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MAANDPROGRAMMA 
OKTOBER 2022 

Zondag 2 okt: -10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we telkens hulp gebruiken om de bewo-
ners van en naar de eucharistie te brengen 
 
Dinsdag 4 okt: -10u30 herfstaperitief.  
Hier kunnen we vanaf 10u hulp gebruiken van vrijwil-
ligers op de verschillende afdelingen voor het uitdelen 
van drank en hapjes aan de bewoners 
  
Vrijdag 7 okt: -15u voorstelling roofvogels en uilen in 
de cafetaria 
Hier kunnen we hulp gebruiken bij de transfers van be-
woners naar en van de cafetaria. 
  
Zondag 9 okt:-10u Eucharistie 
 
Dinsdag 11 okt: -14u45 Cafénamiddag voor MZ en AL 
Hierbij kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken voor 
de transfers van bewoners en het bedienen van de be-
woners in het café op morgenlicht (2e verdiep) 
 
Woensdag 12 okt: -seniorenfeest Eernegem.  
Hierbij kunnen we hulp gebruiken van vrijwilligers om 
een rolwagen te begeleiden naar het seniorenfeest. We 
gaan in groep en vertrekken om 13u30. 
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Vrijdag 14 okt: -14u45 Laatste wandelnamiddag 
Ook bij slecht weer mogen de wandelaars afkomen voor 
een stukje taart. Zo sluiten we het wandelseizoen af. 
   
Zondag 16 okt:- 10u Eucharistie 
   
Vrijdag 21 okt: -14u45 Rolstoeldans 
  
Zondag 23 okt: -10u Eucharistie 
 
Woensdag 26 okt: -14u45 Grote bingo op MZ 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken van vrijwilligers voor 
de transfers en om mee te kijken of de bewoners de juis-
te nummers vinden. 
   
Donderdag 27 okt: -14u45 verjaardagsfeest met Freddy 
in halloweenstijl 
Vrijwilligers en familie die graag dansen zijn welkom en 
wie wil mag in halloweenstijl komen. 
  
Vrijdag 28 okt: -14u45 Rolstoeldans 
 
Zondag 30 okt: -10u Eucharistie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je helpen bij een activiteit of heb je interesse in vrij-
willigerswerk bij ons, neem dan contact op met Emmy: 
emmy.simaey@curando.be of  0473/65 07 96 
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Oktober is een echte overgangsmaand. De zomer ligt al 

ver achter ons en de winter komt met rasse schreden 

dichterbij. Oktober wordt ook nog wijnmaand genoemd 

omwille van de druivenoogst die in deze maand volop 

aan de gang is. Een andere naam is zaaimaand omdat 

het winterkoren nu gezaaid wordt. Nog een naam voor 

oktober is rozenkransmaand.  

In oktober korten de dagen met 1 uur en 51 minuten. 

 

Dinsdag 4 oktober: Werelddierendag 

Vier oktober is de sterf-

dag van Franciscus van 

Assisi. Deze man had zich 

zijn hele leven om (zwerf)

dieren bekommerd. De 

eerste Werelddierendag 

vond plaats in 1930. Op 4 oktober wordt nu nog steeds 

wereldwijd de aandacht gevestigd op het feit dat ook 

dieren rechten hebben en dat ze beschermd moeten 

worden. 

 



 

St. Anna Klapper oktober 2022  4 

Maandag 17 oktober: Werelddag van het Verzet tegen 

Armoede 

Twintig procent van de Belgische bevolking leeft in Ar-

moede. Elk jaar wordt er op 17 oktober 

een campagne gehouden. Dit jaar luidt 

de campagne: “Gezocht: 180.000 wo-

ningen voor een warme thuis.”. Want 

180.000 gezinnen wachten al vaak jaren 

lang op een sociale woning. 
 

30 oktober, wintertijd: 

Tijdens het laatste weekend van oktober wordt de zo-

mertijd omgeruild 

voor de wintertijd. 

Hiervoor zetten we om 

drie uur 's nachts de 

klok terug op twee 

uur. In het najaar 

wordt de tijd immers achteruit gezet. Door deze in-

greep is het 's morgens een uur vroeger licht en wordt 

het 's avonds een uur vroeger donker. Velen houden 

niet van dit ritueel omdat zowel mens als dier er vol-

gens hen van slag door raakt. Eén voordeel: in de nacht 

waarop de omschakeling gebeurt, winnen we een uur.  



 

St. Anna Klapper oktober 2022  5 

31 oktober: Halloween 
 

Halloween is een feest-

dag die traditioneel voor-

al in Ierland, het Verenigd 

Koninkrijk, de Verenigde 

Staten en Canada gevierd 

wordt. Inmiddels wordt het feest ook steeds populair-

der in Nederland, België en andere Europese landen. 

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen of 

kloppen, als het donker wordt, aan bij huizen in de 

buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en 

roepen trick or treat, waarbij de keuze wordt gegeven 

tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of 

iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. De mensen 

geven de kinderen dan snoepjes. Jongvolwassenen 

gaan soms naar halloweenfeesten. 

 



 

St. Anna Klapper oktober 2022  6 

OKTOBER DOOR DE JAREN HEEN: 
 

12 oktober 2012, 10 jaar geleden:  

In België onderschept 

de douane 8032 kilo cocaïne in 

de haven van Antwerpen. De 

drugs zitten verstopt 

in bananendozen op 

een containerschip uit Ecuador. Het is de op een na 

grootste drugsvangst in Europa. 

 

22 oktober 2002, 20 jaar geleden: 

 

Twee doden bij gasontploffing in Cockerill-fabriek. 

Een zware gasontploffing in de staalfabriek Cockerill-

Sambre in Seraing/Ougréé heeft gisteren het leven ge-

kost aan twee arbeiders. Ze waren onderhoudswerken 

aan het uitvoeren op een productielijn toen de boel 

ontplofte. Dertien andere arbeiders liepen zware brand-

wonden op en verkeren in kritieke toestand. De vak-

bonden van Cockerill reageerden furieus. Volgens hen 

neemt de directie bij Cockerill-Sambre een loopje met 

de veiligheid. 
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31 oktober 1992, 30 jaar geleden: 

Paus Johannes Paulus II erkent 

namens de Kerk het gelijk 

van Galileo Galilei in de op-

vatting dat de aarde rond de 

zon draait en niet omgekeerd. 

Het proces tegen Galilei waarin 

hij werd veroordeeld had 359 jaar eerder plaatsgevon-

den.  

 

24 oktober 1982, 40 jaar geleden: 

In de Verenigde Staten beslist een rechtbank dat ie-

mand die ongeneeslijk ziek is, recht heeft 

op euthanasie.  
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PASTORAAL 
De zusters O.L.V. van 7 Weeën 
staan, samen met zusters Sint 
Vincentius Eernegem, aan de ba-
sis van wat vzw Curando nu is. In 
de ouderenzorg zagen de zusters 
noden. Geïnspireerd door hun ge-
loof in Jezus en Maria wilden ze 
deze noden lenigen met zorg en 
troost.  
Rationeel kan je dit niet duiden. 

Maar ze stonden er, steeds weer, in liefdevolle dienst-
baarheid. 

 

Zo staan er vandaag in vzw Curando ook veel mensen 
met hart en ziel in de zorg. Ze kiezen bewust voor de 
concrete mens die zorg vraagt.  
Ook dit kan je rationeel niet duiden. Maar ook zij staan 
er telkens weer, in liefdevolle dienstbaarheid. 
 

Geïnspireerd door de spiritualiteit van de zusters ont-
wierpen bewoners en medewerkers van WZC Herders-
hove een troostmantel in het kader van het project Illud 
Mane. 
 

Het is een troostmantel samengesteld uit verschillende 
kleurrijke gebreide stukjes.  
Het werd een geheel vol warmte en beschutting. 
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 Onderaan de mantel donkere kleuren: de kwetsbaar-
heid van ons bestaan. Een lichte verbindingsdraad die 
de lapjes tot een mantel maakt: de kracht van mensen 
die om mensen geven. Bovenaan lichtere kleuren: van 
miserie naar hoop, naar nieuw leven. 
 

De troostmantel maakten bewoners en medewerkers 
samen. Ook in de zorg voor elkaar staan we niet alleen. 
We zien vaak momentjes van die liefdevolle zorg voor 
elkaar die asemrovend / adembenemend zijn. Niet in 
grootse dingen: maar in de omgang met elkaar, in het 
leven van alledag.  
 

Wanneer jij op ’n vriend se skouers staan 
Is meer dinge vir jou sigbaar. 
 

Wanneer jullie rug aan rug staan, 
Is daar minder om te vrees. 
 

Wanneer jullie skouer aan skouer staan, 
Is die las ligter. 
 

En wanneer jullie saam opkijk, 
Is die prag en grootsheid van die hemelruim 

asemrovend 
 
 Anton houtepen 

 

Geïnspireerd door Maria 

staan we er niet alleen voor 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 7/09/2022 mochten we ROLANDA INGELBRECHT in 
het WZC verwelkomen. Rolanda werd geboren op 
2/12/1936. Vroeger woonde zij in Eernegem. Nu 
woont zij in kamer 106 op Middagzon. 
 
Op 23/09/2022 mochten we MAGDA VANDAMME in 
het WZC verwelkomen. Magda werd geboren op 
18/03/1952. Vroeger woonde zij in Eernegem. Nu 
woont zij in kamer 018 op Avondlach. 
 
Op 26/09/2022 mochten we MARIA VAN HEE in het 
WZC verwelkomen. Maria werd geboren op 
11/11/1933. Vroeger woonde zij in Dilbeek. Nu woont 
zij in kamer 116 op Middagzon. 
 
Op 26/09/2022 mochten we NOELLA HOSTYN in het 
WZC verwelkomen. Noëlla werd geboren op 
23/10/1942. Vroeger woonde zij in Koekelare. Nu 
woont zij in kamer 002 op Avondlach. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

MARIA    AMELOOT     01/10/1927 
LILIANE   VERLINDE     08/10/1941 
MAGDA   VANDEN BUSSCHE  12/10/1942 
JULIENNE   VANHOOREN    16/10/1946 
GEORGETTE  VANDENAUWEELE  21/10/1934 
GEORGETTE  PLOVIE     22/10/1930 
NOELLA   HOSTYN     23/10/1942 
EDUARD   VYVEY      29/10/1928 
 
 
 
 
 
 
SIMONNE   INGHELBRECHT   04/10/1932 
JEANNINE   FEYS      06/10/1936 
AIME    VANDEVOORDE   11/10/1930 
YOLANDE   VANDE MEIRSSCHE  21/10/1943 
BERTHA   LAMMENS    26/10/1936 
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ELS     DUINSLAEGER   01/10/1985 
JESSIE    VAN DE WOESTYNE  09/10/1991 
TAMARA   SUSANNE     11/10/1971 
SASKIA   GOES      12/10/1981 
KEILY    DE WITTE     15/10/1999 
SOFIE    VERPLANCKE    25/10/1985 
NATASHA   HERMY     26/10/1989 
ISABELLE   DECLERCQ    27/10/1986 
MIRA    JODTS      31/10/1976 
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We gedenken  
Rolanda Vyncke 

 

° 27 april 1938   + 26 augustus 2022 
 

Rolanda woonde bij  
ons sinds 21 april 2021.   
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. 

OVERLIJDENS 
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We gedenken  
Simonne Inghelbrecht 

 

° 22 april 1935   + 7 september 2022 
 

 

Simonne woonde bij  
ons sinds 16 december 2020.   
Zij verbleef op kamer 002, 
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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We gedenken  
Marie-Christine Boudolf 

 

° 6 november 1951    

+ 13 september 2022 
 

 

Marie-Christine woonde bij  
ons sinds 28 september 2016.   
Zij verbleef op kamer 242, 
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  
Lucretia Feys 

 

° 19 maart 1944   + 14 september 2022 
 

 

Lucretia woonde bij  
ons sinds 30 juli 2020.   
Zij verbleef op kamer 106, 
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  
Maria Desmet 

 

° 12 augustus 1938    

+ 17 september 2022 
 

 

Maria woonde bij  
ons sinds 12 oktober 2021.   
Zij verbleef op kamer 107, 
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. 



 

St. Anna Klapper oktober 2022  18 

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. 

We gedenken  
Marina Nobels 

 

° 21 augustus 1938    

+ 17 september 2022 
 

 

Marina woonde bij  
ons sinds 7 april 2022.   
Zij verbleef op kamer 221, 
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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In de maand oktober kan ieder-
een die gebruik maakt van een 
dienstverlening bij Curando een 
tevredenheidsmeting invullen.  
Waarom organiseren we dit?  
Op die manier kunnen we de kwa-
liteit van zorg verbeteren op de 
punten die er echt toe doen voor 
de bewoners en hun naasten. We 

willen info verzamelen om onze zorg te optimaliseren. 
Wat doen we al goed? Waar is er ruimte voor verbete-
ring? Jullie inbreng is hierbij cruciaal! 
 
Wie wordt bevraagd?  
Enerzijds worden de (wilsbekwame) bewoners be-
vraagd. Een team van studenten uit nabijgelegen scho-
len zal helpen om de vragenlijst anoniem in te vullen. 
Anderzijds worden de familieleden van alle bewoners 
bevraagd. Een mail met link naar de digitale vragenlijst 
zal bezorgd worden aan alle contactpersonen. Er zullen 
ook papieren versies voor handen zijn aan het onthaal.  
 
 

Tevredenheidsmeting  
oktober 2022 
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Wat wordt bevraagd?  
In de vragenlijst wordt onder andere gepeild naar de te-
vredenheid over de zorgverlening, de maaltijden, het 
klachtenbeleid en zingeving.  
 
Wat wordt er gedaan met de ingevulde vragenlijsten?  
De resultaten zullen besproken worden met de directie 
en de betrokken diensten. Op basis daarvan worden 
verbeteracties uitgevoerd. Uiteraard worden alle gege-
vens vertrouwelijk verwerkt, zodat jullie privacy te allen 
tijde gewaarborgd blijft. In een volgende huiskrantje 
(december/januari) zullen de resultaten en de verbeter-
acties gepubliceerd worden.  
 

Alvast bedankt voor jullie deelname. 
 Jullie inbreng is cruciaal bij het verbeteren 
van de kwaliteit! 
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OPLOSSING  
SEPTEMBER 

Onze winnaar is Clybouw Henriëtte (K127). 
 

Henriëtte mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 
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PRIJSVRAAG OKTOBER 

Knip deze pagina uit en deponeer hem voor 
24/10/2022 in de doos aan het onthaal of geef het aan 
een medewerker. Wie weet win jij een pannenkoek met 
koffie in de cafetaria.  

Naam:  
Tel: 
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MOPJES 
   
Vraag: Waarom gaat een Belg bij het raam staan als het 
ontweert? 
Antwoord: Hij denkt dat er een foto gemaakt wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tim, hoeveel beenderen heb je in je lichaam? 
Eh… 207, meester. 
Fout! 206! 
Ja, maar ik heb vanmiddag kip gegeten en ik heb een 
beentje ingeslikt. 
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WEERSPREUKEN 

Als de lucht is geschubd als een vis, 
binnen twee dagen er regen is. 

 
Sint-Denijs (9/10) met water 
deugt niet voor de petater. 

(Gents voor ‘aardappel) 
 

Oktober, da’s de regel, 
brengt de eerste ijspegel. 

 
Lucas (18/10) is de portier van de winter. 

 
Oktober heeft eenendertig dagen, 

maar vaak het dubbel 
aan storm en regenvlagen. 

 
Als Simon en Judas (28/10) voorbijgaan, 

dan is het met de zomer gedaan. 
 

Houden de kraaien 
voor Allerheiligen school, 

zorg dan voor hout en kool. 


