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MAANDPROGRAMMA 

Vrijdag 2 dec: -14u-17u Kerstmarkt Sint-Anna 
 
Zaterdag 3 dec: -14u-17u Kerstmarkt Sint-Anna 
  
Zondag 4 dec:-10u Eucharistie 
                         -14u-17u Kerstmarkt Sint-Anna 
Woensdag 7 dec: -Rummikub en kaarten Okra  
 
Vrijdag 9 dec: -14u45 Rolstoeldansen 
 
Zondag 11 dec:-10u Eucharistie 
                        -15u kerstconcert “one for the road band” 
Woensdag 14 dec: 14u45 Bingo (op eerste verdiep) 
 
Zondag 18 dec: -10u Eucharistie 
 
Dinsdag 20 dec: -Verjaardagsfeest met Freddy 
 
Woensdag 21 dec: -Rummikub en kaarten Okra  
 
Donderdag 22 dec: -Kerstfeest voor alle bewoners 
 
Vrijdag 23 dec: -14u45 Rolstoeldans 
  
Zaterdag 24 dec: -15u Kerstviering: cafetaria gesloten 
 
Vrijdag 30 dec: -Eindejaarsparty met glaasje bubbels en 
                              fotoshoot 
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December, ook wel wintermaand, kerstmaand of don-

keremaand genoemd, is de twaalfde en laatste maand 

van het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 da-

gen. Vanwege de vele feestdagen wordt deze maand 

ook wel de feestmaand genoemd. 

De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', de-

cem. December was oorspronkelijk namelijk de tiende 

maand van het jaar, omdat tot 153 v. Chr. het Romeinse 

kalenderjaar op 1 maart begon. 

 

Gebeurtenissen in december: 

• 6 december: Sinterklaas 

• 21 december: begin van de winter 

• 25 december: Kerstmis 

• 28 december: Dag van de Onnozele kinderen 

• 31 december: Oudejaarsavond 
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6 december: Sinterklaas 

Sinterklaas is een kinder-

feest. In de nacht van 5 

op 6 december doet Sin-

terklaas samen met 

Zwarte Piet zijn ronde 

over de daken. Langs de schoorsteen worden pakjes 

naar beneden gegooid voor de kinderen. Deze vinden 

de cadeautjes 's morgens bij het opstaan.  

 

21 december: begin van de winter 

Rond 21 december valt in het noordelijk halfrond de 

kortste dag van het jaar. Hiermee bedoelt men de tijd 

tussen zonsopgang en zonsondergang.  Dit is het begin 

van de winter. 

 

25 december: Kerstmis 

Op deze dag wordt de ge-

boorte van Jezus herdacht. 

Er worden heel vaak fami-

liebezoekjes afgelegd.  
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28 december: Dag van de Onnozele kinderen 

Op het feest van de Onnozele 

kinderen of Onschuldige kin-

deren herinnert de Katholieke 

Kerk zich het martelaarschap 

van de onschuldige jongetjes 

van Bethlehem, die op last van 

koning Herodes de Grote werden gedood (Mattheus 2, 

16-18). De katholieke traditie leert dat Herodes in zijn 

willekeur daarmee brandend onrecht heeft gedaan.  

 

31 december: Oudejaarsavond 

Het jaar wordt afgesloten met 

een etentje onder vrienden of 

met de familie. Om twaalf uur 

wordt er vuurwerk afgestoken 

en wensen de mensen elkaar 

"Gelukkig Nieuwjaar". Het nieuwe jaar is niet overal op 

dezelfde datum. Dit hangt af van de jaartelling die het 

land hanteert. Zo valt het Chinees Nieuwjaar bijvoor-

beeld in 2023 op 22 januari. 
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December door de jaren heen:  

 

9 december 2012, 10 jaar geleden: 

De Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel wordt 

vervangen door de hogesnelheids-

trein Fyra. De beneluxtrein was actief 

tussen 29 september 1957 en 9 de-

cember 2013. Enkele maanden na-

dien werd deze trein terug in gebruik genomen om van 

Brussel naar Den Haag te reizen. 

 

13 december 2002, 20 jaar geleden: 

De Europese Unie bereikt een akkoord 

over de toetreding van tien landen:  

Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowa-

kije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en  

Cyprus. Deze landen treden toe op 1 mei 2004.  

 

3 december 1992, 30 jaar geleden: 

De eerste sms werd verstuurd. Dit door een medewer-

ker van de Britse telecomopertator Vodafone. Hij stuur-

de “Merry Christmas” naar zijn collega.  
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PASTORAAL 
Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus. 
Voor zijn ouders, Maria en Jozef, was dit 
niet  overbekend.  
Het was integendeel een onverwachte wending in hun 
leven. 
 
Mogen de vier weken voor de 25ste, die we advent noe-
men, 
ook hier en nu een periode zijn van 
onverwachte meevallers…. 
onverwachte ervaringen…. 
onverwachte ontmoetingen…. 
Die zin en betekenis geven. 
 
Advent: hopend op het onverwachte. 
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NIEUWE BEWONERS 
Op 31/10/2022 mochten we ODETTE NYSSEN in het 
WZC verwelkomen. Odette werd geboren op 
27/11/1944. Vroeger woonde zij in Ichtegem. Nu 
woont zij in kamer 227 op Morgenlicht. 
 

Op 31/10/2022 mochten we MARGUERITE SINNESAEL 
in het WZC verwelkomen. Marguerite werd geboren 
op 2/02/1928. Vroeger woonde zij in Koekelare. Nu 
woont zij in kamer 201 op Morgenlicht.  
 

Op 3/11/2022 mochten we MONIQUE DEKEYSER in 
het WZC verwelkomen. Monique werd geboren op 
30/01/1950. Vroeger woonde zij in Eernegem. Nu 
woont zij in kamer 231 op Morgenlicht. 
 

Op 16/11/2022 mochten we GILBERTE HUYGHE in het 
WZC verwelkomen. Gilberte werd geboren op 
30/09/1944. Vroeger woonde zij in Oudenburg. Nu 
woont zij in kamer 116 op Middagzon. 
 

Op 22/11/2022 mochten we ARLETTE STALPAERT in 
het WZC verwelkomen. Arlette werd geboren op 
21/05/1932. Vroeger woonde zij in Gistel. Nu woont 
ze op kamer 226 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

ROLANDA    INGELBRECHT   02/12/1936 
ACHIEL    EECKELOO    17/12/1936 
IRENE     STORME    17/12/1924 
GODELIEVE   BOYSEN    20/12/1932 
HERMAN    VANHEE    20/12/1940 
MARGUERITE   SEYNAEVE    22/12/1933 
GISELE     POPPELIER   30/12/1935 
ANDREE    SAUVAGE    31/12/1938 
 
 
 
 
 

MARIETTE    VANHOOREN   14/12/1928 
 
 
 
 
 

CYNTHIA    ROGIERS    02/12/1992 
STEFANIE    STAELENS    03/12/1987 
SARAH     HALAIN    09/12/1987 
SID      KEMEL     16/12/1995 
PATSY     SINNAEVE    18/12/1965 
EVELIEN    ONRAEDT    27/12/1984 
LIEVEN    VANCOILLIE   29/12/1964 
ANJA     VANDEVYVER   31/12/1972 
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We gedenken  
Denise Slabbinck 

 

° 10 oktober 1938   + 4 november 2022 
 

 

 

Denise is de mama van onze kapster 
Mia. 
 

 
 

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. 

OVERLIJDENS 
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We gedenken  
Fernand Deblauwe 

 

° 23 augustus 1942   + 9 november 2022 
 

 

 

Fernand woonde bij 
ons sinds 21 oktober 2022. 
Hij verbleef op zorgflat 112, 
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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De directie, Raad van Bestuur, het personeel, de zusters 
en de bewoners van het WZC Sint-Anna bieden de fami-
lies hun christelijke deelneming aan. 

We gedenken  
Christiana Nyssen 

 

° 11 april 1931   + 14 november 2022 
 

 

 

Christiana woonde bij 
ons sinds 8 augustus 2022. 
Zij verbleef op zorgflat 226, 
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... 
Verjaardagsfeest “Halloween” 
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Seniorenfeest: 
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Bezoek roofvogels: 
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OPLOSSING  
NOVEMBER 

Onze winnaar is Vandenbossche Jeannette (K009). 
 

Jeannette mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Is november warm en fijn, dan zal het een harde  
winter zijn. 



 

St. Anna Klapper december 2022  18 

PRIJSVRAAG DECEMBER 

Los de puzzel op en doe dit antwoordstrookje voor 
19/12/ 2022 in de doos aan het onthaal of geef het aan 
een medewerker. Wie weet win jij een pannenkoek met 
koffie in de cafetaria.  

Antwoord:  
Naam:  
Tel: 



 

St. Anna Klapper december 2022  19 

WEERSPREUKEN 

Ik sluit het jaar 
en kom met niets dan kwaad op ‘t leste. 

Trek warme kleren aan, 
dat is voor elkeen ‘t beste. 

 
Op de avond van Klaas Kapoen 
legt men wortelen in de klomp 

en rapen in de schoen. 
 

Als ‘t in de advent niet voorwintert, 
vrees dan maar dat maarte nawintert. 

 
Adelheid (16/12) tooit met rijm, 
dat is voor niemand een geheim. 

 
Vloeit in december nog sap in de berk, 

dan wordt de winter wis niet sterk. 
 
 


