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Grote activiteiten 
SEPTEMBER 2021 

Vrijdagnamiddag 3 sept, 17 sept, en 24 sept 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 
 
Vrijdag 10 september: Officiële opening van nieuw-
bouw 
 
Woensdag 15 september zal Okra in de cafetaria komen 
Rummikuben en kaarten. Daar mogen de bewoners bij 
aansluiten. Wel enkel bewoners die dit nog goed kun-
nen, want vanaf nieuwjaar gaat dit weer in de competi-
tie door. Dit gaat telkens door op de eerste en derde 
woensdag van de maand. 
 
Donderdag 16 september: Onthaal nieuwe bewoners. 
 
Dinsdag 21 september: Oliebollenfestijn (onder voorbe-
houd) 
 
Woensdag 22 september: Kermisbezoek (onder voorbe-
houd) 
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De eucharistie gaat wekelijks door op zondag om 10u. 
 
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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SEPTEMBER 

September, ook wel: herfstmaand of fruitmaand ge-
noemd, is de negende maand van het jaar in de gregori-
aanse kalender en heeft 30 dagen.  

De naam komt van het Latijnse woord septembris wat 
afkomstig is van het woord septem, dat zeven betekent. 
September was oorspronkelijk de 7e maand van het 
jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr op 
1 maart begon. 
 

Op 21 september start officieel het einde van de zomer 
en is het tijd voor de herfst. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. 's Morgens is er vaak 
mist en de dagen worden korter . 
 

Weerspreuken 

Trekt voor Sint-Michaël (29 september) de vogel niet, 
geen winter is nog in 't verschiet. 

Als de eikels vallen voor Sint-Michaël, dan snijdt de win-
ter door lijf en ziel. 

Sint-Michaël blaast het licht uit, Maria Boodschap (25 
maart) steekt het aan. 

Als in september de donder knalt, met Kerstmis de 
sneeuw in hopen valt. 

Valt begin september de regen in plassen, het volgend 
jaar zal 't graan goed wassen. 

Septemberregen, komt zaad en wijnstok wel gelegen. 
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Terug in de tijd: 

2 september 2011: 10 jaar geleden 

Tony Corsari is overleden ten gevol-
ge van darmkanker, hij was 84. Tony 
Corsari, pseudoniem van André Ma-
thilde Edouard Parengh (Tienen, 12 
november 1926 – Gent, 2 septem-
ber 2011) was tijdens de pioniersja-
ren van de Vlaamse televisie een 
populaire televisiepresentator en 
quizmaster. Hij werd ook als zanger bekend met liedjes 
als Waarom zijn de bananen krom? (1963) en Het mini-
rokje (1967) .  

 

11 september 2001: 20 jaar geleden 

Op 11/9/2001 gebeurden de 
aanslagen ‘nine eleven’ in 
New York. Op deze datum 
boorden zich twee vliegtuigen 
in de Twin Towers van 
het World Trade Center. Een 
3e vliegtuig boorde zich in het Pentagon en een vierde 
vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville 
(Pennsylvania). Deze terroristische aanslagen worden 
beschouwd als de grootste uit de geschiedenis. Bij de 
aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen, afkom-
stig uit 87 landen, om het leven. Van nog 24 vermisten 
wordt aangenomen dat ze overleden zijn.  
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11 september 1991: 30 jaar geleden: 

Twee Duitse toeristen ontdekken Ötzi, de oudste men-
selijke mummie ooit gevonden in 
Europa. Hij werd ontdekt in 
de Italiaanse Ötztaler Alpen.  

 

 

22 september 1981: 40 jaar geleden: 

In Frankrijk wordt de TGV, op dat moment de snelste 
trein ter wereld, officieel in gebruik gesteld door presi-
dent François Mitterrand. TGV 
staat voor Train à Grande Vitesse.  
De trein haalde toen snelheden 
van 270km/h. 

 

 

11 september 1971: 50 jaar geleden: 

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg, de 
eerste bond van psychiatrische patiënten, wordt opge-
richt. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van 
de antipsychiatrie.  
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NIEUWE BEWONERS 

Op 12 juli 2021 mochten we MARIETTE DUCLOS in het 
WZC verwelkomen. Mariëtte werd geboren op 
24/06/1937. Vroeger woonde zij in Jabbeke. Nu woont 
zij in kamer 216 op Morgenlicht. 
 

Op 13 juli 2021 mochten we ADRIANA CALLENS in het 
WZC verwelkomen. Adriana werd geboren op 
19/11/1931. Vroeger woonde zij in Torhout. Nu woont 
zij in kamer 206 op Morgenlicht. 
 

Op 15 juli 2021 mochten we MONIQUE VAN GYSEGEM 
in het WZC verwelkomen. Monique werd geboren op 
30/09/1936. Vroeger woonde zij in Oudenburg. Nu 
woont zij in kamer 219 op Morgenlicht. 
 

Op 19 juli 2021 mochten we MARIA GOUWY in het 
WZC verwelkomen. Maria werd geboren op 
6/08/1938. Vroeger woonde zij in Poperinge. Nu 
woont zij samen met haar echtgenoot GILBERT  
DEBUYSERE, die geboren is op 17/06/1934, in kamer 
218 op Morgenlicht. 
 

Op 20 juli 2021 mochten we JOSEPH VAN DE VELDE in 
het WZC verwelkomen. Joseph werd geboren op 
26/06/1929. Vroeger woonde hij in Gistel. Nu woont 
hij in kamer 238 op Morgenlicht. 
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Op 22 juli 2021 mochten we JULIENNE VANHOOREN in 
het WZC verwelkomen. Julienne werd geboren op 
16/10/1946. Vroeger woonde zij in de Kapelleweg in 
Eernegem. Nu woont zij in kamer 130 op Middagzon. 
 

Op 27 juli 2021 mochten we ALBERT LAMEIRE in het 
WZC verwelkomen. Albert werd geboren op 5/02/1938. 
Vroeger woonde hij in Knesselaere. Nu woont hij in ka-
mer 019 op Avondlach. 
 

Op 30 juli 2021 mochten we CARINE VAN ASS in het 
WZC verwelkomen. Carine werd geboren op 9/03/1963. 
Vroeger woonde zij in Brugge. Nu woont zij in kamer 
207 op Morgenlicht. 
 

Op 2 augustus 2021 mochten we HENRIETTE CLYBOUW 
in het WZC verwelkomen. Henriëtte werd geboren op 
29/06/1930. Vroeger woonde zij in Oudenburg. Nu 
woont zij in kamer 127 op Middagzon. 
 

Op 6 augustus 2021 mochten we PAULA GOUWY in het 
WZC verwelkomen. Paula werd geboren op 
23/12/1924. Vroeger woonde zij in Lo-Reninge. Nu 
woont zij in kamer 202 op Morgenlicht. 
 

Op 9 augustus 2021 mochten we EDUARD BEUSELINCK 
in het WZC verwelkomen. Eduard werd geboren op 
5/05/1934. Vroeger woonde hij in de Zedelgemsesteen-
weg in Eernegem. Nu woont hij in kamer 140 op Mid-
dagzon. 
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Op 11 augustus 2021 mochten we PAULA BOUDREZ in 
het WZC verwelkomen. Paula werd geboren op 
14/04/1925. Vroeger woonde zij in Kuipersbos in 
Eernegem. Nu woont zij in kamer 119 op Middagzon. 
 
Op 12 augustus 2021 mochten we LISETTE ROSSEEL in 
het WZC verwelkomen. Lisette werd geboren op 
27/05/1938. Vroeger woonde zij in Oostende. Nu 
woont zij in kamer 206 op Morgenlicht. 
 
Op 18 augustus 2021 mochten we ANTOINETTE BOOY 
in het WZC verwelkomen. Antoinette werd geboren op 
2/02/1929. Vroeger woonde zij in Jabbeke. Nu woont 
zij in kamer 223 op Morgenlicht.  
 
Op 18 augustus 2021 mochten we ROBERT BOOY in het 
WZC verwelkomen. Robert werd geboren op 
7/04/1932. Vroeger woonde Robert in Jabbeke. Nu 
woont hij in kamer 224 op Morgenlicht. 
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VERJAARDAGEN 
Bewoners, flatbewoners en personeel jarig in deze 
maand wensen we van harte proficiat: 
 

HENRIETTE   STAELENS    09/09/1936 
MARIA     VYVEY     10/09/1934 
DIANA     CROMBEZ    11/09/1927 
ERNA     DEVOS     22/09/1941 
MONIQUE    VAN GYSEGEM  30/09/1936 
 
 
 
 
 
 
MARGRIET   DEKETELAERE   06/09/1935 
MARIETTE    ROSSEEL    20/09/1936 
 
 
 
 
 
 
CHELSEA    WITTESAELE   06/09/2000 
GRIET     RAMAUT    09/09/1965 
TIZIANA    VANACKER   19/09/2001 
VEERLE    PITTEMAN   21/09/1976 
LIES     DECLERCK    26/09/1982 
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OVERLIJDENS 
Zijn van ons heengegaan om voor altijd te blijven in 
Gods nabijheid: 

We gedenken  
 

Hilda Jonckheere 
° 7 februari 1928    + 6 juli 2021 

 

Hilda woonde bij  
ons sinds 9 maart 2018.   
Zij verbleef op kamer 238, 
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 

We gedenken  
 

Ronald Rabaey 
° 11 december 1952    + 11 juli 2021 

 

Ronald woonde bij  
ons sinds 6 januari 2021.   
Hij verbleef op kamer 019, 
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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OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

Chretienne Callewaert 
° 6 augustus 1928    + 13 juli 2021 

 

Chretienne woonde bij  
ons sinds 22 april 2020.   
Zij verbleef op kamer 140, 
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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OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

Frans Verhaest 
° 17 mei 1940    + 20 juli 2021 

 

Frans woonde bij  
ons sinds 29 juni 2021.   
Hij verbleef op kamer 202, 
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 

We gedenken  
 

Estella Sierens 
° 4 oktober 1934    + 26 juli 2021 

 

Estella woonde bij  
ons sinds 12 juli 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. 
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OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

Margriet Mylle 
° 17 maart 1932    + 3 augustus 2021 

 

Margriet woonde bij  
ons sinds 3 april 2019.   
Zij verbleef op kamer 235, 
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 

We gedenken  
 

Jacqueline Verkain 
° 14 juli 1931    + 8 augustus 2021 

 

Jacqueline woonde bij  
ons sinds 24 april 2017.   
Zij verbleef op kamer 223, 
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 

We gedenken  
 

Valère Dereere 
° 1 april 1938    + 8 augustus 2021 

 

Valère woonde bij  
ons sinds 28 januari 2004.   
Hij verbleef op kamer 233, 
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 

We gedenken  
 

Simone Lefevre 
° 26 november 1937  + 11 augustus 2021 

 

Simone woonde bij  
ons sinds 16 juli 2021.   
Zij 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 

We gedenken  
 

Agnes Vankeirsbulck 
° 13 april 1932  + 13 augustus 2021 

 

Agnes woonde bij  
ons sinds 13 januari 2021.   
Zij verbleef op kamer 001, 
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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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. 

OVERLIJDENS 

We gedenken  
 

Lucienne Maeyens 
° 21 januari 1925  + 17 augustus 2021 

 

Lucienne woonde bij  
ons sinds 15 juni 2021.   
Zij verbleef op kamer 129, 
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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PASTORAAL 
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DANKWOORDJE  

We kregen volgend mooie dankwoordje van Els Ghesquière: 
Wat als … een simpel “dankjewel” niet opweegt tegen onbe-
taalbare dienstbaarheid … 
 
Zondagmorgen – kwart voor tien. 
Mijn schoonmoeder zit in de eetzaal van Morgenlicht nog 
smaakvol te peuzelen aan een laatste speculooskoekje. Ik 
neem haar mee naar de “kapel” om er de zondagsmis bij te 
wonen.  Daar zitten reeds heel wat bewoners van Sint-Anna 
op hun gemak samen, hun rolstoelen netjes verspreid in rech-
te lijnen. De priester praat gemoedelijk  met enkele mensen 
vooraan.  
Bewonderenswaardig om zien hoe slechts vier vrijwilligers 
met een oprechte glimlach (verborgen achter hun mondmas-
ker) en een groot hart zorgen dat een 50tal mensen van de 
tweede, eerste, gelijkvloerse verdiepingen naar de oude cafe-
taria gebracht worden. 
 
De mis begint. 
Vooraan staat de priester om de traditionele, christelijke tek-
sten en gebeden uit te spreken. Nu en dan weerklinkt een gie-
chellachje of horen we enkele onverstaanbare  klanken.  Som-
mige mensen zitten fiks rechtop en luisteren aandachtig, an-
deren dommelen in en laten hun hoofd op hun kin rusten.  
Wanneer de priester tijdens de tafeldienst de wijnkelk om-
hoog houdt, roept iemand “santé”.  Een beetje later volgt de 
reactie “waarom krijgen wij nooit een teugsje?” De priester 
gaat rond om aan iedereen de communie te geven. Hubert 
zorgt voor sfeervolle muziek en helpt tussendoor een dame 
die niet goed weet wat met de ontvangen hostie te doen.   
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De mis eindigt met een mooi afscheidswoordje van Hubert voor 
een pas overleden bewoonster. 
Meteen daarna lijken alle rolstoelen aaneen te groeien tot een 
lange file:  mensen die hun eigen rolstoel met hun handen nog 
vooruit kunnen bewegen, bepalen het tempo voor de vrijwilligers 
die de minder mobiele mensen in hun rolstoel vooruit duwen.  
Toch lukt het in vrij korte tijd om alle bewoners terug naar de eet-
zaal van hun afdeling te brengen, waar de soep reeds een heerlijke 
geur verspreidt.  
 

Ik neem afscheid van mijn schoonmoeder en voel mij een bijzon-
dere ervaring rijker,  eentje met een driedubbel gevoel: 

enerzijds een beetje triest, omdat ik mijn schoonmoeder, die zo 
lang een mooie, sterke en elegante dame was, omringd zie 
door leeftijdsgenoten, die – net zoals zijzelf  - hun zelfstandig-
heid en waardigheid hebben moeten prijsgeven voor volledi-
ge afhankelijkheid van anderen; 

anderzijds ontroerd, omdat de drietal dames die ik een helpen-
de hand kon toesteken, op een heel mooie en fijne manier 
hun dankbaarheid uitspraken, iets wat in de wereld buiten 
Sint-Anna geen vanzelfsprekendheid meer is; 

en vooral een bijzonder groot gevoel van respect en dankbaar-
heid voor de belangeloze inzet en onmisbare hulp, die Hubert 
en zijn collega-vrijwilligers schenken aan onze (schoon)
moeders en (schoon)vaders, oma’s en opa’s.  

 

Wat een geluk dat er nog steeds mensen zijn, die zich zomaar – 
voor een glimlach of een zacht gepreveld “dankjewel” – in stilte en 
vaak onzichtbaar – onvermoeibaar blijven inzetten voor hun oude-
re of zwakkere medemensen. Zulke vrijwilligers zijn onbetaalbare 
schatten van mensen. Hopelijk blijven zij nog eeuwenlang mee-
gaan. 
Met veel sympathie en waardering, 
Els 
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Wandelnamiddag 
Zoals velen onder jullie al gemerkt hebben, gaan we op 
vrijdagnamiddag wandelen met een grote groep bewo-
ners. Dit met dank aan de vele vrijwilligers die zich hier-
voor inzetten. Hoeveel bewoners er mee kunnen, hangt 
af van hoeveel vrijwilligers er zich die dag kunnen vrij-
maken. Ga je graag ook eens mee op wandeling met 
uw familielid, kennis of om het even welke andere be-
woner, dan mag je dit steeds doorgeven aan Emmy  
Simaey (coördinator vrijwilligers) via mail:  
emmy.simaey@curando.be, telefonisch op 0473/65 07 
96 of aan iemand van de ergo’s. De wandeling gaat op 
vrijdag, bij mooi weer,  steeds door van 14u45 tot 
15u45 en dit nog tot half oktober.  
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
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WIE IS WIE? 

Mag ik mij even voorstellen… mijn 
naam is Hadewijch. 
Ik ben opgegroeid met drie broers 
in de “boerebuiten” namelijk in de 
Kruisabelewijk te Dudzele.  
Tijdens mijn jeugdjaren was ik heel 
lang lid in de Zeescouts van Brugge 
en de zwemclub van Interbad te 
Sint-Kruis. 
Ik werk sinds 1 juli 2021 op afdeling 
Morgenlicht als ergotherapeute.   
 

Voordien was ik jarenlang actief in WZC Herdershove. 
Sinds april 2021 woon ik samen met mijn partner in 
Eernegem. Verder delen wij ons huis met drie trouwe 
viervoeters: Lara, Loeki en Lilly. 
Tijdens mijn vrijetijd ga ik graag fietsen, zwemmen en 
wandelen in de natuur. 
Ik sta alvast een restaurantbezoekje niet uit de weg als-
ook een terrasje bij mooi weer met vrienden laat ik niet 
links liggen. 
Ik volgde een aantal jaren geleden een opleiding 
“schilder binnenshuis” en kan mij er dan ook uren mee 
bezighouden. 
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Verder ben ik ervan overtuigd dat ik in WZC Sint-Anna 

nog veel mooie momenten zal beleven met zowel de 

bewoners, collega’s als familie. 
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WAT VOORBIJ IS... 
Afscheid Rita: 

 
 
 
 
 

Voetbalsjoelbak: 
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Tuin van AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Belevenistafel AL: 

Rolstoeldans AL: 
 



 

St. Anna Klapper september 2021  30 

Wandelen: 

 
 
 
 
 
 
 

Reminiscentie AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Sjoelbak ML: 
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Belevenistv AL: 

 
 
 
 

 
 
Kookactiviteit AL: 

 
 
 
 
 
 

Cinema ML: 
 
 



 

St. Anna Klapper september 2021  32 

Ijsnamiddag ML: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastiek ML: 
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Bingo MZ: 

 
 
 
 
 
 
 

Ijsnamiddag AL: 
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OPLOSSING  
JULI-AUGUSTUS 

Onze winnaar is Mariëtte Cuylle (K027). 
 

Mariëtte mag de prijs komen afhalen aan de receptie. 

Het antwoord van juli-augustus is: ZOMERVAKANTIE 
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PRIJSVRAAG  SEPTEMBER 

Los bovenstaande woordpuzzel op. In de gekleurde vakjes 
staan de nummers 1 t.e.m. 6. vul deze  hieronder in: 

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

1 2 3 4 5 6 
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MOPJES 
Jantje komt na zijn eerste schooldag enthousiast thuis 
en zegt niet zonder trots: “Ma, ik heb vandaag mijn eer-
ste woordjes geschreven!”. Ma luistert belangstellend 
en vraagt: “En wát heb jij dan  wel geschreven, jon-
gen?”.  Jantje haalt zijn schouders op: “Geen idee, pas 
morgen leren we ook lezen!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mevrouw komt een warenhuis binnen, loopt naar 
de toonbank en zegt tegen de verkoper 
"Kijk meneer deze paraplu heb ik vorige week gekocht 
en hij is nu al versleten. De stof is versleten en het ijzer 
verroest". 
De verkoper kijkt er even naar en zegt "Ik zie het al u 
heeft er te lang mee in de regen gelopen".  
 



 

St. Anna Klapper september 2021  38 

WEERSPREUKEN 

Als de zon schijnt op Sint-Gregoor (3/9), 
een goede oogst door en door. 

 
Zo het in september dondert, 

leveren de granen wel honderd. 
 

Vorst in september, 
een zachte december. 

 
Vertoont zich Mauritius (22/9) klaar, 
aan vele stormen verwacht u maar. 

 
Septemberregen 

komt nooit ongelegen. 
 

Sint-Michiel (29/9) 
heeft de winter onder zijn kiel. 

 
 


