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GEDICHT 
 

Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.  

Als gij haar aanroept wanhoopt gij niet. 

Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet. 

Als zij u steunt, valt gij niet.  

Als zij u beschermt, vreest gij niet.  

Als zij u leidt, wordt gij niet moe. 

Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel. 

Heilige Bernardus van Clairvaux over Maria.  
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GEBED 

AAN MARIA 
  
De kracht, die jou eens heeft bezield 
om, bouwend op een visioen, 
als vanzelfsprekend dat te doen, 
wat onze toekomst open hield. 
  
De kracht, die alle eeuwen door 
de onderdrukten heeft bewogen 
om, met een toekomstdroom 
voor ogen, 
te blijven in 't gekozen spoor. 
  
De kracht, die in miskenning, 
pijn, 
de moed geeft om toch door te 
vechten, 
je door geen macht te laten knechten, 
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 
  
De kracht geeft jou identiteit : 
een vrouw ,een niemand, wordt getuige. 
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen, 
jouw lied over gerechtigheid. 
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Je spreekt niet voor jezelf alleen, 
bezingt een kracht, die breekt de machten 
in alle landen en geslachten ; 
kijk over eigen grenzen heen. 
  
Ook nu nog gaan er vrouwen staan, 
net als in bijbelse verhalen. 
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen, 
weer anderen om door te gaan. 
  
Wij bidden tot diezelfde kracht : 
geef naam al die vergeten vrouwen, 
die ongezien een wereld bouwen, 
waar liefde sterker is dan macht. 

J. Roelofs-van der Linden 



 

St. Anna Klapper mei 2021  4 

MAANDPROGRAMMA 
MEI 2021 

 AVONDLACH 

Maandag 3 mei 10u Ganzenbord 
14u30 Volksspelen 

Dinsdag 4 mei VM: Ontvangen Sint-Annaklapper 

Woensdag 5 mei 10u Fietsen 
14u30 Meimaand-Mariamaand 

Donderdag 6 mei 10u Belevenistafel 
14u30 Gymnastiek 

Vrijdag 7 mei 10u Verwennen 

Maandag 10 mei 10u Handfunctie 

Dinsdag 11 mei 10u Aperitief Moederdag 
14u30 Gebedsdienst 

Woensdag 12 mei 10u Fietsen 
14u30 Muziekatelier 

Donderdag 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei 10u Verwennen 

Maandag 17 mei 10u Verwennen 
14u30 Taalspel 

Dinsdag 18 mei 10u Krant lezen 
14u30 Kookactiviteit 
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Woensdag 19 mei 10u Fietsen 
14u30 Sjoelbak 

Donderdag 20 mei 10u Handfunctie 
14u30 Gymnastiek 

Vrijdag 21 mei 14u30 Wandelen 

Maandag 24 mei Pinkstermaandag 

Dinsdag 25 mei Geen activiteit 

Woensdag 26 mei 14u30 Bingo 

Donderdag 27 mei 10u Bordspel 
14u30 Verjaardagsfeest 

Vrijdag 28 mei 10u Krant Lezen 
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Middagzon 

Maandag 3 mei 10u Handfunctie 

Dinsdag 4 mei Vm: Ontvangen Sint-Annaklapper 
10u Krant lezen 
14u30 Rolstoelcarwash 

Woensdag 5 mei 10u Winkel & bib 
14u30 Swingo 

Donderdag 6 mei 10u Fietsen 
14u30 Kookactiviteit 

Vrijdag 7 mei 10u Gespreksgroep 

Maandag 10 mei 10u Verwennen 
14u30: Crea 

Dinsdag 11 mei 10u Aperitief Moederdag 
14u30 Volksspelen 

Woensdag 12 mei 14u30 Gymnastiek 

Donderdag 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei 10u Krant lezen 
14u30 Wandelen 

Maandag 17 mei 10u Individueel 

Dinsdag 18 mei 10u Uno 
14u30 Gebedsdienst 

Woensdag 19 mei 10u Winkel & bib 
14u30 Muziekatelier 
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Donderdag 20 mei 10u Fietsen 
14u30 Japanse biljart 

Vrijdag 21 mei 10u Krant lezen 

Maandag 24 mei Pinkstermaandag 

Dinsdag 25 mei 10u Handfunctie 
14u30 Meimaand Mariamaand 

Woensdag 26 mei 10u Individueel 

Donderdag 27 mei 10u Fietsen 
14u30 Verjaardagsfeest 

Vrijdag 28 mei 10u Memory 
14u30 Rolstoeldans 
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Morgenlicht 

Maandag 3 mei Geen activiteit 

Dinsdag 4 mei Vm: Ontvangen Sint-Annaklapper 
10u Fotoboek 
14u30 Gebedsdienst 

Woensdag 5 mei 10u Mens erger je niet 
14u30 Gymnastiek 

Donderdag 6 mei 10u Krant lezen 
14u30 Bingo 

Vrijdag 7 mei 14u30 Wandelen 

Maandag 10 mei 10u Fietsen 

Dinsdag 11 mei 10u Aperitief Moederdag 
14u30 Crea 

Woensdag 12 mei 10u Winkel & bib 

Donderdag 13 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei Geen activiteit 

Maandag 17 mei 10u Fietsen 

Dinsdag 18 mei 10u Kamerbezoek/Rolwagenfietsen 
14u30 Meimaand Mariamaand 

Woensdag 19 mei 10u Uno 
14u30 Gymnastiek 

Donderdag 20 mei 10u Solidair 
14u30 Bowling 
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Vrijdag 21 mei 10u Voetbaden 

Maandag 24 mei Pinkstermaandag 

Dinsdag 25 mei 10u Krant lezen 
14u30 Eucharistie 

Woensdag 26 mei 10u Winkel & bib 
14u30 Sjoelbak 

Donderdag 27 mei 10u Handfunctie 
14u30 Verjaardagsfeest 

Vrijdag 28 mei 10u Verwennen/Rolwagenfietsen 
14u30 Wandelen 
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Mei, ook wel bloeimaand of Mariamaand, is de vijfde 
maand in het jaar van de gregoriaanse kalender. De 
maand telt 31 dagen.  
In mei zijn er tal van feestdagen  

1 mei - Dag van de Arbeid; 
13 mei - onze lieve heer hemelvaart; 
31 mei - Maria-Visitatie of Maria Middelares; 
9 mei - Moederdag 
Op de tweede zondag in mei is het Moederdag. 

Weetjes over mij: 
In geen enkel jaar, ook niet in een schrikkeljaar, zijn er 

maanden die op dezelfde dag van de week begin-
nen als mei. 

De sterrenbeelden van mei zijn Stier en Tweelingen. 

 

MEI 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeljaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(sterrenbeeld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingen_(astronomie)
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Geschiedenis:  
Volgende gebeurtenissen deden zich 
voor in mei.  
 
Mei 2011: Paus Johannes Paulus II 
werd op 1 mei zalig verklaard door zijn 
opvolger paus Benedictus XVI 

 

Mei 2001: wet dat fietsers voorrang krij-
gen van rechts  
 
 

Mei 1991: op 5 mei 1991 wordt  Édith Cres-
son de eerste vrouwelijke premier van 
Frankrijk 
 
Mei 1981:De Vlaamse Militanten Orde wordt door de 
rechter verboden wegens geweld en vandalisme. 

 
 
31mei 1971: Geboorte van een 
nieuw land: Bangladesh. Het gebied 
behoorde voorheen tot Pakistan 
(Oost-Pakistan). 
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05 mei 1961: Alan Shepard wordt ge-
lanceerd aan boord van de Mercury 
Redstone 3, en is daarmee de tweede 
mens in de ruimte en tevens de eerste 
Amerikaan. De vlucht duurt een kwar-
tier. 
 
 
Mei 1951  

In Nederland worden enkele 
tientallen mensen ziek ten ge-
volge van een besmetting met 
pokken. Drie militairen overlij-
den ten gevolge van de pokken-
vaccinatie aan encefalitis. In Til-

burg worden 51 mensen besmet van wie twee overlij-
den. De inwoners worden massaal gehervaccineerd. De 
stad is enige tijd geïsoleerd: zelfs de treinen stoppen 
niet meer in Tilburg. Het is de laatste keer dat de ziekte 
in Nederland opduikt. 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 12 april 2021 mochten we JULIEN BOLLE in het 
WZC verwelkomen. Julien werd geboren op 
9/02/1930. Vroeger woonde hij in Ichtegem. Nu 
woont hij in kamer 215 op Morgenlicht. 
 
Op 14 april 2021 mochten we MAURICE MOETWIL in 
het WZC verwelkomen. Maurice werd geboren op 
2/08/1936. Vroeger woonde hij in Koksijde. Nu woont 
hij in kamer 017 op Avondlach. 
 
Op 16 april 2021 mochten we MONIQUE MESTDAGH 
in het WZC verwelkomen. Monique werd geboren op  
6/02/1937. Vroeger woonde zij in Oostkamp. Nu 
woont zij in kamer 107 op Middagzon. 
 
Op 20 april 2021 mochten we GILBERTE PIETERS in het 
WZC verwelkomen. Gilberte werd geboren op 
19/01/1935. Vroeger woonde zij in Oostende. Nu 
woont zij in kamer 120 op Middagzon. 
 
Op 21/04/2021 mochten we ROLANDA VYNCKE in het 
WZC verwelkomen. Rolanda werd geboren op 
27/04/1938. Vroeger woonde zij in Zedelgem. Nu 
woont zij in kamer 116 op Middagzon. 
 



 

St. Anna Klapper mei 2021  14 

Op 22 april 2021 mochten we MARIE-JEANNE LOOTENS 
in het WZC verwelkomen. Marie-Jeanne werd geboren 
op 29/10/1931. Vroeger woonde zij in Gistel. Nu woont 
zij in kamer 109 op Middagzon. 
 
Op 26 april 2021 mochten we LISETTE DEVESTEL in het 
WZC verwelkomen. Lisette werd geboren op 
8/03/1934. Vroeger woonde zij in Gistel. Nu woont zij 
in kamer 207 op Morgenlicht. 
 
Op 29 april 2021 mochten we BART LINGIER in het WZC 
verwelkomen. Bart werd geboren op 6/07/1964. Vroe-
ger woonde hij in Oostende. Nu woont hij in kamer 118 
op Middagzon. 
 
Op 29 april 2021 mochten we ANDRE MESSELIER in het 
WZC verwelkomen. André werd geboren op 
30/03/1924. Vroeger woonde hij in Gistel. Nu woont hij 
in kamer 217 op Morgenlicht. 
 
Op 30 april 2021 mochten we REGINA VERPLANCKE in 
het WZC verwelkomen. Regina werd geboren op 
8/07/1928. Vroeger woonde zij in Eernegem. Nu woont 
zij in kamer 211 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

ROSA     VAN DAELE   10/05/1931 
ANGELE    CLYBOUW    12/05/1933 
ROGER    SANDERS    20/05/1933 
EDDY     VERPLANCKE   23/05/1958 
MARCELLA   DEKEYSER    24/05/1934 
ANSEDIE    VANOVERBEKE  28/05/1926 
 
 
 
 
 
 
GODELIEVE   GRAUWET   26/05/1932 
 
 
 
 
 
ANNELORE   DUMAREY    07/05/1979 
ETIENNE    MOSCOU    15/05/1972 
TIM     VALLE     18/05/1984 
JEROEN    VERSTRAETE   25/05/1977 
MARTINE    CALEBOUT   27/05/1965 
SHIRLEY    CASTELEYN   31/05/1998 
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OVERLIJDENS 
Zijn van ons heengegaan om voor altijd te blijven in 
Gods nabijheid: 

We gedenken  
 

Rachel Vanroose 
° 14 mei 1930    + 7 april 2021 

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 

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

We gedenken  
 

Patrick Rommelaere 
° 26 augustus 1956    + 10 april 2021 

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 

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. 

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. 

We gedenken  
 

Roland Lanssens 
° 5 november 1946    + 11 april 2021 
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OVERLIJDENS 
 SIMONNE CORDIER, geboren op 11 juli 1936, is over-
leden op 18 april 2021. 

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. 
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OVERLIJDENS 
 MARIA STRUBBE, geboren op 22 november 1928, is 
overleden op 19 april 2021. 

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. 

Een moeder is een mens 
gelijk een ander, 
maar een moeder verliezen, 
is een mens verliezen als géén ander. 
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OVERLIJDENS 

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. 

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. 

We gedenken  
 

Godelieve Vandamme  
° 28 mei 1931    + 21 april 2021 
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OVERLIJDENS 
We gedenken  

 

Lucia Vandamme  
° 18 maart 1929    + 30 april 2021 

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 fami-
lie hun christelijke deelneming aan. 
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PASTORAAL 
Brief van vrijwilliger Hubert Verhelst i.v.m. Pasen 2021 
 
De voorbereiding naar Pasen toe hebben we anders be-
leefd dan de voorgaande jaren en dit wegens het coro-
navirus. Ook Sofie Vanderplancke, pastorale medewerk-
ster van Sint-Anna ging een nieuwe uitdaging aan. Toch 
konden we rekenen op de pastorale medewerker van 
Wzc Herdershove, Bart, om in de Goede Week de vierin-
gen te verzorgen, weliswaar per afdeling. 
 
Het begon met Palmzondag. Iedere bewoner ontving 
een kaartje met een palmtakje erop en op de achterzij-
de een gebed.  
 
Op Witte Donderdag kwamen de bewoners van de afde-
ling avondlach samen in de kapel in de oude cafetaria. 
Deze viering werd met tekstlezingen en liederen tot een 
mooie viering gebracht.  
 
Op Goede Vrijdag was het de beurt aan de bewoners 
van de afdeling morgenlicht. Deze viering ging door in 
de oude eetzaal op de 2e verdieping. Een 25-tal bewo-
ners vierden de kruisweg voor ouderen mee door het 
boekje dat we ontvingen van de pastorale medewerker, 
Bart. Een kruisweg voor ouderen, 14 staties werden een 
voor een voorgelezen en na iedere statie werd het 
“Onze Vader” of “Wees Gegroet” gezamenlijk gebeden. 
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Het was een mooie en  zinvolle viering.  
 
Op Pasen ontving iedere bewoner een paaskaartje en 
een paaswens.  
 
De dinsdag na Pasen kwamen de bewoners van de afde-
ling middagzon samen in de eetzaal van het eerste ver-
diep voor een paasviering. Opnieuw een mooie viering 
met tekst en liederen. Zo werd de Goede Week afgeslo-
ten naar Pasen toe. Van harte dank om een van de vie-
ringen te volgen, en vooral een woordje van dank aan 
pastoraal medewerker Bart om in alle vieringen voor te 
gaan.  
 
Bedankt! 
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WAT VOORBIJ IS... 

Lenteaperitief: 
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Lenteaperitief ML: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lenteaperitief MZ: 
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Rolstoeldansen + ijsje eten AL: 
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Verjaardagsfeest en swingo ml: 

 

Jarigen maart AL: 
 
 
 
 

Kookactiviteit AL:  
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Rolstoeldansen MZ: 
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Bezoek Paashazen: 

 
 

 
Volksspelen op Terras: 
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OPLOSSING  
APRIL 

Onze winnaar is De Meulenaere Margriet. 
 

Margriet mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

De antwoorden van de kruiswoordpuzzels zijn: 
Rups en boos. 
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PRIJSVRAAG  
MEI 

 
 
Schrijf het antwoord hieronder. Geef het strookje af aan een 
personeelslid die het in de doos zal deponeren aan het ont-
haal vóór xxx 
De winnaar wordt bekendgemaakt in het volgende boekje 
en kan dan genieten van een kopje koffie met pannenkoek in 

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

 

Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar on-
der invloed van alcohol… 
 
Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: 
"Heeft u gedronken?"… 
 
Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes... deze mor-
gen... is mijn dochter getrouwd... en ik hou niet van ker-
ken... dus ben ik naar het café geweest... en heb enkele 
biertjes gedronken... 
 
Daarna...gedurende het banket...heb ik 3 flessen ge-
kraakt...een Corbières...een Minervois...en...een Faugères. 
 
Om te eindigen...gedurende het feest...heb ik 2 fles-
sen...Johnny Walker...black label...keizer gemaakt ..." 
 
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u 
dat ik politieagent ben en u tegengehouden heb voor een 
alcoholtest???"… 
 
Vol humor antwoordt de Brit: "En U...weet u dat...dit voer-
tuig...Engels is... het stuur rechts staat…en mijn vrouw 
rijdt!!??? 
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Jantje en Piet gaan ganzenbord spelen. 
Jantje gooit de dobbelsteen keihard tegen de plafond. 
"Waarom doe je dat??", vraagt Piet. 
"Wie het hoogst gooit, mag toch beginnen?", antwoord 
Piet!!!  
 
 
Aan de telefoon: 
Zij: "Schat, ik ben nu twee weken hier in het vermage-
ringsziekenhuis, en ik ben al de helft van mijn gewicht 
kwijt" 
Hij: "Prachtig, blijf nog twee weken".  
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WEERSPREUKEN 

Meiregen op het zaad, 
is goud op de plaat. 

 
De drij santen van de kouwe, 

twee jonge en een ouwe, 
gingen tezamen door het land, 

elk met koud goed al in de hand. 
 

Sint-Urbanus in de zon, 
wijn in de ton. 

 
Onweer in mei is gras in de wei, 
maar slecht voor uien en prei. 

 
Als mei de wei laat verwelken, 

zul je de koe met de vingerhoed 
melken. 

 
Op Sint-Petronella heet of wak (zacht), 

het geld smelt in uw zak. 


