MAANDPROGRAMMA
MEI 2022
Vrijdag 6 mei: 14u45 Wandelen of rolstoeldans
Vrijwilligers of familie die graag mee gaan wandelen bij
mooi weer zijn welkom. Bij slecht weer wordt er gedanst.
Zondag 8 mei: 10u Eucharistie
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van
en naar de eucharistie te brengen
Maandag 9 mei: 10u30 Moederdagaperitief
Hier kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken om bewoners te bedienen met een hapje en een drankje
Vrijdag 13 mei: 14u45 Wandelen of rolstoeldans
Vrijwilligers of familie die graag mee wandelen zijn welkom
Zondag 15 mei: 10u Eucharistie
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van
en naar de eucharistie te brengen
Vrijdag 20 mei: 14u45 Wandelen of rolstoeldans
Vrijwilligers of familie die graag mee wandelen zijn welkom
Zondag 22 mei: 10u Eucharistie
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van
en naar de eucharistie te brengen
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Maandag 23 mei: 14u45 Grote bingo op mz
Hier kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken bij de
transfers van bewoners+ bewoners helpen bij de bingo
Dinsdag 24 mei: 14u45 verjaardagsfeest
Vrijwilligers die graag dansen zijn welkom
Vrijdag 27 mei: 14u45 Wandelen of rolstoeldans
Vrijwilligers of familie die graag mee wandelen zijn welkom
Zondag 29 mei: 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 zaken 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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WANDELVRIENDEN
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, kennis 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 !
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Mei is de vijfde maand in de Gregoriaanse kalender.
De maand mei telt 31 dagen.
Mei zou vernoemd zijn naar de Griekse godin Maia. Andere namen voor de- maand mei zijn de bloeimaand of
de Mariamaand.
In mei wordt het weer eindelijk warmer. Toch moet
men in mei ook
rekening houden met de ijsheiligen. Zolang die niet
voorbij zijn, kan het nog steeds vriezen en erg koud zijn.
In mei lengen de dagen met 1 uur en 40 minuten.
Gebeurtenissen in mei:

1 mei: dag van de arbeid

Mei is vaak de maan bij uitstek voor communies en
lentefeesten

8 mei: Moederdag

11 tot 14 mei: ijsheiligen, laatste dagen waar nachtvorst kan voorkomen

26 mei: onze lieve heer hemelvaart, op die dag
wordt het ten hemel stijgen van Jezus gevierd.

31 mei: Maria-visitatie of Maria Middelares
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We zijn fier te mogen meedelen dat een nieuw project
van Curando, nl. “Welbi” op 15 maart van start gaat.
Welbi is een online platform dat Curando opstart, waarbij mensen uit elkaars buurt elkaar kunnen helpen.
Concreet kan je via het Welbi platvorm diensten aanbieden vb. tuinonderhoud, boodschappen, oppas, …
of diensten vragen vb scheren
van de haag, apotheekbezoek, babysit,…
en dit tegen een billijke vergoeding.
Gaandeweg zullen we het
werkingsgebied van Welbi uitbreiden.
Via Welbi kan men bijverdienen onder een fiscaal gunstig belastingtarief van 10,7%. Welbi berekent dit bedrag en stort het ook automatisch door naar de belastingsdienst.
Belangrijk: Men is automatisch verzekerd voor de taken
die men binnen Welbi uitvoert. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich op
Welbi aanmelden als aanbieder
van hulp, maar eveneens als aanvrager van hulp.
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Neem jij soms verschillende taken op zoals bijvoorbeeld onderhoud van de tuin van je ouders of buren, een kennis of familielid 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 eenvoudig 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 deelplatform, 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.

St. Anna Klapper mei 2022

6

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 downloadt 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 Welbipunt in Wzc Herdershove, Sint-Pieters Brugge of wzc Sint-Anna,
Eernegem.
Dit kan op 0473/65 07 96 of via emmy.simaey@curando.be
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PASTORAAL
Zoals hij kan spreken
Zoals hij kan spreken
Met zijn ogen
Zo bedreven worden
Wij in het lezen.
Hij was welbespraakt.
Blij en gewillig
Leren we al zijn talen.
Uit: de vadergedichten
Rosemie Mels
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NIEUWE BEWONERS
Op 5/04/2022 mochten we EDUARD VYVEY in het
WZC verwelkomen. Eduard werd geboren op
29/10/1928. Vroeger woonde hij in zorgflat 210, samen met zijn echtgenote Tyvaert Mariëtte. Nu woont
hij in kamer 208 op Morgenlicht.
Op 7/04/2022 mochten we MARINA NOBELS in het
WZC verwelkomen. Marina werd geboren op
21/08/1938. vroeger woonde zij in zorgflat 208, samen met haar echtgenoot Verplancke Gustaaf. Nu
woont zij in kamer 221 op Morgenlicht.
Op 13/04/2022 mochten we MAURICE TOURLOUSE in
het WZC verwelkomen. Maurice werd geboren op
17/08/1934. Vroeger woonde hij in de Kapelhoek in
Eernegem. Nu woont hij in kamer 112 op Middagzon.
Op 19/04/2022 mochten we PAULA DEGRYSE in het
WZC verwelkomen. Paula werd geboren op
21/02/1928. Vroeger woonde zij in de Stationsstraat
in Eernegem. Nu woont zij in kamer 144 op Middagzon.
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VERJAARDAGEN
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze
maand wensen we van harte proficiat:
EDUARD
ANGELE
ROGER
EDDY
MARCELLA
LISETTE
ANSEDIE

BEUSELINCK
CLYBOUW
SANDERS
VERPLANCKE
DEKEYSER
ROSSEEL
VANOVERBEKE

05/05/1934
12/05/1933
20/05/1933
23/05/1958
24/05/1934
27/05/1938
28/05/1926

GODELIEVE
MARIETTE

GRAUWET
TYVAERT

26/05/1932
27/05/1932

ANNELORE
ETIENNE
TIM
MARTINE

DUMAREY
MOSCOU
VALLE
CALEBOUT

07/05/1979
15/05/1972
18/05/1984
27/05/1965
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OVERLIJDENS

We gedenken
Rosa Van Daele
°10 mei 1931

+ 2 april 2022

Rosa woonde bij
ons sinds 28 juli 2017.
Zij verbleef op kamer 241,
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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We gedenken
Fernand Riemaeker
°28 maart 1941

+ 4 april 2022

Fernand woonde bij
ons sinds 1 februari 2021.
Hij verbleef op kamer 112,
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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We gedenken
Angela Vantomme
°10 juni 1934

+ 18 april 2022

Angela woonde bij
ons sinds 21 november 2018.
Zij verbleef op kamer 104,
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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We gedenken
Frans Piolon
°22 april 1928

+ 22 april 2022

Frans woonde bij
ons sinds 10 mei 2021.
Hij verbleef op kamer 147,
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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We gedenken
Lena Deblauwe
°5 juni 1939

+ 23 april 2022

Lena woonde bij
ons sinds 2 juni 2021.
Zij verbleef op kamer 121,
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.
De directie, Raad van Bestuur, het personeel, de zusters
en de bewoners van het WZC Sint-Anna bieden de families hun christelijke deelneming aan.
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OPLOSSING
APRIL

Onze winnaar is Eddy Verplancke (K024).
Eddy mag de prijs komen afhalen aan de receptie.
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PRIJSVRAAG MEI

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 geven aan een personeelslid.
De winnaar wordt bekendgemaakt in het volgende boekje en kan dan genieten van een kopje koffie met pannenkoek in de cafetaria.
Antwoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _.
Naam:
Tel:
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MOPJES
Jantje zit op school. De meester zegt: ‘Morgen moet je
de eerste drie letters van het alfabet kennen.’ De
schoolbel luidt en Jantje gaat naar huis. Hij vraagt aan
zijn vader die voetbal aan het kijken is: ‘Wat is de eerste
letter van het alfabet?’ Zegt zijn vader: ‘Shit’, want de
tegenpartij scoort net. Dan gaat hij naar zijn zus en
vraagt: ‘Wat is de tweede letter van het alfabet?’ Zijn
zus zegt: ’Barbieclub’, want ze is net met de Barbies aan
het spelen. Dan gaat hij naar zijn broer en vraagt: ‘Wat
is de derde letter van het alfabet?’ Zegt hij: ‘Olé olé olé
olé’, want hij wint net met een computerspelletje. Jantje komt de volgende dag op school. De meester vraagt:
‘Wat is de eerste letter van het alfabet?’ Zegt Jantje:
‘Shit.’ Dan zegt de meester: ‘Van wie heb je die taal?’
Zegt Jantje: ‘Van de Barbieclub.’ De meester zegt: ‘En
nu naar de gang.’ Antwoordt Jantje: ‘Olé, olé, olé, olé!
~
Wat is het lievelingsijsje van een astronaut?
Antwoord: Een raket!
~
Een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker: 'Hoeveel kost een druppel benzine?' Zegt de
medewerker: 'Een druppel is gratis, meneer.' 'Mooi,
druppel mijn auto dan maar eens lekker vol', zegt de
man.
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WEERSPREUKEN
Een landman, trouw aan de mode,
mist met Sint-Jan (6/05) zijn pels nog node.
‘s Nachts veel sterren aan de lucht,
overdag de was droog in een zucht.
Al wil het in mei nog wel eens vriezen,
met Servatius (13/05) pakt de vorst zijn biezen.
In mei zacht en sappig gras.
geeft veel goede melk in ‘t glas.

Is in de mei de temp te hoog,
houden we de zomer niet droog.

St. Anna Klapper mei 2022

19

