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Grote activiteiten  
OKTOBER 2021 

—>Vrijdag 1 oktober: 14u45 Wandelen 
                                        (rolstoeldans bij slecht weer) 
Wens je ook  uw familielid, kennis, …te begeleiden, 
graag doorgeven aan Emmy 
 
—>Zondag 3 oktober: 10u Eucharistie  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om de bewoners van 
en naar de eucharistie te brengen 
 
—>Maandag 4 oktober: Werelddierendag: NM 
Vrijwilligers of familie die een tam dier hebben zijn deze 
dag welkom om samen rond te gaan op de afdelingen. 
Graag vooraf doorgeven aan Emmy of iemand van de 
ergo’s. 
 
-->Dinsdag 5 oktober: *Gerodent: mobiele tandarts 
                                         * Bezoek van mini paardjes 
 
—>Woensdag 6 oktober: 15u Cultuurnamiddag dieren 
 
—>Vrijdag 8 oktober: 14u45 Wandelen 
                                         (rolstoeldans bij slecht weer) 
 
—>Zondag 10 oktober: 10u Eucharistie 
 
—>Dinsdag 12 oktober: *Gerodent: mobiele tandarts 
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                                             *Verjaardagsfeest 
Vrijwilligers of familie die graag meedansen zijn wel-
kom! 
 

—>Vrijdag 15 oktober: Laatste wandeling 14u:  
Ook bij slecht weer mogen de wandelaars komen voor 
een afsluiter van het wandelseizoen 
 
—>Zondag 17 oktober: 9u eucharistie 
 
-->Dinsdag 19 oktober: 10u30 aperitief 
 
—>Woensdag 20 oktober: Seniorenfeest 
Wegens de coronamaatregelen zijn de plaatsen be-
perkt. Indien u zelf met uw familielid gaat en dit reser-
veerde bij de gemeente, dit graag doorgeven aan Em-
my. 
 
-->Vrijdag 22 oktober: 14u45 Rolstoeldans AL + ML 
(beneden + 2e verdiep) Vrijwilligers of familie die graag 
meedoen aan het rolstoeldansen zijn welkom ! 
 
—>Zondag 24 oktober: 9u eucharistie 
 
-->Dinsdag 26 oktober: 14u30 Lingerieverkoop van Ra-
vissante: Ondergoed, lingerie en nachtkledij worden 
hier ter plaatse verkocht. Iedereen welkom! Ga gerust 
mee met uw familielid. 
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—>Donderdag 28 oktober: Grote bingo (start om 
14u45) Familie/ kennissen die graag wat meehelpen 
met bewoners zijn welkom! 
 

—>Vrijdag 29 oktober: 14u45 Halloweenparty met 
Freddy 
Vrijwilligers of familie die graag meedansen zijn wel-
kom!  
 
Naast deze activiteiten gaan er ook dagelijks activiteiten 
door op de verschillende afdelingen. Deze kan je vinden 
op de weekprogramma’s aan de leefruimte of op ka-
mer. 
 
Heb je als familielid/kennis/vriend/ buurtbewoner inte-
resse in vrijwilligerswerk bij ons, kan je contact opne-
men met Emmy: emmy.simaey@curando.be  0473/65 
07 96 
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OKTOBER 

Oktober is de tiende maand van het jaar in 
de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De naam 
komt van octo, het Latijnse woord voor acht. Oktober 
was namelijk volgens de Romeinse kalen-
der oorspronkelijk de achtste maand van het jaar, om-
dat volgens deze kalender tot 153 v.Chr. het nieuwe jaar 
op 1 maart begon. 

Oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Sinds 
de 16e eeuw geldt oktober tevens als 
de rozenkransmaand. De sterrenbeelden voor oktober 
zijn Weegschaal en Schorpioen. 

 

 

Gebeurtenissen: 

 3 oktober: Leidens ontzet 

 4 oktober: Werelddierendag 

 31 oktober: Hervormingsdag 

 31 oktober: Halloween 

 

Weetje: 

In verband met de omschakeling van de zomertijd naar 
de wintertijd op de laatste zondag van deze maand 
duurt oktober in de Europese Unie een uur langer dan 
de andere maanden van 31 dagen. Hiermee is oktober 
de langste maand van het jaar. 
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Door de jaren heen:  

 

1oktober 1971:  50 jaar geleden  

Walt Disney World Re-
sort in Orlando, Florida opent zijn 
deuren. Het is de grootste en meest 
bezochte amusementsbestemming 
ter wereld.  

20 oktober 1981: 40 jaar geleden 

Bij een synagoge in het Antwerp-
se Diamantkwartier ontploft een auto-
bom. Er vallen drie doden en zestig 
gewonden, en de aangerichte schade 
is enorm. De volgende dag houden 
duizenden mensen een stille tocht te-
gen de terreur.  

 

5 oktober 1991: 30 jaar geleden  

Bij de toeristische tramlijn Li Trimbleu in België vindt 
een ernstig ongeluk plaats waarbij 7 doden vallen. Er 
waren problemen met het remsysteem. Van de 117 pas-
sagiers kwamen 7 personen om het leven en raakten 11 
personen gewond. Het was een extra drukke dag bij de 
spoorlijn vanwege de jaarlijkse TreinTramBus-dag. De 
machinist zou gestopt zijn om te bellen vanwege een 
technisch mankement en de trein daarbij op de hand-
rem gezet. Dit ging echter mis waardoor de trein ging 
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rollen. Uit onderzoek bleek dat de handrem daadwer-
kelijk aangetrokken was. Tijdens de rechtszaak bleek 
dat het spoor in slechte conditie verkeerde. 

 

1 oktober 2001: 20 jaar geleden:  

De Vlaamse zorgverzekering treedt in voege. Hierdoor 
kunnen zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd 
worden en personen die in een rusthuis, een verzor-
gingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis ver-
blijven een forfaitaire uitkering ontvangen indien vol-
daan is aan de voorwaarden. 

 

 

 

 

 

21-10-2011: 10 jaar geleden:  

President Barack Obama kondigt aan dat al-
le Amerikaanse troepen voor het einde van 2011 
uit Irak vertrekken. Na bijna 9 jaar zal 
de Irakoorlog voorbij zijn. 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 20/08/2021 mochten we JOSEPH ACKAERT in het 
WZC . Joseph werd geboren op 15/08/1933. Vroeger 
woonde hij in Brugge. Nu woont hij in kamer 107 op 
Middagzon. 
 
 
Op 24/08/2021 mochten we RENE BROEKX in het WZC 
verwelkomen. René werd geboren op 13/07/1941. 
Vroeger woonde hij in Kortemark. Nu woont hij in ka-
mer 129 op Middagzon. 
 
 
Op 24/08/2021 mochten we LUCIEN BOGAERT in het 
WZC verwelkomen. Lucien werd geboren op 
15/08/1935. Vroeger woonde hij in Zedelgem. Nu 
woont hij in kamer 204 op Morgenlicht. 
 
 
Op 30/08/2021 mochten we ERIC DUPONT in het WZC 
verwelkomen. Eric werd geboren op 18/09/1952. 
Vroeger woonde hij in Gistel. Nu woont hij in kamer 
001 op Avondlach. 
 
 



 

St. Anna Klapper oktober 2021  8 

Op 3/09/2021 mochten we HUBERT ROOS in het WZC 
verwelkomen. Hubert werd geboren op 2/11/1931. 
Vroeger woonde hij in Zedelgem. Nu woont hij in kamer 
023 op Avondlach. 
 
 
Op 15/09/2021 mochten we JULIEN WITTESAELE in het 
WZC verwelkomen. Julien werd geboren op 
17/07/1938. Vroeger woonde hij in Jabbeke. Nu woont 
hij in kamer 019 op Avondlach. 
 
 
Op 25/09/2021 mochten we GUSTAAF VERPLANCKE en 
MARINA NOBELS in het WZC verwelkomen. Gustaaf 
werd geboren op 28/08/1938, Marina werd geboren op 
21/08/1938. Vroeger woonden zij in de Stationsstraat 
in Eernegem. Nu wonen ze in zorgflat 208 op Morgen-
licht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

MARIA    AMELOOT     01/10/1927 
MARIA    CONSTANT    08/10/1927 
LILIANE   VERLINDE     08/10/1941 
MAGDA   VANDEN BUSSCHE  12/10/1942 
JULIENNE   VANHOOREN    16/10/1946 
JEANNINE   DUMAREY     21/10/1935 
GEORGETTE  VANDENAUWEELE  21/10/1934 
GEORGETTE  PLOVIE     22/10/1930 
SIMONNE   JOOS      29/10/1920 
MARIE-JEANNE LOOTENS     29/10/1931 
 

AIME    VANDEVOORDE   11/10/1930 
 

JEAN-MARIE  HALEWYCK    18/10/1930 
YOLANDA    VANDE MEIRSSCHE  21/10/1943 
BERTHA   LAMMENS    26/10/1936 
 

ELS     DUINSLAEGER   01/10/1985 
JESSIE    VAN DE WOESTYNE  09/10/1991 
SABRINA   TRANCEZ     10/10/1974 
TAMARA   SUSANNE     11/10/1971 
SOFIE    VERPLANCKE    25/10/1985 
NATACHA   HERMY     26/10/1989 
ISABELLE   DECLERCQ    27/10/1986 
MIRA    JODTS      31/10/1976 
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OVERLIJDENS 
Zijn van ons heengegaan om voor altijd te blijven in 
Gods nabijheid: 

We gedenken  
 

Madeleine Deltombe 
° 30 augustus 1925   + 28 augustus 2021 
 

Madeleine woonde bij  
ons sinds 3 januari 2013.   
Zij verbleef op kamer 023, 
afdeling Avondlach. 

 
 

 

 
 

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, 

Mijn naam is Joke Vermeirsche 

en woon sinds mijn geboorte in 

Eernegem. Eerst in de Brugge-

straat en sinds 2001 in de Oost-

endesteenweg. 

 

 

 

 

Ik ben gehuwd en heb 4 zonen en 1 dochter (Sam,  

Falke, Lars, Sietske en Wolf ). Ik fiets graag en ben het 

liefst thuis samen met mijn gezin.  

 

Sinds 2 augustus werk ik halftijds bij de sociale dienst. 

Ik voel mij nu al thuis in Sint-Anna, mede dankzij de be-

hulpzame en leuke collega’s en de lieve bewoners van 

het woonzorgcentrum en de zorg– en serviceflats. 

 

Groetjes 

Joke 
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WAT VOORBIJ IS... 

Oliebollenfestijn: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rolstoelfietsen: 
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Pannenkoeken: 

 
 
 
 
 
 
 



 

St. Anna Klapper oktober 2021  14 

OPLOSSING  
SEPTEMBER 

Onze winnaar is Bart Lingier (K118). 
 

Bart mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Het antwoord van september is: WARMTE 
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PRIJSVRAAG  OKTOBER 

Los bovenstaande rebus op. Elke vak staat voor een woord. 
Kan jij de zin ontcijferen?  

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

Zoals het weer in oktober het wil, 
zo komt het terug in maart of april. 

 
Goede brave Sint-Denijs (9/10), 

geef ons vuur en weinig ijs. 
 

Sint-Trezeke (15/10) plukt het laatste bezeke. 
 

Oktoberzon en oktoberwind, 
houden de boeren welgezind. 

 
Wie met Lucas (18/10) rogge zaait, 
‘t jaar daarop met vreugde maait. 

 
Veel nevel in de herfst, 

veel sneeuw in de winter. 
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