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We zijn jullie dankbaar!
De namen van de heer Christian Moeneclaey en mevrouw
Françoise De Grox doen bij vele pannenoaren wel een belletje
rinkelen.
Hier in ons woonzorgcentrum kennen we hen al meer dan 40
jaar als vaste waarden binnen de ‘Vrienden van
woonzorgcentrum St-Bernardus’. Christian was als voorzitter,
samen met zijn bestuur, de drijvende kracht van de vrienden.

Volksspelen
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Heel wat activiteiten in het woonzorgcentrum Sint-Bernardus en
vroeger ook in Home Denisfer zouden niet zijn wat ze nu zijn
zonder 'De vrienden van woonzorgcentrum St-Bernardus'. Zo
organiseerden zij de jaarlijkse toneelvoorstelling Frans
Vlaanderen, waarbij de opbrengsten werden besteed aan
activiteiten voor de bewoners van WZC Sint-Bernardus. Dit waren
onder andere de uitstappen per bus en vele feestjes die
muzikaal werden opgeluisterd.
Na al die jaren geeft Christian de voorzittersfakkel over aan
mevrouw Nicole Verfaillie.

Er even tussen uit
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Christian en Françoise, bedankt voor jullie jarenlange inzet!

Tour De Panne
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Huifkar
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Welkom
Allemaal beestjes
We blijven genieten van de laatste uitschieters van de zon, ook al is
dat al eens met een muts en sjaal. We heten de herfst van harte
welkom. Planten en bomen maken zich klaar voor de winter.
De kans om eekhoorns op zoek naar beukennootjes te spotten
wordt terug groot. Dat brengt ons dan weer bij 4 oktober. De dag
waarop we dieren vieren. Kleine, grote, wilde of tamme dieren.
Allen komen ze in aanmerking. Die week moet iedereen zijn dieren
extra aandacht bieden. Dit is het moment om onze huishond
Qader nog eens in de kijker te zetten. Lees zeker haar blog na in
deze editie.
De bomen graven in de herfst hun wortels dieper in. Ze rukken aan
hun standplaats in het bos. Het zijn net geliefden die geen
afscheid kunnen nemen en nooit loskomen van elkaar. Want
bomen in de herfst ruziën met de wind en dragen hun hart en hun
ringen vanbinnen. Afscheid nemen van wat je dierbaar is doet pijn.
Maar als je geen afscheid kunt nemen, doet dat nog veel meer
pijn. Rond de maand november zijn er tal van pastorale activiteiten
gepland rond het thema “de tijd nemen om afscheid te nemen”.
We zijn “preus”. In het Vlaamse woordenboek omschreven als “fier”
en “trots”. Preus om jullie mee te geven dat ons centrum voor
dagverzorging "De Kwinte" weldra zal worden geopend. Zijn jullie
al benieuwd? Lees er dan alles over op pagina 22.
We wensen jullie veel leesgenot!
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Onze vrijwilligers
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Welkom@woonzorgcentrum

welkom aan mevrouw
JOSELITA VANDENAMEEL

Joke nam in juni haar intrek op De Kelle.
Zij is afkomstig uit Frankrijk, maar heeft
vooral in Oostduinkerke gewoond. Daar
heeft ze een mooie jeugd beleefd. Joke
houdt ervan om te puzzelen,
woordzoekers op te lossen, tekenen en
ook voor een wandeling staat ze steeds
paraat.

welkom aan de heer
HENRI WYNS

Tijdens de maand juni mochten we ook
dhr. Henri Wyns verwelkomen in ons
woonzorghuis. Voorheen verbleef Henri
reeds in onze assistentiewoning
Zeegalm. Hij werd geboren in Brussel
en heeft een passie voor schilderen. Hij
volgde dan ook studies tekenenschilderen en fotografie. Later was
Henri inspecteur van de fotografie
school.

welkom aan mevrouw
JEANNE GUILLERMAZ

Mvr. Jeanne Guillermaz nam in juli haar
intrek op wooneenheid Duinroos.
Jeanne werd geboren in Frankrijk, maar
trouwde met een man van De Panne.
Samen kregen ze 2 kinderen, een
dochter en een zoon. Jeanne ging
werken als serveuze en poetste de
kamers van een hotel. Daarnaast hielp
ze ook vaak in het kapsalon van haar
echtgenoot. Nu kan mevrouw er van
genieten om rustig naar televisie te
kijken en een dag bij de kapper is voor
haar ook top.

welkom aan mevrouw
MARGUERITE BLANCKAERT

In juli maakte mevrouw Blanckaert
haar verhuis van de assistentiewoning
Kalmburg naar het woonzorghuis.
Marguerite heeft 3 kinderen en 2
kleinkinderen. In haar jonge jaren
werkte ze op een boerderij waar ze
hielp de groenten uit trekken. Later
ging ze werken in de horeca. Om te
ontspannen ging Marguerite graag en
veel gaan dansen. Ze ging ook vaak
gaan fietsen met haar gezin.

welkom aan de heer
JOHAN DELIE

Johan verblijft sinds eind juli op
wooneenheid Zeebries.
Hij is afkomstig van Sint- Idesbald. Hij
werkte als schrijnwerker en genoot in
zijn vrije tijd van zwemmen en fietsen.
Nu geniet hij voornamelijk van een
babbeltje en van boeken lezen.
Johan heeft 2 kinderen, een zoon en
een dochter en heeft 6 kleinkinderen.
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welkom aan mevrouw
MONICA DENORME

Graag verwelkomen wij Monica die
verblijft op Zeezicht. Zij is weduwe,
heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ze
was getrouwd met Guido Bruneel, die
leraar Frans en geschiedenis was.
Monica is afkomstig van Veurne, maar
heeft bij Verdonck in De Panne
gewerkt. Mevrouw haar hobby's zijn
lezen, fietsen en wandelen.

welkom aan mevrouw
MARIETTE CHRISTIAENS

In juni nam Mariette haar intrek op
Zeezicht. Zij is afkomstig van Veurne,
maar heeft lang in Bray-Dunes
gewoond. Mariette heeft 1 zoon en 1
kleinzoon. Vroeger werkte ze als
kinderoppas en dat deed ze heel graag.

welkom aan mevrouw
FRANCINE COUCKUYT

In juni nam Francine definitief haar
intrek in het woonzorghuis. Ze heeft 2
zonen en 4 kleinkinderen die haar
regelmatig komen bezoeken. Vroeger
werkte Francine als naaister in een
interieurzaak. Ze houdt van Franse
chansons en op stap gaan met
vriendinnen. Ze heeft hier inmiddels al
een vriendschap opgebouwd met 2
medebewoners waarmee ze
regelmatig op stap gaat.

welkom aan mevrouw
MARIA BRAEM

Maria verblijft sinds september op
Zeebries. Ze is geboren in Esen maar
heeft altijd in Adinkerke gewoond.
Maria kijkt graag naar de koers en
houdt van mooi weer, dan zit ze het
liefst buiten in het zonnetje. Ze heeft
geen man gehad en ook geen
kinderen, dit had ze naar eigen
zeggen niet nodig om een gelukkig
leven te hebben. Maria werkte
vroeger bij ons in het team van Dienst
Interieur. Daarnaast ging ze haar
steentje bijdragen bij verschillende
boeren.

welkom aan mevrouw
JOSEPHINA VERACHTERT

José verblijft sinds eind juni op
wooneenheid Zeebries. Ze is geboren
in Eindhout, maar woonde sinds haar
4 jaar reeds in Beringen, omdat haar
vader in de koolmijn werkte. Daarna
heeft ze 34 jaar in Duitsland gewoond
omdat haar man beroepsmilitair werd.
Later verhuisde ze naar
Oostduinkerke.
José heeft 2 kinderen, 4 kleinkinderen
en 3 achterkleinkinderen.
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welkom aan mevrouw
IRMA VANDECASTEELE

Irma verblijft sinds begin augustus op
wooneenheid Zeebries.
Ze is geboren in Keiem en woonde
haar hele leven in Adinkerke op een
boerderij.
Daar hielp ze met haar man de dieren
verzorgen. Irma heeft 2 zonen.

welkom aan mevrouw
MARTHE VANDOREN

Marthe heeft begin augustus haar
intrek genomen op Zeebries.
Ze heeft een grote culturele
belangstelling. Vroeger ging ze diverse
landen bezoeken zoals Hongkong,
Rusland, Amerika. Filmen was haar
grootste hobby. Mevrouw Van Doren
verbleef hier reeds eerder, maar werd
tijdens de Covid periode opgevangen
door haar familie. Nu ze terug is geniet
ze dan ook het allermeest van de
aanwezigheid van haar familie.

welkom aan mevrouw
Lucette Augustyn

Mevrouw Augustyn is sedert juli de
nieuwe bewoonster van
assistentiewoning Kalmburg 102. Zij
heeft nog 4 dochters die in de De
Panne en omgeving wonen. Lucette is
een dame die van alle markten thuis is.
Zij is een grote natuurliefhebber,
zowel fauna als flora dragen haar
grote interesse! Ook thuis kende het
brei- en naaiwerk geen geheimen voor
haar. En volgens haar dochters was
Lucette een echte keukenprinses die
de lekkerste taarten bakte!

welkom aan mevrouw
CHRISTIANE CALLENS

Mevrouw Callens is in augustus
ingetrokken in de assistentiewoning
Kalmburg 002. Zij is weduwe en heeft
4 kinderen die allemaal in het
buitenland wonen. Christiane was
vroeger lerares lichamelijke opvoeding
en een echte all-round sportster.
Vooral atletiek en volleybal beoefende
ze zeer intens. Zo speelde ze zelfs
enkele jaren op professioneel niveau in
Frankrijk! Nu geniet Christiane van de
gezonde buitenlucht hier in De Panne
en is ze een regelmatige bezoeker van
de bibliotheek.

Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van
harte welkom!
Bewoners die later dan 15 september 2021 bij ons hun intrek hebben
genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.
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Voorbije activiteiten
Dolgelukkig

"Alles waar je ogen van gaan
sprankelen moet je doen"

Volksspelen
We hadden zin in een dagje vol nostalgie, spel, plezier en toch een beetje competitie. Dan was een interne
volkssportroute de ideale activiteit hiervoor.
In het gezellige kader van onze brasserie werden verschillende spelen opgesteld. Met de glimlach en een
groot competitiegevoel gingen we van start. De punten werden onder toezicht van de woonleefbegeleider of
een vrijwilliger zorgvuldig genoteerd.
Alle deelnamekaarten werden in de box gedeponeerd en achteraf bekeken.
Wie werd de kampioen van het ‘volksspel’?
Na de telling kwam mevrouw Nicole Desimpele er als winnaar uit. Van harte proficiat Nicole!
Sommige bewoners gaan wel nog eens revanche willen nemen.
Deze activiteit zal dus hoe dan ook nog eens op de agenda moeten komen. Ja Nicole, er zal dus een titel
moeten verdedigd worden!
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Voorbije activiteiten
Er even tussen uit
De zomer is de ideale gelegenheid om er even tussen uit te gaan, ook de bewoners dachten hier hetzelfde
over. Zo gaven ze aan dat ze wel nog eens naar een tea-room, restaurant, zee of dierentuin hadden willen
gaan. Wij maakten dit met hulp van vele vrijwilligers mogelijk! Bij deze een welgemeende dankuwel voor alle
helpende handen.

Circus
In de grote circustent
mag je binnen voor een cent.
Vandaag in circus Weltevree
zie je een acrobaat of twee.
Ook een clown met een rode neus
en een grote reus.
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Voorbije activiteiten
BBQ? BBQ? Van waar komt toch het woord BBQ?
Het lijkt hardstikke Engels, maar de herkomst ligt toch in
Frankrijk. Lang geleden, zeg maar in de tijd van Asterix en
Obelix, werden Franse zwijnen aan een braadspit geroosterd.
In de volksmond ‘Erin bij de Baard, eruit bij de Staart’
genoemd. Vertaald naar het Frans: Barbe-et-queue.
(baard=barbe, en=et, staart=queue) Dus de letterlijke
betekenis van barbecue is ‘baard-staarten’.
Bij een Belgische zomer hoort een BBQ! Enkele vrijwilligers
ontpopten zich tot echte BBQ braadmeesters en de bewoners
genoten na de aperitief van een heerlijke maaltijd.
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Voorbije activiteiten
Tour De Panne
In de maand juli en augustus trokken we verschillende keren
naar buiten met de “billekarre”, op die manier konden de
bewoners nog eens zelf het fietsen ervaren in de
buitenomgeving. Er werden verschillende etappes gereden
op de planché, de zeedijk en de Dumontwijk. Kijk hieronder
zelf maar hoe we spieren ontdekten waarvan we niet wisten
dat we ze hadden.

Operatie Dynamo
Operatie Dynamo? Dit onderwerp bracht bij enkele bewoners
verhalen naar boven. Tijd dus om samen de tentoonstelling in
villa ‘le chalutier’ van dichtbij te bekijken.
81 jaar geleden werd onze streek het toneel van een
verschrikkelijke strijd tegen de Duitse bezetting. ‘Operatie
Dynamo’. Het is één van de meest tot de verbeelding
sprekende militaire operaties uit de Britse geschiedenis en
een belangrijk hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog. Het
wordt vaak omschreven als ‘The Miracle of Dunkirk’, maar de
grootscheepse evacuatie ging verder dan Duinkerke. Aan alle
stranden van Mardyck (FR) tot voorbij De Panne werden
massaal soldaten opgepikt en naar Engeland vervoerd.
De operatie kreeg de naam Dynamo omdat de evacuatie werd
gepland in de dynamokamer van het marinehoofdkwartier
onder het kasteel te Dover.
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Voorbije activiteiten
Huifkar
Wat is de beste manier om nog van de laatste
zonnestralen te genieten? Een rondrit in onze eigen
gemeente getrokken door twee prachtige Ardeense
paarden.
Onder de indruk van deze krachtige dieren en het feit hoe
mooi onze eigenste kustgemeente wel niet is, hebben de
mensen een memorabele namiddag beleefd. Zo'n top dag
moet dan ook op de juiste manier afgesloten worden en
dat deden we met een hapje en een drankje in de
brasserie.
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Kennismaking met de gebruikersraad van het woonzorghuis
In ons woonzorghuis worden bewoners, familieleden en mantelzorgers (= gebruikers) 3-maandelijks
geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze voorziening tijdens de gebruikersraad.
Samen met Dhr Vanfleteren, de directeur, en Mevr Dhondt, de verantwoordelijke bewonerszorg, denken en
werken we samen en wordt er ruimte gegeven om nieuwe ideeën naar voor te schuiven.
We willen op een transparante wijze communiceren met onze gebruikers.
De inbreng van bewoners, familieleden en mantelzorgers helpt ons de kwaliteit van de zorg-en dienstverlening
te verbeteren en waar nodig aan te passen.
De onderwerpen die aan bod komen, worden bepaald door zowel de voorziening als de gebruikers.
Een steeds terugkomend onderwerp is de maaltijden, het subjectieve karakter van smaak is hier uiteraard niet
vreemd aan.
Daarnaast staan de stand van zaken van de bouwwerken en de impact naar de dagelijkse werking ook steeds
op de agenda.
Andere wederkerende agendapunten zijn evaluatie van de voorbije activiteiten, planning van de komende
activiteiten, nazicht van het register suggesties, bemerkingen of klachten.
Wij komen samen de laatste maandagnamiddag van de 2de maand van het kwartaal.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat aan alle aanwezigen wordt bezorgd.
De volgende bijeenkomst gaat door op maandag 29 november.
Wenst u hier bij aan te sluiten of wenst u bijkomende informatie ?
Aarzel niet om mevrouw Sabrina Dhondt te contacteren voor bijkomende informatie.
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Assistentiewoningen Kalmburg
Maandagmorgen en ik wordt vriendelijk onthaald
bij André. Terwijl de aardappelen opstaan maken
we wat kennis met elkaar.
Dag André. Van waar bent u afkomstig? Waar
bent u opgegroeid?
Ik ben afkomstig van Veurne, maar grootgebracht
in Alveringem.

Wat betekent een goed leven voor u?
Ik heb een zeer goede vrouw gehad. Ik heb een
gelukkig leven achter de rug. Ik woon hier zeer
graag. De ligging is voor mij hier ideaal. ik vind het
ook fijn dat ik het met iedereen hier goed kan
vinden en dat ze allemaal vriendelijk zijn.

Wat was uw beroep?
Ik was meubelmaker, schrijnwerker en timmerman.
Ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt en
later ook voor het Annutiata Instituut in Veurne. In
1972 was ik geselecteerd om een prototype van
een slaapkamer op te maken en deze te gaan
voorstellen in Parijs. Tegen dat ik terug thuis was
hadden we een bestelling van 3 x 300 slaapkamers.
Wat was ik trots op dit project!
Je mag hier terecht trots op zijn! Welke hobby's
en interesses had u vroeger?
Vroeger ging ik vaak gaan vissen. Ook reizen zat in
mijn bloed. Samen met mijn vrouw ben ik veel
naar Frankrijk en Tenerife geweest, maar ook
andere landen waren de moeite om te bezoeken.
Tunesië moet één van de verste geweest zijn. Ik
heb ook veel gefietst, maar ga nu liever op uitstap
met de auto samen met mijn vriendin.

Van dichtbij
In deze rubriek krijgen bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers de kans om hun interesses of
bepaalde thema's met de lezer te delen. Deze keer is deze gelegenheid voor de heer Pierre Gobyn van
het woonzorghuis.
Dhr. Pierre Gobyn vanuit het woonzorghuis
Ik kwam uit een gezin van 6 kinderen, waaronder 4
zonen. Als jongste zoon ging ik al op vroege leeftijd
bij de boeren gaan helpen. Dit ging van koeien
melken, stallen uitmesten tot voertuigen bedienen.
Later ging ik gaan werken naar de steenkoolmijnen
van Frameries. Met bussen vertrokken we naar de
mijnen. Onze werkomstandigheden waren er
allesbehalve gemakkelijk. Na de sluiting van de
mijnen ging ik gaan werken naar een wolfabriek in
Frankrijk. Alles werd er vanaf de basisgrondstof
gemaakt tot mooi wollen producten. Ook mijn
vrouw werkte toen in de sector. Zij werkte in een
kledingfabriek in Ieper. Zo brachten we brood op
onze plank voor onze twee zonen. Ik ben graag
bezig en doe graag geregeld bewegingsoefeningen
in mijn kamer en de gang. Zo blijf ik actief bezig.
Iets wat ik al heel mijn leven doe!
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Assistentiewoningen Zeegalm
De deur gaat open en ik wordt begroet door onze
goedlachse Arthur. Zoals steeds ben ik er van harte
welkom. Arthur is altijd heel spontaan en ons
gesprek loopt vanzelf.
Goedemorgen Arthur, van waar bent u
afkomstig? Waar ben je opgegroeid?
Ik ben een echte Pannenoare. Leve De Panne, daar
ben ik thuis!

Wat betekent een goed leven voor u?
Als ik 's morgens het gevoel heb dat ik goed heb
geslapen. Ik ben geen langslaper en sta meestal
om 6u op. Ik probeer zelf steeds iets te maken van
mijn dag. Ik geniet er van om een babbeltje te
kunnen doen met mijn medebewoners hier in
Zeegalm. Ook familie is voor mij zeer belangrijk,
wanneer ik bezoek krijg van hen straal ik!

Wat was uw beroep?
Ik was metser van opleiding en werkte later ook
voor de gemeente De Panne. Daar onderhield ik de
voetbalpleinen.
Welke hobby's en interesses hebt u?
Vroeger ging ik vaak gaan golfbiljarten. Ook fietsen
deed ik heel graag. Ik was 30 jaar pompier en
deed dit met veel plezier. Nu ga ik vaak een toertje
wandelen.

Denksport
Herfst
APPELTAART

BEUKENNOOTJE

BLADEREN

BOS

DENNENAPPEL

EEKHOORN

EGEL

EIKEL

HARKEN

KASTANJE

MIST

PADDENSTOEL

PARAPLU

POMPOEN

REGEN

REGENLAARS

SLAK

SPIN

SPINNENWEB

UIL

VEGEN

VOS

WALNOOT

WIND

WOLKEN
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Qader's blog
Poot in de hand
Hoihoi,

In de afgelopen maanden kon ik weer deelnemen
aan leuke activiteiten.
Zo deed ik ook weer mee aan de maandelijkse
zitgym in ons woonzorghuis.
De bewoners moesten ondermeer hoepelwerpen,
maar toevallig belande er een hoepel over mijn nek.
Of zou ik mij stiekem al aan het voorbereiden zijn
om er op carnaval opperbest uit te zien?

Ik kwispel elke weekdag vrolijk door de gang op
zoek naar mijn vrienden.Eén van mijn vaste
vrienden is Mariette.Als er iets te doen is in de
leefruimte kan ik het niet laten eens naar haar toe
te gaan.Ik merk aan haar dat ze gewoon is om met
dieren om te gaan.Ze weet precies op welke plekjes
ik graag gestreeld wordt.Ik hoorde haar zeggen dat
ik goed lijk op haar vroeger labrador ‘Omax’.Omax
had naast Mariette nog een andere vriend, namelijk
de poes Pirou.Bij Mariette op de kamer staat een
mooie foto van die twee vrienden.Ook al zijn de
dieren volgens de wet van de natuur tegenpolen, ze
kwamen heel goed overeen.“ Mariette, ik heb jou
toch graag voor mij alleen, en jou delen met katten,
dat zal niet lukken”.
Veel liefs,
Qader de huishond

Thuisverplegingsdienst

Tijd voor zorg.
Tijd om echt te luisteren.
Tijd om nabij te zijn.

U kan de thuisverplegingsdienst steeds contacteren
0475/54 86 94
thuisverpleging@sint-bernardus.be

Wij verstrekken alle verpleegkundige zorgen aan huis in de regio De Panne – Adinkerke – (Sint- Idesbald)
Koksijde.
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In de kijker
Wat was het weer een zomer!
We hebben vaak van zonovergoten dagen kunnen
genieten en de bewoners trokken er dan vaak op uit.
Ze gingen in groep gaan wandelen in De Panne, op
daguitstap naar een dierentuin of boerderij en
gingen individueel even een frisse neus halen. Ja we
kunnen wel zeggen dat ze er van genoten hebben.
Dit alles was echter niet mogelijk zonder onze
vrijwilligers! Daarom willen wij jullie bedanken voor
jullie inzet en toewijding naar onze bewoners toe.
Jullie hebben hen een top zomer gegeven waarin ze
ondanks de werken in de tuin toch optimaal van de
zon konden profiteren.

De familiehoek
TIP

VOOR DE BOEKENVERSLINDERS…
Beste bewoner, bent u een boekenverslinder?
Neem dan contact met de begeleider wonen en leven van uw wooneenheid.
Wij halen voor u de boeken die u wenst.
Voor mensen met een wat verminderd zicht, zijn er boeken gedrukt in grote
letters en audioboeken.
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Humorhoekje
Kleine Jan bad altijd voor het slapen gaan een gebedje. Op een avond hoorde zijn moeder hem zeggen:
'Onze lieve Heer, zorg goed voor opa, want morgen is-ie dood.' En inderdaad bleek de volgende dag dat
opa was overleden.
Een tijdje later bad hij: 'Lief Heertje, zorg voor mijn lieve oma, want ze gaat dood.' En ook oma stierf de
volgende dag.
Een jaar later hoorde zijn vader hem bidden: 'Zorg goed voor mijn vader, want morgen is-ie dood.'
De schrik sloeg hem om 't hart en wat was hij blij dat hij de volgende morgen zijn ogen opsloeg en aan
het werk kon gaan. Toen hij 's avonds thuiskwam, zei zijn vrouw: 'Heb je 't al gehoord? Karel , onze
tuinman, is plotseling gestorven!'

Een man wordt tegengehouden door de politie.
- Dit is een alcoholcontrole, zegt de politieagent. Wilt u meewerken?
- Wel ja, waarom niet. Geef me zo'n kepje en een fluojasje en zeg me wat ik moet doen.

De meester vraagt:
"Jantje, als ik 3 eieren op tafel leg en jij legt er nog 4 bij, hoeveel eieren liggen er dan op tafel?"
Jantje antwoordt:
"3 meneer, ik kan namelijk geen eieren leggen."
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Verjaardagen
Bewoners woonzorghuis
NOVEMBER

OKTOBER
Cornelius Schrauwen
Marnix Franchois
Louis Vandenberghe
Stephanus Buyens
Roger Vandebon
Huberte Bourgeois
Simonne Maryn
Nicole Desimpele
Thiery Jettner
Werner Goussaert
Martha Pyliser
Germaine Desaver
Marguerite Hoflack
Annette Lobbedey

01/10
05/10
13/10
19/10
20/10
21/10
23/10
24/10
27/10
29/10
30/10
30/10
30/10
31/10

Godelieve De Ridder
Georges Cassiers
Mariette Christiaens
Willy Rosseel
Christine Popieul
Mariette Eeckhout
Myriam Moreau
Maria Muyllaert
Josyane Ghysbrecht
Josephine Verachtert

DECEMBER
01/11
02/11
04/11
04/11
09/11
10/11
16/11
21/11
29/11
29/11

Bewoners assistentie woningen
NOVEMBER
OKTOBER
Hortense Verbeiren
Annie Landuyt
Daniel Decorte

05/10
14/10
28/10

Lucette Augustyn
Nelly Meert

Lucienne Terryn
Willy Ghijsels
Alice Schottey
Maria Vijfeycken
Jeanne De Vylder
Marie De Greef
Julia Coeman
Godelieve Eerebout

02/12
02/12
04/12
06/12
20/12
25/12
25/12
30/12

DECEMBER
12/11
28/11

Jean Pierre Lycke
Jacques Langelet

16/12
18/12

Medewerkers
OKTOBER
Kristine Kerckhove
Zaiche Verraes
Chiara Balcaen
Maayke Biesbrouck
Mickael Remy
Ilse Noyelle

DECEMBER

NOVEMBER
08/10
09/10
10/10
13/10
21/10
24/10

Anita Derycke
Emily Peperstraete
Nathalie Masschelein
Chelsey Beernaert
Maryam Devisti
Linda Pilet
Yannick Decoster
Vanessa Debusscher
Andrea Jonckheere
Cathy Vanelle
Daisy De Bodt

02/11
03/11
05/11
08/11
10/11
13/11
14/11
14/11
16/11
18/11
28/11

Lies Vanaudenaerde
Stella Cornu
Greetje Verhelst
Jolein Levecque
Nancy Demunck

04/12
08/12
10/12
16/12
28/12

Vrijwilligers
Martine Decorte
Alexander Pylyser
André De Gendt
Inge Verhaeghe

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER
02/10
03/10
16/10
20/10

Gabriel Mestdagh
Lionel Vandecasteele
Pierrette Prosec

03/11
03/11
03/11

Liliane Seys
Dominiek Vercruysse
Marleen Broucke

07/12
16/12
20/12
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Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw
KELLY DEWULF
Zorgkundige

welkom aan de heer
YANNICK DECOSTER
Keukenmedewerker

Kelly is sinds kort een nieuw lid
van team Zeebries. Ze woont in
De Panne samen met haar 2
zonen. Als hobby gaat ze graag
op stap, gaan sporten en kan ze
enorm genieten van lekker eten.

Yannick is afkomstig uit
Dordogne, maar verblijft nu hier
in de buurt voor het werk. Een
leuk weetje over Yannick is dat
hij een grote aquariumfanaat is.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, waar een leuke werksfeer en
aangename babbel gegarandeerd is?
Stuur ons dan gerust uw cv door, want wij zijn nieuwsgierig naar jouw
verhaal...
En wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team.
U kunt onze vacatures in de gaten houden op onze facebookpagina of op
onze website
https://www.sint-bernardus.be/onze-vacatures
Ons contacteren kan via solliciteren@sint-bernardus.be.
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten!
Chelsey
Medewerkster

"Hier mogen werken voelt elke dag
weer als thuiskomen"
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Pastoraal
Sint-Bernardus
Op 20 augustus vierden we de heilige Bernardus van Clairvaux. Hij mag wel een heel bijzonder persoon
genoemd worden; hij wijst ons wegen naar geluk, naar diepe vervulling,… Ook ons, bewoners, medewerkers,
vrijwilligers van dit woon- en zorgcentrum, kan hij wegen wijzen door de woorden die hij sprak of
neerschreef, door de manier waarop hij zijn leven leefde.
Voor de heilige Bernardus ligt de kern van Christelijk leven, van gelukkig leven in “liefhebben” “beminnen”. In
zijn leven heeft hij heel wat preken en commentaren geschreven, zo ook het boek Hooglied uit de Bijbel,
een boek dat op en top over “beminnen” gaat!
Bernardus is geen uitvinder, is geen ontdekkingsreiziger wat die ideeën betreft. Hij is zelf vervuld van de
liefde van Christus voor hem, hij leeft vanuit gebed en het lezen van de bijbel, hij probeert naar de diepte en
de kern van het leven te gaan. En je weet: waar het hart van vol is …
Zo horen we ook Jezus in het evangelie zeggen dat het grootste
gebod in de wet de liefde is, namelijk: “gij zult de Heer uw God
beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand én
gij zult uw naaste beminnen als uzelf.” Eén zinnetje, met een hele
diepe inhoud. Het is als het ware de samenvatting van de 613 wetten
die de Joden moeten onderhouden. Het kan samengevat worden in
één woord, namelijk: liefhebben. God liefhebben… de naaste
liefhebben… jezelf liefhebben…
Misschien vraag je je af, als bewoner… wat dat dan betekent in je
huidige leven. En of dat nog wel van toepassing is voor jou.
Natuurlijk!
Laten we eens een denkoefening maken…
God liefhebben? Door Hem te danken voor al wat is, misschien… door
tot Hem te bidden, misschien… door een kaars aan te steken,
misschien… door… Ik zou jullie eigenlijk nu zelf aan het woord
moeten laten, we zouden nog zoveel meer ideeën krijgen…
De naaste liefhebben? Door oog te hebben voor je buur aan tafel, misschien… door een opbeurend woordje
te spreken, misschien… door je medebewoner te respecteren ook al doet hij of zij ‘vreemd’… Het hoeft echt
niet groots te zijn!
Jezelf liefhebben? Misschien is dat nog het moeilijkste… Door te durven vragen wat je echt nodig hebt,
misschien… door liefde en vriendschap toe te laten, misschien… door je niet in jezelf op te sluiten,
misschien…
Maar weet dat je eigenlijk maar de liefde kan schenken in de mate dat je ook liefde hebt ontvangen, dat je je
graag gezien en gewaardeerd voelt. Het is onze grootste wens dat dat ook gebeurt! Daarvoor proberen
onze medewerkers en vrijwilligers zich met hart en ziel in te zetten! We hopen ook dat je familieleden of
vrienden mag hebben die je graag zien. En… waarom geen vriendschappelijke sfeer onder elkaar… mensen
met wie je dag in dag uit samenleeft!
Maar, van één iets mag je zeker zijn, of je het gelooft of niet, of je het voelt of niet… God heeft jou lief… nog
voor jij Hem kende!
Om die Blijde Boodschap te brengen is Jezus in de wereld gekomen én is de heilige Bernardus in zijn
voetspoor getreden. Misschien mogen wij… als heel kleine na volgertjes van Bernardus ook die boodschap
van liefde verspreiden!
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Pastoraal
Hierbij nog een toespraak van Sint Bernardus over de liefde: Dierbaren, laten we, om ons leerlingen te
tonen van de waarheid, elkander liefhebben en in deze liefde met een drievoudige nauwlettendheid waken,
want “God is liefde”. Al onze bekommernis moet dus Hem gelden, dat wil zeggen dat Hij in ons geboren
wordt, groeit en behouden blijft. Hij wordt geboren als ge uw vijand te eten geeft, als ge hem te drinken
geeft. Hij groeit als ge een noodlijdende te hulp komt, als ge geeft aan wie iets van u lenen wil, als ge voor
een vriend uw gemoed openstelt. Hij wordt behouden als ge door woorden of zelfs door een schijnbaar
niet noodzakelijk dienstbetoon aan de wensen van uw vrienden voldoet. Hij wordt behouden en Hij neemt
nog toe door een vriendelijk gezicht, een prettig woord, een blijde daad, zo immers wordt de liefde die op
het gelaat en in het woord te lezen staat bevestigd door de deugdzame blijde daad, want het tonen door
de daad is de toets van de liefde.

St Bernardusfeest
Op vrijdag 20 augustus hebben we de patroon van het WZC gevierd. Het was dan ook passend en mooi om
hem op zijn feestdag te gedenken. Gedenken houdt altijd twee zaken in: denken aan’ en ‘danken voor’. We
willen denken aan hem, aan wat hij heeft gedaan en gezegd, wat hij heeft betekend. We willen ook danken
voor wie hij is geweest. Daartoe zijn we voor het feest in de brasserie met zijn allen samengekomen. We
hebben de namiddag met een bezinningsmoment geopend. Achteraf heeft Marleen accordeon gespeeld en
heeft Jan Devos mensen met zijn gezang meegetrokken. Ondertussen konden de mensen genieten van een
hapje en een drankje

Oktobermaand - missiemaand
Jaarlijkse Pannenkoekenverkoop tot 29 oktober
In de maand oktober worden er terug pannenkoeken verkocht. De opbrengst van deze pannenkoeken gaat
integraal naar het missieproject van onze geliefde zusters Bernardinnen.
Pannenkoeken bestellen kan je via het inschrijvingsstrookje achteraan in de gazette

Advent: Adventskransen maken
Advent is de tijd van de voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, de geboorte van Jezus.
Het Latijnse woord advent betekent letterlijk ‘komst’.
Jezus komt in onze wereld, in ons hart en ooit op het einde der tijden.
In de tijd van de advent kijken wij uit naar de geboorte:
- met de profeten van het Oude Testament die zijn komst hebben aangekondigd, met name de profeet
...Jesaja.
- met de profeet op de grens van het oude en nieuwe Testament, Johannes de Doper, die Jezus heeft
...aangewezen.
- met de ouders van Jezus: Maria en Jozef.
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Pastoraal
AGENDA
Oktober: Ziekenzalving per afdeling telkens om
14u30
Familie is welkom
• Vrijdag 8 oktober : Zeebries
• Maandag 11 oktober : Kykhil/De Kelle
• Dinsdag 19 oktober : Duinroos
• Dinsdag 26 oktober : Zeezicht
Eucharistievieringen en herdenkingsmomenten
worden per afdeling verzorgd
Kerkhofbezoek: 28 oktober en 2 november
Gedachtenisviering voor de bewoners per
afdeling telkens om 14u30
• Donderdag 4 november : Zeebries
• Dinsdag 9 november : Kykhil/De Kelle
• Dinsdag 16 november : Duinroos
• Dinsdag 30 november : Zeezicht

Op ALLERHEILIGEN gedenken we onze
overledenen
Zaterdag 6 november
Gedachtenisviering voor overleden bewoners, om
11 u.
Hierbij worden familieleden van de overleden
bewoners uitgenodigd voor een eucharistieviering.
Kerstmisviering gaat door op 23 december om
14u30 in de brasserie voor alle bewoners
De brasserie is die namiddag gesloten voor
bezoek

ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES
Mevrouw Marie Louise Amandels
° geboren op 16 mei 1923 te Brielen
+ overleden op 12 juni 2021
Weduwe van de heer Schoolaert

Mevrouw Lucienne Laplasse
° geboren op 18 augustus 1934 te De Panne
+ overleden op 12 juli 2021

De heer Serge Haeck
° geboren op 31 oktober 1947 te Moeskroen
+ overleden op 12 juni 2021

De heer Marcel Noens
° geboren op 11 juni 1928 te Beveren
+ overleden op 25 juli 2021
Weduwnaar van mevrouw De Laet

Mevrouw Fernande Gillez
° geboren op 7 februari 1923 te Warquignies
+ overleden op 18 juni 2021
Weduwe van de heer Delbrouc

De heer Isidoor T'Jaeckx
° geboren op 5 februari 1932 te Nieuwpoort
+ overleden op 7 augustus 2021
Echtgenoot van mevrouw Huez

Mevrouw Yvonne Covemaecker
° geboren op 13 maart 1943 te Merkem
+ overleden op 19 juni 2021
Weduwe van de heer Vansteelandt

Mevrouw Denise Gacoms
° geboren op 3 april 1933 te Adinkerke
+ overleden op 26 augustus 2021
Weduwe van de heer Deschrijver

Mevrouw Diana Mussly
° geboren op 20 maart 1925 te Heule
+ overleden op 5 juli 2021
Weduwe van de heer Strubbe

Mevrouw Anette Lechat
° geboren op 16 juni 1934 te Veurne
+ overleden op 29 augustus 2021
Weduwe van de heer Rijckman

Mevrouw Mariette Vlietinck
° geboren op 13 oktober 1926 te Heist
+ overleden op 4 juli 2021
Weduwe van de heer Meyers

Mevrouw Bertha Dewitte
° geboren op 29 maart 1923 te De Panne
+ overleden op 8 september 2021
Weduwe van de heer Debeuckelaere

Mevrouw Simonne Staelen
° geboren op 1 november 1934 te Woumen
+ overleden op 10 juli 2021
Weduwe van de heer Sansen

De heer Willy Celis
° geboren op 24 december 1938 te Veurne
+ overleden op 13 september 2021
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Bouwen aan de toekomst

In deze rubriek lichten we u de huidige stand van
zaken van het bouwproject toe.
Beste bewoner en familie,
In deze bouwrubriek geven we u graag opnieuw wat meer informatie omtrent de huidige stand van zaken.
Hieronder een kleine samenvatting over de afgewerkte zaken en de toekomstige zaken.
De nieuwe verpleegposten werden eind september in gebruik genomen.
Deze zijn ergonomisch uitgerust met een hogere werkbank zodat onze medewerkers het zitten kunnen
afwisselen met rechtstaan.

De oude kinézaal maakte intussen plaats voor een
speciaal ingerichte kookruimte die we de naam “De
Kokkel” gaven. Hierin zullen onze bewoners in de
toekomst heel wat lekkernijen kunnen klaarmaken.
Komen jullie ook eens proeven?

In de vernieuwde gang maakten we een lokaaltje waar
onze medewerkers een tussenstop kunnen maken voor
verse koffie, deze hebben we “het koffiekot” genoemd.
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Bouwen aan de toekomst

Begin oktober starten ze met de aanleg van de nieuwe
tuin, deze werken zullen ongeveer een 10-tal weken
duren. We kijken alvast uit naar de volgende zomer,
zodat we ten volle kunnen genieten van alle fauna en
flora.

De deur naar de achtertuin werd inmiddels ook geïnstalleerd en is voorzien met automatische opener en
toegangscontrole.
Ter hoogte van de achterdeur bevindt zich het nieuwe rokerslokaal.
Twee luifels worden nog geplaatst één in de binnentuin van De Kelle en één ter hoogte van de
achterinkom.

Het centrum voor dagverzorging
werd reeds voorzien van wind- en
waterdichtheid.
De grote ramen zorgen voor veel
lichtinval in deze leefruimte.
Wisten jullie al dat het centrum
voor dagverzorging de naam “ De
Kwinte” kreeg?
Begin december verwachten we
de eerste mensen te kunnen
ontvangen.
Ook het transportbusje werd
intussen aangekocht. Deze zal
gebruikt worden door het
centrum voor dagverzorging &
het woonzorghuis.

Ook de heropfrissingswerken in de Kelle gaan van start in november-december.
De elektriciteitswerken in de GAW Kalmburg zijn ook volledig uitgevoerd!
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