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Beste bewoner en familie ,

De donkere 6 weken …

Vreemd gevoel blijft dit. Korte dagen, donkere dagen, koudere

temperaturen,… althans aan de buitenkant.

Binnen in huis worden we telkens opnieuw gegrepen door de

kerststemming bij iedereen en overal. Sfeervolle aankleding,

aangepaste activiteiten, opgewekt bezoek, … Eigenlijk wel een leuke

maar vooral hartverwarmende periode.

Net dat laatste wensen wij iedereen toe. Dat de kersttijd voor elk van

jullie een periode mag zijn van geborgenheid, ontmoeting,

hartverwarmende contacten.

En bij uitbreiding hopen we dat deze wens ook andere mensen mag

bereiken. Mensen in oorlogsgebied voor wie dit alles ver weg is,

mensen dichterbij die door de hoge kosten een moeilijke periode

doormaken,…

Solidariteit is sterk nodig op vandaag …

Voor 2023 wensen wij jullie :

Dat je mag vinden wat je zoekt.

Dat je blijft zoeken wat je vindt.

Dat je de dingen blijft bekijken

Met de wijsheid van een kind.

Dat elke dag één ogenblik

Je overrompelt, pakt of raakt.

Dat het een jaar wordt dat

De grootste afstand

Overbrugbaar maakt.

Stijn De Paepe

Namens alle medewerkers, wensen we iedereen een voorspoedig 2023.

Stefan Devlieger

Algemeen directeur
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Jarige bewoners

02 januari - Agnes Depuydt - 98 jaar

05 januari - Maria Huysseune - 92 jaar

07 januari - Magdalena Samyn - 96 jaar

07 januari - Anneliese Hupfeld - 88 jaar

10 januari - Maria Abdou - 91 jaar

11 januari - Henri Lamerand - 84 jaar

14 januari - Denise Froyman - 85 jaar

17 januari - Pierre Hoel - 92 jaar

19 januari - Marie Therese Deschuymere - 93 jaar

20 januari - Daniel Barra - 89 jaar

26 januari - Bertin Durant - 69 jaar

28 januari - Yolande Deraedt - 87 jaar

29 januari - Daniel Cambie - 96 jaar

31 januari - Paula Lemaire - Candry - 89 jaar

Jarige medewerkers

02 januari - Nadine Goudezeune

02 januari - Veerle Hoorelbeke

06 januari - Kelly Feys

08 januari - Ann Mahieu

10 januari - Severine Monteyne

12 januari - Sylvie Goes

12 januari - Virginie Verbeerst

13 januari - Iris Devoldere

16 januari - Carine Dequidt

20 januari - Lore Bondue

24 januari - Martine Neyrinck

27 januari - Hilde Terwe

31 januari - Abena Darkoah

31 januari - Roxana Pachexo

Jarige bewoners assistentiewoningen

14 januari - Rosa Engels - 80 jaar

JANUARI
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FEBRUARI

Jarige bewoners assistentiewoningen

12 februari - Jacqueline Wallaert - 86 jaar

FEBRUARI

Jarige medewerkers

02 februari - Kirina Thorrez

10 februari - Hilde Vanpeteghem

11 februari - Femke Fisher

15 februari - Lucinda Pinceel

20 februari - Kurt Calmeyn

20 februari - Kelly Leys

20 februari - Dakira Hennin

Jarige bewoners

05 februari - Robrecht Vandeputte - 81 jaar

05 februari - Maria Depuydt - 97 jaar

05 februari - Rozanne Plaetevoet - 75 jaar

14 februari - Maria Bouchard - 83 jaar

23 februari - Cecilia Criel - 86 jaar

23 februari - Astrid Haezebrouck - 85 jaar

25 februari - Gerard Ingelbeen - 85 jaar

25 februari - Henri Dickens - 77 jaar

28 februari - Zr. Francine Vandamme - 76 jaar
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Omdat we een grote familie vormen,

geven we je in deze rubriek graag wat familienieuws van personeel.
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Chinouk Boudry (keukenmedewerker)

en haar echtgenoot werden op 25

oktober de trotse ouders van een

prachtige zoon.

Welkom op de wereld Noah!

Dikke proiciat aan de kersverse

mama en papa!

De heer Wilfried Crombez, echtgenoot van Ivonne Walleghem, geboren te

Brugge op 29 november 1936 en overleden op 2 november.

Wilfried is de schoonvader van Iris Devoldere tewerkgesteld bij ons op de sociale

dienst.

De heer Eddi Versaevel, echtgenoot van Eliane Delcour, geboren te Ieper op

29 februari 1940 en overleden op 10 december.

Eddi is de papa van Cathy Versaevel tewerkgesteld bij ons in de keuken.

De Cleer Claire (kine) werd op 1

december voor de tweede maal oma.

Proiciat aan onze iere oma en trotse

ouders met hun prachtige

klein(dochter) "Emmanuelle"!
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DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Blijven bewegen is belangrijk. Dat

horen we hier regelmatig. En ’t is

geene zever zulle! Op tijd en stond

eens van je stoel komen en de

beentjes strekken is gezond. Onze

mannen nemen onze raad ter harte.

Lies, ergotherapeut in de Zonnestraal, engageerde zich een tijd geleden om ingerfood

een vast onderdeel van de menu te maken. Dit is in principe dezelfde voeding, maar in

een vorm dat men het met de handen kan eten. Wij begrijpen dat dit soms een drempel

is waar we over moeten. Het lijkt niet netjes of lijkt kinderachtig. Maar wij merken dat

veel bewoners op die manier wel zelfstandiger de maaltijd kunnen nemen en bewoners

die nu vaak zeer weinig aten, meer eten. We proberen het uiteraard zo aantrekkelijk

mogelijk te houden. Onderaan zie je een foto links van een gewone maaltijd, rechts van

een ingerfood maaltijd.

Fingerfood

Bewegen
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DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Iedereen kent Messi ondertussen al goed. De hond van Marianne

die elke werkdag haar mee komt vergezellen om de bewoners te

verzorgen en gezelschap te houden. Al wordt ook Messi een

jaartje ouder. De rollen keren zich stilletjes aan om. Messi wordt al

eens graag zelf verzorgd en verwend. Een echt hondenleven, heet

dat dan.

Een hondenleven

Op 21 november vierde René voor het eerst zijn verjaardag

in ons huis. ’s Middags mocht hij genieten van een lekkere

maaltijd thuis met zijn dochters. Toen zij terugkwamen

hadden ze een traktaat voor de hele groep mee. Twee

heerlijke, verse taarten. Nog enkele foto’s om dit mooie

moment te herinneren en dan smullen maar!

Verjaardagsfeest René
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DE REGENBOOG - ZONNESTRAAL

Niet iedereen houdt van dezelfde soort

muziek. De ene houdt van accordeon,de

ander kan al eens een Vlaamse schlager

vermogen of het mag misschien al eens

wat moderner zijn. Waarom niet?

Of soms mag het eens rustig en stil zijn.

Moet ook kunnen. Daarvoor hebben we

nu een nieuwe, moderne oplossing.

Een draadloze hoofdtelefoon dat we

kunnen verbinden met onze televisie.

Allemaal technologisch snujes die ons

het leven een beetje makkelijker maken.

Het is soms even wennen, maar onze

bewoners vinden het wel ijn, zo eens iets

nieuws ontdekken.

We gebruiken het ook bij bewoners die af

en toe wat onrustig zijn.

Wat relaxerende muziek of muziek die ze

graag horen kan rustgevend werken.

Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.

We kunnen maar proberen.

Technologische snujes
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AVONTUREN VAN MESSI
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