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Al meer dan 50 jaar staat hij op podia, de zee en de Westhoek
zitten hem in het hart, bij ons is hij een graag geziene artiest en
vriend, … Over wie hebben we het dan eigenlijk?
PAUL BRUNA! Met hem is het altijd genieten en meezingen
geblazen. Het werd dan ook een fantastische namiddag met
populaire liedjes, aangevuld met de nodige humor en ambiance.
Het was voor de 25ste keer een organisatie van feestcomiteit
Panne centrum. Gevolgd door koffiekoeken met chocomelk.
De bewoners vonden het reuzefijn en wie onder de stoelen kon
kijken zag dan ook geen stilzittende benen. Paul Bruna voor
sfeer en gezelligheid geven we jou een dikke tien!

Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor 2099 Antwerpen
Vu: Frank Vanfleteren, Koninklijke Baan 18, 8660 De Panne

PAUL BRUNA OP DE PLANKEN!
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ALS DE DAG VAN TOEN

Spannend… het eerste voorwoord van het nieuwe jaar. We zijn met
onze gazette (voordien in boekjesvorm) al aan jaargang 39. Eerst en
vooral: een heel gelukkig nieuwjaar! Jawel, januari is weer de maand
bij uitstek waarin je een lijstje opmaakt met al je goede voornemens.
Vol goede moed begin je aan nieuwe hoofdstukken. Ook wij zijn met
ons centrum voor dagverzorging terug begonnen aan een nieuw
hoofdstuk. Ook de familielunches en de formule “Zoete Zonde”
werden met succes geïntroduceerd.

Ook in deze gazette probeerden we weer mooie verhalen neer te
pennen en een blik te geven van een deeltje van wat we de voorbije
maanden hebben beleefd. En niet alleen in de gazette blikken we
terug op de afgelopen activiteiten. Zoals de traditie het wil, blikken
we in de maand december met onze bewoners terug op het
afgelopen jaar, dit doormiddel van alle foto’s die we in het jaar
hebben verzameld.

We duimen met u mee voor een schitterend 2022.
Veel leesplezier.

Welkom
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Welkom@woonzorgcentrum
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Marie verblijft sinds september op
wooneenheid zeebries. Zij is afkomstig
uit Haneffe in de provincie Luik. Marie
heeft 15 kinderen.
Marie werkte vroeger als dienstmeisje
en hield haar in haar vrije tijd graag
bezig met breien.

welkom aan mevrouw

MARIE DENEE

welkom aan de heer

WALTER DE CANCK

welkom aan mevrouw

ADRIANA HENNAERT

welkom aan mevrouw

PASCALE WAEGHEMAEKER

welkom aan de heer

FERNAND DEWILDE

Fernand verblijft sinds oktober op
wooneenheid zeezicht. Hij is afkomstig
uit Betekom (Vlaams-Brabant), maar
woont al lang in De Panne.
Hij was vroeger kapper en was gekend
onder de naam Figaro. Hij was ook een
fervent tennisspeler.
Fernand heeft 2 kinderen en 3
kleinkinderen.

Walter verblijft sinds september op
wooneenheid zeebries. Hij is afkomstig
uit Aalst. Walter is erg geïnteresseerd in
planten en brengt graag tijd door in de
natuur. Hij was vroeger administratief
medewerker bij het RIZIV.

Adriana verblijft sinds september op
wooneenheid zeebries. Ze heeft 4
kinderen, 3 zonen en 1 dochter.
Ze was vroeger eigenares van de
golfclub in De Panne, nu baat haar
zoon dit verder uit.
Het liefst van al is ze buiten in de
natuur of gaat ze met haar kinderen
iets drinken.

Pascale verblijft sinds oktober op
wooneenheid zeezicht. Ze was vroeger
apothekeres in Duinkerke.
Haar man baatte een hotel uit in
Oostende. Vroeger schilderde mevrouw
graag en genoot van kleine reisjes met
haar man.
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We verwelkomen mevrouw Cornelia
(Corry) Rathé op wooneenheid
Duinroos. Deze vriendelijke dame is
afkomstig uit De Panne.
In haar vrije tijd is ze heel graag buiten
of kijkt ze televisie. Ze is ook steeds te
vinden in onze brasserie voor een
drankje en een babbeltje.

Maurits verblijft sinds november op
wooneenheid zeebries. Hij is geboren
en getogen in De Panne. Hij studeerde
Germaanse talen en leest graag
boeken. Hij was vroeger directeur van
het Immaculata in De Panne. Maurits
heeft 3 dochters. Maurits is nog steeds
gek op zijn lieftallige vrouw Marie-Rose.

José verblijft sinds begin december op
wooneenheid zeebries.
Ze is afkomstig uit Booischot, ze heeft
5 kinderen.Ze kan enorm genieten van
een wandeling, gaat graag op
restaurant en speelt graag een
kaartspelletje.José is altijd huismoeder
geweest.

Jacqueline verblijft sinds oktober op
wooneenheid zeezicht.
Ze houdt van klassieke muziek, speelt
graag gezelschapspelletjes en leest
graag boeken. Vroeger werkte ze op het
ministerie van koloniën, maar raakte
daarna haar post kwijt.
Ze ging toen werken in de verkoop van
grondstoffen en machines in de
verfindustrie.

welkom aan mevrouw

JACQUELINE BAETEN

welkom aan mevrouw

CORNELIA RATHE

welkom aan de heer

MAURITS PYLISER

welkom aan mevrouw

JOSE VAN HERCK

Ook alle personen bij ons in kortverblijf heten we van
harte welkom!

Bewoners die later dan 20 december 2021 bij ons hun intrek hebben
genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.
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OP ONTDEKKINGSTOCHT NAAR EEN
BELEEFBOERDERIJ!

Eind september trokken we met enkele bewoners naar een echte
beleefboerderij, op maat gemaakt van onze bewoners. Zo konden we onder
meer truckjes doen met konijnen en kippen, het miniatuurpaardje kammen, de
verschillende soorten kruiden onderzoeken. Het was een leuke namiddag met
veel belevenissen.

BROUWERIJBEZOEK

Voorbije activiteiten

Onze mannen waren ontzettend in hun nopjes. Uitgerekend op internationale mannendag deden we de
perfecte uitstap. We bezochten namelijk brouwerij "Jus De Mer" te Middelkerke. Een dag waar we al even naar
uitkeken. In een grote hangaar kregen we de interessante uitleg over hoe deze heerlijke godendrankjes
worden gemaakt. En wat zou een bezoekje zijn zonder eens met eigen smaakpapillen te proeven van dit blond
of bruin goud? Iedereen was het er over eens: het smaakte fantastisch goed. Het was een zeer geslaagde dag
die naar mening van onze mannen zeker voor herhaling vatbaar was!
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INDOOR SHOPPLEZIER

DE LIEFDE VOOR ZOET!

Voorbije activiteiten

Na vijf succesvolle edities zette Stopalzheimer.be in het najaar de jaarlijkse Cupcake-actie verder. Samen met
de bewoners bakten we terug mooie en lekkere cupcakes. Boter, zelfrijzend bakmeel, suiker, eieren en melk
bijeen en mixen maar!
Even de oven in en onze goudbruine cupcakes zijn klaar!

De opbrengst van de actie schonken we aan het onderzoek van Stopalzheimer.be. Dankjewel allemaal voor
jullie bijdrage. Hopelijk krijgen we alzheimer ooit de wereld uit.

Even leek het alsof we ons in een winkelcentra waanden. Gedurende drie dagen konden we gaan neuzen
tussen allerlei outfits, comfortabele schoenen en lingerie op maat. De verkopers stonden klaar om iedereen
te helpen. Zo zochten ze mee naar kledij, de perfecte maat van schoen en het ideaal ondergoed. Vele
bewoners waren zeer tevreden dat ze zelf iets konden uitkiezen zonder dat ze zich buitenshuis moeten
verplaatsen.



LEVE DE PANNE DAAR STAAT MIJN HUIS! LEVE

DE PANNE EN HET ZEEGEDRUISCH!

Voorbije activiteiten
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Is eten niet één van de belangrijkste zaken in het leven? En hier in De Panne met de zee in ons hart! Hier
moet de klassieker “mosselen met friet” toch gewoon op het menu staan. In september en oktober was er
dus terug ons mosselfestijn. De middag begon alvast goed met een aperitief maison, gevolgd door de
hoofdschotel ‘mosselen met frietjes’ op een bedje van groentjes en afsluiten deden we met een heerlijk
vanillehoorntje als dessert. De bewoners hebben er van genoten en vonden de mosselen overheerlijk.



Voorbije activiteiten
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GRIEZELIG GEZELLIG HALLOWEEN VIEREN

Deze feestdag was tot een aantal jaar geleden vooral populair in Amerika, maar is intussen ook een vaste
waarde geworden bij ons. We hebben onze livings voor het avondmaal wat ingekleed volgens het thema.
Lichtjes, pompoenen, spinnetjes en heksen die rondzweven... Als we maar de typische sfeer in huis konden
halen! Op het menu stonden die avond bloederige afgehakte vingers tussen een broodje, beter bekend als
hotdogs. Iedereen vond het dan ook een griezelig gezellige avond!

APPELTAARTEN OP GROOTMOEDERS WIJZE

Eén van de meest gekozen activiteiten in de wintermaanden is bakken en kokerellen.
Dit keer werd door één van onze bewoners gekozen voor het maken van een appeltaart.
Het gezellig samenzijn, het onderhouden van hun kennis en motoriek. Met een kopje koffie erbij zorgen we
voor een geslaagde namiddag, nog even in de oven en smullen maar!



Voorbije activiteiten

ZOETE ZONDE, DE NAAM ALLEEN AL ...

st Bernardus Gazette 9

Een nieuw concept in onze sfeervolle brasserie die van
start is gegaan in de maand oktober.
Liefst 100 personen hadden zich ingeschreven voor de
1ste editie. Een buffet met heerlijke huisbereide taarten en
mousses met daarbij een lekker kopje koffie of thee,
meer moet dit niet zijn.
Super bedankt Michael en het keukenteam. Elke maand
zal dit gezellig samenzijn georganiseerd worden. Men
dient zich hiervoor vooraf in te schrijven aan het onthaal.
De kostprijs bedraagt 6 euro.
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KERSTMAGIE IN DE PANNE

Op dinsdagavond 14 december trokken we
met een hele groep van vrijwilligers en
sympathisanten door de straten van De Panne
op zoek naar kerstmagie. Liefst 27 bewoners
haalden hun dikke winterjas uit de kast om
deel te nemen aan deze avondwandeling. Wat
hebben ze hier toch weer hun best gedaan om
onze gemeente te laten twinkelen. Onze
mooie lichtjeswandeling sloten we af met een
gezellig samenzijn in de brasserie met een
hapje en een drankje.

Voorbije activiteiten



Assistentiewoningen Kalmburg

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 mevrouw Marguerite Hoflack
van het woonzorghuis.
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Maandag 6 december. Mevrouw Madeleine Marveillie opent in assisentiewoning Kalmburg de deur.
Behulpzaam zoals steeds is ze direct bereid om mee te werken aan het
kleine interview:

Madeleine vertelde hoe ze opgroeide in Koksijde- Dorp samen met haar
zussen en broer. Ze beleefde er een mooie schooltijd en werd gelovig
opgevoed. Samen met haar ouders ging ze steeds mee naar de
misvieringen. Ook de gebeden (lauden en de vespers) waren belangrijk
binnen het gezin. Op latere leeftijd ging ze vaak naar dansfeesten. Daar kon
je haar steeds op de dansvloer vinden. Madeleine verblijft nu sinds juni zes
jaar in de assistentiewoning Kalmburg. Een goede gezondheid en haar
familie zijn de belangrijkste zaken in haar leven. Op de vraag hoe Madeleine
momenteel haar dagen invult antwoorde ze het volgende: “Momenteel vind
ik mijn vrijwilligerswerk in het woonzorghuis zeer belangrijk. Ik had dit
eigenlijk al veel eerder moeten doen”.
Bedankt Madeleine voor het fijne gesprek en al hetgeen je voor ons en de
bewoners doet!

Ik kom de kamer van mevrouw Marguerite Hoflack binnen
en zie een stralende glimlach. Een steeds vrolijke en
dankbare dame. Als je haar zus Maria Hoflack kent weet je
meteen dat deze opgewektheid in de familie zit. We
beginnen het gesprek met waar het voor Marguerite
allemaal begon.
“Ik ben opgegroeid op een boerderij in de Bulskampstraat in
Veurne. Het gezin telde 8 kinderen. Ikzelf was de derde
oudste. Ik ging in Bulskamp naar school en later naar het
Annuntiata- Instituut. Op mijn 7 jaar verloor ik mijn been
door onder een landbouwvoertuig terecht te komen. Dit was
voor mij een grote klap, maar ik wilde voor niemand onder
doen. “Wat een ander kan, kan ik ook” was steeds mijn
moto. Vanuit Veurne verhuisde ik naar mijn oom en tante in
Heuvelland. Mijn oom was veearts en al snel ondersteunde
ik hem tijdens operaties. Ik vond dit zalig om te doen. Ik
werd ginder al snel “de wilde boerendochter” genoemd. Na
het overlijden van mijn oom en tante keerde ik terug
richting het zeetje. Ik heb het hier zeer goed en heb alles
wat ik nodig heb. Ik heb al een zalig leven achter de rug en
geniet er nog elk moment van. Ik wil hier niet meer weg!”

Bedankt Marguerite voor je verhaal en voor wie je bent!
Met een zwaai en glimlach nemen we afscheid.



Assistentiewoningen Zeegalm

Denksport

Wintersfeer

DRIEKONINGEN
JANUARI
SJAAL
STROOIEN
FAMILIELUNCH
OORWARMER
SNEEUW
TERUGBLIK
IJS
SCHAATSEN
SNEEUWBAL
THERMOMETER
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Hortense Verbeiren ontvangt me vriendelijk zoals altijd. Haar haren zoals steeds mooi opgestoken. We
hebben het over de kinderjaren. Enkele minuten later komt haar jongere broer François de living binnen.

Hortense begint te vertellen: “Ik was dertien toen mijn broer François ter wereld kwam. Al snel hielp ik bij
zijn opvoeding en verzorging. We waren van de stad Aalst wat verder naar Erembodegem verhuisd.
Stedelijken die toekwamen in een boerengemeenschap. Vreemde eenden in de bijt dus!

Binnen ons gezin waren er tradities. Met kerst gingen we naar de kerk
en terwijl onze ouders in een caféetje stoverij gingen eten speelden wij
verder buiten. Op zondag was het regelmatig cinemadag en later (na
de oorlog) ging ik ook vaak naar Brussel om te gaan dansen. Dat deed
ik ongelofelijk graag.”

Het gesprek gaat verder en we komen al wat meer naar het hier en nu.
Op de vraag wat voor hen nu het goed leven is, hebben ze elk hun
antwoord klaar.
Hortense: “Ik kijk steeds uit naar de komst van mijn broer. Ik ben zo blij
dat ik hem elke dag zie!”
François: “Geef mij elke zaterdagavond mijn rozijnenboterham met
boter en zwarte koffie en ik ben een gelukkig mens”

Je merkt direct dat hier een sterke broer-zus band aanwezig is. Ze
voelen elkaar perfect aan. François sluit af met de conclusie: “We
kunnen wel eens tegen elkaar zagen en dat moet ook kunnen”. Waarop
Hortense op aanvult :“Maar ruzie maken we nooit!”. Een perfecte
afsluiter voor dit leuke gesprek.



POOT IN DE HAND

Qader's blog

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.

De tijd van het jaar is weer aangebroken om de
kerstbomen vanonder het stof te halen.
Samen met mijn lieve vrienden mocht ik de
kerstlichtjes en kerstballen in de boom hangen.
Maar toegegeven ik was vooral op zoek naar de
Kerstman, die wil ik toch ieder jaar eens
persoonlijk groeten. Je weet nooit of hij een
extra pakje aan mij zou bezorgen dit jaar.
Wat vinden jullie van de boom, is ze niet
prachtig?

Op dienst Zeebries ontmoeten we een grote
dierenvriend. De heer Ghijsels doet graag zijn
verhaal.
"Wij hadden paarden, honden en katten. De
paarden waren van mijn kleindochter. We
hadden een erf van 20 are groot, onze dieren
konden dus ruim hun gangetje gaan.
Als honden hadden we twee Fox Terriërs. Ze
hadden veel energie en liepen vaak naar het
uiteinde van ons erf waar er een bosje was. Ze
verwelkomden mensen met hun geblaf, maar
waren zeer vriendelijk. Een hond moet kunnen
blaffen."
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DE MOOISTE TIJD VAN HET JAAR



In de kijker

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.

De familiehoek

14 st Bernardus Gazette

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER : PAUL
MAHIEU

Deze keer zetten we vrijwilliger Paul Mahieu in de
kijker.
Paul is sedert 2016 vrijwilliger in ons woonzorghuis.
Hij woonde vroeger in Kortrijk en was daar ook
actief als vrijwilliger in het woonzorgcentrum waar
zijn mama verbleef. Beroepshalve was hij fotograaf
op huwelijken, communies en doopsels. Voor
pasfoto’s kon je ook bij hem langs.
Toen hij samen met zijn echtgenote naar De Panne
verhuisde, waar hij niemand kende, wou Paul ook
nog vrijwilligerswerk doen in één of andere
organisatie. Daar onze voorziening dichtbij is koos
hij onmiddellijk om hier iets te betekenen als
vrijwilliger.
Hij is gestart als wandelvrijwilliger op dinsdag. Vóór
Covid waren de wandelingen in grote groep maar
nu vindt Paul dat de wandelingen in kleine groep

leuker zijn, zowel voor de bewoner als voor de
vrijwilliger. Er is meer individueel contact en ook de
bewoners zijn achteraf heel dankbaar.
Toen we hoorden dat Paul vroeger
beroepsfotograaf was
vonden we het een goed
idee om Paul in te
schakelen om foto’s te
nemen bij activiteiten.
Paul ging hiermee
onmiddellijk akkoord.
Deze foto’s worden
gebruikt in deze Gazette,
de website, …
Bedankt Paul!

SAMENWERKING MET DE BEWONER EN ZIJN NAASTEN IS
ESSENTIEEL
WELKOM IN DE GEBRUIKERSRAAD!

U en uw familie kunnen heel wat inspraak hebben in onze
werking. Hebt u suggesties, bekommernissen of bent u
graag betrokken bij alle aspecten van de dagelijkse
werking van het woonzorghuis. Twijfel niet langer en
schrijf je meteen in!



Humorhoekje
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De trein
Een boer is op zijn land bezig als een man hem aanspreekt:
“Als ik over uw land mag lopen
kan ik de trein van kwart over tien nog halen.
Mag dat?”
“Tuurlijk, geen probleem”, zegt de boer.
“En als de stier u in de gaten krijgt
haalt u de trein van 10 uur ook nog wel!”

Op wintersport
Een man gaat met de nachttrein naar de wintersport.
In de slaapcoupe komt hij tot de ontdekking dat hij de ruimte moet delen met een vrouw.
Ze stellen zich aan elkaar voor. De vrouw gaat boven slapen, de man onder.
Ze gaan in bed liggen,maar na een kwartier roept de vrouw:
'Buurman,slaapt u al?'
'Nee', zegt de man.
'Ik heb het nogal koud',zegt de vrouw,'wilt u misschien het raampje dicht doen?';
'Natuurlijk', zegt de man.
Hij stapt uit bed, doet het raampje dicht en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: 'Buurman, slaapt u al?';
'Nee', zegt de man.
'Het wordt nogal benauwd', zegt de vrouw, 'wilt u misschien het raampje weer open doen?';
'Oke', zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje open en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: 'Buurman, slaapt u al?';
'Nee', zegt de man.
'Het begint nu toch weer koud te worden', zegt de vrouw, maar ik heb gezien dat daar in het kastje nog
een deken ligt. Wilt u die misschien voor mij pakken?';
'We zouden natuurlijk ook kunnen doen of we getrouwd zijn', zegt de man.';
'O, zou u dat willen?', vraagt de vrouw.
'Ja hoor', zegt de man.
'Nou, dat lijkt me ook wel fijn', zegt de vrouw.
'Mooi' zegt de man, 'Kom uit je nest, pak zelf die deken, kruip weer in je nest ,houd je bakkes en laat me
slapen.'



Verjaardagen

Februari Maart
Georgette De Schryver

Walter De Canck

Jeannine Cuvelier

Marie-Rose Delporte

Renee Flore

Lydie Tahon

Rachel Schoolaert

Marie Vandeputte

Denise Huyghe

Jenny Deboot

Mariette Van Den Durpel

Jeannine Logghe

Pierre Gobyn

02/02

03/02

04/02

08/02

08/02

10/02

10/02

14/02

18/02

20/02

20/02

21/02

25/02

02/03

03/03

09/03

14/03

14/03

18/03

27/03

31/03

Bewoners woonzorghuis

Medewerkers

Januari Maart
Joséan Nowe

Evelyne Devriendt

Hedwige Debruyne

Roger Baele

Lodewijk Marien

Irène Moerman

Ricky Lucas

Francine Couckuyt

Clara Devloo

Februari Maart
Griet Bruynooghe

Dirk Gesquiere

Els Declerck

Joke Vanzieleghem

Herman Lemiere

Marissa Pristo

01/01

07/01

07/01

08/01

17/01

19/01

Nancy Van Den Berghe

Sonja Lambersy

Sara Defoer

Jessica Carlino

Annick Pieters

Rudi Coppillie

Jessika Brock

Lieve Vandamme

02/02

03/02

04/02

04/02

08/02

10/02

19/02

23/02

Assia De Zaeyer

Bernadette Gaytant

Caroline Samyn

Nele Sinnaghel

Katharina Jarocki

08/03

10/03

13/03

18/03

27/03

Januari Februari Maart
10/01

12/01

12/01

16/01

24/01

28/01

10/02

11/02

11/02

15/02

17/02

20/02

26/02

Tamara Grymonprez

Gert Rego

Paul Delcloo

Madeleine Marvellie

Robert Marien

Wivina Verhaeren

Rosa Biesen

05/03

08/03

12/03

16/03

19/03

21/03

25/03

16/03

22/03

28/03

Januari

Georges Brouckaert

Joanna Everts

Elza Heirbaut

Gustave Ollevier

Rene De Breuck

Norbert Tonnon

Februari
Magdalena Marvellie

Paula Dupon

Jeannine Deboyser

Emiel Dewals

Marc Coopman

Rosanne Leys

Jeannine Pauwels

Beatrice Bonte

Martine Recour

Johan Van Coillie

Januari

Bewoners assistentie woningen

02/02

04/02

14/02

16/02

19/02

27/02

Vrijwilligers
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Ralf Mylle

Norbert Mus

Marcel Lassence

Godelieve Lambert

Ingrid Vanhee

Palma Winne

Joséphine Speeckaert

Arlette Kints

Francoise Vercruysse

Noela Dewitte

01/01

07/01

12/01

15/01

15/01

16/01

17/01

22/01

23/01

25/01

23/01

Nora Vanegroo

Stef Schoofs

Famke Crabbe

Arnold Vannieuwenhuyse

Ronny Schoolaert

Charlemagne Ceron



Jessica werkt sinds juli op dienst
zeezicht als zorgkundige.
Velen van jullie zullen haar al
kennen van haar stages die ze
hier liep. Jessica heeft Italiaanse
roots, maar woont al heel haar
leven in België. Ze woont
momenteel in Adinkerke en heeft
3 kinderen.

Asma werkt sinds oktober op
dienst Duinroos als zorgkundige.
Ze is getrouwd en woont in
Duinkerke.
Asma heeft nog geen kinderen,
maar wel een kat waar al haar
zorgen naar toe gaan.

Evy werkt sinds eind november
op dienst zeezicht als
zorgkundige.
Ze is afkomstig van Oost-
Vlaanderen maar woont al enige
tijd in De Panne.
Evy heeft een zoontje van 1 jaar
en in haar vrije tijd houdt ze zich
graag bezig met haken/
crocheren.

Laila werkt sinds november op
dienst zeezicht als zorgkundige.
Ze woont in Adinkerke en heeft 4
kinderen. Laila heeft een grote
passie voor zorg en wou al altijd
bij ons aan de slag na haar
meerdere stages hier in huis. In
de toekomst zou ze graag haar
studies verpleegkunde verder
zetten.
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Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw

Jessica Carlino
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Asma Koubaa
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Evy Van Boven
Zorgkundige

welkom aan mevrouw

Laila Mertens
Zorgkundige

Van harte welkom in ons team!
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JAARLIJKSE PANNENKOEKENVERKOOP

Graag willen wij u bedanken voor uw bijdrage aan het Missieproject van de zusters Bernardinnen.
De netto opbrengst dit jaar bedraagt 431 euro.
Ze zijn jullie zeer dankbaar en geven hieronder wat uitleg over wat er met het verzamelde geld is
gebeurd:

• Tsjaad: een arm en vergeten land
De levenssituatie van meisjes en vrouwen is uiterst kwetsbaar. Enerzijds is er een overwegend
moslimcultuur. Verder is de polygamie nog sterk gangbaar. Vaak bij de leeftijd van 12 à 13 jaar wonen
meisjes ‘alleen’ te midden van de grote familie en moeten zij voor zichzelf instaan. Samen geven we hen
een kans om naar school te gaan, we geven hen een menselijke waardigheid en toekomstkansen.

• Een school voor meisjes
In september 2010 – op initiatief van onze Rwandese zuster – startte de school ‘Notre Dame de l’
Espérance’ met een kleuterklasje met 36 meisjes van 5 jaar. Jaar na jaar groeide de school aan. Na de
kleuterklas kwam er een zesjarige basisschool.
Een schooldag begint om 7u ’s morgens tot 12u30. Bij hun aankomst en alvorens naar huis terug te keren
krijgen alle meisjes een grote tas warme pap. In mei 2018 beëindigden de eerste meisjes de basisschool.
Op vraag van de ouders werd toen het schoolproject uitgebreid naar het secundair niveau. Op de leeftijd
van 13, 14 jaar zijn meisjes heel kwetsbaar. Zij riskeren uitgehuwelijkt te worden of geraken zwanger.
Verder naar school kunnen gaan biedt bescherming én weerbaarheid. In mei 2021 telde de school 245
meisjes in de basisschool en 160 in het secundair.

Ondertussen bezorgden onze zusters in Tsjaad ons een concreet voorstel voor dit missieproject.
De inschrijvingen voor de school zijn volop bezig. dwz. voor de meisjes van 5 j. die voor het eerst naar
school gaan. Er is plaats voor 35 meisjes.
Daarvoor is schoolmateriaal nodig : 35 leien ( schriftjes zijn te duur ), 35 gommen, 3 pakjes kleurpotloden,
wit en gekleurd krijt voor aan het bord en een lage, cirkelvormige schommel. ( Nu zijn er drie grotere
schommels, die eigenlijk te gevaarlijk zijn voor deze kleine meisjes ).
Zr. Monique kon er nog geen totaalsom aan toevoegen. Hiervoor moet ze naar het dichtstbij zijnde stadje
(60 km ) en dit is moeilijk omwille van het eindigende regenseizoen.

Met veel dank en met vele groeten. zr. Noëlla.



ZIEKENZALVING

Jaarlijks krijgen alle bewoners de kans om deel te nemen aan de ziekenzalving.
Het afgelopen jaar kon dit niet doorgaan wegens de coronamaatregelen.
Daarom is er tijdens de maand oktober op elke afdeling gelegenheid geweest om het sacrament te
ontvangen tijdens de ziekenzalving.
In de dienst van de ziekenzalving zoals die nu bij voorkeur wordt uitgevoerd, wordt de zieke uitgenodigd stil
te staan bij zijn leven. Door de zalving kan de zieke persoon zijn leven met hernieuwde moed en kracht
terug aanvatten.
Dit gevoel hebben we nog versterkt door na de viering samen een glaasje te drinken en bij te praten.

KERKHOFBEZOEK

Dit jaar zijn we op 28 oktober en op 2 november gaan wandelen naar het kerkhof in De Panne.
Dankzij de hulp van de vrijwilligers en familieleden van de bewoners konden we dit realiseren.
De weergoden waren ons niet even goedgezind, ondanks dat er geen regen voorspeld was zijn we de
tweede maal bij onze aankomst toch wat overvallen geweest door de regen.
Niettemin waren de bewoners tevreden dat ze hun overleden familielid konden gedenken met een gebed en
een bloem.
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HERDENKINGSVIERING

Op 6 november waren de familieleden van de overleden bewoners uitgenodigd om onze overledenen van
het afgelopen jaar te herdenken.
Deze gebedsviering ging door in onze brasserie en werd muzikaal ondersteund door Jan Devos en Stephanie.
Als aandenken werd het kruisje vervangen door een doosje waarop de naam vermeld werd van de
overledene, in dat doosje zit een steen, de diepere betekenis van de steen komt uit het gedicht van Bram
Vermeulen “Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik
dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene
steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.”
Achteraf was er gelegenheid om bij te praten met een glaasje en een hapje.

ADVENT

De vier weken voor Kerstmis noemen we Advent.
Een korte toelichting bij de adventskrans:

• Een krans is rond, zonder begin en einde.
• Groen is de kleur van hoop op nieuw leven, hoop op de geboorte van Jezus.
• Rood is de kleur van vuur en warmte tijdens koude dagen.Het is ook de kleur van liefde: de liefde van

God voor de mensen en de liefde voor elkaar.
• Advent is een tijd van wachten op het feest van Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus.
• Er staan vier kaarsen op de adventskrans, één kaars voor elke zondag van de advent.De kaarsen zijn in

principe rood.
• De vier kaarsen geven licht, het licht groeit tijdens de advent omdat we elke week een kaars meer

aansteken.Binnen wordt het daardoor lichter, terwijl het buiten steeds donkerder wordt.



ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES
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Irma Lammens
° geboren op 14 februari 1932 te Adinkerke
+ overleden op 24 september 2021
Weduwe van de heer Willy Becue

Werner Lefranc
° geboren op 3 augustus 1943 te Veurne
+ overleden op 28 september 2021
Echtgenoot van mevrouw Rosette Carpentier

Maria Van de Leur
° geboren op 2 april 1951 te Turnhout
+ overleden op 1 oktober 2021

Marthe Van Doren
°geboren op 21 september 1922 te Schaarbeek
+ overleden op 7 oktober 2021
Weduwe van de heer A.J. Florizoone

Alice Schottey
° geboren op 4 december 1927 te Killem
+ overleden op 17 oktober 2021
Weduwe van de heer Urbain Brunet

Germain Dezeure
° geboren op 4 februari 1923 te Bulskamp
+ overleden op 23 november 2021
Weduwnaar van mevrouw Magda Desmet

Maria Braem
° geboren op 8 augustus 1929
+ overleden op 1 december 2021

AGENDA

6 januari : Driekoningen

1 februari: Maria Lichtmis

2 maart: Aswoensdag

Aswoensdag - de eerste dag na Carnaval - is de
eerste dag van de veertig dagen durende
vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet
meegerekend). Aswoensdag is een dag van
boetedoening, waarop de gelovigen een kruisje
van as op het voorhoofd krijgen getekend. Zo
tonen zij berouw voor hun begane zonden.
Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis.

In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen
heel sober, er wordt alleen het
hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd
herinnert de katholieken aan een verhaal uit de
bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn
doorbracht zonder eten en drinken.

Wat organiseren we tijdens de veertigdagentijd:
• Koffiestop
• Wafelverkoop
• Solidariteitsmaal
• Kruisweg op iedere afdeling



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.

Dagcentrum De Kwinte

Het dagcentrum werd 6 december officieel geopend. Het beschikt over een salon met knus en comfortabel
zitmeubilair en een moderne keuken met kookeiland. De relaxruimte biedt de mogelijkheid om te rusten. Er
is een ruime badkamer met douche aanwezig, alsook een rolstoeltoegankelijk toilet. De grote ramen
creëren een positieve ruimte vol daglicht en zullen een open zicht bieden op de groene binnentuin.

De tuin werd de afgelopen maanden ook stevig onder handen genomen. De tuin werd aangelegd met
klinkers, waardoor deze rolstoelvriendelijk is.
Deze zomer zal u terug met een drankje kunnen genieten op het terras van de brasserie. De tuin dient ook
als oprit voor het dagcentrum en is voorzien van een parkeerplaats voor de bus.
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Bouwen aan de toekomst

In deze rubriek lichten we u de huidige stand van
zaken van het bouwproject toe.
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Bouwen aan de toekomst

De werken in de tuin zullen weldra afgewerkt zijn. Het groen wordt aangelegd wanneer het weer gunstig is. Als kers
op de taart zal de tuin ook voorzien zijn van een waterfontein.

Zoals u al eerder las is er nu ook een Sint-Bernardus bus. Deze dient voor het vervoer van het dagcentrum De
Kwinte, maar wordt ook gebruikt voor uitstappen van het woonzorghuis. Deze bus beschikt over een uitschuifbare
trede om het instappen vlot en veilig te laten verlopen. Aan de achterzijde van de bus is er een rolstoellift.

Woonzorghuis
De heropfrissingswerken in het woonzorghuis zijn volop bezig. De muren kregen een mooie, frisse kleur en werden
aangekleed met feestelijke kerstdecoratie.
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