
 

St. Anna Klapper juli-augustus 2021  1 

Grote activiteiten 
JULI-AUGUSTUS 2021 

Donderdag 1 juli: Verjaardagsfeest voor de jarigen van 
Morgenlicht van de maand juli. 
 
Vrijdagnamiddag 2juli, 9juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli 
      6 aug, 13 aug, 20 aug, 27 aug 
gaan we bij mooi weer wandelen. Dit gaat telkens door 
van 14u45-15u45. Ook familie/kennissen/ vrienden die 
graag eens mee gaan wandelen met een bewoner zijn 
welkom. Bij interesse hiervoor, graag contact opnemen 
met Emmy Simaey—> emmy.simaey@curando.be 
Bij slecht weer gaan we rolstoeldansen 
 
Donderdag 8 juli: Ijsjesnamiddag op Morgenlicht. 
 
Donderdag 15 juli: Ijsjesnamiddag op Avondlach. 
 
Dinsdag 20 juli: Verjaardagsfeest voor de jarigen van 
Avondlach en Middagzon van de maand juli, gevolgd 
door dansfeest voor alle bewoners van Avondlach en 
Middagzon. 
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Woensdag 21 juli: Nationale feestdag. 
 
Maandag 26 juli: Patroonsfeest Sint-Anna 
 
Zondag 15 augustus: Onze-Lieve-Vrouwe Hemelvaart 
 
Voortaan gaat de eucharistie wekelijks door op zondag 
om 10u. 
Uitzondering: Geen eucharistie op zondag 4 juli wel op 
     maandag 5 juli om 15u. 
 
Naast deze activiteiten gaan er ook dagelijks activiteiten 
door op de verschillende afdelingen. Deze kan je vinden 
op de weekprogramma’s aan de leefruimte. 
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JULI-AUGUSTUS 

Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zeven-
de maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en 
heeft 31 dagen.  
 
De maand is vernoemd naar de Romeinse dicta-
tor Gaius Julius Caesar.  
 
In juli zijn er in veel landen feestdagen: 
 1 juli: Canada Day, de nationale feestdag in Cana-

da 
 4 juli: Independence Day in de VS, ze vieren dan 

de Amerikaanse onafhankelijkheid van de VS. Vroe-
ger waren ze afhankelijk van het Koninkrijk Groot-
Brittannië.  

 11 juli: Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap 
 14 juli: Franse nationale feestdag  
 21 juli: Belgische nationale feestdag 
 
De sterrenbeelden voor de maand juli 
zijn Kreeft en Leeuw.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
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Augustus, ook wel oogstmaand genoemd, is de acht-
ste maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De 
maand heeft 31 dagen. Augustus is vernoemd naar de 
Romeinse princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus Au-
gustus.  

 

Op 15 augustus vieren we Maria-Tenhemelopneming, 
dit is de feestdag waarop de opneming van Maria in 
de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en ge-
vierd.  

 

De sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en vanaf 21 
augustus Maagd 
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Gebeurtenissen: 
 
13 augustus 1961: 60 jaar geleden 
De Duits Democratische Repu-
bliek begint aan de bouw van 
de Berlijnse Muur. De muur 
omringde tussen 13 augus-
tus 1961 tot 9 novem-
ber 1989 West-Berlijn. Hiermee was dit deel van de 
stad geheel gescheiden van Oost-Berlijn en de rest van 
Oost-Duitsland.  
De Berlijnse Muur was het bekendste symbool van 
de Koude Oorlog en de deling van Duitsland.  
Tijdens vluchtacties bij de Berlijnse Muur zijn min-
stens 138 mensen om het leven gekomen.  
 
3 juli 1971:  50 jaar geleden 
Jim Morrison, zanger van de 
groep The Doors, wordt 
in Parijs dood aangetroffen in zijn 
badkuip.  
Hij overleed op 27-jarige leeftijd on-
der omstandigheden die nooit hele-
maal opgehelderd zijn, ze vermoe-
den dat zijn dood het gevolg was 
van een overdosis drugs en interne lichamelijke kwa-
len. Als officiële doodsoorzaak staat in de overlijdens-
akte een hartaanval genoteerd.  
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29 juli 1981: 40 jaar geleden 
Prins Charles, de kroonprins van het Verinigd konink-
rijk, trouwt met Lady Diana Spencer.  Ze kregen sa-
men 2 zonen, prins William en prins Harry. In 1992 
liep het huwelijk met Diana op de klippen.  Hij is op dit 
moment gehuwd met  Camilla Parker Bowles. 
In 1997 stierf prinses Diana ten gevolge van een auto-
ongeluk. 
 
1 juli 1991: 30 jaar geleden 
Officiële opheffing van 
het Warschaupact. 
Het Warschaupact was een militair 
bondgenootschap van communistische 
landen, dat tussen 1955 en 1991 heeft 
bestaan. Het werd op voorstel van Sovjetpartijlei-
der Nikita Chroesjtsjov opgericht als tegenhanger van 
de NAVO.  
 
1 juli 2001: 20 jaar geleden 
In de Belgische badplaats Bredene wordt het eerste 
naturisten- en nudistenstrand van België geopend. 
 
18 augustus 2011: 10 jaar geleden 
De 26e editie van 
het Belgische muziekfestival Pukkelpop in Hasselt-
Kiewit wordt stopgezet nadat tij-
dens een kortstondig noodweer vijf 
doden en 140 gewonden vallen.  
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NIEUWE BEWONERS 

Op 2 juni 2021 mochten we LENA DEBLAUWE in het 
WZC verwelkomen. Lena werd geboren op 5/06/1939. 
Vroeger woonde zij in de Westkerkestraat in 
Eernegem. Nu woont zij in kamer 121 op Middagzon. 
 

Op 14 juni 2021 mochten we GENTIEL PEERE in het 
WZC verwelkomen. Gentiel werd geboren op 
5/03/1941. Vroeger woonde hij in de Westkerkestraat 
in Eernegem. Nu woont hij in kamer 135 op Middag-
zon. 
 

Op 15 juni 2021 mochten we SIMONNE KETELS in het 
WZC verwelkomen. Simonne werd geboren op 
16/01/1937. Vroeger woonde zij in Ichtegem. Nu 
woont zij in kamer 205 op Morgenlicht. 
 

Op 15 juni 2021 mochten we LUCIENNE MAEYENS in 
het WZC verwelkomen. Lucienne werd geboren op 
21/01/1925. Vroeger woonde zij in Zedelgem. Nu 
woont zij in kamer 129 op Middagzon. 
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Op 29 juni mochten we FRANS VERHAEST in het WZC 
verwelkomen. Frans werd geboren op 17/05/1940. 
Vroeger woonde hij in Ichtegem. Nu woont hij in kamer 
202 op Morgenlicht. 
 
 
Op 30 juni 2021 mochten we LINDA MUYLLE in het 
WZC verwelkomen. Linda werd geboren op 4/02/1956. 
Vroeger woonde zij in de Stationsstraat. Nu woont zij in 
kamer 125 op Middagzon. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

Josiane    Dehouck    01/07/1947 
Jacques    Bonduelle    03/07/1948 
Margriet    De Meulenaere  03/07/1927 
Mylène    Defever    03/07/1924 
Bart     Lingier     06/07/1964 
Regina     Verplancke   08/07/1928 
Emelda    Theuninck    09/07/1931 
Jacqueline   Verkain    14/07/1931 
Angèle     Samaey    15/07/1933 
Martha    Vandenbosch   15/07/1938 
Paula     De Schacht   17/07/1931 
Nera     De Maré    19/07/1931 
Paula     Versluys    20/07/1929 
Lucien     Seynaeve    24/07/1926 
André     Mortier    30/07/1942 
 
 
 
 
 
Agnes     Bracquez    02/08/1934 
Maurice    Moetwil    02/08/1936 
Gabriël    Degryse    04/08/1933 
Chretienne   Callewaert   06/08/1928 
Mariette    Naeyaert    10/08/1938 
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Roza     Hermans    11/08/1962 
Christiane    Van Lier    15/08/1945 
Roger     Willem    20/08/1928 
Agnes     Eeckeloo    23/08/1934 
Irma     Vanhooren   28/08/1923 
Madeleine   Deltombe    30/08/1925 
 
 
 
 
 
 
 

Monique    Devos     11/07/1932 
 
 
 

Christiana    Volcke     01/07/1957 
Melissa    Vanacker    15/07/1994 
Lieve     Rommelaere   19/07/1960 
Emmy     Simaey    21/07/1987 
Steffi     Tommelein   21/07/1995 
Justine     Loones    25/07/2000 
Mariana    Angelescu    28/07/1960 
 
 
 
 

Michelle    Callens    05/08/1996 
Jolien     Monstrey    08/08/1988 
Kylie     Deketelaere   10/08/1998 
Gwendoline   Beauprez    15/08/1982 
Renée     De Cramer   16/08/1994 
Stephanie    Janssens    22/08/1991 
Sandra     Coudeville    24/08/1969 
Birger     Rondelez    25/08/1976 
Ann     Vanbavinckhove  29/08/1970 
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OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

André Gouwij 
° 12 januari 1932    + 14 juni 2021 

 

André woonde bij  
ons sinds 1 juli 2019.   
Hij verbleef op kamer 
208, 
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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 Dankwoordje 
 
De Sint-Annavrienden (een groep van vrijwilligers van 
wzc Sint-Anna) sponsorden een extra motomed aan on-
ze kiné’s. Dit deden ze met de opbrengst van voorbije 
activiteiten, zoals de jaarlijkse kaarting en de opendeur-
dag. Bij een motomed kunnen bewoners vanuit een rol-
stoel of stoel fietsen. Het is mogelijk om passief te trai-
nen, door middel van de ingebouwde hulpmotor, of ac-
tief te trainen door middel van eigen spierkracht. De 
hulpmotor maakt het mogelijk om te trainen vanaf een 
zeer lage fysieke inspanning. Op deze manier kunnen 
we nog meer bewoners bereiken. We zijn de Sint-
Annavrienden heel dankbaar, hiervoor. De Sint-
Annavrienden bestaan reeds vanaf 1976.  
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WAT VOORBIJ IS... 
Rolstoeldansen AL: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meimaand Mariamaand: 
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Eucharistie 
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Rolstoeldansen: 

 
 
 
 
 
 

Line dance: 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagsfeest: 
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Wandelen: 

 
 
 
 
 
 
Bloemen planten: 

Handfunctie: 
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Volksspelen: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Hobbyclub: 

 
Verwennen: 
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Vaderdagaperitief: 
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OPLOSSING  
JUNI 

Onze winnaar is Ingelbrecht Paula (zorgflat 110). 
 

Paula mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Het antwoord van de rebus is: 
 

In juni start de zomer 
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PRIJSVRAAG   
JULI-AUGUSTUS 

Vind de bovenstaande woorden. Met de overgebleven letters 
kan je een woord vormen. Schrijf dit hieronder. Geef het 
strookje af aan een personeelslid die het in de doos zal depo-
neren aan het onthaal vóór xxx 
De winnaar wordt bekendgemaakt in het volgende boekje en 
kan dan genieten van een kopje koffie met pannenkoek in de 
cafetaria. 

————————————————————————— 
Naam:  ………………………………………………………………………… 
Tel: ………………………………………………………………………………. 
Antwoord:  ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
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MOPJES 
Twee toeristen bezoeken het plaatsje Natchitoches in 
Louisiana (VS). Ze discussiëren over hoe je nou eigenlijk 
de naam van dit plaatsje uitspreekt. Omdat ze er maar 
niet uitkomen, besluiten ze ergens in het dorp even een 
hapje te gaan eten. De ene toerist vraagt aan de blonde 
serveerster: “Mevrouwtje, kunt u eens, lángzaam en 
duidelijk uitspreken, voor twee simpele toeristen, hoe 
de plaats heet waar wij ons op dit moment bevinden?” 
De serveerster buigt zich over de tafel en zegt: 
“Buuuuuurrrrrrr-geeerrrrrr-kiiiiiiingggggggg…” 
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WEERSPREUKEN 

Alleen juligloed 
maakt de vruchten goed. 

 

Met Sint-Amelberga 
gaat de honingdeur open. 

 

Met Sint-Henricus droog, 
zeven weken droog. 

 

Is juli voor de bijen goed, 
boer, houd dan maar goede moed. 

 

Is het helder op Jacobsdag, 
veel vruchten men verwachten mag. 

 

Wil september vruchten dragen, 
dan moet juli heet zijn om te klagen. 

 

Augustus is het gordijn 
over het boerenwerkfestijn. 

 

Als Sint-Dominicus gloeit, 
een strenge winter broeit. 

 

Laurentius zonneschijn, 
belooft een jaar vol wijn. 

 

Als de oogstmaand 
het sterk dauwen doet, 

dan blijft gewoonlijk 
het weder goed. 


