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MAANDPROGRAMMA 
JANUARI 2022 

Zondag 2 januari: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Vrijdag 7 januari: GEEN rolstoeldans 
 
Zondag 9 januari: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Dinsdag 11 januari: 14u Nieuwjaarstraktaat op alle af-
delingen. Hierbij kunnen we hulp gebruiken van vrijwil-
ligers om drank en versnaperingen te helpen uitdelen 
aan de bewoners 
 
Vrijdag 14 januari: 14u45 Rolstoeldans MZ en AL 
Vrijwilligers of familie die graag meedoen aan het rol-
stoeldansen zijn welkom  
 
Zondag 16 januari: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Donderdag 20 januari: 14u45: Grote bingo  
Hier kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken bij de 
transfers van bewoners+ bewoners helpen bij de bingo. 
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Vrijdag 21 januari: 14u45 Rolstoeldans ML + AL 
Vrijwilligers of familie die graag meedoen aan het rol-
stoeldansen zijn welkom  
 
Zondag 23 januari: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
Dinsdag 25 januari: 14u verjaardagsfeest met dansna-
middag. Hierbij kunnen we hulp gebruiken voor de 
transfers van bewoners en bij het dansen zelf. 
 
Vrijdag 28 januari: 14u45 Rolstoeldans MZ + AL 
Vrijwilligers of familie die graag meedoen aan het rol-
stoeldansen zijn welkom  
 
Zondag 30 januari: 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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Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, 
hardmaand) is de eerste maand van het jaar in 
de gregoriaanse kalender. Januari heeft 31 dagen. De 
maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse god van 
het begin en het einde.  
 
Feestdagen: 
 1 januari: Nieuwjaar  
 6 januari: Driekoningen - 6 januari 
 3e maandag van januari: Martin Luther Kingdag. Dit 

is een Amerikaanse feestdag ter ere van de Ameri-
kaanse dominee en politiek activist Martin Luther 
King.  

 
Sterrenbeelden in januari zijn Steenbok (22 december -
 19 januari) en Waterman (20 januari - 18 februari) 
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Door de jaren heen:  

 

21 januari 2012: 10 jaar geleden: 

'Zeilmeisje' Laura Dekker rondt als jongste solozeiler 
ooit op de leeftijd van 16 jaar 
en vier maanden haar reis om 
de wereld af door te arriveren 
in de haven van het eiland Sint 
Maarten. 

 

1 januari 2002: 20 jaar geleden: 

Twaalf van de vijftien lidstaten van 
de Europese Unie nemen afscheid van 
hun 'eigen' valuta en stappen over op 
de euro. Zweden, Denemarken en Groot-
Brittannië behouden hun eigen munt. 

 

14 januari 1992: 30 jaar geleden: 

De eerste ICSI-baby wordt gebo-
ren. ICSI staat voor Intracytoplas-
matische sperma-injectie. Daarbij 
wordt 1 spermacel rechtstreeks in-
gebracht in een eicel en gebeurt de 
bevruchting dus kunstmatig.   
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20 januari 1982: 40 jaar geleden: 

Marc Demeyer, Belgisch wielrenner overlijdt aan de 
gevolgen van hartfalen. Hij had 
heel wat zeges op zijn palmares 
staan, onder andere Parijs-Brussel 
(1974) en Parijs-Roubaix (1976). 
Verder won hij ook enkele etappes 
in de Ronde van Frankrijk.  

 

9 januari 1972: 50 jaar geleden: 

Het cruiseschip Queen Eliza-
beth zinkt na een brand op 
het schip. In 1970 werd het 
schip omgedoopt tot de Sea-
wise University. Echter 2 jaar 
later, in 1972 ontstond er 
brand op verschillende delen van het schip. Daardoor 
zijn er vermoedens van brandstichting. Uiteindelijk is 
het schip gekapseisd. 
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PASTORAAL 

Gelukkig is de mens die tot het einde 
handen mag voelen die goed doen. 
De hand die met aandacht vasthoudt. 
De hand die met zorg aankleedt. 
De hand die met liefde vecht. 
De hand die met tact aanraakt. 
De hand die met het hart troost. 
Geen mens kan leven zonder die hand, 
die teder is, die behoedt, 
die beschermt en bemoediging uitstraalt. 
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, 
totdat die andere Hand er is, die alle wonden geneest, 
die alle pijn heelt, die alle wonden heelt. 
 
Tot die tijd kunnen onze handen 
een voorproef zijn van die Handen, 
en kunnen wij handen en voeten geven aan de Liefde 
die onmisbaar is. 
(Marinus Van Den Berg) 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 13/12/2021 mochten we MARIA TILLEMAN in het 
WZC verwelkomen. Maria werd geboren op 
29/06/1928. Vroeger woonde zij in Koekelare. Nu 
woont zij in kamer 204 op Morgenlicht. 
 
Op 13/12/2021 mochten we ALICE GADEYNE in het 
WZC verwelkomen. Alice werd geboren op 7/06/1930. 
Vroeger woonde zij in Ichtegem. Nu woont zij in ka-
mer 109 op Middagzon. 
 
Op 13/12/2021 mochten we GODELIEVE BOYSEN in 
het WZC verwelkomen. Godelieve werd geboren op 
20/12/1932. Vroeger woonde zij in Gistel. Nu woont 
zij in kamer 144 op Middagzon. 
 
Op 17/12/2021 mochten we MARIETTE CAPPELLE in 
het WZC verwelkomen. Mariëtte werd geboren op 
16/08/1937. Vroeger woonde zij in Ichtegem. Nu 
woont zij in kamer 215 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

MARIE-THERESE   STROO    04/01/1933 
ALICE      NUYT    06/01/1938 
IVONNE     MYLLE    07/01/1930 
MARIA      GELDHOF   14/01/1934 
SIMONNE     KETELS   16/01/1937 
GILBERTE     PIETERS   19/01/1935 
ROSETTE     SANDERS   26/01/1935 
MARIA      DE SCHAGT  29/01/1929 
 
 
 
 
PAULA     INGELBRECHT   02/01/1933 
LILIANE    ROMMELAERE  03/01/1937 
WILFRIED    VANRAEPENBUSCH 13/01/1930 
 
 
 
CARINE    VANDENBERGHE  04/01/1967 
ANJA     LOGGHE    07/01/1974 
AMELIE    VANDEWALLE   10/01/1985 
KIMBERLY    SLABBINCK   12/01/1994 
ROMINA    STORME    13/01/1993 
IRMINE    POLLET    20/01/1994 
JENNIFER    BEAUPREZ    23/01/1985 
MIEKE     GUILBERT    26/01/1963 
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OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

Lucien Bogaert 
° 15 augustus 1935   + 5 december 2021 
 

Lucien woonde bij  
ons sinds 24 augustus 2021.   
Hij verbleef op kamer 204, 
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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OVERLIJDENS 
Zijn van ons heengegaan om voor altijd te blijven in 
Gods nabijheid: 

De directie, Raad van Bestuur, het personeel, de zusters 
en de bewoners van het WZC Sint-Anna bieden de fami-
lie hun christelijke deelneming aan. 

We gedenken  
 

Marie-Jeanne Lootens 
° 29 oktober 1931   + 5 december 2021 

 

Marie-Jeanne woonde bij  
ons sinds 22 april 2021.   
Zij verbleef op kamer 109, 
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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WIE IS WIE? 

Dag bewoners, 
 

Ik ben Lieven Vancoillie. Van eind november 2021 ben 
ik werkzaam als pastoraal verantwoordelijke. Dat zijn 
moeilijke woorden. En toch betekent het iets heel een-
voudigs. Alle medewerkers pogen een zo goed mogelij-
ke zorg te geven. Van poetsen tot verzorgen tot een 
luisterend oor wanneer het wat moeilijker gaat. 
 Ook ik zal hier en daar inspringen bij de zorg, helpen bij 
de maaltijden bv. Maar het is vooral bij het luisterend 
aanwezig zijn dat mijn bijdrage ligt. Het samen zoeken 
hoe we een betekenis kunnen geven aan het leven hier 
en nu. Welke kracht houdt ons gaande? 
Daarvoor is er al een goede basis gelegd. Mensen van 

de pastorale werkgroep hebben de vlam wakende ge-

houden. Ze staan klaar om deze terug aan te wakkeren. 

Diverse begeleiders hebben me echt welkom geheten. 

Maar ik had reeds hier en daar diepgaande contacten 

met jullie. Dat gaf mij moed. Ik hoop dat we de komen-

de tijd verder met elkaar een eindweegs op tocht kun-

nen gaan. 
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WAT VOORBIJ IS... 
 
Verjaardagsfeestje: 
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Sintbezoek: 
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Kerststand + cafetariabezoek: 
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Kerstfeestje: 
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  St-Anna’s 
Afhaalontbijt 

 

 

Zondag 6 maart 
Thuisbezorgen mogelijk in Eernegem (+€2)  

 

Prijs? -Volwassenen €15  
                (croissant, puddingkoek, pistolet wit en bruin, vers geperst fruitsap, 

                smoothie, gehakt, krabsla, kaas, hesp, confituur, thee, yoghurt, granola, 

                fruit, ei, chocolade, pannenkoek, zoetigheid,…) 
           -Kinderen €8 
               (chocoladekoek, sandwich, donut, pannenkoek, brikje, fruit, chocolade, 

                yoghurt, zoetigheid, verrassing,…) 

 
Wanneer? –Afhalen: 7u—9u30 

                       -Thuisbezorgen: 7u—9u 
Kaarten via voorverkoop aan het onthaal tot 18 feb:  
 weekdagen 8u30-12u &14u-16u30 
 

 

Georganiseerd door het Feestcomité 
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OPLOSSING  
DECEMBER 

Onze winnaar is Vanoverbeke Ansedie (K016). 
 

Ansedie mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Het antwoord is: 
 

K E R S T P E R I O D E  
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PRIJSVRAAG JANUARI 

Zoek de 5 verschillen en duid deze aan op de afbeelding. Knip 
de pagina uit en geef deze af aan een personeelslid die het in 
de doos zal deponeren aan het onthaal vóór 19/01/2022. De 
winnaar wordt bekendgemaakt in het volgende boekje en kan 
dan genieten van een kopje koffie met pannenkoek in de cafe-
taria. 

————————————————————————— 
Naam:  ………………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………………. 
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MOPJES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos schenkt zijn vierde glaasje wijn uit, terwijl hij en zijn vrouw 
naar een film aan het kijken zijn. 
Ik hou heel veel van jou, zegt hij en ik weet niet of ik zonder 
jou zou kunnen leven.  
Ben jij het die praat of is het de wijn? Vraagt zijn vrouw. 
Ik ben het die praat...tegen de wijn. 
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WEERSPREUKEN 

Wie op Sint-Genoveva (3/01) snoeit, 
zijn boomgaard overmachtig bloeit. 

 
De dagen lengen op Driekoningen 

een hertensprong. 
 

Januari moet van koude kraken, 
wil de oogstkar vol geraken. 

 
Sint-Bastje (20/01) 
is een hard gastje. 

 
Brengt men ons thans sterke vorst, 

dan lijden wij ‘s zomers 
honger noch dorst. 

 
Van sneeuw 

die op een harde bodem valt, 
zegt men: 

‘Hij striebelt beddeke voor meer.’ 


