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Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,

als een gave

en zo mogelijk als een feest!

Sta ’s morgens niet te laat op!

Kijk in de spiegel,

en lach tegen jezelf

en zeg "goede morgen" tegen jezelf,

dan ben je een beetje geoefend

om het ook tegen anderen te zeggen!

Als je de ingrediënten kent,

kun je ze zelf maken

even goed als dagelijkse soep.

Neem een grote portie goedheid,

doe er link wat geduld in,

geduld met jezelf,

geduld met anderen.

Vergeet dat tikkeltje humor niet,

om de tegenvallers te verteren.

Meng er een behoorlijke dosis werklust in

en giet over alles een gulle lach

en je hebt

de zon van de dag!

We hopen jullie allen te kunnen laten proeven van de zomerse geneugten door jullie mee

te nemen op reis, door te zien, proeven, spelen, horen,… ook al blijven we thuis.

Een ijne zomer toegewenst met vele warme dagen en voldoende verkoeling!

DE ZON VAN DE DAG

JULI- AUGUSTUS 2022
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Bloemschikken met Leen en Christelle. Wat een mooie creaties!

JULI- AUGUSTUS 2022
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De Leesgroep in volle actie op het terras.

Twee vriendinnen

opnieuw verenigd:

samen goed voor bijna

204 jaar(Ivonne is 104 en

Laurence bijna 100)

De modeshow lokte veel 'schoon' volk.

JULI- AUGUSTUS 2022
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…ijs al eeuwenlang wordt gegeten? Alexander de Grote liet het uit de bergen halen, omdat het zijn

drankjes zo ijn koelde. De Romeinse keizer Nero diende sneeuw uit de bergen op met honing en

fruit tijdens zijn banketten.

…de ontdekkingsreiziger Marco Polo het recept voor de voorloper van het hedendaagse ijs tijdens één

van zijn reizen heeft meegenomen naar Italië? In de 13e eeuw vertrok hij naar China en kwam daar

in aanraking met een mengsel van ijs en siroop, wat later sorbet werd genoemd.

…het eerste roomijs in Parijs zou zijn gemaakt? Maar wél door een Siciliaan. Hij creëerde een bevroren

mengsel van melk, eieren, room en boter voor zijn Café Procope. Deze zaak uit 1686, één van de

oudste cafés van Parijs, is nog altijd geopend.

…er ontelbaar veel ijssmaken bestaan? IJsmakers lijken nooit te stoppen met het bedenken van

nieuwe smaken. Toch zitten er soms ietwat vreemde tussen, zoals ijs met de smaak van haring, drop,

bacon, bier, paardenvlees, blauwe kaas, pizza en nog veel meer!

…je gemiddeld 50 keer moet likken voordat je één bolletje van een

bolletjesijsje op hebt?

…er wereldwijd per jaar ongeveer 1 miljard Magnums worden verkocht?

… vroeger in rijkere huishoudens voedsel met behulp van ijs werd gekoeld, vandaar de term: ‘ijskast’.

Later kwam pas de moderne koelkast voor iedereen te koop.

…de uitvinding van het hoorntje eigenlijk een (on)gelukje was? Tijdens de wereldtentoonstelling komt

een ijsmaker ineens zonder kartonnen houders te zitten, dus moest hij wat nieuws bedenken.

Verderop zag hij een wafelverkoper staan en hij besloot de wafelmix in een hoorntjesvorm te gieten.

Het ijshoorntje was geboren!

…in Nieuw-Zeeland jaarlijks het meeste ijs wordt gegeten? Zo’n 28 liter per persoon per jaar!

…in Australië het grootste bolletje ooit werd gemaakt? De aardbeienbol woog zo’n 1.365 kilogram! Net

zo zwaar als een gezinsauto.

… Ben Cohen, de ijsmaker van Ben en Jerry’s, opmerkelijk genoeg een reukstoornis heeft? Daarnaast

is ook zijn smaakvermogen verminderd. Om dit te compenseren, voegde hij stukjes fruit en chocolade

toe aan het ijs. En laat Ben & Jerry’s daar nu juist bekend om zijn geworden!

JULI- AUGUSTUS 2022
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Oude liedjesOude liedjes
Sam Gooris - Laat het gras maar groeien

Elke zomer weer hetzelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd

Elke zaterdag riep vader hé dag Sam, 't wordt tijd dat je 't gras af rijdt

Al men vrienden waren aan 't genieten, van vakantie en het mooie weer

En ik liep daar te zweten als een beek, ik dacht dit is de laatste keer

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16

Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachien, m'n vader zei we zullen zien

Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter gezien

Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachien

Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik begon

Die hadden één voor één dezelfde droom, een huis met een immens gazon

Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de woestijn

Want iedereen loopt hier met een grascomplex, en niemand luistert naar mijn refrein

Nee

Men vader zei je moet karakter kweken, het wordt tijd voor een vakantiejob

Bij K.V. Mechelen mag jij het gras afdoen, de hemel viel toen op mijn kop

Na al die jaren ben ik allergisch, geen enkele dokter weet nog wat te doen

Ja elke mens elke vogel elke vis, die zie ik nu voortaan in 't groen

Nee

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af

Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien

Nee ik rijd het nooit meer af

Nee ooh nee, ik rijd het nooit meer af

JULI- AUGUSTUS 2022
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"In ons zwembad zijn 3 zwembaden: één met warm water,

één met koud water en één zonder water."

"Waarom een zonder water?"

"Voor mensen die niet kunnen zwemmen!"

***********

Waarom heeft een dom blondje nooit een ijsblokje in de keuken?

Antwoord: Omdat ze het recept niet kent.

***********

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen.

Als hij naar bed gaat, vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?”

Opa antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?”

“Nee Jantje, waarom vraag je dat?”

“Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen vanavond …”

JULI- AUGUSTUS 2022

Lach van de maand
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In deze zomereditie laten we een koppel aan het woord dat op de afdeling A3 verblijft sedert

oktober 2021. In volle coronatijd kwamen Simonne en Victor, afkomstig uit Ronse, bij ons

intrekken omdat het thuis net iets te moeilijk werd om zich alleen te beredderen. Simonne 87

jaar en Victor 88 jaar huwden in 1955 en kregen vier kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Ze hebben

eveneens 4 kleinkinderen en het dubbel aantal achterkleinkinderen en iedereen komt goed

overeen, benadrukken ze.

Als actieve vrouw heeft Simonne slecht één taak verricht , zegt ze zelf, kuisen, kuisen, kuisen.

Ze heeft namelijk als huishoudhulp geigureerd bij rijke mensen maar ook de taak als

conciërge verricht bij het Amerikaanse textielbedrijf te Ronse waar haar man Victor werkte als

magazijnier en bediende.

Als conciërge woonden en werkten ze op dezelfde locatie, dus op het fabrieksterrein. Deuren

open maken, burelen poetsen hoorden tot de taken als conciërge.

Hobby’s had Simonne niet maar met een woordzoeker kan ze zich wel amuseren. Victor

daarentegen was een sportman, aangesloten bij een kaatsclub te Ronse ,waarbij ze meerdere

keren kampioen van Ronse werden en zelfs kampioen van Oost Vlaanderen.

Bij ons genieten ze

vooral van het

samenzijn op de kamer

en de bezoeken van de

kinderen en de

kleinkinderen.

JULI- AUGUSTUS 2022
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De zomertijd is aangebroken, de trieste dagen zijn voorbij,

de natuur is weer ontloken, het is de mooiste tijd van het jaar.

We zien het frisse groene gras. Het doet ons elk jaar wat,

rustig kunnen we uren buiten vertoeven en genieten van het zonnetje.

Zomertijd, blijde tijd, de mens vrolijkt weer op

en vergeet de somberheid en voelt zich weer op en top.

Zomer, het mooiste seizoen, steeds kijken we er naar uit om weer nieuwe energie op te

doen en te luisteren naar het vogelgeluit.

Zomer, de mooiste tijd van het jaar. Alles bloeit en groeit weer, de zon schijnt, heerlijk,

wonderbaar, het geeft alles zo’n blijde sfeer.

Dankbaar zijn we voor deze tijd, waarin de aarde z’n gewas teruggeeft, door Gods trouw en

goedheid, zodat mens en dier de winter overleven.

Och, kon het maar altijd zomer zijn, geen kou, storm, vorst en regen, altijd lekker warm en

zonneschijn, maar misschien valt dat ook wel tegen.

God heeft het alles zo gemaakt, dus zal het best zo moeten zijn, Hij is almachtig en

volmaakt en waakt voor ieders welzijn.

JULI- AUGUSTUS 2022
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Heel wat mensen blijken de dag van vandaag ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen

inanciële problemen hebben. Ze zijn goed verzekerd, goed ingedekt en hebben materieel en

uiterlijk niets tekort. Toch voelen zij zich dikwijls in de steek gelaten…

Zich negatief opstellen tegen de samenleving is geen oplossing. Maar om consequent in het

leven door te gaan, heeft de mens een vastere basis nodig want bij de eerste ontgoocheling

geraken sommigen al vlug buiten adem.

Het is interessant om in de Bijbel te zoeken en te ontdekken waar sommige mensen, die het

allemaal zelf aan den lijve ondervonden hebben, de KRACHT hebben gehad om door te zetten.

Ook zij zijn tegen de onzichtbare God tekeer gegaan en toch konden ze Hem niet loslaten, omdat

Hij sterker was dan zijzelf.

Het is niet altijd gemakkelijk om consequent met onszelf te zijn. Keuzes kunnen ons verder

brengen dan wij voorzien hadden. Daarom moet elke stap, hoe klein ook, een stap van geloof en

vertrouwen zijn. Al denken wij soms dat we aan ons lot worden overgelaten, wij mogen geen

medelijden hebben met onszelf.

Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere

mensen. Misschien kan Maria, de Moeder van Jezus, ons daarbij helpen. Zij is een heel

menselijke vrouw, zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.

Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt in haar

lolied, de ommekeer van de bestaande toestanden: God wil een betere wereld, waar de één

zich solidair voelt met de andere, waar men zijn brood kan delen met wie honger heeft, waar

men zijn hart kan delen met wie pijn heeft.

Heer, ik ben slechts een kleine mens,

een stipje in jouw grote wereld.

Mijn hart verlangt ernaar

om heel even dicht bij U te zijn,

God van mijn leven.

U wil ik vinden, U wil ik horen,

Uw nabijheid heb ik nodig.

U stilt mijn diepste honger.

In U vind ik rust en vrede,

geborgenheid en troost.

JULI- AUGUSTUS 2022
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AfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

Lief
&

leed

Lucienne Stradiot

Marie-Louise Van der Linden

Emiel De Clercq

Godelieve Goeminne

Hedwig Van Wijmeersch

Rosita Motte

30/05/2022

6/06/2022

10/06/2022

14/06/2022

14/06/2022

27/06/2022

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten der herinnering…

MEDEWERKERS

Barbara Demedts, psycholoog

Fenna Bastiaen, zorgkundige

JULI- AUGUSTUS 2022
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De zomer staat niet alleen voor zon, zee en luieren op het strand. De

warmte kan altijd zomerkwaaltjes met zich meebrengen. Tijdens de

zomermaanden is het belangrijk ons voldoende te beschermen tegen

de zon en warmte.

Mogelijke kwaaltjes in kaart gebracht:

1. Zonnebrand:

Ons lichaam is niet gewoon om bloot te staan

aan de vele zon en ondervindt daar tijdens de

zomerdagen al snel de gevolgen van.

TIPS: Smeer je huid in met zonnebrandcrème + herhaal dit

voldoende. Draag een hoofddeksel om rechtstreekse zon op je hoofd

te vermijden (pet of hoed).

2. Zonnesteek of zonneslag:

Doordat het hoofd te lang is blootgesteld aan de zon en hierdoor de

hersenen oververhit geraken, krijgen we te maken met een

zonneslag. De kenmerken van een zonnesteek zijn onder meer:

hoofdpijn, duizeligheid, braken, misselijkheid, uitdroging en

vermoeidheid.

TIPS: Draag een hoofddeksel. Drink voldoende water vóór je dorst

krijgt. Leg koude kompressen op je hoofd en nek.

3. Zonneallergie:

Zonneallergie wordt gekenmerkt door jeukende, rode huiduitslag

met bobbeltjes en/of blaasjes. Deze uitslag ontstaat vaak een 6-tal

uur na blootstelling aan zonlicht.

TIP: Een corticosteroïde crème kan verlichting van de jeukklachten

geven.

4. Zware benen:

Bij zomerse temperaturen kunnen onze venen uitzetten om ons

lichaam voldoende af te laten koelen. Maar soms kunnen de aders

overdadig uitzetten en vertraagt op deze manier de bloedsomloop

wat op zijn beurt kan leiden tot trombose, lebitis of longembolie.

TIPS: Draag steunkousen. Een corticosteroïde crème kan verlichting

van de jeukklachten geven. Drink voldoende water en verplaats je

met je voeten volledig plat op de grond zodat je de terugstroom van

het bloed naar het hart stimuleert.

Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Beweeg en leef!

Beginpositie:

In lig op je bed.

Oefening 1: Beweging:

Maak krachtige

trapbewegingen met je

benen ( ietsen). 15x

Oefening 2: Beweging:

Kruis en spreid je benen

terwijl je ze gestrekt houdt.

15x

Eindpositie:

Leg je benen plat op je bed.

Let op van de zomerzon!

JULI- AUGUSTUS 2022
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DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

Ouderdomskwaaltjes steken de kop op, gebreken komen met de jaren, niet enkel bij de mens,

ook bij onze viervoeters. Ze worden hardhorig, zien niet meer zo goed, lopen wat strammer,… De

fysieke symptomen zijn duidelijk te herkennen, maar de mentale veranderingen zijn subtieler,

deze sluipen er langzaam in en worden erger. Dan duikt de vraag soms op, kan mijn huisdier

dementie krijgen?

Bij dieren spreekt men niet van dementie, wel van CDS, cognitief disfunctie syndroom. De exacte

oorzaak is nog niet bekend. Vaak ontstaan er ophopingen van eiwit in de hersenen waardoor de

bloedvaten smaller worden. Dit resulteert in zuurstoftekorten van bepaalde hersendelen. Een

effectief onderzoek om de diagnose te bevestigen bestaat niet, het is door andere ziektes (bv:

tumor, beroertes,…) uit te sluiten dat men tot de conclusie komt. 7 op de 10 honden krijgen

hiermee te maken, bij katten is het ruim de helft.

Het proces kan vertragen door medicatie, aangepaste voeding en vitaminesupplementen. Als

baasje is het aan te raden elementen van stress te vermijden en routinematig om te gaan met

het dier. Onze trouwe vrienden actief houden want 'rust roest'.

JULI- AUGUSTUS 2022
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Normalisatie is een belangrijke pijler binnen onze

voorziening. Via de werkgroep ‘Ik Jij samen mens’

brengen we dit onder de aandacht. Op Ter Tulpen

creëerden we een gezellig en huiselijk zit- en

rusthoekje voor de bewoners. Dit door een

kleeftapijt aan te brengen op de vloer, muurboxen

op te hangen en tijdschriftjes te voorzien. In de

toekomst wordt er ook nog een plant aangekocht.

Op deze manier hopen we een sfeer te creëren

waarin er aandacht is voor de ‘gewone’ dingen van

het leven. In de leefruimte zetten we in op

activiteiten van het dagelijks leven om

onze bewoners te blijven prikkelen. Zo

hebben we tijdschriften en boeken

voorzien, alsook spellen die de bewoners

kunnen bezigen.

Tevens is er op woensdag wanneer er kofiekoeken

geserveerd worden telkens de mogelijkheid om samen in

de leefruimte het ontbijt te nuttigen. Dit is een zinvolle

activiteit met ijne babbels waarbij sociaal contact wordt

aangemoedigd.

Ik, jij, samen MENSIk, jij, samen MENS TTer Ter Tulpenulpen

De Korenbloem

We leren de zorgverleners beter kennen

via foto's op het 'bewegend' bord en via

een fotoalbum. Ook recepten uit

grootmoeders tijd en spreuken zijn

welkom op ons bord. Samen bespreken

we dit alles tijdens een babbel in de

namiddag.

JULI- AUGUSTUS 2022
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In de leefruimte kleden we onze vensterbank aan

met seizoensgebonden voorwerpen die mooie

herinneringen ophalen.

Net zoals op Ter Tulpen ontbijten

we vaak samen in de leefruimte.

Hier werd ook een

herkenningspunt aangebracht.

Bewoners vinden op deze

manier makkelijk onze ruimte.

Via ons krijtbord

houden we

iedereen van

onze activiteiten

op de hoogte.

Voor het ontbijtbuffet werd een vintage servies en toebehoren

aangekocht.

Favoriete Tv-programma, radiozender, boeken,,… worden

geaficheerd op een persoonlijke keuzekaart in de kamer.

Ons terras werd aantrekkelijk gemaakt met mooie bloemen en

parasol geschonken door een collega.

De Kersentuin

We geven bewoners die dit

willen de kans om

huishoudelijke taken uit te

voeren onder andere de

afwas en strijken. Hiervoor

bieden wij het nodige

materiaal aan.

Er werd een

ontspanningsruimte gecreëerd

met een lees-, spellenhoek, een

tafelvoetbalspel en een

puzzeltafel.

Het krijtbord aan de

ontspanningsruimte

vertelt ons ook precies

wat er wekelijks te

gebeuren staat aan

activiteiten.

JULI- AUGUSTUS 2022
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Het kofiemoment wordt gezelliger door

middel van mandjes op de tafel waarin we de

koekjes aanbieden. Op deze manier beslissen

de bewoners welke en hoeveel koekjes men

eet.

We maken de toiletten

herkenbaar door gebruik

van pictogrammen.

De Beukendreef

De Eikenberg

Het Acaciaplein

Onze bewoners hebben de kans om hun moestuin van

vroeger terug naar binnen te halen door middel van een

plantenbak op wieltjes. Hierin kweken ze diverse zaden

en groenten.

De leefruimte werd

ingedeeld in kleine

gezellige hoekjes om

huiselijke gezellige rust te

creëren.

We hebben oog voor

een rustig

maaltijdgebeuren en

schenken aandacht

aan het elimineren

van

achtergrondgeluiden.

Hiervoor startten we

een nieuwe manier.

In onze gezellige retroruimte met

Leuvense stoof houden we op regelmatige

basis kofieklets met een mooi vintage

servies. Op die manier komen de verhalen

en anekdotes over vroeger vanzelf naar

boven.

Onze leefruimte werd aantrekkelijker

gemaakt door mooie vazen met

droogbloemen en in de gangen zijn

mandjes opgehangen waar interessante

spulletjes in te vinden zijn.

JULI- AUGUSTUS 2022
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Tijdens de komende zomermaanden zetten we gezwind ons creatief atelier verder. In

juli en augustus is het materiaal waar we mee aan de slag gaan steen.

Steen is een verzamelnaam voor harde stoffen met een minerale samenstelling. Steen

kan op verschillende manieren gewonnen worden. Bijvoorbeeld door klei te bakken of

te delven in steengroeves.

Steengroeves worden meestal gebruikt voor het ontginnen van natuursteen. Dit soort

steen is zeer gegeerd als bouwmateriaal maar ook in de beeldende kunst zijn

natuurstenen populair. Menig beeldhouwer maakt zijn kunstobject uit marmer, graniet

of zandsteen.

Eén van de meest gekende beeldhouwers allertijden is Michelangelo. In het 15de

eeuwse Italië maakte hij, naast zijn gekende schilderwerken, prachtige beelden. Vele

van zijn kunstwerken gingen over de tongen en sommigen gaven wel eens aanstoot bij

de vrome Katholieke kerk. Desalniettemin was het toch diezelfde katholieke kerk die

Michelangelo vroeg het plafond van de sixtijnse kapel in het Vaticaan te schilderen.

Van zijn beeldhouwwerken is de David zijn meest gekende. Deze resideert tot op heden

nog steeds in Italië, hij is te bezoeken in het academisch museum van Firenze. Wie ooit

een bezoekje bracht aan de Sint- Pietersbasiliek in Rome zag daar vast en zeker een

ander meesterwerk. De piëta van Michelangelo.

Wil je liever dichter bij huis blijven om een werk van Michelangelo te bewonderen? Dat

kan! Want in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge pronkt zijn stuk ‘Madonna met

kind’.

Over de hele wereld verspreidde Michelangelo zijn beeldhouwwerken. En vele andere

artiesten volgden in zijn voetstappen. Van alle kunststromingen is beeldhouwen de

meest populaire en toegankelijke voor publiek. Standbeelden zijn niet meer weg te

denken uit ons straatbeeld. Denk maar eens na waar jij een pareltje weet staan!

JAARTHEMA

JULI- AUGUSTUS 2022
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We vieren mee met...

03/07/1936

04/07/1938

05/07/1928

05/07/1935

06/07/1938

07/07/1928

08/07/1923

12/07/1939

15/07/1949

18/07/1934

18/07/1932

19/07/1941

19/07/1937

De jarigen van juli worden gevierd in De Wijngaard tijdens de zomerparty en

in augustus op de afdelingen.

Proiciat aan

IN DE
KIJKER

JULI

Paul Viville

Suzanne Haesebroeck

Antoinette Corthals

Marie-Louise De Couvreur

Odette Cordier

Lydie Carmé

Odette Van Nieuwenhuyze

Pieter Verbeemen

Ivan Michiels

Godelieve Vanden Berghe

Suzanne Eeman

Gaby Hutse

Jacqueline Geernaert

Heeft u “ Schatten op zolder” die u kwijt wil?

Zijn uw kinderen de blokken, autootjes en barbiepoppen ontgroeid?

Bent u al lang op zoek naar de ene 'speciieke”' postuurke?

Wat in uw ogen rommel is, kan bij iemand anders een waardevolle

aanwinst zijn.

Op woensdag 17 augustus organiseren wij onze traditionele

rommelmarkt.

U bent allen van harte welkom als standhouder ( inschrijven bij de

ergotherapeuten) of als bezoeker.

Op donderdag 14 juli organiseren wij een oldtimershow.

U bent van harte welkom om de prachtige wagens uit de tijd van toen

te komen bewonderen.

Heeft u zelf een oldtimer of kent u iemand met een mooie oude

wagen laat dan zeker iets aan het ergoteam weten.

JULI- AUGUSTUS 2022
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JULI
IJSFESTIJN: 5 juli

Mis het niet! We starten de vakantiemaand met een ijsfestijn. Jullie zijn allen welkom in De

Wijngaard, op het terras of in de tuin voor een vers geschept ijsje met keuze uit verschillende

smaken. De ijskar zal jullie opwachten vanaf 14 uur tot en met 16 uur. Welkom!

EUCHARISTIE: 6 en 20 juli

OLDTIMERSHOW: 14 juli

Op donderdag 14 juli zal je een prachtige collectie aan oldtimers kunnen bewonderen. Iedereen is

welkom. Wie zelf ook een oldtimer heeft en deze ons wil showen, mag zich altijd inschrijven.

WINKELKAR: 19 juli

Op 19 juli in de namiddag komt Marie-Rose langs met de winkelkar.

ZOMERPARTY: 26 juli

Trek je dansschoenen maar aan want op dinsdag 26 juli vieren we feest! En dit om de zomer te

vieren en de jarigen van deze maand. DJ Koen zal voor de nodige muzikale ambiance zorgen.

Zeker iets om naar uit te kijken!

Martine Gijselinck

Gisèle Verschelden

Lucien Miserez

André Van Trimpont

Elisabeth Van De Catsye

Ghislaine Depessemier

Gilberta Vandendriessche

Madeleine De Cubber

Christiane Fort

AUGUSTUS

19/07/1957

21/07/1948

22/07/1932

23/07/1932

23/07/1936

24/07/1933

25/07/1930

27/07/1930

29/07/1938

Herman Rampelberg

Willy Platti

Martha Gaublomme

Marie-Jeanne Van Bosch

Irma Van Nieuwenhove

Leona Vermeeren

Denise Van Den Berghe

Mariette De Clercq

Frans Devos

Freddy De Poorter

Marieke Van Wijmeersch

01/08/1939

01/08/1939

05/08/1928

07/08/1933

12/08/1928

12/08/1937

13/08/1948

20/08/1927

26/08/1954

31/08/1953

31/08/1935
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WANDELZOEKTOCHT: 2 augustus

Ga op zoek naar keien die verspreidt liggen in de tuin van het klooster. Los de opdrachten op.

Vraag je familie en/of vrienden om mee te gaan.

MILKSHAKE

Met een milkshake zorgen we in augustus voor een verfrissing. Schol!

ROMMELMARKT: 17 augustus

We organiseren op 17 augustus een rommelmarkt! Heeft u spullen te koop? Speelgoed

teveel? Geef ons een seintje. Wil je op schattenjacht? Kom dan naar onze rommelmarkt van

14u tot 16u!

FEESTMAALTIJD BARBECUE: 23 augustus

Barbecue à volonté. Laat het jullie smaken!

WINKELKAR: 9 augustus

Mogelijkheid tot het aankopen van fruit, koek en snoepgoed

op 9 augustus bij de rijdende winkelkar van Marie-Rose.

BINGO

In augustus is er op elke afdeling bingo. Wie kaapt deze keer de prijzen weg?

VERJAARDAGSFEEST: 29 en 30 augustus

• Het eetfestijn zal ook dit jaar niet plaatsvinden. Wij hopen jullie talrijk terug te zien volgend

jaar in september 2023!

• Welkom op de schoenenverkoop op donderdag 8 september.

• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet op 21 en 22 september. Tussen 8u en

10u kan je genieten van ontbijtkoeken, broodjes, beleg, een vers eitje, fruit en een lekker

potje kofie. Niet te missen!

• De verjaardagsfeesten vinden plaats op 26 en 27 september.

Fijne zomer iedereen!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

AUGUSTUS
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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