




Beste lezer 
 
Vandaag, 1 november, kijken we terug naar een prachtige (na)zomer en kondigt de herfst zich aan 
met veel wind en regen.  
Bomen zwiepen heen en weer, het water rimpelt in grillige patronen en de bomen verliezen steeds 
meer bladeren die een kleurrijk tapijt vormen in onze tuinen. 
 
We blikken terug op een zomer vol leuke activiteiten waarbij onze gezellige cafetaria meer en meer 
een dagelijkse plaats van ontmoeting wordt voor bewoners, bezoekers en hun families. 
We mochten de voorbije maanden een aantal nieuwe medewerkers verwelkomen die, samen met 
ons, elk in hun talent zullen meebouwen aan een bewonersgerichte woon- en leefcultuur.  
 
Een nieuwe maand brengt ook veel nieuwe plannen... 
Zo wordt de afbraak van het oude RVT-gebouw en de aanleg van de tuin voorbereid, werken we aan 
een gezellige inrichting van onze leefgroepen en maken we plannen voor de activiteiten en 
uitstappen in 2023… 
We bereiden ons voor op de winter, verwijderen de parasols op het grote terras en maken het 
binnen gezellig. Het team wonen & leven maakt nu reeds werk van de voorbereidingen rond de 
komst van de Sint en zorgt voor een gezellige Kerst- en Nieuwjaarsperiode.  
 
November betekent ook denken aan onze 
overleden naasten en geliefden…  
Ik wens je hierbij veel liefde, courage, troost en 
steun…  
 
Koester de mooie herinneringen en omarm wie 
je bezoekt en lief heeft… 
 
Laten we de komende herfst en winterdagen 
samen heel gezellig maken en uitkijken naar 
vele fijne, kleine en grote ontmoetingen in ons 
grote huis.  
Op een goede wijze samen wonen en leven 
maakt de donkere wintermaanden aangenamer 
dan dat we alleen wonen en leven én wachten 
op een bezoeker… 
 
 
1 november 2022 
 
 
Wouter Van der Donckt 
Algemeen directeur 
  



 

 
  



Belangrijke data in de maanden 

november en december 

 
Dinsdag 1 november: Allerheiligen 
Woensdag 2 november: Allerzielen 
Donderdag 10 november: Bezoek van Sint-maartenzangers 
Vrijdag 11 november: Wapenstilstand 
Woensdag 16 november: Praatcafé: Jongdementie (in het LDC 
De Patria) 
Maandag 21 november – zondag 27 november: Seniorenweek 
 
Dinsdag 6 december: Bezoek van Sinterklaas 
Vrijdag 23 december: Kersteucharistie 
Zaterdag 24 december: Kerstavond 
Zondag 25 december: Kerstdag 
Zaterdag 31 december: Oudjaar 
 

  



6 December is het feest van Sinterklaas, 
komt hij samen met zijn Pieterbaas. 

Op zijn schimmel rijdt hij met een zak vol chocolaatjes en 
cadeautjes. 

Families zitten al bijeen 
Kinderen zingen: "Sinterklaasje kom maar binnen met je 

knecht, want wij zitten allemaal even recht". 
Rijmpjes en surprises worden er verzonnen, 

Sinterklaas is begonnen. 
 
 

 
 

  



Verjaardagen 

 
Verjaardagen bij de bewoners 

04 november Clara Reynaert  92 jaar 

05 november Simonne Dequae  93 jaar 

10 november Emilda Casier  84 jaar 

14 november Mariette Van Hauwaert  97 jaar 

18 november Agnes Dumortier  87 jaar 

20 november Denise Demeyer  89 jaar 

20 november Clara Mylle  88 jaar 

 

01 december Monique Vermote  82 jaar 

01 december Rita Denturck  75 jaar 

02 december Elisabeth Blomme  90 jaar 

02 december Odette Tack  91 jaar 

10 december Nelly Vandewalle  95 jaar 

14 december Gabrielle Delva  92 jaar 

16 december Zuster Ludgarde  82 jaar 

17 december Maria Deceuninck  93 jaar 

19 december Rudy Meurisse  63 jaar 

22 december Patrick Maricou  68 jaar 

26 december Rita Depoorter  66 jaar 

27 december Denise Vanderstraete  89 jaar 

 

Verjaardagen bij dag- en nachtopvangers 

19 november  Diana Bekaert    81 jaar 

 

05 december  Martin Geboes    83 jaar 

08 december  Marie-josé Nuttens   80 jaar 

09 december  Cyriel Desimpel    93 jaar 

21 december  Wiliane Vangheluwe   77 jaar 



Verjaardagen bij het personeel 

03 november Steffy Vanhaelemeersch 28 jaar 

05 november Gwendoline Deryckere 38 jaar 

09 november Angelina Muylle 39 jaar 

17 november Marnick Decock 60 jaar 

17 november Justine Minne 25 jaar 

19 november Hilda Desot 64 jaar 

21 november Sandra Viaene 49 jaar 

21 november Sindy Samyn 50 jaar 

30 november Els Vervisch 42 jaar 

30 november Liesbeth De Bock 44 jaar 

 

04 december  An Hoedt     59 jaar 

05 december  Katia Van Damme   62 jaar 

07 december  Sofie Beernaert   42 jaar 

10 december  Martine Vansteenlandt  58 jaar 

11 december  Evelien Claus    37 jaar 

12 december  Hilde Verholle    58 jaar 

14 december  Nancy Ghekiere   47 jaar 

16 december  Daphny Decaesstecker  26 jaar 

22 december  Lindsey Naeyaert   27 jaar 

23 december  Martine Verduyn   61 jaar 

29 december  Beatrijs Defraeye   60 jaar 

31 december  Ottilia Kopacz    49 jaar 

 

Proficiat aan alle jarigen! 

  



Nieuwe bewoners 
 

Depoorter Noël kwam op 1 september in een kamer in          
“’t Lorum” wonen. Ook Ruys Jeannine nam op 5 september 
haar intrek in een kamer in “’t Lorum”. 

Sinds 20 september verblijft Vanderstraete Denise in een 
kamer op het gelijkvloers van “de Mandoline”. 

Op 22 september kwam Cruyt Cecile in een kamer op “de 
harp” wonen. 

Op 23 september nam Lybeer Gerard zijn intrek in een kamer 

op het eerste verdiep van “de Mandoline”. Ook Rosselle 
Noëlla nam op 26 september haar intrek in een kamer op het 
eerste verdiep van “de Mandoline”. 

Sinds 28 september nam Cappelle Nora haar intrek in een 
kamer in “’t Lorum”. Ook Cnudde Robert nam op 30 
september zijn intrek in een kamer in “’t Lorum”. 

Laureyn Jean-Pierre kwam op 6 oktober in een kamer in       
“’t Lorum” wonen. 

 

 

  



Overlijdens 

 
Op 4 september is Claerbout Hilda gestorven op 99-jarige 
leeftijd. 

Bekaert Hubert is van ons heengegaan op 5 september. Hij 
was 88 jaar.   

Op 9 september is Vercruysse Margaretha van ons 
heengegaan. Ze werd 83 jaar.  

Vandeputte Claudine is op 24 september gestorven op 64-

jarige leeftijd.  

 
  



Haar zilverwitte haren 

verraden haar jaren. 

Maar de eeuwige monkellach,  

de pretlichtjes in haar  

ogen…maken haar jong. 

 

Altijd opgewekt en blij,  

belangstelling voor jou en mij. 

Ze heeft pit en kruim  

brengt goede luim. 

 

Dat alles maakt haar  

jonger dan haar zilverwitte haren. 

Zo iemand komt je steeds verblijden. 

Zo iemand is van alle tijden! 

 

Tergoela 

  



Zinbeleving 

 

DINSDAG 1 NOVEMBER : ALLERHEILIGEN 
In november is er een herdenkingsviering voor de overleden 
bewoners en gebruikers van ons woon-en zorgcentrum. 

We leggen hun naam in de palm van Gods hand. 
 
 

Verholle Willy 
Vangeenberghe Rita 

Demonie Jozef 
Verraes Rachel 

Vandenabeele Roger 
Van de broek Maria 

Decin Agnes 
Vandenweghe Joanna 

Carrein Elisabeth 
Vandevoorde Maria 

Beauprez André 
Desloover Aurel 
Vandaele Anna 

Verstegen Georgette 
Callens Roger 

Hillewaert M.Therese 
Ghesquiere Jasmin 

Storme Marcel 
Verfaillie Georges 
Keirsebilck Roger 

Catteeuw Godelieve 
D’Hooghe Georgette 



Vanhove Roger 
Legrand Jerome 
Desmet Margriet 
Dejonghe Marcel 

Huyghebaert Maria -Theresia 
Declercq Brigitte 

Pattyn Luc 
Vangheluwe René 
Corneillie Lydia 

Vanneste Marie Louise 
Descamps Dirk 
Geldof Ludwig 

Descheemaker Ludwina 
Claerbout Hilda 
Bekaert Hubert 

Vercruysse Margaretha 
Nollet Gilbert 

Dehaene Jeanne 
 
 

 



ZONDAG 3 DECEMBER: BEGIN VAN DE ADVENT 
 

Een Adventsgedicht:  
 

“Advent is samen met Maria 
verlangend uitzien naar Hem 

die in een donkere, koude wereld 
het licht en de warmte is 

van gerechtigheid en vrede. 
Advent is boetseren aan onszelf 

om wat meer op Jezus te gelijken 
en niet langer in zelfgenoegzaamheid te leven. 

Advent is vooral tijd maken 
voor wie zich alleen voelen, 
wegzinken in ontmoediging 

en niet kunnen geloven dat het ook voor hen nog goed mag 
worden” 

 
 

 
 
 
 



KERSTMIS 
 
Op vrijdag 23 december om 15 u nodigen we iedereen uit naar 
de feestelijke kersteucharistie. 

 

KERSTMIS VIEREN 

Wanneer je je hart gebruikt om mensen in 
de kou wat warme liefde te geven. 

Wanneer je je gelaat gebruikt om mensen 
toe te lachen en ze wat moed te geven. 

Wanneer je je handen gebruikt om 
mensen te helpen om “ik trek het me aan” 

echt te maken. 

Om iedereen op te nemen en niemand uit 
te sluiten dan kan ’t kerstekind geboren 

worden. 

  



De sint is in het land! 

 
Elk jaar weer komt de Sint 
van het warme Spanje naar 
ons regenachtig Belgenlandje. 
Op school leren de kinderen 
talloze liedjes over sint en 
piet. In het eerste leerjaar 
schrijven de leerlingen hun 
eerste brief aan de sint. Eerst 
in potlood en dan zonder 
fouten in balpen. 

Thuis vullen de folders van speelgoedwinkels de brievenbus. ’s 
Avonds bladeren de kinderen vlijtig in de boekjes om alles te 
vragen wat hun hartje verlangt. Ondertussen tasten de ouders 
diep in de portemonnee. In de winkels liggen er 
chocolademannetjes, picknicken, speculaaskoeken en 
marsepein in de rekken. 
Sint-Maarten of Sinterklaas is echt een kinderfeest. Afhankelijk 
van de streek waar je woont vier je de ene of de andere sint. 
Sommige steden of gemeenten vieren dit uitgebreid met een 
stoet en een feest voor de kinderen op het marktplein. Elk jaar 

kun je sinds tientallen jaren de intrede van Sinterklaas in 
Antwerpen volgen op de televisie. 
Vroeger was er niet overal zo’n rijkdom aan speelgoed en 
snoepgoed. We hebben nagegaan hoe de bewoners de 
verjaardag van de Sint vierden met een kleine rondvraag in ons 
woonzorgcentrum. 

 
Enkele bewoners vierden als kind Sint-Maarten. Ze schreven 

een brief aan de sint en legden die bij “de stove” met een 
wortel. Hun moeder bakte klaaskoeken of ze haalden er van de 
bakker. Bij die klaaskoeken hoorde er zeker chocolademelk. 
Verder vulden ze hun buikje met clementines of sinaasappelen 
en chocolade. 
 



Ze gingen kijken naar de Sint-Maartenstoet en daarna was er 

voor sommigen een feest bijvoorbeeld in het kasteel van 
Zonnebeke. Zelfs als volwassene bleef de stoet een populair 
gegeven. 
 

 
 

Anderen vierden vroeger Sinterklaas. Toen aten ze veel 
chocolade en bakte de moeder wafels. Bij de meeste stonden er 
ook klaaskoeken op de menu. Bij sommigen lagen de 
cadeautjes onder de tafel. Andere kregen geen cadeautjes 
maar wel veel chocolade. 
Als volwassenen gingen enkele bewoners dansen op het feest 

van Sinterklaas in de parochiezaal. 
 
Nu zitten we in Moorslede op een grens tussen Sint-Maarten en 
Sinterklaasgebieden. Hier komen de kinderen met Sint-Maarten  
van huis tot huis zingen van “Sinte-Maortens avond de torre 
goa mee na gent” om snoepjes te bemachtigen. Sommigen 
verkleden zich en de meesten hebben een lantaarntje mee. 
Vroeger was dit een uitgeholde biet met een kaars. Nu is dat 
meestal een knutselwerk van op school met een ‘nepkaarsje’ of 
zaklamp erin. En na zo’n lange tocht krijgen de kinderen en de 
ouderen lekkere pannenkoeken met “stierenboter”. 

Een kleine maand later komt Sinterklaas dan langs met zijn 
pieten. Niet enkel op school maar ook in het woonzorgcentrum 
komt de Sint jaarlijks op bezoek. Hij brengt niet enkel zijn 
pieten mee maar ook chocolade en picknicken en ander lekker 
snoepgoed. 
 
  



Wist je dat… 

 
…elke cultuur zijn eigen rituelen heeft om te rouwen. 

 
 

Iedereen gaat op zijn eigen manier met verlies om. Sommige landen en 
culturen hebben daarnaast ook specifieke manieren of ceremonies om met 

het overlijden van een dierbare om te gaan. 

 
In sommige gemeenschappen wordt van naaste familieleden verwacht dat 
ze enkele weken zwarte of juist witte kledij dragen. Bij anderen is het de 

gewoonte dat de naaste familieleden hun hoofd scheren. Het komt ook 
voor dat juist het leven gevierd wordt met zang en dans. 

 
Terwijl de West-Europeanen eerder beheerst met hun tranen omgaan, 
wordt er in andere streken geschreeuwd en gehuild. 

 
In Noord-Amerika wordt er bijna niet gesproken over de overledene. 

Gesprekken over iemand die recent overleden is worden vaak als taboe 
gezien. In Zuid-Amerika organiseert de familie na het overlijden een 

herdenkingsmis of feest. Dat is vooral omdat veel Zuid-Amerikanen 
bijgelovig zijn. De deelnemers aan de mis zullen bijvoorbeeld eerst de 

aarde kussen voor de kist in de grond gestopt worden. Soms wordt ook 
besloten om een geliefde te begraven met souvenirs. 

 
In heel Latijns-Amerika vieren mensen hun dierbare overledenen op de 

Dag van de Doden. In sommige culturen, zoals Peru, geloven families dat 
de overledene uit de dood kan opstaan en deze dag met hen kan vieren. 

 

 

De Dag van de Doden is algemeen bekend in Zuid-Amerika. Tijdens de 
meerdaagse vakantie komen familie en vrienden samen om te bidden voor 

overleden vrienden en familieleden en zijn/haar spirituele reis te 

ondersteunen. 
 



 
 

In de Mexicaanse cultuur wordt de dood gezien als een natuurlijk 
onderdeel van de menselijke cyclus. Mexicanen beschouwen de dag van 

de doden niet als een dag van verdriet, maar als een feestdag. Dit komt 
omdat op deze dag hun dierbaren weer tot leven komen (wakker zijn 

geworden) en om met elkaar feest te vieren.  Velen versieren ook het graf 
van hun geliefden. Niet zoals wij met chrysanten maar wel met vlaggen en 

kleurrijke bloemen en doeken. 
 

Rouwverwerking in China staat vooral in het teken van het geluk van de 
nabestaanden. Ze geloven dat de rouwrituelen nauwkeurig moeten 

gevolgd worden omdat anders de nabestaanden ongeluk zouden krijgen. 
 

In grote delen van Afrika geloven de mensen dat de overledene na de 

dood blijft leven. Hun voorouders waken over hen tijdens hun leven. De 
meeste Afrikaanse gemeenschappen rouwen samen. De 

herdenkingsceremonies kunnen weken of zelfs maanden duren. Tijdens 
zo’n ceremonie roepen ze de naam van de overledene en brengen ze soms 

offers aan. 
 

De inheemse bevolking van Melanesië, in Oceanië, draagt maskers om 
verbinding te maken met de geestenwereld. Zij eren de doden door 

kunstwerken te maken. 
 

Veel culturen geloven in geesten en boze geesten en andere culturen 
geloven dat de overleden sterren worden aan de hemel. In wat geloof jij?  



Humorhoekje 

 

 

 

Drie katten zitten te fantaseren over hun leven als ze 

zouden werken. Kat 1 zou graag bij Gimpet willen 

werken: ’s morgens melk, ’s middags melk en ’s avonds 

melk! Kat 2 zou graag bij Whiskas willen werken: ’s 

morgens Whiskas, ’s middags Whiskas en ’s avonds 

Whiskas! Kat 3 zou het liefste gaan werken bij Jupiler… 

De anderen katten vragen verbaast: “Waarom nou 

weer Jupiler? ” Waarop de 3de kat zegt: “Nou, ’s 

morgens een kater, ’s middags een kater en ’s avonds 

een kater! ” 

 

  



Terugblik 

 
In september zetten we Dementie extra in de kijker tijdens verschillende 

activeiten : de herinneringswandeling, het handenspel, volksspelennamiddag, 

samen op weg en ouderwetse koffietafel. 

 
 

 
 

 



   
 

  
 

 



 
 

 
 

 
 

 



In september is er kermis in Moorslede. Voor die gelegenheid kwam 

er een oliebollenkraam tot op de parking. 

 
 

  
 

Veel leesgenot op de vleugel. 

 



Tijdens de werelddierendag mochten we op elke afdeling enkele 

dieren verwelkomen. 

 
 

   
 

       

 



      
 

We gingen opnieuw op bedevaart naar Dadizele waar we konden 

genieten van de mooi versierde basiliek, de kerkdienst en de 

prachtige natuur rond het bedevaartsoord. 

 
 

 



 
 

 
 

Bij de zityoga konden bewoners rust en beweging in balans houden.  
 

    



  
 

Met de Harp gingen ze op uitstap naar de cinema.  
 

     
 

 
 


