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Voorwoord  

Februari,  de kortste maand van het jaar.  

Het is de maand van de liefde met Valentijn! 

Ook de krokusvakantie valt in februari van 15 tot en met 21 

februari. 

Wanneer februari er is dan beginnen we te lonken naar de 

lente en de eerst mooie zonnige dagen. We verlangen naar 

meer zon, meer licht. En daar beginnen we mee op lichtmis 

door he eten van lekkere versgebakken pannenkoeken!!! 
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1. jarige bewoners in februari  
Vrijdag 5 februari   Deleye Yvonne  93 jaar 

Woensdag 10 februari Decommer Denise  92 jaar 

Zaterdag 13 februari   Segers Laura   92 jaar 

Zondag 14 februari  Van Eenaeme Monique 83 jaar 

Donderdag 18 februari Platteau Gabriëlla  92 jaar 

Vrijdag 19 februari  Wicke Martha   90 jaar 

Zaterdag  20 februari  Vandenberghe Asterie  90 jaar 

Maandag  22 februari   Laheye Gustaaf  78 jaar 

Woensdag  24 februari Baes Dina   93 jaar 

Donderdag  25 februari Slosse Philippe  92 jaar 

Zondag  28 februari  Vandenbroere Magdalena 94 jaar 

Zondag  28 februari Kopecki Hélène   91 jaar 

 

 

 



2. Jarige personeelsleden in februari  

Louchaert Heidi     dinsdag 2 februari 

Merveillie Cindy     dinsdag 2 februari 

Timperman Francis   dinsdag 2 februari 

Flamme Martine    donderdag 4 februari 

Verduyn Ria     donderdag 11 februari 

Haeve Tine      vrijdag 19 februari  

Claeys Leslie     zaterdag 20 februari 

Claerhout Valerie    maandag 22 februari 

Baes Inne     woensdag 24 februari 

3. overlijdens 

Met spijt hebben we afscheid moeten nemen van 

enkele bewoners.  

Rust zacht, jullie blijven voor altijd in ons hart.  

23 januari 2021   Sensier Godelieve  k 202 

 

 

 

 



4. Overlijdens van DVC, SF, Soc. Fl. 
DVC 

Vandepitte Odette 20/04/1939 – 15/12/2020 

 

Ten Vesten   

Camelbeke Raymond 18/04/1928 – 29/12/2020 

 

Goudinnegracht  geen overlijdens 

 

5. nieuwe bewoners 
We verwelkomen onze nieuwe bewoners en 

bewoners kortverblijf in huize Wieltjesgracht. 

Orchidee 

       Geen nieuwe bewoners 

De oase 

7 januari  2021   Delbee Marcel   k 150 

12 januari  2021   Decorte Jeroom   k 158 

12 januari  2021   Houwen Mauritia  k 130 

De linde 

11 januari  2021  Garrein Agnes   k 204 

 



6. overzicht grote activiteiten 

 

Dinsdag 2 februari:  Pannenkoekenfestijn! 

 

Om 14u. in de dagzaal een kort bezinningsmoment 

rond Maria Lichtmis. 

 

Om 14u30 krijgen alle bewoners in de dagzaal lekker 

versgebakken pannenkoeken bij de koffie! 

Gelieve te komen naar de dagzaal hiervoor, dat maakt 

het voor ons gemakkelijker om warme pannenkoeken 

te serveren! 

 

De pakjesverkoop van de pannekoeken vindt plaats in 

een grote tent aan de inkom van het rusthuis van 13u 

tot 17u. 

 

 

 



Vrijdag 12 februari:  Radio Valentino 

   

Op elke afdeling wordt er in de dagzaal muziek 

gedraaid in het teken van Valentijn. Bewoners, 

familie,… konden een liedje aanvragen voor iemand. 

Deze zullen mooi gesorteerd worden per dienst en dan 

door de ergo van dienst vooraf aangekondigd worden 

en daarna afgespeeld worden in de dagzaal. 

 

Maandag 15 februari:   start krokusvakantie.     

 

Dinsdag 16 februari: Oliebollen voor “vette dinsdag” 

 

Op alle afdelingen in de dagzaal zullen er oliebollen 

gebakken worden voor bij de koffie. Iedereen present 

om 14u in de dagzaal zodat het voor ons gemakkelijker 

is om jullie warme oliebollen te serveren!!! 

 

 



Woensdag 17 februari: Aswoensdag! 

Omdat we nog steeds niet omwille van corona mogen 

samen komen in de cafetaria zal de misviering voor 

Aswoensdag en de daarbij horende toediening van het 

askruisje op verschillende dagen plaats vinden. We 

hopen op jullie begrip hiervoor. 

 

Woensdag 17 februari: Aswoensdagviering om 15u. in 

de nieuwbouwzaal van “de linde”. 

 

Donderdag 18 februari: Aswoensdagviering om 15u. in 

de nieuwbouwzaal van “de oase”. 

 

Vrijdag 19 februari: Aswoensdagviering om 15u. in de 

nieuwbouwzaal van “de orchidee”. 

 

Donderdag 25 februari: Frietkotdag!! 

Op die dag eten we zoals we eens naar het frietkot 

gaan: frietjes, frikandel,… eten met onze handen! 



7.Koersliefhebbers 

De veldritwedstrijden: 

 woensdag 3 februari : ethias cross in Maldegem. 

 Deze wedstrijd kan je zien op VTM  vanaf 13u30. Eerst 

de wedstrijd van de vrouwen en daarna van de mannen. 

 

 Zaterdag 6 februari:  Noordzeecross voor de 

superprestige in Middelkerke. Deze wedstrijd kan je 

volgen op telenet play sports en proximus tv op zender 

11 vanaf 13u30. Eerst de wedstrijd van de vrouwen, 

daarna om 15u de wedstrijd van de mannen. 

 

 Zondag 7 februari: Krawatencross  in Lille. X2O trofee. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

13u30. Eerst de wedstrijd van de vrouwen en daarna de 

mannen om 15u. 

 

 Zondag 9 februari: superprestige wedstrijd in Merksplas. 

Deze wedstrijd kan je volgen op telenet en proximus tv 

op zender 11 vanaf 13u30. Eerst de wedstrijd van de 



vrouwen, daarna om 15u de wedstrijd van de mannen. 

 

 Zaterdag 13 februari:  Ethiascross in Eeklo. Deze 

wedstrijd kan je volgen op VTM om 13u30. Eerst de 

vrouwen en daarna om 15u de mannen. 

 

 Zondag 14 februari: Brussels University’ s cyclocross voor 

de X2O trofee. 

Deze wedstrijd kan je zien op  sporza op zender één om 

13u30. Eerst de vrouwen en om 15u. de mannen. 

 

 Zaterdag 20 februari:  Waaslandcross in Sint Niklaas. 

 Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

13u30. Eerst de wedstrijd van de vrouwen en daarna van 

de mannen. 

 

 Zondag 21 februari: sluitingsprijs in Oostmalle 

Deze wedstrijd wordt kan je zien op telenet play sports 

op zender 11 om 13u30 de vrouwen, daarna om 15u de 

mannen. 

 



Wielerwedstrijden op de weg: 

En op zaterdag 27 februari start het wielerseizoen  

met de omloop het nieuwsblad! 

 

Op zondag 28 februari is er dan Kuurne-Brussel-

Kuurne 

Beide wedstrijden zijn te zien op sporza op zender 

één vanaf ongeveer 14U30. 
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8.Voetballiefhebbers 

Europa-league: 

Club brugge is nog de enige ploeg die Europees nog 

verder speelt. 

 

Donderdag 18 februari: heenwedstrijd 

Om 19u: Dynamo Kiev tegen Club Brugge. 

Te zien op sporza op de zender Canvas. 

 

Donderdag 25 februari: terugwedstrijd 

Om 21u: Club Brugge tegen Dynamo Kiev. 

Te zien op sporza op de zender Canvas. 

 

Maar in februari wordt het ook weer uitkijken naar 

onze Belgen in het buitenland want er komen er nog 

héél wat in actie in de Championsleague! 

Hier volgen enkele interessante wedstrijden: 



 

a: Dinsdag 16 februari:  

FC Barcelona tegen PSG (Paris saint germain) 

Of   RB Leipzig tegen Liverpool 

Om 21u. op  zender vier. 

 

B: Woensdag 17 februari:  

FC Porto tegen Juventus Turijn 

 

 Of Sevilla FC tegen Borussia Dortmund.  

Om 21u. op zender Q2 

 

C: Dinsdag 23 februari:  

Atletico Madrid tegen Chelsea 

 

Of Lazio Roma tegen Bayern München  

De wedstrijd begint om 21u. op zender vier. 

 

 



D: woensdag 24 februari: 

 Atalanta Bergamo tegen Real Madrid.  

  

Of Borussia Münchengladbach tegen Manchester City. 

Om 21u. op zender Q2 

 

9. Pastorale hoek. 
 

Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, 

die om hulp vroeg.  

Hij viel op zijn knieën en zei:  

`Als U wilt, kunt U me rein maken.'  

41
  Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte 

hem aan.  

 

Dit stukje Evangelietekst wordt gelezen op 14 februari, 

6e zondag door het jaar. Een ernstig zieke mens vraagt 

om aangeraakt te worden. Bijna een jaar zitten we in de 

greep van corona, een ernstige ziekte. Het Evangelie, zo 

oud en toch zo actueel. 

 



Ernstige ziekte roept angst op bij de omgeving. Niet 

alleen angst voor besmetting. 

Ook angst voor pijn, voor ontluistering, voor overlast, 

voor onmacht, voor kwetsbaarheid, voor lelijkheid, voor 

de dood. 

Die angst kan tot vreselijke reacties leiden. 

Gezonde mensen ervaren nog steeds een drempel om in 

de buurt van een zieke te komen. Wie ernstig ziek is, 

wordt gemakkelijk gemeden.  

Het verdriet van een zieke is daardoor een dubbel 

verdriet. 

Naast de pijn om de ziekte zelf, is er de pijn om de 

reactie. 

Isolement doet pijn, onbegrip doet pijn, veroordeling 

doet pijn,  

het gevoel tot last te zijn doet pijn, schaamte doet pijn. 

 

We helpen de zieke niet alleen door de ziekte te genezen,  

maar ook door onze reactie te genezen. 

We kunnen leren ontroerd te worden en geraakt. 

We kunnen bij onszelf  denken: ik ben bang en daarom 

dreig ik je uit de weg te gaan, maar dat wil ik niet.  

Ik ben bij je. 



 

Tussen twee uitersten staan we. 

In ons vermogen liggen wreedheid én mededogen. 

We kunnen iedere zieke die ons beangstigt, uit ons leven 

wegjagen. 

Maar we kunnen ook over onze angst heen contact 

maken 

en zieken behoeden voor isolement. 

 


