
 

St. Anna Klapper september 2022  1 

MAANDPROGRAMMA 
SEPTEMBER 2022 

Vrijdag 2 sept: -10u marktbezoek 
                          -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Vrijwilligers of familie die graag mee gaan wandelen bij 
mooi weer zijn telkens welkom. Bij slecht weer wordt er 
gedanst. 
 
Zondag 4 sept: -10u Eucharistie 
Hierbij kunnen we telkens hulp gebruiken om de bewo-
ners van en naar de eucharistie te brengen 
 
Vrijdag 9 sept:-10u marktbezoek 
                          -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
 
Zondag 11 sept:-10u Eucharistie 
 
Vrijdag 16 sept: -10u marktbezoek 
                            -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
 
Zondag 18 sept:- 10u Eucharistie 
 
Kermisweek: oliebollen 
 
Woensdag 21 sept: 14u30 Kermisbezoek 
Hierbij kunnen we hulp gebruiken om bewoners te be-
geleiden naar de kermis 
 



 

St. Anna Klapper september 2022  2 

Donderdag 22 sept: 14u45 Grote bingo in de activiteiten-
ruimte op MZ 
 

Vrijdag 23 sept: 14u45 Wandelen of rolstoeldans 
 
Zondag 25 sept: 10u Eucharistie 
 
Donderdag 29 sept: 14u45 verjaardagsfeest met jukebox 
Vrijwilligers en familie die graag dansen zijn welkom 
 
Vrijdag 30 sept: -10u marktbezoek 
                            -14u45 Wandelen of rolstoeldans 
Naast hulp bij deze overkoepelende activiteiten kunnen 
we ook steeds hulp gebruiken van vrijwilligers voor zaken 
zoals: 
 Maaltijden aan huis brengen 
 Hulp bij activiteiten op de afdelingen 
 Hulp bij maaltijden 
 ... 
Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij ons of wens je 
meer info, neem dan contact op met Emmy: 
emmy.simaey@curando.be of  0473/65 07 96 
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De wandelvrienden gaan terug met onze bewoners 
wandelen van vrijdag 29 april 2022 tot half oktober 
2022, dit wekelijks op vrijdagnamiddag van 14u45 tot 
15u45. 
 
Wilt u ook graag mee wandelen met uw familielid, ken-
nis of om het even welke bewoner, gelieve dit door te 
geven aan Emmy, coördinator vrijwilligers. Het is niet 
noodzakelijk dat u elke week deelneemt.  
 

Hoe meer wandelvrienden, hoe meer vreugde ! 
 
   

WANDELVRIENDEN 
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September, ook wel herfstmaand of fruitmaand ge-

noemd, is de 9e maand in het jaar.  

Deze maand telt 30 dagen.  

De naam september komt van het latijnse woord sep-

tembris, dat 7 betekend. Dit doordat september oor-

spronkelijk de zevende maand van het jaar was.   

In het oud-Nederlands werd september ook wel be-

noemd als havermaent, evenemaent, herfstmaand, 

gerstmaand of vruchtmaand.  

 

Gebeurtenissen: 

 1 september: begin van het liturgische jaar binnen 

de Oosters-Orthodoxe kerk 

 2e weekend van september: open monumenten-

dag in Europa.  

 23 september: begin van de herfst. 

 

De sterrenbeelden voor september 

zijn Maagd en Weegschaal.  
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September door de jaren heen: 

 

23 september 2012, 10 jaar geleden:  

 

De Belgische wielrenner Philippe Gilbert wint 

het wereldkampioenschap 

wielrennen op de weg voor 

mannen. Op hetzelfde wereld-

kampioenschap werd het Bel-

gische Omega Pharma-Quick-

Step kampioen bij de ploegentijdrit.  

 

26 september 2002, 20 jaar geleden: 

 

De Senegalese veerboot Joola kapseisde terwijl hij on-

derweg was van Ziguinchor 

naar Dakar.  Deze ramp kostte 

het leven van 1800 opvaren-

den, onder wie 3 Belgen en 2 

Nederlanders. Later bleek dat 

het schip gebouwd was voor 

550 passagiers. Die dag waren 2000 passagiers inge-

scheept.  
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25 september 1992, 30 jaar geleden: 

 

In Duitsland verbindt een 

nieuw kanaal de rivie-

ren Main en de Donau met el-

kaar.  Het Main-Donaukanaal 

heeft een lengte van 171km. 

Deze verbinding zorgt ervoor dat goederen via schepen 

vervoerd kunnen worden en zorgen bovendien voor 

ecologische voordelen.  

 

20 september 1982, 40 jaar geleden: 

 

Een tornado of windhoos trok 

over het Belgische dorp L’egli-

se. Het merendeel van de hui-

zen werd vernield. Er vielen ge-

lukkig geen slachtoffers 
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PASTORAAL 
15 september:  feest ILLUD  MANE 
 

Sint Anna zal blijvend verbonden blijven met de Vincen-
tiuszusters van Eerkonie. Dankzij hen is Sint Anna ge-
worden wat het nu is. Ze zochten samenwerking met de 
zusters OLV 7 weeën Ruiselede en behoort Sint Anna nu 
bij Curando Noord. 
 

De zusters OLV 7 weeën Ruiselede vieren op 15 septem-
ber hun patroonsfeest. Dan vieren ze Maria als OLV 7 
weeën. Het klinkt niet vertrouwd. Het is goed om even 
stil te staan bij die oorsprong. Op een gegeven moment 
in de geschiedenis ervaarden gewone vrouwen een 
nood: de zorg voor ouderen. Ze stonden er met hun he-
le leven in. Hun enige motivatie om vol te houden was 
hun geloof; in Maria, in Jezus: hier moeten we zijn. Rati-
oneel kan je dit niet duiden, maar ze stonden er, steeds 
weer, in liefdevolle dienstbaarheid. 
 

Zo zijn er niet alleen de zusters, zo zijn er veel mensen 
in Curando die in de zorg staan met hart en ziel. Anders 
hou je dit niet vol. Je moet kiezen voor die concrete 
mens die zorg vraagt. Niet in grootse dingen: de eigen 
omgang met de bewoners maakt het verschil, in het le-
ven van alledag. Ook die eigen keuze kan je uiteindelijk 
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niet uitsluitend rationeel verklaren.  
 

Ook voor bewoners kan het patroonsfeest van de zus-
ters OLV van de 7 weeën moed geven: steeds de eigen 
weg blijven gaan, in een situatie die soms niet gemak-
kelijk is. 
 

En die 7 weeën? Dat zijn zeven aspecten uit het leven 
van Maria. Uit haar leven, maar ook uit dat van ons: 
hoop die ons gaande houdt, steeds opnieuw op weg 
gaan, blijvend vertrouwen dat alles goed komt, er zijn 
voor elkaar in moeilijke tijden, uitzichtloos lijden 
doorspartelen, op gepaste tijd uit handen kunnen ge-
ven,…..   
 

In dit krantje vindt je nog een affiche met diverse activi-

teiten die onder de noemer Illud Mane in Ruiselede 

doorgaan. Daar ben je van harte op uitgenodigd. In Sint 

Anna vestigen we op 15 september hier even de aan-

dacht op. Er komt ook een kunstwerk, tijdelijk een 

troostmantel, enzovoort……  
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Zr Annie Vandycke vierde haar 50-jarig kloosterjubile-
um. 
 

Zr Annie van de zustergemeenschap Sint-Vincentius 
Eernegem vierde op 14 augustus haar 50-jarig klooster-
jubileum. Ze is en blijft een ouwe getrouwe van Sint An-
na. Ze deed immers dertig jaar de nachtdienst in Sint 
Anna. Ook al doet ze dit al een paar decennia niet meer, 
we blijven haar erkentelijk voor die jarenlange inzet. 
Zonder haar inzet, en de inzet van  alle zusters van Sint-
Vincentius, zou sint Anna niet zijn wat het nu geworden 
is. Bedankt zr Annie. 
Zr Annie woont nog altijd in het klooster in de Aartrijke-

straat. 
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NIEUWE BEWONERS 

Op 12 juli 2022 mochten we MARIETTE VANWAL-
LEGHEM in het WZC verwelkomen. Mariëtte werd ge-
boren op 5/02/1935. Vroeger woonde zij in Oostende. 
Nu woont zij in kamer 119 op Middagzon. 
 
Op 1 augustus 2022 mochten we MARIETTE ROSSEEL 
in het WZC verwelkomen. Mariëtte werd geboren op 
20/09/1936. Vroeger woonde zij in een serviceflat. Nu 
woont zij in kamer 147 op Middagzon. 
 
Op 8 augustus 2022 mochten we CHRISTIANA NYSSEN 
in het WZC verwelkomen. Christiana werd geboren op 
11/04/1931. Vroeger woonde zij in Ichtegem. Nu 
woont zij in kamer 226 op Morgenlicht. 
 
Op 30 augustus 2022 mochten we JENNY DE SCHACHT 
in het WZC verwelkomen. Jenny werd geboren op 
24/05/1937. Vroeger woonde zij in Oudenburg. Nu 
woont zij in kamer 216 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 
ERIC     DUPONT    18/09/1952 
LUC     RIVIERE    19/09/1956 
MAGDALENA   D’HONDT    22/09/1930 
ESTELLA    DENDUYVER   23/09/1936 
MARIETTE    ROSSEEL    20/09/1936 
 
 
 
 
 

MARGRIET   DEKETELAERE   06/09/1935 
GODELIEVE   BERNAERT   10/09/1933 
 
 
 
 
 

GRIET     RAMAUT    09/09/1965 
TIZIANA    VANACKER   19/09/2001 
VEERLE    PITTEMAN   21/09/1976 
PASCAL    DE RIDDER   21/09/1970 
DAFINA    BAJRAJ    22/09/1998 
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We gedenken  
Astrid Vanhoutte 

 

° 2 december 1930   + 22 augustus 2022 
 

Astrid woonde bij  
ons sinds 1 oktober 2015.   
Zij verbleef op kamer 226, 
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. 

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. 
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Crea zomer: 
 

 
 
 

Buiten eten op terras: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WAT VOORBIJ IS... 
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Wafelbak: 
 
 
 
 
 
 
 
BBQ begin zomer: 
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Zomeraperitief: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pensioen Kathleen: 
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BBQ begin zomer: 
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Vaderdagcafé: 

 
 
 
 
 
 

Grote Bingo: 
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Verjaardagsfeest: 
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Bezoek Aveve: 
 
 
 
 
 
 

Ijsjesnamiddag: 

Verkoeling tijdens de warme dagen: 
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Café-namiddag: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crea zomer: 
 
 
 
 
 



 

St. Anna Klapper september 2022  22 

Softijsnamiddag: 
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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  
JULI-AUGUSTUS 

Onze winnaar is Dewanckele Michel en Gadeyne Alice. 
 
Michel en Alice mogen de prijs komen afhalen aan de 

receptie. 

DE BESTE ZON IS EEN BLIJ KIND 
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PRIJSVRAAG SEPTEMBER 

Toon de eekhoorn de weg om bij de eikels te geraken. 
Knip deze pagina uit en deponeer hem voor 
21/09/2022 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 
Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek 
had een autodeur bij zich. De andere vroeg waarom hij 
die deur meesleurde. Antwoordt de ene gek “Als het 
straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open 
zetten!  
 

~ 
 

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf? 
- De tandarts zegt “mondje open!” en de juf zegt 
“mondje dicht!”  
 

~ 
 

Oma en Jantje zijn samen op stap. Jantje ziet op de 
grond een stuk van twee euro liggen en wil het opra-
pen. Oma houdt hem tegen en zegt “Jantje, alles wat 
op de grond ligt is vuil!” Wat verder ziet Jantje een 
briefje van vijf euro liggen, maar oma zegt opnieuw 
“Jantje, alles wat op de grond ligt is vuil!” Ze wandelen 
verder. Plots struikelt oma en ze valt op de grond. Ze 
vraagt “Jantje, wil jij mij recht helpen?” Jantje ant-
woordt: “Nee oma, alles wat op de grond ligt is vuil!”  
 

~ 
 

Twee verliefde tieners zitten op een bankje. Het meisje 
vraagt aan de jongen: “Wil je zien waar ik aan mijn blin-
dedarm ben geopereerd?” “Ja, graag!”, antwoordt de 
jongen enthousiast. “Daar, in dat grote gebouw met al 
die ramen…”  
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WEERSPREUKEN 

September is gelijk een oude stier, 
zo warm en zo weer koud. 

 
Op Maria’s Geboort (8/9) 

trekken de zwaluwen voort. 
 

Vallen de eikels in september af, 
dan zit de zomer vroeg in het graf. 

 
Ludmilla (16/9), dat vrome kind, 
brengt dikwijls regen en wind. 

 
Slaat de rook uit de schoorsteen 

naar beneden, 
dan behoort het droge weer 

tot het verleden. 
 

Als de zwaluw de dag van de 
aartsengel ziet, 

begint de winter voor Kerstmis niet. 


