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Frans Boone

Voorwoord
Beste bewoners, 
Beste families, vrijwilligers en medewerkers,

Februari, de kortste maand van het jaar, de
schrikkelmaand. Dit jaar slechts 28 dagen lang. De
maand is dan wel kort, de dagen worden toch stilaan
langer. Wat kan het deugd doen om op een zonnige
dag op te staan met ochtendzon! In de maand
februari komt de zon al op om 7u30. 

Al zijn de dagen bepekt, Februari moet niet onderdoen
op vlak van activiteiten en verwennerij. De maand
wordt afgetrapt met Maria lichtmis. Wie lichtmis zegt,
denkt ook aan … pannenkoeken. Ik mocht reeds het
nieuwe recept beoordelen, gewoon super lekker.
Ook Valentijn zal voor de nodige sfeer zorgen, ik waan
me nu al in de liefdesstad bij uitstek, Parijs! Chapeau
voor iedereen die steeds zorgen voor de warme
aankleding.
Meer details van de andere activiteiten kan je verder
vinden in dit nummer.
Graag sluit ik af met de wensen die ik reeds uitsprak
tijdens de Nieuwjaarsreceptie:

Mensen hebben mensen nodig
 om elkaar te dragen,
en elkaar tot leven te brengen.

 Mensen hebben elkaar nodig
 om voor elkaar op te komen,
om samen te werken aan welzijn
 vrede en geluk.

 Mensen hebben elkaar nodig
 om te delen met elkaar,
 welvaart, inzet en bekommernis
 voor de minst bedeelde eerst.
 Kortom om elkaar lief te hebben

Ik wens dat jullie in het komend jaar zo
 een mens zijn en mensen mogen ontmoeten
 die dat voor jullie zijn.
Warme groet.
Frans

Algemeen directeur
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Pastoraal 
Neem even de tijd…
Neem even de tijd, 
héél even maar, 
om je naaste te zien 
en te ontmoeten op je weg.
 
Neem even de tijd, 
héél even maar, 
om in stilte 
zijn schepping te bewonderen.
 
Neem je tijd, 
héél even maar, 
om te denken 
dat elke dag een gave, 
maar ook een opgave is.
 
Neem zeker de tijd, 
héél even maar, 
om te kijken 
waar je helpen kunt, 
om te zien 
wie je kunt bemoedigen.

Neem ook de tijd, 
om gelukkig te zijn, 
uit jezelf te treden 
en ruimte aan anderen te geven.
 
Neem zeker de tijd, 
héél even maar 
en soms wel wat meer, 
om Hem te danken, 
om het leven te vieren, 
om het brood te breken en te delen, 
zo kun je gesterkt weer verder, 
je levensweg lang...
 

 

 kalender
elke zondag is er eucharistieviering in de
polyvalente ruimte om 10u.
We beginnen met iets nieuws: 
halfweg januari starten we voor de
geïnteresseerden met een
bezinningsmoment per afdeling in de
kleine kapel. Je hoort er nog meer van.
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Antoinette Booy • 2/02/1929
Michel Dewanckele • 2/02/1929
Paulette Hanseeuw • 2/02/1936
Marguerite Sinnesael • 2/02/1928
Maria Baele • 4/02/1943
Mariëtte Vanwalleghem • 5/02/1935
Monique Mestdagh • 6/02/1937
Erna Cockelaere • 13/02/1946
Martha Mylle • 13/02/1948
Reginald Ver Eecke • 15/02/1941
Inette Vandenbroere • 17/02/1929
Paula Degryse • 21/02/1928
Roger Coudeville • 26/02/1940
Lisette Vermeulen • 29/02/1944

Bewoners

Hiep Hiep Hoera

Jurka Dewilde • 1/02/1968
Kristel Rosseel • 15/02/1972
Katrien Vanthournout • 27/02/1969

Personeel

Simonne Strubbe • 21/02/1934
Gaw's

Proficiat!
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Tampere Georges • 13/01/2023, woonde in Eernegem
Willy Dewachter • 19/01/2023, woonde in Gistel 

Nieuwe bewoners
Welkom!
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Weetjes
Februari:

Er een simpel trucje bestaat om te weten of het al dan niet een

schrikkeljaar is? Als je het jaartal kan delen door 4 is het een

schrikkeljaar, en telt februari 29 dagen. Indien dit niet het geval is

telt februari 28 dagen.

30 februari wordt aangeduid als een niet bestaande datum, maar

deze toch al 3 keer is voorgekomen in de geschiedenis?

Bij de romeinen van 45 v.C. tot 8 na Christus telde februari

standaard 29 dagen. Bij een schrikkeljaar waren dat er 30.

Bij de Zweden die rond 1700 de schakel maakten van de

juliaanse naar de gregoriaanse kalender, sloegen toen een

schrikkeljaar over. In 1712 werd beslist om toch bij de juliaanse

kalender te blijven waardoor ze toen een extra dag inriepen.

In de Sovjet unie kwam er een kalender met 5 daagse

werkweken. Om deze te laten overeenkomen met de kalenders

van de rest van europa, was het nodig om in 1930 een 30e

februari in te roepen. Maar door uitval van machines werd de 5

daagse werkweek terug afgelast en heeft 30/2/1930 toch niet

plaatsgevonden

2e maand van het jaar
Telt 28 dagen in een gewoon jaar, 29 dagen in
een schrikkeljaar. En is hiermee de kortste
maand van het jaar
Wordt ook wel sprokkelmaand,
schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand en 
 regenmaand genoemd
De sterrenbeelden van januari zijn Waterman
en Vissen.

Op 14 februari vieren we Valentijn. 
Vanaf 19 februari tot 21 februari vieren we
carnaval. 
Woensdag 22 februari: Aswoensdag

.
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Wist je dat: 

Feestdagen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterman_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(sterrenbeeld)


26 februari 1993 - 30 jaar geleden:
De bomaanslag op het World Trade Center in
1993 was een terroristische aanslag die
plaatsvond op 26 februari 1993 bij het World
Trade Center in de Amerikaanse stad New
York. Bij de aanslag werd een autobom tot
ontploffing gebracht in de parkeerkelder
onder de North Tower. Er vielen 6 doden en
1042 gewonden

Weetjes
Februari door de jaren heen

2 februari 2013 - 10 jaar geleden:
De Belgische veldrijder Sven Nys wordt in het
Amerikaanse Louisville voor de tweede maal
wereldkampioen. Bij de vrouwen wordt de
Nederlandse Marianne Vos voor de zesde maal
wereldkampioene.
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Commander: Rick Husband, US
Pilot: William McCool, US
Mission Specialist: Kalpana Chawla, US
Mission Specialist: Laurel Clark, US
Payload Specialist: Ilan Ramon, Israël
Mission Specialist: David Brown, US
Payload Commander: Michael Anderson, US

1 februari 2003- 20 jaar geleden:
De Spaceshuttle Columbia ontploft op 60 kilometer
hoogte tijdens terugkeer naar de aarde. Aan boord
waren:

.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomaanslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973-2001)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autobom
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_Tower_van_het_World_Trade_Center
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldrijden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sven_Nys
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louisville_(Kentucky)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschappen_veldrijden_2013
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marianne_Vos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaceshuttle_Columbia


Voor altijd in ons hart

Margaretha Cremery
† 4/01/2023

Margaretha werd geboren op 17 april
1928 en woonde bij ons sinds 17
december 2020. Zij verbleef in kamer
003 op Avondlach.

Gedicht rond afscheid
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.

We nemen afscheid van...
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De directie, Raad van Bestuur, het personeel, de zusters
en de bewoners van het WZC Sint-Anna bieden de
families hun christelijke deelneming aan.
 



Personeel van de maand
Anja en Debbie
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Wij zijn Anja en Debbie. Debbie links op de foto en Anja rechts op de
foto.

Logistieke medewerkers van Sint- Anna of bij ons gekend als het 
Deco team.

Een goed jaar geleden kwamen wij met het idee om de inkom van St.
Anna te versieren. Anja deed dit al op haar verdiep en dit zag er telkens
prachtig en gezellig uit. Het gaf ook een thuis gevoel voor de bewoners.
Omdat we dit beiden super graag doen en de vraag van de directie al

eens is gesteld geweest om verder onze decoratie uit te breiden
hebben we het voorstel gedaan ook de inkom te gaan doen. 

 
 
 
 

Dit geeft onmiddellijk een welkomst gevoel en een heel gezellige sfeer
voor zowel de bewoners als de bezoekers. Geen kille klinische

verwelkoming maar een hartelijk warm en huiselijk gevoel. Ook
proberen we het nostalgisch te maken met dingen uit de tijd van toen,

zo zijn er veel mensen die er even bij stil staan en meestal met een lach
terug blikken naar och ja weet je nog….

Het is een super ervaring en we doen het bij elk thema mega graag. Zo
zijn we nu al aan het brainstormen voor Valentijn. We hebben de kans

genomen en we zijn enorm bij dat we de kans krijgen. Zeker als we
steeds blije gezichten zien en super ondersteunende commentaren
krijgen van hoe mooi het telkens is. We blijven nieuwe opstellingen

maken en onze inspiratie is zeker nog niet op.
 

We hebben van elk thema ook een foto gepost op facebook die je kan
je vinden onder de naam Anja en Debbie Deco team. Daar kan je ook

dikwijls onze oproepen vinden van spulletjes die we mogelijks nog
zoeken. Hebben jullie nog leuke spulletjes op zolder staan die jullie niet
meer kunnen gebruiken of nodig hebben en denken jullie hiermee kan

het Deco team zeker iets leuks doen dan mogen jullie deze zeker
afgeven aan de receptie. Zo worden jullie spulletjes weer herbruikt en

zien jullie ze steeds terug en zijn wij jullie super dankbaar bij het
bevorderen van onze decoratie.

Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen, we beloven jullie echt
iets knaps te presenteren.

 
Groetjes Anja en Debbie

 



Overkoepelende activiteiten 
Februari
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Woensdag 1 februari: NM Kaarten en Rummikub met Okra in de cafetaria

Donderdag 2 februari: Maria LIchtmis: NM: We smullen pannenkoeken
 
Vrijdag 3 februari: 14u45 Rolstoeldans
 
Zondag 5 februari: 10u Eucharistie 

Maandag 6 februari: 14u Breiclub in de cafetaria

Dinsdag 7 februari: 14u45 Zangnamiddag
 
Donderdag 9 februari: 14u Breiclub in de cafetaria
 
Vrijdag 10 februari: 14u45 Rolstoeldans
 
Zondag 12 februari: 10u Eucharistie 

Dinsdag 14 februari: -VM Valentijnsaperitief
                                   -15u Optreden Kevin en Romina

Woensdag 15 februari: NM Kaarten en Rummikub met Okra in de cafetaria

Donderdag 16 februari: 14u45 Verjaardagsfeest thema Carnaval
  
Vrijdag 17 februari: 14u45 Rolstoeldans

Zondag 19 februari: 10u Eucharistie 
 
Woensdag 22 februari: VM Aswoensdagviering
 
Vrijdag 24 februari: GEEN Rolstoeldans  
 
Zondag 26 februari: 10u Eucharistie 

Dinsdag 28 februari: 14u45 Grote bingo

Save the date: 

-Zondag 19 maart afhaalontbijt Sint-Anna
 



St-Anna's
Afhaal 
ontbijt

Volwassenen €18
(croissant, puddingkoek, pistolet wit en bruin, 

vers geperst fruitsap, smoothie, gehakt, krabsla, 
kaas, hesp, confituur, thee, yoghurt, granola, fruit, 

ei, chocolade, pannenkoek, zoetigheid,...)
 

Zondag 19/3
Thuisbezorging mogelijk binnen een 
straal van 10km rond St-Anna

Kinderen €8
(Chocoladekoek, sandwich, 
donut, pannenkoek, brikje, fruit, 
chocolade, yoghurt, zoetigheid, 
verrassing,...)

Voorverkoop tot 6/3
te verkrijgen a.h. onthaal 
tijdens de weekdagen 
9u tot 12u & 14u tot 16u 

Wanneer?
Afhaal: 7u tot 9u30
Thuisbezorging: 7u tot 8u of 8u tot 9u

GEORGANISEERD DOOR HET FEESTCOMITÉ
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Geheugenkriebels
Los jij de puzzel op?
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:
Los jij de puzzel op? Deponeer deze pagina voor 23/01/2023 in de doos
aan het onthaal of geef het af aan een medewerker. Wie weet ga jij aan
de haal met een gratis pannenkoek en koffie in de cafetaria. 

Prijsvraag:



Mopjes
Lachen maar....

Vleeseter
U hoeft echt niet bang te zijn, zegt de
oppasser in de dierentuin, de leeuw is héél
tam. Hij is grootgebracht met de fles.
Ik ook, antwoordt één van de bezoekers,
en toch ben ik gek op biefstuk.

De pas in dienst genomen
spoorwegarbeider krijgt de opdracht
om de hoogte van een slagboom te
meten. Hij begint op de slagboom te
klimmen, maar hij glijdt er steeds weer
af. De chef vraagt of het niet
gemakkelijker zou zijn als hij de
slagboom even liet zakken. Nee,
antwoordt de man, want ik moet de
hoogte meten, niet de lengte.
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Weerspreuken

Geeft Lichtmis (2/02) zonneschijn,
dan zal 't een late winter zijn.

Als 't op Sint-Blasius (3/02) regent of waait,
zeven weken dat de wintermolen draait.

Al is sprokkel nog zo fel,
ze heeft vijf schone dagen wel.

Klaar weer op Sint-Silvijn (10/02),
het kan nog twee maanden winter zijn.

Februari is nooit zo goed,
of het vriest 'n voet
en sneeuwt 'n hoed.

Niets van de lente wordt verwacht,
als februari is te zacht.
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Sfeerbeelden
Nagenieten...

17

Nieuwjaarstraktaat
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3-koningenbezoek:

20



19



20



21

Cafeetje op ML

Crea Valentijn



Gymnastiek

Spelletje rummikub
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O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede
 

Pensionstraat 8A, 
8755 Ruiselede


