
 

Contact:

051/46 09 90

info@zorgcentrumsintjozef.be

www.zorgcentrumsintjozef.be

't Zunnegazetje
April 2023



Pasen, Hij leeft!

Na 40 dagen VASTEN mogen we het belangrijkste christelijk feest
verwelkomen nl. PASEN.
Sedert de vorige Pasen hebben we heel veel negatief nieuws verwerkt:
oorlogen en bombardementen in Oekraïne, Congo, Israël, Jemen …
aardbevingen in Turkije en Syrië …
overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië, Indië, China...
Aanslagen door drugscriminelen en terroristen en de lijst is ver van volledig.
Hebben we dan nog recht op feest vieren? Mogen we hopen op een nieuw
begin?

PASEN is een eeuwenoud feest. Pasen vieren is een uitdaging. Het is zoveel
meer dan de paashaas en chocoladen eitjes.
Het is heel betekenisvol dat PASEN in de LENTE valt.
De zon steekt het licht, het vuur aan over de hele wereld. Ze streelt het groen
uit de bomen en struiken en de bloemen tussen het gras. De lente kan je
proeven, beetje bij beetje. Wat dood leek wordt wakker. Het nieuwe leven ligt
open en bloot te wachten om geleefd te worden.
Met PASEN vieren we de WEDEROPSTANDING van JEZUS. De steen is
weggerold. JEZUS, DE VERREZENE gaat ons voor in het nieuwe leven. 
Geloven dat God leeft en mensen doet leven betekent: geloven dat het
kwaad en de dood niet het laatste woord hebben, dat de LIEFDE zo krachtig
is, dat we altijd opnieuw kunnen en mogen beginnen.

Ik wil eindigen met een klein gebed:

Uw liefde en betrokkenheid, God,
U wilt dat wij die doorgeven aan ieder mens.
Wij worden uw verhaal,
als wij dit ernstig nemen.
U BLIJFT LEVEN als wij
U verder geven aan elkaar.

ZALIG PASEN

pastoraal vrijwilliger Trees



Donderdag 6 April Witte Donderdag om 16u
Zaterdag 8 April hoogfeest van Pasen om 16u
Donderdag 13 April om 16u Beloken Pasen 
Donderdag 20 April om 16u derde week van Pasen 
Donderdag 27 April om 16u vierde week van Pasen 

P A S T O R A L E  A G E N D A

Eucharistievieringen in de kapel:

Gebedsvieringen in de kapel:

Vrijdag 7 April Goede Vrijdag om 16u 

Alle vieringen kunnen steeds gevolgd worden 
op TV kanaal 90.



Nieuwe bewoners:

Mevrouw Vanneste Lydia
Afkomstig van Zonnebeke
Woont sedert 1 maart 2023
op de afdeling Warande kamer 36

Welkom
V O E L  J E  T H U I S  B I J  O N S !  

 

De heer Decroix Christiaan
Afkomstig van Zonnebeke
Woont sedert 20 februari 2023
op de afdeling d'Hoge Platse kamer 246

B E W O N E R S N I E U W S



H A P P Y  B I R T H D A Y !

Bewoners Zorgcentrum:

Bewoners
Assistentiewoningen 

"De Zonnebeek":

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Gezelle":

Medewerkers:

Zuster Cappelle Godelieve wordt op 4 april 93 jaar.
Mevrouw Volckaert Jeanne wordt op 5 april 94 jaar.
Mevrouw Vandevyvere Agnes wordt op 7 april 92 jaar.
Mevrouw Dequae Marie Louise wordt op 14 april 85 jaar.
Mevrouw Lavens Marie Louise wordt op 15 april 86 jaar.
Mevrouw Donck Yvette wordt op 20 april 84 jaar.

Mevrouw Vanhove Minette
      wordt op 14 april 90 jaar.

Mevrouw Kimpe Lynn wordt op 13 april 32 jaar.
Mevrouw Vanneste Anja wordt op 21 april 49 jaar.
Mevrouw Vermeylen Jilly wordt op 22 april 27 jaar.
Mevrouw Cardoen Jolien wordt op 24 april 32 jaar.
Mevrouw Lagache Nancy wordt op 27 april 53 jaar.

Mevrouw Vandamme Christine

De heer Vandevoorde Luc 

      wordt op 15 april 76 jaar.

      wordt op 29 april 66 jaar.



M E D E W E R K E R S N I E U W S

Nieuwe medewerker:

Hallo, ik ben Koen Lozie. Ik ben gestart op 20 maart als zorgkundige op de
afdeling Vlasbloeme. Mijn eerste week hier in het zorgcentrum verliep heel
vlotjes. Het is een groot voordeel als je reeds een stageperiode achter de
rug hebt. Natuurlijk was er ook een beetje gezonde stress, na meer dan 12
jaar in de thuiszorg te hebben gewerkt is het een grote overgang.
Het was een blij weerzien met de collega’s van de vlasbloeme die blijkbaar
uitkeken naar mijn komst. Ook kreeg ik er een super warme welkom terug
van de bewoners. Het was indrukwekkend om te horen en te zien hoeveel
er mij nog herkende.
Ik hoop snel een goeie aanwinst te worden voor de collega’s. Voor de
bewoners een warme zorg te geven is voor mij een natuurlijk gegeven en
met zo’n bewoners is dat helemaal niet moeilijk.
Het is voor mij kortom een zalige start op een prachtige plaats.



Donderdag 13 april van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!

Oxfam wereldwinkel:

W E E T J E  &  D A T J E

Op Aswoensdag was er een sober maal uit solidariteit met de
slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië in het zorgcentrum,
De Companie, de assistentiewoningen en de medewerkers . 
Deze ramp raakt heel veel mensen en de solidariteit is dan ook groot. 
Maar liefst 113 deelnemers brachten op die manier €574 samen. 
Dit bedrag werd gestort naar Caritas internationaal.  

Men is nooit te oud om solidair te zijn:

't Forum gesloten op:

Het Forum is gesloten op donderdag 20 april en maandag 24 april.
Dit omdat er een familiemoment wordt georganiseerd voor de bewoners
van de Vlasbloeme. 



Donderdag 6 april in de Zonnebloeme
Donderdag 13 april in de Warande
Donderdag 20 april in de Zonnebloeme
Donderdag 27 april in de Vriendenkring

De dagen worden terug wat langer. Laten we er samen gezellige
lenteavonden van maken!
Persoonlijke uitnodiging volgt.

Zie hier onderstaande datums en de locatie:

Atelier Cuisine:

Zorgzame buurten:

Vlaams minister Hilde Crevits bracht een bezoekje aan de
zorgzame buurten in Zandvoorde en Zonnebeke. Ze kreeg een
rondleiding in het dorpspunt van Zandvoorde. Ons Zorgcentrum
neemt ook deel aan zorgzame buurten! Dit in samenwerking met
OCMW Zonnebeke. 1 of 2 keer per maand gaat dorpsrestaurant
Zoë bij ons door. Mensen komen hier samen voor lekkere,
gezonde en betaalbare maaltijd én voor het goeie gezelschap. 



Week van de valpreventie:

Deze campagne wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen, in samenwerking met het Vlaams Instituut

Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg).

Zoals ieder jaar doen we met het zorgcentrum mee met de week van de
valpreventie. Dit jaar staat de Week van de Valpreventie in het teken van
het belang van bewegen, waaronder regelmatig wandelen.

In het zorgcentrum zetten we al jaren in om de mobiliteit van onze
bewoners zo hoog mogelijk te houden. Zij het met diverse vormen van
kinesitherapie en bewegingstherapie tot de bewoners stimuleren tijdens
de zorgmomenten of een wandeling tussendoor. Dit jaar gaan we hier
nog verder op inzetten en willen de familie, mantelzorgers en ook de
ouderen zelf stimuleren tot het betrekken van de bewoners in het actief
zijn.

Op warande heeft Jilly een fit-o-meter gemaakt met en voor de bewoners
die jullie gerust kunnen komen bekijken en natuurlijk uitvoeren.

Christine zal zorgen voor stappentellers, zodat de bewoners die nog
zelfstandig kunnen stappen eens een zicht krijgen op hoeveel stappen ze
juist doen op een dag. Dit om de mobiele bewoners te stimuleren om een
keer meer een korte wandeling te doen.

In mei doen we ook mee aan de roze mars waar we in mei iedere dag
zoveel mogelijk stappen (in principe 10.000) zetten in het teken van de
strijd tegen borstkanker.

Vanaf juni, juli en augustus wordt er ook een foto-zoektocht
georganiseerd waar bewoners samen met familie aan kunnen deelnemen.
Meer info hierover volgt later. 



Zit-  Yoga:

20/04: D'Hoge Platse
27/04: Vlasbloeme
04/05: Warande
11/05: DVC
18/05: / Feestdag
25/05: D'Hoge Platse
01/06: Vlasbloeme
08/06: Warande
15/06: DVC
22/06: D'Hoge Platse
29/06: Vlasbloeme

Vanaf donderdag 20 april gaan er 10 lessen professionele zit-yoga
door bij ons in het Zorgcentrum. Deze gaan door op de afdeling telkens
van 10u tot 11u. 

Planning is als volgt:

Bij wijzigingen wordt de afdeling op de hoogte gebracht.

Hoe zit het met mijn medicatie? :

Samen met de coördinerend
huisartsen en de woonzorgcentra
van de regio Ieper wordt een
project opgestart om het gebruik
van medicatie bij ouderen (in
woonzorgcentra) te evalueren.
April = start/stop maand

 
Verdere info bezorgen we via mail
aan de contactpersonen.

Hebt u zelf vragen, u kan steeds
terecht bij de verpleegkundigen
op uw afdeling.





D V C  D E  C O M P A N I E

“De Lente is in het land! We genieten van de eerste zonnestralen en de
bloemen die weer voorzichtig boven komen piepen…

Onze medewerkers Ann en Evelyne maakten terug heel mooie tafelstukjes
en brachten zo de lente in huis! Samen met gebruikers brachten we een

bezoek naar het plaatselijk tuincentrum om onze paasbloemen en
decoratie te halen. Ook onze

gebruikers bleven niet stilzitten en stelden voor om eens hun eigen
maaltijd klaar te maken. De keuze viel op zelfgemaakte frietjes

met verse sla en een roereitje…mmm.
We kijken nu vooral uit naar ons Paasontbijt met onze gebruikers en

familieleden…wordt vervolgd! “



Josianne, de mama van Vanessa heeft voor iedereen die in de AW
woont een mooie paasattentie gehaakt. Aan iedere Assistentiewoning
hebben 
we een paashaasje gaan hangen en brachten we ook daar de
paassfeer binnen in huis…
We willen haar ook op die manier bedanken voor haar mooie
paaswerkjes die ze thuis in haar vrije tijd heeft gehaakt voor ons! 



C R E A  M E T  C A R I N E

Paashappening 
In maart hebben we heel wat gewerkt aan
creaties voor de paashappening. 
Tussendoor toverden we het hele huis om van
wintersfeer naar lentesfeer met prachtige
paas en lenteversiering. Wie dit wenst doe
gerust een wandeling doorheen het huis om
de lentesfeer op te snuiven. Wie hulp nodig
heeft vraag gerust hulp.

Breiclub, breicafé ‘geef mo sjette’
In april gaan we van start: een bijeenkomst in
het forum met allen die graag werken met
wol en draad, breien, haken en naaien….
Breng gerust uw brei- of haakwerkje mee
waar je aan bezig bent.
Samen gaan we op zoek naar nieuwe ideeën
om uit te werken.
De uitnodiging met de datum volgt nog.

Wandelen 
Van als het weer begint te beteren gaan ook terug wandelen om te
genieten van de mooie natuur. 



E V E N  T E R U G B L I K K E N

Contactkoor:
Woensdag 8 maart was ons eerste contactkoor op de Warande. 
Deze was meteen al een succes!
Herkenbare liederen zingen houdt iedereen actief 😃
Het contactkoor zal iedere 2de woensdag van de maand doorgaan. 
We kijken al uit naar de volgende editie 

Vrijwilligersfeest:
het is de traditie dat wij in ons zorgcentrum in de week van 19 maart, het
feest van Sint-Jozef ons jaarlijks vrijwilligersfeest organiseren.  We waren
heel blij en vooral dankbaar dat wij opnieuw zoveel vrijwilligers konden
uitnodigen rond onze feesttafel.
Al onze vrijwilligers spelen op hun unieke manier een cruciale rol binnen de
dagelijkse werking van ons zorgcentrum : van het gezellig ontbijt, de
maaltijdhulp, het openhouden van de cafetaria en het forum voor het
middagmaal, assistentie bij uitstappen en animatieactiviteiten,
bloemschikken, vervoer gebruikers dagverzorgingscentrum De Companie,
individuele bezoekjes aan onze bewoners en nog zoveel meer ! 
Dank u wel aan iedereen !



The Masked Singer:
21 maart was er lentefeest van de Vlasbloeme, met als thema 'The
Masked Singer'. Heel leuk om naar te kijken en te luisteren naar hun mooi
gezang! 😂 Maar wie o wie zaten er onder deze prachtige kostuums? 
PANDA: Stefanie
SEXY SUPERHELD: Matthias /MISS KATTEGEJANK: Jessica
LENTEKRIEBELTJE: Veerle /EXOTIC LADY: Rosa
en als SPECIAL ACT was het onze bewoonster Maria die het liedje van
'Marina' zong!

Toneelvoorstelling:
Het Zonnebeeks Amateur Theater presenteert 'De slappe der wet'!!
Daar hebben onze bewoners ook van kunnen meegenieten op
woensdagavond 22 maart. ☺  Bedankt aan alle vrijwilligers om onze
bewoners bij te staan!



Paashappening deel 1:
Onze eerste PAASHAPPENING is een feit!! 
Leuke namiddag vol paasdecoratie, lekkernijen en natuurlijk een
selfie met de Paashaas kon niet ontbreken!😄




