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MAANDPROGRAMMA 
NOVEMBER 2022 

Vrijdag 4 nov: -14u45 kerkhofbezoek 
Indien het weer het toelaat gaan we te voet naar het 
kerkhof van Eernegem. Hierbij kunnen we hulp van vrij-
willigers/familie gebruiken om bewoners te begeleiden. 
  
Zondag 6 nov:-10u Eucharistie 
 
Maandag 7 nov: -15u Gedachtenisviering overleden 
bewoners 
 
Zondag 13 nov:-10u Eucharistie 
 
Dinsdag 15 nov: -14u30 Ontspanningsnamiddag m.m.v. 
Samana (optreden in de cafetaria) 
 
Woensdag 16 nov: -Rummikub en kaarten Okra in de 
cafetaria 
 
Vrijdag 18 nov: -14u30 Ontspanningsnamiddag m.m.v. 
Okra (optreden in de cafetaria) 
 
Zondag 20 nov: -10u Eucharistie 
 
Maandag 21 nov: 14u45 grote bingo op MZ 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken van vrijwilligers om 
voor de transfers van bewoners + begeleiden van bewo-
ners bij de bingo. 
 
Woensdag 23 nov: Sintbezoek 
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Donderdag 24 nov: -14u Lingerieverkoop in de cafetaria 
 

Vrijdag 25 nov: 14u15 crea kerstmarkt op mz 

 
Zondag 27 nov: -10u eucharistie 
                          -NM Rode Duivels op groot scherm (op MZ) 
 
Dinsdag 29 nov: -14u45 verjaardagsfeest met jukebox in 
de cafetaria. Vrijwilligers en familie die graag mee- 
dansen zijn welkom. 
 
 
 
 
 

Save the date: 
Kerstmarkt Sint-Anna 2-3 en 4 december van 14u-17u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

St. Anna Klapper november 2022  3 

November, ook wel slachtmaand, bloedmaand of ne-

velmaand genoemd, is de elfde maand van het jaar in 

de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. 

De naam komt van novem, het Latijnse woord voor 

"negen". November was oorspronkelijk de negende 

maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar 

tot 153 v.Chr. op 1 maart begon. In historische bronnen 

tot midden in de 19e eeuw wordt de maand dan ook 

wel als 9ber afgekort. 

 

In november korten de dagen met 1uur en 19 minuten 

 

 

Dag Maand Zon op Zon onder 

1 november 7.34 17.09 

10 november 7.51 16.54 

20 november 8.08 16.40 

30 november 8.24 16.30 
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1 november: Allerheiligen 

Allerheiligen is een christelijk 

feest ter nagedachtenis aan al-

le heiligen en martelaren. In 

de Rooms-Katholieke Kerk en 

in de Anglicaanse Kerk wordt Allerheiligen gevierd op 1 

november, in de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt dit ge-

vierd op de eerste zondag na Pinksteren.  

 

2 november: Allerzielen 

Allerzielen wordt gevierd op 2 november, de dag na Al-

lerheiligen. Met Allerzielen worden de overledenen 

herdacht. De nabestaanden plaatsen bloemen op het 

graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat, als er een 

parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje 

wordt opgehangen met daarop de naam van de overle-

dene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie 

van de overledene naar de mis om het kruisje in ont-

vangst te nemen.  

 

 

Gebeurtenissen in November 
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11 november: wapenstilstand  

Op 11 november 1918 werd 

het feitelijke einde van de oor-

log ingeluid, waardoor de ge-

vechten van de Eerste Wereld-

oorlog ophielden. In diverse 

landen is dit een officiële feestdag, zoals in België en 

Frankrijk. In België herdenkt men jaarlijks op 11 novem-

ber de soldaten die in de Eerste en Tweede Wereldoor-

log sneuvelden. De traditie wordt tot vandaag in ere ge-

houden. 

 

11 november: Sint-Maarten 

Sint-Maarten wordt in sommige delen van België, ge-

vierd. Het is de naamdag van Martinus van Tours en 

wordt ook Sint-Martinus, 

Sinte-Marten, Sinter Merte 

of Sinte-Mette genoemd. 

Sint-Maarten werd bekend 

doordat hij als soldaat de helft van zijn mantel gaf aan 

een arme bedelaar en na een droom koos om verder te 

leven als een christen. De invulling die aan dit feest ge-

geven wordt verschilt van streek tot streek.  
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15 november: Koningsdag in België 

Koningsdag is in België een 

feest ter ere van de koning. Het 

wort jaarlijks gevierd. Vroeger 

had koningsdag andere namen, 

Naamfeest van Zijne Majesteit 

de Koning of Feest van de Dynastie. De koning van Bel-

gië is op dit moment Filip Van België.  
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November door de jaren heen 
 

7 november 2012, 10 jaar geleden 

Democraat Barack Obama wordt bij de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen verkozen 

voor een tweede termijn 

als president. 

Hij was de 44e president van de 

Verenigde Staten, in functie van 20 

januari 2009 tot 20 januari 2017 ge-

durende twee ambtsperiodes. Hij 

was de eerste Amerikaanse president van (deels) Afri-

kaanse afkomst.  

 

3 november 2002, 20 jaar geleden 

Premier Guy Verhofstadt wordt met 

de fiets aangereden door een auto op 

een rotonde in Bachte-Maria-Leerne, 

een deelgemeente van Deinze. Hij 

brak hierdoor zijn elleboog. Guy Ver-

hofstadt was tussen 1999 en 2008 

premier van België en zetelt van 2009 

tot op heden in het Europees Parlement.  
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3 november 1992, 30 jaar geleden 

Bill Clinton verslaat George H.W. Bush in 

de presidentsverkiezingen in de VS.  

Hij was de 42e president van de Verenig-

de Staten van 1993 tot 2001.  

 

26 november 1982, 40 jaar geleden 

Toos van der Valk, vrouw 

van Gerrit van der Valk van het 

familiehorecaconcern Van der 

Valk, wordt vanuit haar huis 

in Nuland ontvoerd door drie 

Italiaanse criminelen. Na betaling van 12 tot 13 miljoen 

gulden (ongeveer 5,5 miljoen euro) aan losgeld is ze 

drie weken later weer vrij. Later die maand werden de 3 

Italiaanse criminelen opgepakt.  
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PASTORAAL 
Toen de zon me in het avondlicht riep 
De nacht me in haar duister greep 
En vasthield tot het rood heel diep 
Veranderde in een laatste streep 
 
 
Toen voelde ik de antwoorden op al mijn vragen 
Dwars door het verdriet en de nevels heen 
Ik voelde me geborgen en gedragen 
Naar waar de morgen scheen 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 30/09/2022 mochten we FIRMIN LAMMENS in het 
WZC verwelkomen. Firmin werd geboren op 
12/04/1933. Vroeger woonde hij in Torhout. Nu 
woont hij in kamer 017 op Avondlach. 
 
Op 14/10/2022 mochten we ANDRE BAILLEUL in het 
WZC verwelkomen. André werd geboren op 
27/07/1935. Vroeger woonde hij in Heuvelland. Nu 
woont hij in kamer 221 op Morgenlicht. 
 
Op 24/10/2022 mochten we ANDREE SAUVAGE in het 
WZC verwelkomen. Andrée werd geboren op 
31/12/1938. Vroeger woonde zij in Bredene. Nu 
woont zij in kamer 107 op Middagzon. 
 
Op 25/10/2022 mochten we MARGARETHA VAN DER 
SCHUEREN in het WZC verwelkomen. Margaretha 
werd geboren op 30/06/1937. Vroeger woonde zij in 
Galmaarden. Nu woont zij in kamer 232 op Morgen-
licht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

 
HUBERT    ROOS     02/11/1931 
ALMA     STRUBBE    06/11/1929 
MARIA     VAN HEE    11/11/1933 
ADRIANA    CALLENS    19/11/1931 
JACQUELINE   VAN ELSLANDER  23/11/1922 
JUDITH    VANHEE    27/11/1931 
LUC     MORTIER    28/11/1955 
 
 
 
 
 
JEANNETTE   VANWALLEGHEM 15/11/1933 
 
 
 
 
 
ANNICK    CAMMAERT   08/11/1978 
ENATHA    NIKUZE    11/11/1967 
DEBBIE    DE GROOTE   14/11/1983 
KIANA     DEOPERE    21/11/1997 
CARO     DEWANCKELE   26/11/2001 
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We gedenken  
Wilfried Vanraepenbusch 

 

° 13 januari 1930   + 6 oktober 2022 
 

Wilfried woonde bij  
ons sinds 16 april 2021.   
Hij verbleef op GAW 212, 
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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We gedenken  
Agnes Bracquez 

 

° 2 augustus 1934   + 7 oktober 2022 
 

Agnes woonde bij  
ons sinds 27 augustus 
2020.   
Zij verbleef op kamer 
231, 
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  
Christiana Froeyman 

 

° 30 december 1941   + 18 oktober 2022 
 

Christiana woonde bij  
ons sinds 13 november 
2017.   
Zij verbleef op kamer 227, 
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  
Maria Van Hee 

 

° 11 november 1933   + 20 oktober 2022 
 

Maria woonde bij  
ons sinds 29 september 2022.   
Zij verbleef op kamer 116, 
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  
Judith Vanhee 

 

° 27 november 1931   + 20 oktober 2022 
 

Judith woonde bij  
ons sinds 3 juni 2022.   
Zij verbleef op kamer 201, 
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  
Daniël Van Thuyne 

 

° 1 maart 1933   + 24 oktober 2022 
 

Daniël woonde bij  
ons sinds 27 augustus 2020.   
Hij verbleef op kamer 231, 
afdeling Morgenlicht. 

 
 

 
 

Zoals d 
e 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... 
Crea herfst: 

 

 
 
 
 
 

Herfststukjes 
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Crea herfst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstaperitief: 
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Mini-paardjes op bezoek: 
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OPLOSSING  
OKTOBER 

Onze winnaar is Staelens Henriëtte (K110). 
 

Henriëtte mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

HAPPY HALLOWEEN 
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PRIJSVRAAG NOVEMBER 

Kan jij de rebus oplossen? Schrijf het antwoord hieronder en 
deponeer dit strookje voor 21/112022 in de doos aan het ont-
haal of geef het aan een medewerker. Wie weet win jij een 
pannenkoek met koffie in de cafetaria.  

Antwoord:  
Naam:  
Tel: 

    _ _             _ _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _ 

  _ _         _ _ _ _      _ _ _       _ _ _      _ _ _ 

_ _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _      _ _ _ _  
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WEERSPREUKEN 

Wie houdt van wind, 
november mint. 

 
Brengt Sint-Maarten (11/11) zonneschijn, 

het zal een koude winter zijn. 
 

Sint-Liesbet (17/11) zal ons vertellen 
hoe we het in de winter gaan stellen. 

 
Een overvloed aan dauw, 
maakt de hemel blauw. 

 
Als in november het water stijgt, 

gewis dat gij het deze winter 
nog vaker krijgt. 

 
 


