
’T Klokje  
CURANDO MIDDEN 

WZC SINT-JOZEF RUISELEDE 

JULI & AUGUSTUS 2021    

 

 

 

 

 

 

 

Woonzorgcentrum Sint -Jozef 
Centrum Dagverzorging Den Tap  

 Lokaal Dienstencentrum Den Tap  
Woonzorgcentrum Mariaburcht 

Centrum voor Kortverblijf Mariaburcht 
Centrum Dagverzorging Mariaburcht 

Groep van assistentiewoningen Ter Molen 
Cura Thuisverpleging en Gezinszorg 

Groep van assistentiewoningen Curaremos 



 

 



 

 

DE MAANDEN IN HET LICHT: 

JULI & AUGUSTUS 

Juli 
 Juli is de 7e maand van het jaar en telt 31 dagen 

 Juli wordt ook de hooimaand of oogstmaand genoemd 

 

FEESTDAGEN IN JULI 

 

 Zondag 11 juli         Feestdag Vlaamse  

Gemeenschap 

 

 Woensdag 21 juli Nationale  

Feestdag 

 

WEERSPREUKEN 

De eerste juli kil en wak, brengt U veel koren in de zak 

 
 

Prijkt in juli de zonnegloed dan zijn in de herfst de 

vruchten goed  

 
Wisselen in juli regen en zonneschijn, ’t zal voor de boeren 

kermis zijn 



 
Is juli heet en droog dan houdt de winter koud betoog  

 

Eind juni begint men opnieuw aan de ‘Tour de France’! Men 

start op 26 juni en finisht op 18 juli. Wie wint er dit jaar de gele 

trui, denken jullie?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Augustus 
 

 Augustus is de 8e maand van het jaar en telt 31 dagen 

 Augustus wordt net als juli ook de oogstmaand genoemd 

 

FEESTDAGEN IN AUGUSTUS 

 Zaterdag 15 augustus  

O.L.V. Hemelvaart 

 

 

 

 

 

WEERSPREUKEN 

In augustus lange dauw, dan blijft de hemel schoon en 

blauw 

 
Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig 

weder aan  

 
Geeft augustus zonneschijn, zeker krijgen we wijn.   

 

 

 

 

 



PASTORAAL NIEUWS 
Beste bewoners, bezoekers, familie,  
medewerkers, zusters, vrijwilligers en vrienden,  
 
De zomer komt piepen, de vakantiemaanden komen eraan.  
“Vakantie… En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing 
te kijken naar hoge bergtoppen, naar de machtige golven van de 
zee, naar de brede stromen van rivieren, de wijdheid van 
oceanen en de banen van de gesternten, maar voor zichzelf 
hebben ze geen aandacht.”  

Deze kritische zin bij de manier van vakantie nemen werd 
neergeschreven in de vierde eeuw, door Augustinus, in zijn boek 
‘Belijdenissen’.  
 
We zijn hard aan rust en ontspanning toe! Vol verlangen kunnen 
we naar de vakantie uitkijken. Het dagdagelijkse levensritme, 
ons werk, onze bezigheden, we doen het met plezier. En toch is 
het heerlijk om er even uit te stappen. Er is tijd voor andere 
dingen, meer tijd voor elkaar. In het woonzorgcentrum is er de 
verfrissende invloed van de jongeren die hun vakantiejob komen 
doen. Ze brengen de zomer mee: ontmoeting en gezelligheid.  

Tijdens de vakantie kunnen we weer tot onszelf komen, werken 
aan onszelf. Waar het om gaat is dat we op adem komen en 
onszelf beleven.  
 
We wensen het jullie toe,  
thuis of onderweg,  
een goede zomer! 
Vanessa en de Pastorale Kern  
- naar pastoor J. Steenvoorden -  



Wereld-ouderendag 
 

Je zou kunnen zeggen dat we in onze woonzorgcentra altijd al 
elke dag wereld-ouderendag willen vieren.  

Maar het was pas vorige maand dat Paus Franciscus bekend 
maakte dat elke vierde zondag van juli (dit jaar 25 juli) voortaan 
de Werelddag voor Grootouders en Ouderen zal zijn. 

 

Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende 
generaties, maar worden al te vaak vergeten. Hun stem is zo 
waardevol omdat het mensen aan hun roots herinnert. Het is 

belangrijk dat grootouders kleinkinderen ontmoeten en 
omgekeerd. Wij moeten erover waken dat wij de ‘spirituele en 
menselijke rijkdom’ die van generatie op generatie wordt 
doorgegeven behouden. 

De datum werd gekozen omdat die dag dan quasi samenvalt met 
de gedachtenis van de heiligen Joachim en Anna, de ouders van 
de heilige maagd Maria en dus de grootouders van Jezus. 

Paus Franciscus heeft als thema voor de allereerste editie van 
de Werelddag voor Grooouders en Ouderen gekozen voor de 
slotzin van het Matteüsevangelie: Ik ben met jullie, alle 
dagen (Mt 28, 20).  

De keuze is naar verluidt mee ingegeven door de vele senioren 
die hun  familie en dierbaren tijdens deze coronapandemie 
hebben moeten missen.  

Het is de belofte van nabijheid en hoop die jong en oud met 
elkaar kunnen delen. 

 

 

  



Illud Mane 
 

 
 

Voor de zeventiende keer op rij organiseert de Confrérie Onze-
Lieve-Vrouw van 7 Weeën rond 15 september het jaarlijkse 
evenement Illud Mane, Die Ochtend... 

De activiteiten van Illud Mane willen mensen die op zoek zijn 
naar verdieping en zingeving, samen brengen rond Maria via 
woord, muziek, beeld en gebed. 

De Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën en de leden van de 
Confrérie nodigen u van harte uit om deel te nemen digitaal 
en/of life. Het beloven niet alleen interessante en inspirerende 
momenten te worden, maar ook momenten van ontmoeting en 
verbondenheid. 

 

Tot eind september kan men in Ruiselede de Ommegang doen 
langs de verschillende ommegangskapelletjes. 

Op woensdag 15 september bidden we samen het avondgebed 
van de Kerk. Wij hopen u met velen te mogen ontmoeten in 
deze vesperdienst. 

  

Op zondag 19 september zal u digitaal de eucharistieviering ter 

ere van O.L.V. kunnen meevolgen vanuit WZC Marialove te 
Heestert. 

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers uit WZZ Zuid zorgen dit 
jaar voor een ‘Troostmantel’, symbool voor Maria die haar 
mantel slaat om de kwetsuren en noden van ieder mens. 



Om u te inspireren zullen we digitaal getuigenissen van hoop en 
troost voorzien. 

 

Daarnaast plannen we ook nog een concert. Maar daarover 
later meer… 

  

Binnenkort wordt het volledige programma bekendgemaakt via 
www.olv7weeen.be 

 

We kijken er alvast naar uit u binnenkort te mogen ontmoeten, 

De Zusters Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën 

De leden van Confrérie Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën 

 

Troostmantel 
 

Begin 2020 werd aan Curando West (regio Brugge) gevraagd 
om in het kader van geloofs- en kunstproject Illud Mane een 
troostmantel te ontwerpen.  

De onderliggende vraag: “Hoe kan men troost brengen voor 
iedereen die het nodig heeft?” 

Wie wist toen wat de rest van het jaar ons ging brengen… 

Corona sloeg hard toe in WZC Westervier. 

 

Medewerkers, bewoners en vrijwilligers hebben deze 
ontroerende troostmantel ontworpen. 

De vele kaartjes die zij mochten ontvangen schonken hen 
troost, moed en hoop. Ze vormen de buitenkant van de mantel. 

Op de binnenkant van de mantel staan alle namen van de 
bewoners van Westervier die overleden tijdens de eerste 
lockdown; zodat ze zowel letterlijk als figuurlijk de mantel van 

moederliefde rondom zich hebben. 

Als op een pelgrimstocht verhuist de mantel dit jaar van het 
ene woonzorgcentrum naar het andere binnen Curando. 

Momenteel staat het beeld met troostmantel in WZC Sint-Jozef 
Ruiselede, daarna komt het naar WZC Mariaburcht Dentergem . 

 

 

 



 

TROOSTMANTEL 
Een initiatief van de Confrérie O.L.V. van 7 Weeën i.s.m. WZZ Curando West 



Pastorale Kalender 

 
 Eucharistieviering in het WZC 

Elke dinsdag om 15u voor Tandem in het restaurant. 
Tweewekelijks op dinsdag om 16u voor Haard in leefruimte. 
 
Corona-maatregelen: De nodige afstand blijft steeds 
gerespecteerd en bewoners worden in hun sociale bubbel 
uitgenodigd.  
Om de maatregelen rond sociale afstand te kunnen 
handhaven, kunnen bezoekers momenteel niet met ons 
meevieren. 

 
 Eucharistieviering en gebedsdiensten op radio of TV 

Elke zondag om 10u eucharistie op RADIO 1. 
Elke zondag om 10u eucharistie op televisie,  
afwisselend op Eén (VRT) of NPO2 (Nederland).  
Dagelijks gebed vanuit Scherpenheuvel om 9u op Eclips TV.  

 
 Bedevaartspad 

Langs ons tuinpad kunt u 
een kleine bedevaart gaan. 
U kunt hier, samen met 

familie of zorgverlener, 
verpozen bij Maria.  
 
 

 Kerk+Leven 
Leest u graag het plaatselijke parochiale nieuws en het 
nieuws uit ons bisdom, maar hebt u zelf geen abonnement 
op het ‘parochieblad’? 
Er ligt wekelijks een exemplaar ter inzage in de zithoek.  
 

 Wees welkom in de Stille Ruimte.  

Wie even tot stilte of gebed wenst te komen  
kan dit in de Stille Ruimte op het gelijkvloers  
(aan het einde van de gang Pensionaatstraat). 
 
 

 



We nemen afscheid 
 

 

Frans Ranson 

 

° 11 april 1931 

+ 18 juni 2021 

 

 

 

Elvira Braet 

 

° 10 januari 1929 

+ 27 juni 2021 

 

 
 

Onze christelijke deelneming aan hun familie en naasten. 

 

Afscheid nemen is 

met dankbare handen  

weemoedig meedragen 

al wat waard is  

om niet te vergeten. 

 

 



VARIA  
 Wist je dat… dit Klokje een editie is voor 2 maanden? 

Deze zomereditie is dus voor de maanden juli en augustus 

samen. Het volgende Klokje zal in september verschijnen. 

 

 De zomer komt eraan en dus ook de vakantie en 

verlofperiode. Een deugddoend verlof gewenst aan alle 

personeelsleden, daarnaast ook een aangename zomer 

aan alle bewoners! Bedankt aan de vakantiestudenten 

waarop we kunnen rekenen.  

 

 Er komt al enkele weken een nieuwe kapster in ons 

woonzorgcentrum: Nancy Haerinck (dinsdagnamiddag). Ze 

komt iedere dinsdagnamiddag in ons WZC. Ann 

(dinsdagvoormiddag) en Stefanie (donderdagvoormiddag) 

zijn ook nog steeds onze vaste kapsters van het WZC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rond half juli komt er een huiskat in het 

woonzorgcentrum. Deze zal voornamelijk op afdeling de 

tandem verblijven. De bewoners konden voorstellen doen 

voor een naam en uiteindelijk werd er via een activiteit 

gekozen voor de naam ‘Pierot’. De meeste bewoners 

zullen hem waarschijnlijk ‘Pierre’ noemen !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT HET HUIS 
We mochten 3 nieuwe bewoners verwelkomen in ons WZC. 

Dhr. Kamoen Oswald, Dhr. Blancke Frans en Dhr. 

Devriese Etienne. Directie, medewerkers en medebewoners 

heetten hen van harte welkom! 

 

 

 

 

 



VERJAARDAGEN BEWONERS 

Juli 
8 juli: Sierens Hans  & Van Rechem Marie-José 

11 juli: Biebuyck Etienne  

12 juli: Clincke Maria 

28 juli: Albers Cecile 

29 juli: Braeckevelt Adrien 

31 juli: Lecomte Jean-Marie 

Augustus 
2 augustus: Belaen Eric & Blancke André  

11 augustus: Albers Denise 

29 augustus: Goorman Angele 

 

 

 

 

 
 



VERJAARDAGEN PERSONEEL 

Juli 
4 juli: Meese Marijn & Vandecaveye Fleur  

11 juli: Huyvaert Lisa 

14 juli: Verheire Rita 

15 juli: Vanlerberghe Lieke 

17 juli: Vanseveren Amber 

20 juli: Van Torre Jasmien 

29 juli: De Smet Melissa (DVC Den Tap) 

Augustus 
1 augustus: Wittevrongel Kimberly 

6 augustus: Demon Vanessa 

12 augustus: Van Meerbeeck Karlien 

13 augustus: Debruyne Melanie 

17 augustus: Van Der Straeten Lauren  

19 augustus: Boussauw Dorine 

20 augustus: Vandererven An 

22 augustus: Lambert Marleen 

27 augustus: Tijtgat Chantal 



DE WONDERE WERELD VAN 

DEMENTIE 

 
 

 

 

 

Peggy Torremans (referentiepersoon dementie)  



GEBRUIKERSRAAD 

BEWONERS JUNI 2021 
Vorige gebruikersraad bewoners: 9/2/2021  

Agendapunten: 

1. VERANDERINGEN EN WEETJES 

- Huiskat: half juli arriveert deze normaal. Er wordt nog 

een naam gekozen uit de voorgestelde namen door de 

bewoners  

- Versoepelingen bezoek: iedereen mag terug binnen, wel 

nog registreren. 2 vaste knuffelcontacten mogen zonder 

masker. Cafetaria weer open voor max 4 personen. 

Buiten mag je met 10. (intussen is dit veranderd naar 8 

personen)  

- Tv’s digitaal  

- Cremekar & accordeon ocmw 28 juni  

- Project tuin  

- Nieuwe werkkledij werknemers op komst 

- EK voetbal rode duivels  

 

 

2. EVALUATIE VORIGE ACTIVITEITEN 

- Avondmalen: pizza, frietkot : zeer lekker! Pizza wat 

hard. Frietjes zeer lekker!  

- Aperitiefnamiddagen: aangenaam, mag iedere maand. 

- Bloemen planten: groene-vingers activiteiten populair, 

is men gewoon van vroeger. 

- Puppy’s op bezoek: heel schattig, de bewoners zien 

graag dieren in het WZC. 

Men was tevreden over de voorbije activiteiten, geen speciale 

opmerkingen.  

 



3. VARIAPUNTEN:  

- Maaltijden: Graag nog eens: koude schotel vis/vlees 

maisbrokjes, mosselen, BBQ, koude aardappelen, 

kazakken, kip aan ’t spit, tomaat garnaal, paella, 

rabarbermousse, rabarberconfituur, sangria, ijscoupe 

  

 Staat al ingepland: koude schotel, bbq, sangria, 

ijscoupes, confituur maken, mosselen in juli ’s avonds  

 

 Activiteiten: graag terug petanque, 
wandelingen/uitstappen, ommegang, themaweek 

  
 Staat al terug gepland: petanque 1e donderdag van de 

maand door OKRA, wandelingen, themaweek wordt in 
september gepland. Ommegang kon dit jaar nog niet 
doorgaan wegens corona. Uitstap naar Nathalie Philips 
gepland 

 
 Zorg: 1 bewoonster van afd. de tandem vindt dat ze 

haar slaapmedicatie te laat krijgt ’s avonds (ongeveer 
23u15)  

 Besproken met An Vandererven  

 

 Logistiek, technische dienst, sociale 
dienst/onthaal, cafetaria, woon- en leef, andere: 
geen opmerkingen 

 

 

De opmerkingen uit het verslag worden besproken met het 

woon- en leefteam en de betrokken verantwoordelijken in de 

daartoe voorziene overlegkanalen. Het verslag wordt 

gepubliceerd in het maandblaadje en vindt men steeds terug in 

een groene map in de cafetaria, ter inzage voor de bewoners en 

hun familie. 

Dank aan de bewoners voor hun deelname. 

Het woon- en leefteam 

 



SFEERBEELDEN 
Project de tuin 

 

   



 

 
In de tuin genieten 

 



  
 

 



 

 



 

 



Duofiets (de tandem) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zomer-ontbijtbuffet (per verdiep) 

   
 

  
 

 



Kaarting (de tandem) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Huiskatje  

   
 

 



EK voetbal (hamburgers als avondmaal) 

 
  

 

 

 

 

 

 



Wandeling met lln de ster (de tandem) 

 

 
 

 

 



Soep maken (de haard) 

   
Ijsje en accordeon geschonken door OCMW 

   
 

 

 

 



Ijssalon (de haard) 

  
 

Allerlei (de haard) 

    

 

 



 
Zakjes met jetons maken voor Ruislé kermis (de haard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wandeling in Ruiselede 

 

  



MOPJESHOEK 
 Een man komt te laat op zijn 

werk; Baas, "waarom ben jij te 

laat?!" Werknemer, "ik stond in de 

file." Baas, "hoe lang was die file?" 

Werknemer, "weet ik niet, ik stond 

vooraan" 

 

 

 ‘'Jantje'' zeg de juffrouw,                                                     

''je moet je gezicht wat beter 

wassen, ik kan zo zien wat je 

vanochtend heb gegeten. 

''Wat dan juf," vraagt jantje. 

''Brood met chocoladepasta. 

Jantje zegt: ''Fout dat was 

gisteren''  

 

 Er staan 2 domme blondjes bij het stoplicht. Zegt de een: 

‘Het is groen.’. Zegt de ander na even nadenken:       

“uhm een kikker?” 

  

 

 



LIEDJE VAN DE MAAND  
Jo Vally – Aan het noordzeestrand (1991) 

Ik heb op zee m'n leven lang gevaren 
M'n vissersdorp ligt aan het noordzeestrand 
Ik win m'n brood met zwalpen op de baren 
Toch denk ik vaak, m'n rijkdom ligt aan wal 
 
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht 
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht 
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Waar de klokken luiden 'visser vaar naar huis' 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
 
Ik voel me klein wanneer de stormen huilen 
Bij donkere nacht belust op zwakke buit 
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen 
M'n vrij bestaan als koning op m'n schuit 
 
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht 
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht 
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Waar de klokken luiden visser vaar naar huis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
 
Waar de klokken luiden visser vaar naar huis 
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis 
Daar voel ik me thuis 



HERSENKRONKELS 

 

 

 

 

 

 

 



MENU’S 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 



 



 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgevers : 

Anneleen Deroo     Directeur 

anneleen.deroo@curando.be  051/68 92 09 

Vanessa Demon                       Pastor 

vanessa.demon@curando.be  051/591484 

Evi Ameele     Coördinator woon- en leefteam 

evi.ameele@curando.be   051/591491 

Melanie Debruyne         Ergotherapeute 

wlteam.sintjozef@curando.be 

 

 

Dienstverleningen Curando Midden: 

Woonzorgcentrum Sint-Jozef 

Groep van assistentiewoningen Ter Molen 

Centrum voor dagverzorging Den Tap 

Lokaal dienstencentrum Den Tap 

 

 

Woonzorgcentrum Mariaburcht 

Dagverzorgingscentrum Mariaburcht 

Centrum voor kortverblijf Mariaburcht 

Groep van assistentiewoningen Curaremos Tielt  

 

Cura Thuisverpleging en Gezinszorg  

 

 

 

mailto:evi.ameele@curando.be
mailto:wlteam.sintjozef@curando.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


