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Lumen lichtspektakel

2022/2

In maart genoten we met de bewoners, vrijwilligers en familieleden
van het lumen lichtspektakel op de zeedijk.
Een avondmaal in fijn gezelschap gevolgd door een fikse wandeling
richting de zeedijk zorgde voor heel wat nieuwsgierigheid.
Toen klokslag 19h30 de laserstralen aangingen keek iedereen vol
verbijstering.
Een topavond!
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Onze vrijwilligers

EINDELIJK ZOMER!

Sommigen hadden al een tijdje vlinders in de buik. Geen
liefdesvlinders deze keer, maar vakantievlinders. Reizen zijn al
geboekt en iedereen vertrekt naar verschillende locaties in het
binnen-en buitenland. Ook enkele geïnteresseerde bewoners hebben
zich ingeschreven voor onze meerdaagse reis in september richting
Zuienkerke.

Dit voorjaar hebben we al kunnen genieten van verschillende warme
dagen. Zorg er dus de komende maanden vooral voor dat u een
zonnehoedje bij de hand hebt. Zonnehoedjes die u niet meer nodig
hebt zijn steeds welkom bij de woonleefbegeleiders en kunnen
gebruikt worden indien een bewoner er geen bij zich heeft tijdens
activiteiten.

De zomervakantie is terug gestart en ook onze rolstoelfiets is al een
tijdje terug in het straatbeeld te zien. Graag brengen we nog even
onder de aandacht dat iedereen, familie en vrienden deze fiets gratis
mogen gebruiken om de bewoner een aangename tijd te bezorgen.
Probeer deze dus zeker eens uit!
Wie jarig was in de maand mei heeft waarschijnlijk reeds opgemerkt
dat ons verjaardagsfeest in een nieuw jasje werd gestoken. Reeds
vele jaren was dit koffie en taart. Deze keer werden jullie samen met
jullie familie uitgenodigd op een verjaardagsreceptie met de
mogelijkheid om aansluitend samen te dineren. De aanwezigen
vonden het alvast een fijn samenzijn.

Buiten de verjaardagsreceptie zijn er natuurlijk nog vele andere
kleine en grote activiteiten georganiseerd. In onze gazette hebben
we er alvast enkele in de kijker geplaatst.

Veel zon en - leesplezier!
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Christiana verblijft sinds april op
wooneenheid duinroos. Ze is geboren in
Antwerpen en is volgens haar een geboren
en getogen Antwerpenaar. Ze behaalde een
doctoraat in de Economische
wetenschappen en vele jaren gaf ze les in
het Immaculata. Ze is weduwe en heeft 3
kinderen waaronder 1 zoon en 2 dochters.
Ze is de fiere oma van 5 kleinkinderen. Ze
kan zeker genieten van een koud biertje en
zit graag in gezelschap.

welkom aan mevrouw

CHRISTIANA BASTIAENSEN

welkom aan mevrouw

FRANCINE MAEREL

welkom aan de heer

GILBERT PAUWELS

welkom aan mevrouw

JACQUELINE DUYVER

welkom aan mevrouw

LOUISA BAEB

Louisa verblijft sinds april op
wooneenheid zeebries
Ze is afkomstig uit Korbeek-Lo, een
provincie in Vlaams- Brabant.
Louisa heeft 1 dochter en 2
kleinkinderen en het liefst vult ze haar
tijd met knutselen.

Mevrouw Maerel verblijft sinds maart op
wooneenheid zeezicht. Francine was
gehuwd met Raphaël Versteele die nog
burgemeester was van De Panne. Ze
heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 7
achterkleinkinderen.
Ze is altijd sportief geweest, zo ging ze
regelmatig wandelen, fietsen en turnen.

Gilbert verblijft sinds april op wooneenheid
zeebries. Hij is afkomstig uit
Eggewaartskapelle en is gehuwd met
Jacqueline, samen hebben ze 1 dochter, 2
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.
Als beroep was hij metser en in zijn vrije
tijd ging hij vaak met zijn koersfiets rijden
of was hij te vinden in de zee om garnalen
en tongen te kruien.

Jacqueline woont sinds april op
wooneenheid zeebries.
Ze is afkomstig uit Gijverinkhove en
gehuwd met Gilbert. Jacqueline vult
graag woordzoekers in en naait en breit
frequent. Ze is ook steeds te vinden voor
een uitstapje.
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Georges verblijft sinds april op
wooneenheid zeezicht.
Hij is afkomstig uit Brussel en was
vroeger bankbediende.
In zijn vrije tijd speelde hij graag een
spelletje Ping- Pong, ook in
competitieverband.

Samen met de heer Eric Vermoere
verwelkomen we ook zijn echtgenote
mevrouw Nadine Louwye op duinroos.
Het echtpaar heeft vroeger vaak gereisd
met de auto. Beiden houden ze van de
natuur en wandelen. Mevrouw hield
graag het huis netjes.

Willy verblijft sinds mei op
wooneenheid zeebries. Hij heeft 1
dochter.
Hij was vroeger verkoper van auto
onderdelen en vult nu graag zijn tijd
met tekenen en kleuren, kaarten en
kijkt ook graag televisie.

Op 20 april 2022 verwelkomden we de
heer Eric Vermoere op wooneenheid
Duinroos. Hij is afkomstig uit Deerlijk
en heeft 2 kinderen.
Samen met zijn vrouw hebben ze een
café uitgebaat in Ieper. De heer is een
voetballiefhebber.

welkom aan de heer

ERIC VERMOERE

welkom aan de heer

GEORGES VANLAER

welkom aan mevrouw

NADINE LOUWYE

welkom aan de heer

WILLY LABAERE

welkom aan mevrouw

GODELIEVE LEFEVER

welkom aan mevrouw

GEORGETTE ZONNEKEYN

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

Bewoners die later dan 10 juni 2022 bij ons hun intrek hebben
genomen, zullen verwelkomd worden in onze volgende editie.

Godelieve verblijft sinds juni op
wooneenheid zeebries.
Samen met haar man baatte ze
gedurende 14 jaar een groentenwinkel
uit in Jette.
In 2003 verhuisden ze naar Koksijde.
Ze reisde met haar man vaak naar Sri
Lanka, Tenerife,...

Georgette verblijft sinds juni op Flat 205
in Kalmburg.
Ze is geboren in De Panne en heeft 4
kinderen en 11 kleinkinderen.
Italië is haar favoriete
vakantiebestemming, ze geniet heel erg
van de Italiaanse keuken & cultuur.
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OVERHANDIGING

ROMMELMARKT

De opbrengst van de rommelmarkt in De
Panne ging dit jaar naar ons woonzorghuis.
Met dat geld kopen we een virtueel
fietsplatform aan waarmee bewoners kunnen
fietsen doorheen de straten van De Panne.
Een welgemeende dankjewel aan de
organisatoren van de rommelmarkt en
seniorendienst De Panne voor de ontvangen
cheque.

Voorbije activiteiten

SWINGEND LENTEFEEST

Een leuke namiddag met mooie muziek gebracht door 2 live muzikanten.
De muziek viel sowieso in de smaak van de bewoners, het was genieten van het samenzijn in de
brasserie. Er werd gedanst, gelachen en gezongen. Wat moet een mens nog meer hebben, zeker na
de afgelopen coronaperiode.
Om 16u werd er voor iedereen een glaasje cava met bokkepootjes voorzien.
Bedankt aan de vrienden van de rusthuizen!
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KAAS EN WIJN/BIERAVOND

Voorbije activiteiten

Dinsdag 29 maart hadden we ,na lange tijd, een gezellig samenzijn met alle bewoners. Op het
menu stond kaas en bier of ,eerder traditioneel een wijntje.
Omdat bier bezig is met een echte “revival” binnen alle facetten van de gastronomie kozen we
ervoor om eens bier te presenteren aan ons publiek. We kozen voor “biere des Amis” een blond op
fles gerstig bier met een natuurlijk bezinksel dat u mee schenkt in het glas. Daarnaast hebben ze
ook hetzelfde bier met 0.0% alcohol dat ook gesmaakt kan worden en dat een perfect alternatief is
voor mensen die geen alcohol nuttigen.
De keukenploeg had een mooie kaasplank voorzien met een assortiment van een 6-tal
kaassoorten gaande van harde kazen tot romige, kruidige of schimmelkazen. Daarnaast was er
ook fruit, noten, konfijten en verschillende soorten brood!
Alle 98 aanwezige bewoners waren blij om weer eens samen te mogen tafelen maar ook de
bewoners die niet konden komen naar de brasserie kregen de kans om kaas te nuttigen op hun
kamer of in de leefruimte.
We zagen dat alle genoemde ingrediënten aanleiding gaf om een ‘smile’ op vele gezichten te
krijgen.
De foto’s liegen er niet om…



WEEK VAN DE VALPREVENTIE

Voorbije activiteiten
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Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april stond weer de week van de valpreventie op het programma.
Dit jaar opnieuw met heel wat verschillende activiteiten. We begonnen de week met een gezond ontbijtbuffet
voor bewoners en familieleden. In de namiddag werkten we alle calorieën er terug af met een stevige
zitgym. Op dinsdag waren de weergoden ons erg gunstig waardoor we een djembé sessie konden
organiseren onder leiding van Samba. Ook een lekkere nasi goreng werd eigenhandig gesneden en gekookt.
Kortom weer een zeer geslaagde valpreventieweek!



ECHTE BEELDEN AAN HET WOORD

Een beeld zegt zoveel meer dan louter een titel of een citaat. Vooral als in
dat beeld een mens straalt van geluk.
In 2018 staken we onze website in een volledig nieuw kleedje. Met echte
beelden van eigen bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers.

Ook de facebookpagina zag eind 2018 het licht en werd opgefleurd met
mooie beelden, teksten en activiteiten.
Na 4 jaar was het tijd om terug een aantal bewoners vast te leggen op de
gevoelige plaat door een professionele fotograaf.

Voor deze nieuwe fotoshoot konden we opnieuw rekenen op enkele van
onze bewoners, vrijwilligers en medewerkers.
Als geboren modellen kwamen ze de show stelen.
Een fotograaf en een make-up artieste leidden alles in goede banen.

Het moet gezegd, wat staan we er weer allemaal fantastisch op. Een
goedlachse knipoog, een volle schaterlach of een dans…
Eén voor één unieke mensen die zichzelf kunnen zijn, want bij ons kan u
zich thuis voelen.

Aan iedereen, nog eens van harte bedankt.

Voorbije activiteiten
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MOEDERDAG

Voorbije activiteiten
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Er is iets bijzonders aan de band tussen
ouderen en kinderen. Voor beiden is de band
heilzaam en ongedwongen. Nu steeds meer
bewoners voldoende ingeënt zijn tegen
corona kan er ook weer steeds meer nabij
contact zijn, iets waar jong als oud enorm
hebben naar uitgekeken.
En laat nu juist moederdag weer een
gelegenheid zijn om deze band nog eens te
benadrukken. Kinderen van onze
medewerkers gingen vol enthousiasme bij
alle vrouwen een bloemetje en een kaartje
afgeven.

Het was een voormiddag waarin heel veel
mooie momenten ontstonden.
We legden dan ook een paar van deze
momenten voor u vast met onze fotocamera.
Geniet met ons mee!
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Voorbije activiteiten

Op woensdag 8 juni waren we van harte welkom op het Seniorenfestival in De Panne.
Kort na de middag stond de bus al klaar om richting het Proximus Theater te vertrekken.
We kregen er geweldige shows te zien. Topentertainer Steve Ryckier bracht ons al heel snel in de juiste
stemming. Vol passie en enthousiasme kon hij ons terugbrengen in de tijd. Zijn humor en mooie stem
maakten het optreden af. Een aantal vrouwelijke bewoners hadden hem graag mee naar huis genomen. Dit
ging moeilijk, maar we mochten wel samen op de foto. En wie zou ook Johan Verminnen niet kennen. Een
echt boegbeeld in België. Met liederen zoals “Ik wil zo graag de wereld zien”, “Paulien” en “Mooie dagen”
krijgt hij al heel snel de hele zaal aan het zingen. Na de spetterende shows mochten we nog nagenieten van
een groot stuk taart, heerlijke koffie en natuurlijk een borreltje. Iedereen was zeer moe, maar ook zeer
tevreden van deze geweldige namiddag. Bedankt aan de gemeente De Panne voor de fantastische
organisatie.

SENIORENFEEST
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Op de hoogte

DE GEBRUIKERSRAAD

De gebruikersraad van het woonzorghuis valt onder de bevoegdheid van verantwoordelijke
bewonerszorg, mevr. Sabrina Dhondt en directeur, Dhr. Frank Vanfleteren.
De gebruikersraad vergadert de laatste maandag van de 2de maand van het kwartaal.
Naast de bewoners maken ook familieleden van bewoners deel uit van deze raad.

De agenda wordt vooraf doorgestuurd en het verslag wordt opgemaakt door de verantwoordelijke
bewonerszorg.
Tijdens de gebruikersraad willen we op een transparante wijze communiceren met onze gebruikers.
De onderwerpen die aan bod komen, worden bepaald door zowel de voorziening als de gebruikers
(bewoners en familie).

Een steeds terugkomend punt van discussie zijn de maaltijden, het subjectieve karakter van smaak is
hier uiteraard niet vreemd aan. Belangrijke agendapunten de afgelopen vergaderingen waren het
continue informeren over de stand van zaken m.b.t. bouwwerken, de stand van zaken covid, extern
project met Hogeschool Vives in kader van verbondenheid in woonzorgcentra,...

Andere terugkerende agendapunten zijn de evaluatie van de voorbije activiteiten, de planning van
komende activiteiten en nazicht van het register suggesties, bemerkingen of klachten.

Heeft u interesse om bij onze volgende vergadering op maandag 22 augustus om 14h aan te sluiten
stuur een mailtje naar: sabrina.dhondt@sint-bernardus.be of geef dit door aan de teamcoach of
woonleefbegeleider van de afdeling. Door samen in dialoog te gaan, kunnen we de kwaliteit continu
verbeteren.

Enkele bewoners van de gebruikersraad aan het woord:

Via deze rubriek willen we jullie op de hoogte brengen van algemene zaken doorheen het
woonzorgcentrum.

"Ik vind het fijn dat er geluisterd
wordt naar onze mening en dat hier
tijd voor wordt vrijgemaakt."

"Ik vind het leuk om te kunnen
vertellen wat ik belangrijk vind
binnen het dagelijkse leven in ons
huis."
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Dagcentrum De Kwinte

DE KOERS IS VAN ONS…

Wanneer de koers naar De Panne komt mag je er op rekenen dat wij er klaar voor zijn. De sfeer
en gezelligheid die door de straten ruist is geweldig. We gingen er op uit in de stralende zon,
de wielrenners hard toejuichen en tussen de etappes door een terrasje doen.



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 Simonne Christeyns
van het woonzorghuis.
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Na lange tijd gescheiden te leven van het de mensen uit het woonzorghuis en assistentiewoning Zeegalm
komen we eindelijk terug samen voor gezamenlijke activiteiten. Er is terug leven in de "brouwerij" en dat
voelt iedereen!

Wanneer we Simonne vragen om wat te vertellen over de
drukkerij en het hotel zien we al pretlichtjes in haar ogen. Ze
heeft vroeger gewerkt in drukkerij Pattyn. Dit was het bedrijf van
haar man en wordt nu opengehouden door haar zoon. Het is al
de derde generatie die de drukkerij uitbaat! De drukkerij is
gelegen in Oostduinkerke. In de drukkerij verwelkomde ze de
handelaars die hun nieuwe ideeën voorlegden aan de drukker.
Als kind heeft ze altijd gewoond in De Panne, ze kent dan ook
heel veel Pannenoaers. Haar ouders hadden hotel Cecil op de
markt in De Panne. Deze hebben haar ouders gebouwd in 1930.
Ze is er opgegroeid en heeft veel geholpen in de zaal. Daar
moest ze bijvoorbeeld de mensen doorheen het ontbijt
begeleiden. Simonne vertelt honderduit over haar fantastische
kindertijd in het hotel en de mooie tijd met haar gezin. Maar
zoals ze zelf zegt: ze maakt nog alle dagen mooie herinneringen.
Zo staat er voor morgen alweer een uitstapje met vriendinnen
gepland.



Assistentiewoningen Zeegalm

Denksport

ZOMER

bikini
emmer
schelp
zee
vlieger
schaduw
vlinder
aardbeien
zonnebloem
tent
parasol
picknick
ijs
slippers
zwemmen
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Voor de residenten van Zeegalm is het middagmaal niet alleen eten, maar een gezellig samenkomen van
vrienden. Deze buurvrouwen komen elke dag samen in de brasserie om te eten en de gebeurtenissen van
de dag te bespreken.



POOT IN DE HAND

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.

Dag lieve vrienden en vriendinnen.
Voor mij was het in de maand juni groot feest.
Zal ik jullie eens vertellen waarom? Ik werd
namelijk 5 jaar!
Hierbij wil ik jullie graag nog eens wat foto's tonen
van toen ik nog een kleine puppy was.
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Ik klop aan bij de kamer van
Noëla Dewitte. Ik hoor enkel de
televisie luid muziek spelen en
besluit even binnen te gluren.
Geamuseerd zit Noëla naar
muziekclips te kijken.
Ik hoor ook af en toe een
piepend geluid, maar ik besluit
het te negeren. We starten
ons gesprekje direct over
dierenliefde. Liefde aan dieren
geven en het ook terugkrijgen.
Noëla heeft vroeger enkele

honden en katten gastvrij ontvangen in haar woning.
Zo heeft ze het over haar poedel Lucky. Een lief dier
die steeds onder het gordijn zat te kijken wanneer
haar baasje thuis kwam. Het hondje kwam uit een
nest van 9 puppy’s en heeft ze gekregen van haar
zoon. Het dier werd jammer genoeg ziek en blind
waardoor ze het hebben laten inslapen. Terwijl we
verder praten blijft het gepiep in de kamer me toch
storen. We besluiten op onderzoek te gaan. Dan
merken we kleine vogels op tussen de deur en het
buitenvenster. Ze zitten vast en slaan tegen het
venster. We starten een reddingsoperatie met
positieve afloop voor de vogeltjes. Jaja, Noëla,
hoeveel mooier konden we ons gesprekje
beëindigen? Bedankt voor het leuke gesprek!

QADER'S BLOG

Qaders rubriek



In de kijker

De familiehoek
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER:

MEVROUW MARIJKE DEVOS EN DE HEER MARC COOPMAN

Pensioen gerechtigd , dus wat tijd over! Wij genieten van de glimlach en de dankbaarheid die we krijgen
van de bewoners als we gaan wandelen… of pannenkoeken bakken … of een croque klaarmaken … Deze
kleine dingen voor ons zijn vaak een groot plezier voor de bewoners en een klein beetje, eventjes minder
werk voor het personeel, die zich altijd vol overtuiging inzetten. Wij zijn begonnen toen we beiden een
ouder hadden in het zorgcentrum en we hopen en proberen dit zo lang mogelijk vol te houden.

EEN KWESTIE VAN EVEN (AAN)KAARTEN

Manillen bestaat al zeker sinds 1779. Toen al was
wekelijks een kaartje leggen een aangelegenheid waar
vriendschappen werden ontstaan. Kaart je graag, laat
het ons dan zeker weten. Elke maandag (behalve op
feestdagen) wordt er van 14u00 – 17u00 een kaartje
gelegd in onze brasserie.



Humorhoekje
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EEN FRANSMAN HUURT EEN KANO

Een Fransman huurt in Belgie een kano en peddelt het water op. Midden op de plas kiept zijn kano om. De
kano komt niet meer overeind. De man komt niet meer boven. Een paar omstaanders springen in het
water en halen de bewusteloze man naar de kant. Ze beginnen te beademen en reanimeren. De politie
komt erbij. Ze kijken in zijn binnenzak. Daar zitten een Frans paspoort en drie zwemdiploma's in. Als hij
bijkomt, vraagt een agent: "Kon je jezelf niet redden? Je hebt verdorie 3 zwemdiploma's!" Zegt de
Fransman: "ik wist niet dat die in Belgie ook geldig waren"

DRONKEN?
Ik ben gisteren de hele namiddag alleen thuis geweest. Toen is mijn vrouw thuisgekomen en beschuldigde
mij gedronken te hebben. Ik zegde "bewijs dat maar eens". Zij antwoordde "dat hoeft niet: Je hebt er het
karakter voor. Je weet de drank staan. Je hebt de kennis om een flesje te openen. En je had er de tijd
voor.”

IJSVISSEN
Ze heeft vele boeken over het onderwerp gelezen,
schaft de nodige spullen aan en gaat naar het ijs.
Ze zet haar stoeltje op het ijs en begint te hakken.
Plots dondert een stem vanuit de ruimte:
"HIER ZIT GEEN VIS !!"
Geschrokken verplaatst het blondje zich naar een andere plaats op het ijs.
Ze zet haar stoeltje neer en wil weer een gat hakken.
Opnieuw hoort ze een stem donderen:
"HIER ZIT GEEN VIS !!"
Het blondje, zeer bezorgd, verplaatst zich naar de andere kant op het ijs.
Ze zet haar stoeltje weer neer en hakt opnieuw een gat.
Weer die stem: "HIER ZIT GEEN VIS !!"
Ze stopt, kijkt naar de hemel en roept: "BENT U DAT,... GOD?"
De stem antwoordt: "NEE, IK BEN DE OMROEPER VAN DEZE KUNSTIJSBAAN!!"



Verjaardagen

Augustus September

Mario Grootaert*
Johan Delie
Marie Smekens
Paul Debaeke
Godfried De Smet*
Monique Vanden Auweele
Marie Denee
Hélène Debodt

Bewoners woonzorghuis

Medewerkers

Augustus

Godelieve
Demeulemeester
Maria Vanrenterghem
Mariette Hauteceur
Edith Rodenbach
Monica Denorme
Rita Mus

Augustus September

Jeffrey Capoen
Evita Bertels
Brigitte Denorme
Amber Petzold
Marina Pladys
Kane Louagie
Aline Delie
Tamara Lefranc

03/07
05/07
14/07
16/07
19/07
20/07
20/07
29/07

Nele Dubron
Tatiana Casula
Evy Van Boven
Sofie Hillebrandt
Geert Decorte
Céline Wantellet
Inne Selleslaghs
Isabelle Borrey
Marleen Ingelbeen
Pascale Schyns
Valerie Roose

Juli Augustus September

Paul Mahieu
Ronny Dumon
Ilse Dewilde
Jan Claes
Jean Paul Blomme

Juli

Frans Vanhove
Richard Desmicht
André Leune
Bertha Vilain

Marleen Detaellenaere
Anita Lagast
Francois Verbeiren
Wilfried Allewaert

Juli

Bewoners assistentie woningen

Vrijwilligers
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Juli
Denise Brysse
Arthur Vandeputte
Janny Jeunehomme
Irena Dejaegher

Carla Casteleyn
Segolen Guillois
Jan Deprez
Sabrina Dhondt
Evelien Roelens
Isabelle Delacauw
Sabien Adriansens
Melany Bartholomeus

07/08
12/08
13/08
16/08
23/08
24/08
25/08
27/08

Christiane
Maeckelberghe
Manuella Goderis
Andrea Crombez
Roos Decoutere

02/09
04/09
08/09
09/09
09/09
18/09
22/09
22/09
23/09
24/09
27/09

Joselita Vandenameel
Willy Labaere
Marie Jeanne Withouck
Rosine Galafassi
Cornelia Rathe
Denise Kockempoo
Jacqueline Ampe
Simonne Christeyns
William Devos
Yvonne Alderweireld

* Dagverzorgingscentrum

27/07
16/07
19/07
03/07
03/07
15/07
19/07
30/07
04/07
14/07

09/08
05/08
26/08
21/08
12/08
28/08
31/08
17/08

07/09

15/09
28/09
06/09
03/09
16/09

07/07

13/07
19/07
31/07

September
Rita Vanmoortel
Gilbert Salome
Marguerite Mahieu

07/08
13/08
19/08
31/08

04/09
09/09
11/09
17/09
18/09

09/07
10/07
24/07
26/07

08/08
15/08
17/08
22/08

11/09
23/09
26/09



Myriam werkt sinds maart op
wooneenheid zeezicht als teamcoach.
Ze woont in De Panne en heeft 4
kinderen. In haar vrije tijd vult ze
haar tijd met lezen en wandelen met
haar hond Saluki. Ze is ook erg te
vinden voor een snuifje cultuur en
gaat graag op vakantie waar ze haar
passie voor talen kan inzetten.

Annelies werkt sinds mei op dienst
boekhouding.
Ze is afkomstig uit het Brusselse,
maar woont al sinds haar tienerjaren
aan zee.
Annelies heeft 3 kinderen en 2 'plus'-
kinderen. In haar vrije tijd gaat ze
naar de kunstacademie WAK, waar ze
vrije grafiek volgt. Eind juli zal ze er
nog een fijne bezigheid bijhebben,
want dan verwacht ze haar eerste
kleinkindje.

Sabine werkt sinds april op dienst
administratie.
Ze heeft 2 dochters en vult haar vrije
tijd graag met lezen, yoga en tijd
maken voor haar familie en vrienden.

Said werkt sinds april op dienst
interieurzorg. Hij woont in Sint-
Idesbald.
Hij heeft 3 broers en 3 zussen en
speelt/ kijkt graag voetbal.
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Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw

Myriam De Keyser
Teamcoach Zeezicht

welkom aan mevrouw

Annelies Paessens
Boekhouding

welkom aan mevrouw

Sabine Santele

Dienst administratie

welkom aan de heer

Said Said

Dienst interieurzorg

Van harte welkom in ons team!
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EEN VERTICALE EN HORIZONTALE VERBONDENHEID

Wie erg tevreden is over de relatie met God
heeft relatief weinig eenzaamheid en
boosheid. Er is een zwakke doch significante
relatie tussen het gebrek aan eenzaamheid en
een goede relatie met God en tussen het
gebrek aan kwaadheid en een goede relatie
met God. Wie tevreden is over zijn relatie met
God heeft ook minder angst. Er is een
positieve correlatie tussen het ervaren van een
grotere eenzaamheid en angst en kwaadheid
en angst. Dat is het resultaat van een
uitgebreide studie op een breed doelpubliek.
Gelovig zijn heeft dus een positieve invloed op
het dagelijkse leven.

Jan-Olav Henriksen beschrijft het christelijk geloof als religie van oriëntatie en transformatie vanuit het
verhaal van Jezus. Hij wil daarmee zeggen dat christelijke praktijken zich altijd verhouden tot Jezus. Deze
benadering sluit aan bij een oude lijn in de pastorale theologie. Ook in het pastoraat gaat het om het
Woord Gods, zo betoogde Eberhard Thurneysen ooit. Woord van God waarbij het concentratiepunt is:
Gods belofte, vergeving, toezegging van de genade, vasthouden aan hoop.

Naast een goede verhouding met God heeft men ook best een goed verhouding met de mensen om zich
heen. Een spirituele nood is inherent aan het menselijke zijn en de veruitwendiging van de spiritualiteit
van mensen. Daarenboven is een spirituele nood een diep menselijke nood en behoort het tot de essentie
van de mens. Er is de nood aan verbondenheid of verbinding. Eén van de meest genoemde noden is de
nood om verbonden te zijn met familie en vrienden en in een betekenisvolle relatie te kunnen zijn met
iemand.

Er is de nood aan identiteit en het behouden van identiteit. Spirituele noden zijn een multidimensioneel
concept, bestaande uit een horizontale en verticale dimensie die met elkaar overlappen en complementair
zijn. De verticale dimensie in spirituele noden is de nood om verbonden te zijn met het transcendente,
sacrale, God of goddelijke. De horizontale dimensie is de zoektocht naar betekenis, de nood aan contact
met familie.
Willen we gelukkige mensen zijn dienen we relatie met God goed te stellen en de relatie met mensen om
ons heen te optimaliseren.
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Vastenproject

Opbrengst vastenproject tvv van de Zusters Bernardinnen bedraagt 452.22 €
Dank aan allen die wafeltjes gekocht hebben tijdens de koffiestop.
Dank aan allen die deelgenomen hebben aan het solidariteitsmaal.

De uitstap naar de crypte

De crypte van Onze Lieve Vrouw van Fatima is gelegen onder de kerk, die in 1947 werd omgebouwd naar
een ontwerp van de Koksijdse architect Gryson. Dat, inclusief het inrichten van een bedevaart, gebeurde
als dank voor het vrijwaren van de O.L.V. kerk van het oorlogsgeweld tijdens de Slag om Duinkerke in mei
1940 en van vernielingen aan de kust tijdens de bezetting. Onze Lieve Vrouw van Fatima verscheen in dat
Portugees dorp in 1917 zesmaal, telkens op de 13de van de maand mei tot oktober. Op dinsdag 3 mei
trokken ook wij met een groep bewoners naar de crypte van de kerk in De Panne. Jan Devos zong vele
Marialiederen en Marleen had een mooie viering met Mariateksten voorzien. Het was een geslaagde
namiddag.
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Meibedevaart naar Gistel
Op dinsdag 17 mei gingen we met een groep bewoners naar Gistel. We vertrokken in De Panne met een
liftbus en reden met zijn allen naar de abdij in Gistel. Het was mooi weer. Na het uitladen van de bus gingen
we naar de kerk om de namiddag met een mis te beginnen. Jan Devos zong vele Marialiederen en Marleen
speelde mooi op haar accordeon. Na de mis gingen we naar de cafetaria om een stuk taart en koffie of thee
te drinken. Met het mooie weer konden we ook nog buiten samen genieten van de zon. Na het terug
instappen in de liftbus gingen we nog een rondrit maken in de streek. Het was een geslaagde namiddag.



ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES
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Roger Vandebon
° geboren op 20 oktober 1942 te Geetbets
+ overleden op 23 maart 2022

Andréa Saubain
° geboren op 1 mei 1930 te De Panne
Overleden op 26 maart 2022
Weduwe van Gilbert Brysse

Maria Hoflack
° geboren op 17 juni 1931 te Veurne
Overleden op 31 maart 2022
Weduwe van Maurits Bril

René Quartier
° geboren op 3 december te Oostende
+ overleden op 4 april 2022

Werner Goussaert
°geboren op 29 oktober 1931 te Menen
+ overleden op 10 mei 2022
Echtgenoot van Lieve Vandamme

Monique Jacques
° geboren op 17 april 1940 te De Panne
+ overleden op 23 mei 2022
Echtgenote van René Billiau

Zr Elisabeth
Gabrielle Becuwe
° geboren op 26 juni 1915 te Houtem
+ overleden op 14 juni 2022

Fernand Haerhout

°geboren op 26 juni 1928 te Outryve
+ overleden op 15 juni 2022
Weduwnaar van Rejane Commerman

Jacqueline d’Argent
°geboren op 19 januari 1946 te Leuven
+ overleden op 20 april 2022

AGENDA

Wekelijkse eucharistievieringen gaan door in de kapel vanaf eind juni.
Dit op dinsdag vanaf 14u30

Het Sint-Bernardusfeest gaat door op dinsdag 23 augustus.
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