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MAANDPROGRAMMA 
DECEMBER 2021 

 

Zondag 5 december: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Dinsdag 7 december: 14u45 Grote bingo 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de bingo te brengen 
 
Vrijdag 10  december: 14u45 Rolstoeldans MZ & AL 
Vrijwilligers of familie die graag meedoen aan het rol-
stoeldansen zijn welkom ! 
 
Zondag 12 december: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Donderdag 16 december: Kerstfeest voor bewoners 
Op deze dag is de cafetaria gesloten en kunnen alle be-
woners genieten van een feestmaaltijd. 
 
Vrijdag 17 december: Rolstoeldansen ML & AL 
Vrijwilligers of familie die graag meedoen aan het rol-
stoeldansen zijn welkom ! 
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Zondag 19 december: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Dinsdag 21 december: Verjaardagsfeest 
 
Vrijdag 24 december: 15u Kerstviering 
 
Zondag 26 december: GEEN Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie  
 
Vrijdag 31 december: 10u30 Oudejaarsaperitief op de 
afdeling 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken van vrijwilligers 
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DECEMBER 

December wordt ook wel de wintermaand, kerstmaand 
of donkere maand genoemd.  
December is de twaalfde en laatste maand van 
het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. 
Vanwege de vele feestdagen wordt deze maand in Ne-
derland en België informeel ook wel de feestmaand ge-
noemd. 
De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', de-
cem. Dit komt omdat december oorspronkelijk de tien-
de maand van het jaar was, omdat tot 153 v. Chr. 
het Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon. 
 
Gebeurtenissen:  
 5 december: pakjesavond 
 6 december: Sinterklaas in België  
 8 december: Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 21 december: zomerzonnewende (langste dag) op 

het zuidelijk halfrond, winterzonnewende (kortste 
dag) op het noordelijk halfrond (zie ook dagduur). 

 25 december: Kerstmis 
 31 december: oudjaar 
 Vanaf de eerste week tot de vierde week van de-

cember is het de advent. 
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Wat gebeurde er in december?  

 

4 december 1971; 50 jaar geleden: Brand in het casino 
van Montreux.  

Tijdens het optreden van Frank Zappa, 
vuurde een persoon uit het publiek 
een lichtkogel af. Daardoor ontstond er 
brand en brandde het theater volledig 
af. Later schreef Deep purple een lied 
gebaseerd op deze gebeurtenissen en 
ontstond de grote klassieker ‘Smoke 
on the Water’. 

 

11 december 1981; 40 jaar geleden: Bloedbad van El 
Mozote. 

Het Bloedbad van El Mozote was 
een bloedbad dat werd aangericht 
door het leger van El Salvador in de 
dorpen El Mozote en Los Toriles in 
het departement Morazán. Er wer-
den 900 burgers vermoord. Het le-
ger was op zoek naar guerrillastrijders. 
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30 december 1991; 30 jaar geleden: Eerste uitzending 
van Familie:  

Familie is een Vlaamse televisieserie 
van Studio-A die wordt uitgezonden 
op VTM. Daarmee is Familie de 
langstlopende Belgische soapserie. 
De verhaallijnen spelen zich vooral af 
in en rond de stad Mechelen, waar 
de familie Van den Bossche sinds jaar 
en dag haar familiebedrijf exploi-
teert.  

 

13 december tot en met zondag 16 december 2001; 20 
jaar geleden:  

Antwerpen is thuisbasis voor de 5e editie van de Euro-
pese kampioenschappen zwemmen op de kortebaan 
(25 meter). Het kampioenschap werd gehouden in het 
Wezenberg zwembad.  

 

13 december 2011: 10 jaar geleden 

Bij een aanslag in Luik vallen 6 doden (onder wie de da-
der) en 125 gewonden.   

Deze gebeurtenis vond plaats 
op de Place Saint-Lambert 
waar er op dat moment de 
jaarlijkse kerstmarkt werd ge-
houden.  
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NIEUWE BEWONERS 

Op 28/10/2021 mochten we SIMONNE DUVILLERS in 
het WZC verwelkomen. Simonne werd geboren op 
8/04/1935. Vroeger woonde zij in de Stationsstraat in 
Eernegem. Nu woont zij in kamer 237 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

ASTRID    VANHOUTTE   02/12/1930 
ACHIEL    EECKELOO    17/12/1936 
IRENE     STORME    17/12/1924 
MARGUERITE   SEYNAEVE    22/12/1933 
PAULA     GOUWY    23/12/1924 
CHRISTIANA   FROEYMAN   30/12/1941 
GISELE     POPPELIER   30/12/1935 
 
 
 
 
MARIETTE    VANHOOREN   14/12/1928 
 
 
 
 
 
STEFANIE    STAELENS    03/12/1987 
EMMANUELA   DECAN    03/12/1984 
SARAH     HALAIN    09/12/1987 
SID      KEMEL     16/12/1995 
PATSY     SINNAEVE    18/12/1965 
STEFFI     WILLE     19/12/1989 
EVELIEN    ONRAEDT    27/12/1984 
ANJA     VANDEVYVER   31/12/1972 
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OVERLIJDENS 
Zijn van ons heengegaan om voor altijd te blijven in 
Gods nabijheid: 

We gedenken  
 

Rachel Demey 
° 23 juni 1928   + 18 november 2021 

 

Rachel woonde bij  
ons sinds 13 mei 2020.   
Zij verbleef op kamer 138, 
afdeling Middagzon. 

 
 

 
 

Zoals de wind  
door de bladeren  

waait,  
zo waai jij  

door mijn gedachten. 
Zoals een vogel  

tussen de bladeren  
slaapt,  

zo slaap jij 
      diep in mijn hart. 
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OVERLIJDENS 

De directie, Raad van Bestuur, het personeel, de zusters 
en de bewoners van het WZC Sint-Anna bieden de fami-
lie hun christelijke deelneming aan. 

We gedenken  
 

Julien Bolle 
(opa Sofie Bolle) 

° 9 februari 1930   + 19 november 2021 
 

Julien woonde bij  
ons sinds 12 april 2021.   
Hij verbleef op kamer 215, 
afdeling Morgenlicht. 

 
 

 
Zoals de wind  

door de bladeren  
waait,  

zo waai jij  
door mijn gedachten. 

Zoals een vogel  
tussen de bladeren  

slaapt,  
zo slaap jij 

      diep in mijn hart. 
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WAT VOORBIJ IS... 
Spelletje Qwirkle: 

 

Bezoek Spirit de hond: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Belevenistafel: 
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Bezoek mini-paardjes: 
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Wandelen 
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OPLOSSING  
NOVEMBER 

Onze winnaar is Messelier André. 
 

André mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Het antwoord is: 
 

Als het vriest in november 
s n e e u w t  h e t  i n  d e c e m b e r.  
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PRIJSVRAAG  DECEMBER 

Zoek de woorden in het raster, de overgebleven letters vor-
men een woord.  
Schrijf het antwoord hieronder. Geef het strookje af aan een 
personeelslid die het in de doos zal deponeren aan het ont-
haal vóór dinsdag 21 december. De winnaar wordt bekendge-
maakt in het volgende boekje en kan dan genieten van een 
kopje koffie met pannenkoek in de cafetaria. 

————————————————————————— 
Naam:  ………………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………………. 
Antwoord:  ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
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MOPJES 
Zegt manlief tegen zijn vrouw: Schat, ik heb vannacht niet 
kunnen slapen. Ik had een knoop in mijn zakdoek gelegd om 
mij aan iets te herinneren, maar ik wist niet meer aan wat… Ik 
bleef er maar aan denken en plots schoot het me te binnen 
dat ik niet mocht vergeten om vroeg te gaan slapen. 

‘t Is al tamelijk laat op de avond en Stijn, politieagent, doet 
Hanne, die op haar fiets passeert, stoppen: Awel, meiske, het 
licht van jouw fiets werkt niet. Hanne werpt een blik op haar 
rijwiel en merkt snugger op: Ah nee, mijnheer de agent, het 
werkt niet en weet je hoe dat komt? Stijn denkt een ogenblik 
na en zegt: Nee. Omdat ik stilsta, zegt Hanne. 

Een bejaarde vrouw maakt voor het eerst in haar leven een 
cruise naar de Noorse fjorden. De kapitein vraagt haar of alles 
naar wens is. Absoluut! Het is fantastisch! Antwoordt ze, en 
zo handig, die wasmachines in de muur! Wat daar niet alle-
maal ingaat! Ongelooflijk! 
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WEERSPREUKEN 

December wit en koud, 
april wordt groen in hof en woud. 

 
Sint-Ambroos (7/12), 

patroon van bijen en van spreeuwen, 
houdt van waaien en van sneeuwen. 

 
Koude december en vruchtbaar jaar, 

waren steeds verenigbaar. 
 

Begga gaat met een wit kleed 
naar het bal. 

 
Droge december, 

droog voorjaar, droge zomer. 
 

Veel sneeuw op oudejaar, 
veel hooi in ‘t nieuwe jaar. 


