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MAANDPROGRAMMA 
JUNI 2022 

Vrijdag 3 juni: -10u marktbezoek 
                          -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Vrijwilligers of familie die graag mee gaan wandelen bij 
mooi weer zijn welkom. Bij slecht weer wordt er ge-
danst. 
 

Zondag 5 juni: -10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 

Vrijdag 10 juni: -10u marktbezoek 
                          -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Vrijwilligers of familie die graag mee gaan wandelen bij 
mooi weer zijn welkom. Bij slecht weer wordt er ge-
danst. 
 

Zondag 12 juni:-10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Maandag 13 juni: 10u30 vaderdagaperitief 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners te 
bedienen. 
 

Woensdag 15 juni: 14u45 Grote bingo op mz 
Hier kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken bij de 
transfers van bewoners+ bewoners helpen bij de bingo 
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 Vrijdag 17 juni: -10u marktbezoek 
                             -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Vrijwilligers of familie die graag mee gaan wandelen bij 
mooi weer zijn welkom. Bij slecht weer wordt er ge-
danst. 
 

Zondag 19 juni: 10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 

Donderdag 23 juni: 14u45 verjaardagsfeest 
Vrijwilligers die graag dansen zijn welkom 

 

Vrijdag 24 juni: 14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Vrijwilligers of familie die graag mee wandelen zijn wel-
kom 
 

Zondag 26 juni: 10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 

Naast hulp bij deze overkoepelende activiteiten kunnen 
we ook steeds hulp gebruiken van vrijwilligers voor za-
ken zoals: 
 Maaltijden aan huis brengen 
 Hulp bij activiteiten op de afdelingen 
 Hulp bij maaltijden 
 ... 
Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij ons of wens je meer  
info, neem dan contact op met Emmy: 
emmy.simaey@curando.be of  0473/65 07 96 
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De wandelvrienden gaan terug met onze bewoners 
wandelen van vrijdag 29 april 2022 tot half oktober 
2022, dit wekelijks op vrijdagnamiddag van 14u45 tot 
15u45. 
 
Wilt u ook graag mee wandelen met uw familielid, ken-
nis of om het even welke bewoner, gelieve dit door te 
geven aan Emmy, coördinator vrijwilligers. Het is niet 
noodzakelijk dat u elke week deelneemt.  
 

Hoe meer wandelvrienden, hoe meer vreugde ! 
 
   

WANDELVRIENDEN 
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Juni is de zesde maand van het jaar in de gregoriaanse 

kalender. De maand heeft 30 dagen. Er zijn geen ande-

re maanden in eenzelfde jaar die op dezelfde dag van 

de week beginnen als juni.  

 

Juni wort ook wel zomermaand of rozenmaand of 

maand van het heilig hart genoemd 

 

Gebeurtenissen: 

 5 juni: wereldmilieudag 

 Rond 21 juni: Zomerzonnewende  

 21 juni: start van de zomer 

 24 juni: Sint-Jan (geboorte van Johannes de Doper) 

 24 juni: Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus.  

 

De sterrenbeelden van juni zijn Tweelingen en Kreeft
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Juni door de jaren heen:  

 

6 juni 2012, 10 jaar geleden: 

Tweede en laatste Venusovergang in de 21e eeuw. 

Een Venusovergang (of transit van Venus) is het ver-

schijnsel dat vanaf de aarde gezien de pla-

neet Venus voor 

de zon langs schuift . De vol-

gende venusovergang wordt 

geschat in het jaar 2117 en 

in 2125. 

 

19 juni 2002, 20 jaar geleden:  

Steve Fossett begint aan zijn 

6e soloballonvlucht rond de 

wereld. Deze keer slaagt hij 

hier ook in.  
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22 juni 1992, 30 jaar geleden: 

2 skeletten die opgegraven werden in 

Jekaterinenburg  (Rusland)  worden 

geïdentificeerd. Ze blijken de restanten 

te zijn van tsaar Nicolaas II en diens 

vrouw. Tsaar Nicolaas II was de laatste 

tsaar van Rusland. Hij heerste van 

1894 tot 1917. Tsaar Nicolaas II werd 

samen met zijn gezin en enkele be-

dienden doodgeschoten.  

 

10 juni 1982, 40 jaar geleden:  

Paus Johannes Paulus II bezoekt Argen-

tinië. Eind mei bezocht de kerkvorst al 

Engeland. In beide staten pleit de paus 

voor een vreedzame regeling van het 

conflict over de Falklandeilanden. Het 

is voor het eerst in de moderne tijd dat 

het hoofd van de rooms-katholieke kerk te gast is in lan-

den van oorlog.  
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Neem jij soms verschillende taken op zoals bijvoorbeeld on-
derhoud van de tuin van je ouders of buren, een kennis of fa-
milielid voeren naar het ziekenhuis, de nachtopvang voor je 
broer die tijdelijk niet alleen kan zijn, het repareren van een 
lekkende kraan… . Reken dan op Welbi.   
  
Op 15 maart lanceerden Curando en haar partners Ferm en 
Cevi een gloednieuwe dienstverlening: Welbi. Dit is een uniek 
online platform dat toelaat om eenvoudig en automatisch 
verzekerd helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan 
te bieden. Dit omvat zowel hulp bij kleine klusjes binnen en 
buiten, vervoer, digitale ondersteuning, hulp bij het shoppen, 
een babbel of het voorzien van een babysit.  
  
Via je smartphone of met de computer kan je Welbi heel een-
voudig gebruiken. Welbi brengt mensen uit de buurt samen 
zodat ze elkaar kunnen helpen. Ondertussen registreerden 
zich reeds meer dan 2000 mensen. 
  
Misschien ken jij wel familieleden, buren, jongeren… die zelf 
een handje willen helpen in de buurt en hierbij graag een 
centje bijverdienen? Dat kan, Welbi is een erkend deel-
platform, dit betekent dat je tot 6.540 euro (bedrag 2022) 
mag bijverdienen aan een fiscaal gunstig tarief.  Reeds vanaf 
16 jaar kan je actief zijn op Welbi.   
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 Wat heeft Welbi te bieden?   

-Tijdens de Welbi-activiteiten ben je automatisch verzekerd.    
-Welbi is gemakkelijk te gebruiken en is fiscaal voordelig voor wie 
wil helpen.   
-Het is goedkoop en betrouwbaar voor wie helpende handen 
zoekt.  
-Het platform is erkend door de federale overheid.   
  
Welke diensten kan je via Welbi aanvragen of waarmee kan je 
anderen van dienst zijn?   

  
 
Hoe werkt het?   
Heel eenvoudig: Je surft naar de website www.welbi.be of down-
loadt de Welbi-app via de Google Play Store of via de Apple Store 
en je kan meteen aan de slag.  
  
Welbi-punt, ook in jouw buurt!  
Heb je vragen? Wens je meer informatie?  
Maak een afspraak met Emmy om langs te komen in ons Welbi-
punt in Wzc Herdershove, Sint-Pieters Brugge of wzc Sint-Anna, 
Eernegem. 
Dit kan op 0473/65 07 96 of via emmy.simaey@curando.be  

  

http://www.welbi.be/
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PASTORAAL 
Wijsheid 
 

Wijs en mild in de doude dag 
Misschien wel een wens, 
Niet altijd werkelijkheid. 
 

We kunnen ook anders zijn. 
Anders geworden door de loop van ons leven. 
In de oude dag komen we oog in oog 
Met onze beperkingen, onze broosheid 
 

We stuiten op grenzen: 
De grenzen van onze idealen, 
De grenzen van ons lichaam. 
Die grenzen kunnen ons bedroeven. 
 

We kunnen het daar moeilijk mee hebben. 
Het is niet eenvoudig 
Onze beperkingen te aanvaarden. 
 

Misschien is het wijsheid: 
Onze beperkingen onder ogen zien, 
omgaan met onze broosheid 
niet volmaakt 
 

wijsheid is steeds groeien in menselijkheid 
en onze kwetsbaarheid aanvaarden. 
 
Naar Marinus van den Berg 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 27/04/2022 mochten we HERBERT ROMMEL in het 
WZC verwelkomen. Herbert werd geboren op 
19/07/1942. Vroeger woonde hij in de Rommelstraat 
in Eernegem. Nu woont hij in kamer 112 op Middag-
zon. 
 

Op 28/04/2022 mochten we GODELIEVE PANCKOUCKE 
in het WZC verwelkomen. Godelieve werd geboren op 
09/03/1929. Vroeger woonde zij in de Achterstraat in 
Eernegem. Nu woont zij in kamer 219 op Morgenlicht. 
 

Op 3/05/2022 mochten we REGINALD VER EECKE in 
het WZC verwelkomen. Reginald werd geboren op 
15/02/1941. Vroeger woonde hij in de Wilgenlaan in 
Eernegem. Nu woont hij in kamer 121 op Middagzon. 
 

Op 10/05/2022 mochten we MARCEL LIEVENS in het 
WZC verwelkomen. Marcel werd geboren op 
09/03/1929. Vroeger woonde hij in de Achterstraat. 
Nu woont hij in kamer 147 op Middagzon. 
 

Op 23/05/2022 mochten we JOANNA DE BEIR in het 
WZC verwelkomen. Joanna werd geboren op 
24/04/1937. Vroeger woonde zij in Bekegem. Nu 
woont zij in kamer 220 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 
ALICE     GADEYNE    07/06/1930 
LISETTE    LAGAE     07/06/1931 
GILBERT    DEBUYSERE   17/06/1934 
HENRI     POTTIER    21/06/1928 
RITA     WILS     22/06/1964 
GODELIEVE   PANCKOUCKE   23/06/1944 
MARIETTE    DUCLOS    24/06/1937 
JOSEPH    VAN DE VELDE  26/06/1929 
HENRIETTE   CLYBOUW    29/06/1930 
MARIA     TILLEMAN    29/06/1928 
 
 
 
 
 
 
ANNA     DEMOOR    02/06/1942 
FIRMIN    ROSSEEL    02/06/1924 
ANDRE    CLAUW    28/06/1928 
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AMBER    HERMANS    05/06/1998 
FRANK     VALLAEYS    06/06/1970 
KATHLEEN    LOGGHE    06/06/1962 
EGZONA    HASANI    06/06/1999 
LINDSAY    COUCKE    06/06/1986 
VANESSA    MELCKENBEEK  09/06/1979 
SARAH     PASSCHYN    11/06/1984 
MARIJKE    VANOVERSCHELDE 16/06/1965 
TATIANA    CONSTANT   16/06/1989 
BIANCA    DEGRAEVE   18/06/1973 
FRANS     BOONE    16/06/1964 
VALBONA    SELIMI     29/06/1996 
 



 

St. Anna Klapper juni 2022  13 

We gedenken  
Maria De Schagt 

 

°29 januari 1929    + 15 mei 2022 
 

Maria woonde bij  
ons sinds 12 januari 2018.   
Zij verbleef op kamer 220, 
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. 

OVERLIJDENS 

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. 
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WAT VOORBIJ IS... 

Buiten op terras zitten: 
 
 
 
 
 
 
 

Palmzondag: 
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Witte donderdagviering: 

Goede vrijdagviering: 
 
 
 
 
 
 

 
Paasviering: 
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Marktbezoek met paashaas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bloembollen planten: 
 

 



 

St. Anna Klapper juni 2022  17 

Marktbezoek: 
 
 
 
 
 
 
 

Crea schilderen van bloemen: 

Gezelschapsspelen: 
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Gymnastiek met elastiek: 
 
 
 
 
 
 
 

Crea: schilderen van bloemen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gymnastiek: 
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Bezoek paashazen: 
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OPLOSSING  
MEI 

Onze winnaar is Versluys Paula (K105) 
 

Paula mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

IN MEI LEGGEN ALLE VOGELS EEN EI 
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PRIJSVRAAG JUNI 

Los bovenstaande rebus op. Vul het in op de antwoord in 
op het antwoordstrookje. Dien het strookje in door dit in 
de doos te deponeren aan het onthaal of deze af te ge-
ven aan een personeelslid. 
De winnaar wordt bekendgemaakt in het volgende boek-
je en kan dan genieten van een kopje koffie met pannen-
koek in de cafetaria. 

Antwoord: _ _    _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _  
                    _ _ _    _ _. 
Naam:  
Tel: 
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MOPJES 
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WEERSPREUKEN 

Sint-Medardus (8/6), heilige man, 
spaar ons van regen, als het kan. 

Zes weken koud en nat, 
dat deugt voor land noch stad. 

Laat de wolken maar verdwijnen 
en het zonneke weer schijnen. 
Maak het weertje zoet en fijn, 

wij zullen u erkentelijk zijn. 
 

Sint-Barnabas (11/6) maait het gras. 
 

Sint-Antonius (13/6) nat, 
de boer drinkt van verdriet zich zat. 

 
Regenboog in de morgen, 
laat dan je hartje zorgen. 

Regenboog in de avondstond, 
leg dan je hoofdje gerust op de grond. 

 
Regen uit het oosten, 

48 uur zonder vertroosten. 
 

Juni koud en guur, 
alles wordt duur. 


