiekoffer           

donderdag 2 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Dobbelen           

vrijdag 3 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

vrijdag 3 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek           

vrijdag 3 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Lore Bingo           

vrijdag 3 juli ‘20 15:00:  Uitzetten zomerdecoratie         

maandag 6 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

maandag 6 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Krant voorlezen           

maandag 6 juli ‘20 15:00:  De Vriendenrking Jolien Swingo met de jubox           

maandag 6 juli ‘20 17:00:  't Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal           

dinsdag 7 juli ‘20 09:00:        Aromabad             



dinsdag 7 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Keukenlotto           

dinsdag 7 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Volksspelen           

woensdag 8 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

woensdag 8 juli ‘20 10:00:  De Vriendenkring Jolien West-Vlamse toale           

woensdag 8 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Lore Crea zomer: Veder bloemen afwerken           

woensdag 8 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Letterspel zomer           

donderdag 9 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

donderdag 9 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Vier op een rij           

donderdag 9 juli ‘20 15:00:  Op Kamer Nancy Individuele handverzorging op kamer   

donderdag 9 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Quiz- namiddag           

vrijdag 10 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

vrijdag 10 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek           

vrijdag 10 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Nancy Bingo           

vrijdag 10 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Fruitsmoothie + fruitsla           

maandag 13 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Emmelie Levensloopspel           

dinsdag 14 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

dinsdag 14 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Pim Pam Pet           

dinsdag 14 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Hoger -Lager           

dinsdag 14 juli ‘20 17:00:  't Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal           

woensdag 15 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

woensdag 15 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Indoor petanque           



woensdag 15 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Spelnamiddag      

donderdag 16 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

donderdag 16 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Sportspel           

donderdag 16 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Herinneringen ophalen van vroeger via westhoek verbeeldt 
vrijdag 17 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

vrijdag 17 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek           

vrijdag 17 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo           

maandag 20 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

maandag 20 juli ‘20 10:00:  De Vriendenkring Jolien Memory           

maandag 20 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Jolien Muzikaalpak           

maandag 20 juli ‘20 17:00:  't Gezelschap Jolien Gezellig avondmaal           

woensdag 22 juli ‘20 09:00:        Aromabad             

woensdag 22 juli ‘20 10:00:  De Vriendenkring Jolien Krant voorlezen           

woensdag 22 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Jolien Vroeger en nu           

donderdag 23 juli ‘20 08:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig ontbijt           

donderdag 23 juli ‘20 10:00:  De Vriendenkring Jolien Crea zomer + kleuren           

donderdag 23 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Jolien Kaartnamiddag           

vrijdag 24 juli ‘20 08:00:  De Vriendenkring Jolien Gezellig ontbijt           

vrijdag 24 juli ‘20 10:00:  't Gezelschap Jolien Gymnastiek           

vrijdag 24 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Jolien Bingo           

woensdag 29 juli ‘20 15:00:  De Vriendenkring Kiara Dierenlotto           

donderdag 30 juli ‘20 15:00:  't Gezelschap Kiara Volksspelen           



 


