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Voorwoord
De maand maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de
maand waarin de lente officieel begint, op 21 maart is het zover!
Maar zoals het weer was in de voorbije februarimaand zou je denken
dat de lente nog ver weg is met al die wind en regen.
Ook de klok wordt verzet en we leven terug in de zomertijd. Langere
dagen en meer licht, daar knappen heel wat mensen van op na een
lange winter. Op de nacht van zaterdag 28 maart naar zondag 29
maart slapen we allemaal een uur minder, 2u in de nacht wordt 3u.
Maart telt ook een paar belangrijke data:
Internationale complimenten dag, dat is op vrijdag 1 maart.
Internationale vrouwendag, dat is op vrijdag 8 maart.
Dag van de zorg: zondag 15 maart.
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1. jarige bewoners in maart
Zondag 8 maart

Remmery Michel

84 jaar

Zondag 8 maart

Dewilde Monique

80 jaar

Maandag 9 maart

Batteu Marie-Daniëlle 77 jaar

Dinsdag 10 maart

Rys Andrea

91 jaar

Woensdag 11 maart

Christiaen Christine

74 jaar

Dinsdag 17 maart

Gryson Yolande

90 jaar

Dinsdag 17 maart

Knockaert Irene

84 jaar

Vrijdag 20 maart

Mahieu Anna

88 jaar

Maandag 23 maart

Lemoine Ginette

75 jaar

Maandag 23 maart

Steyaert Marcel

86 jaar

Vrijdag 27 maart

Casier Solange

89 jaar

Maandag 30 maart

Zuster Regine

88 jaar

Dinsdag 31 maart

Knockaert Henri

96 jaar

2. Jarige personeelsleden in maart
Castel Ignace
Doolaeghe Lindsay
Soenen Amanda

zondag 1 maart
zondag 1 maart
maandag 2 maart

Mostaert David
Clarysse An-Sofie

vrijdag 13 maart
zaterdag 14 maart

Leniere Joelien
Elouga Marie Louise
Depover Julie
Dewitte Ann
Vrammout Els
Vandenbogaerde Sofie

dinsdag 17 maart
donderdag 19 maart
woensdag 25 maart
zaterdag 28 maart
zaterdag 28 maart
zaterdag 28 maart

3. overlijdens
Met spijt hebben we afscheid moeten nemen van
enkele bewoners.
Rust zacht, jullie blijven voor altijd in ons hart.
2 februari 2020

Caulier Gerard

K 155

7 februari 2020

Verminck Brigitte

K 006

14 februari 2020

Merlevede Maria

K 215

14 februari 2020

Decock Jeanne

K 014

4. nieuwe bewoners
We verwelkomen onze nieuwe bewoners en
bewoners kortverblijf in huize Wieltjesgracht.

Orchidee
03 februari 2020 Beernaert Robert kamer 021
05 februari 2020 Steyaert Marcel

kamer 054

21 februari 2020 Cottyn Maria Theresia K 006
24 februari 2020 Cardoen Annie

kamer 014

25 februari 2020 Gryson Yolande kamer 055
De oase: geen
De linde
2 maart 2020 Notredame Veronique kamer 215
3 maart 2020 Boulangier Frans

kamer 220

5. overzicht grote activiteiten
Woensdag 4 maart: ABC spel 14u30

cafetaria

Vrijdag 6 maart: Maandmis 15u

cafetaria

Met ziekenzalving
Zondag 8 maart:

muziek en dans

cafetaria

Namiddag van 14u tot 17u
o.l.v. DJ Casio
Dinsdag 10 maart: verwennamiddag 14u30 cafetaria
Wafelbak!
Woensdag 11 maart: zes-letter-spel 14u30 cafetaria
Vrijdag 13 maart:

optreden “Mieke D” cafetaria
Van 14u30 tot 16u.

Dinsdag 17 maart: uitstap naar de paters van West
Vleteren.
Vandaag is dit voor de afdeling “de orchidee”!!!
Vertrek ongeveer om 13u. en terugkomst rond 16u15.

Woensdag 18 maart:

“Joyband”

cafetaria

Optreden van 14u30 tot 16u.
Vrijdag 20 maart:

“Ligne Douce”

cafetaria

Een modewinkel aan huis, specifiek voor nachtkledij
komt langs in de cafetaria van 14u tot 16u. Alles is
vrijblijvend, kopen mag maar moet niet.
Dinsdag 24 maart: uitstap naar de paters van West
Vleteren.
Vandaag is dit voor de afdeling “de linde”!!!
Vertrek ongeveer om 13u. en terugkomst rond 16u15.
Woensdag 25 maart:

Bingo

cafetaria

Zondag 29 maart:

uursverandering

2u wordt 3u

Dinsdag 31 maart:

verjaardagsfeest

cafetaria

Dinsdag 31 maart: uitstap naar de paters van West
Vleteren.
Vandaag is dit voor de afdeling “de oase”!!!
Vertrek ongeveer om 13u. en terugkomst rond 16u15.
Woensdag 1 april: palmtakjes maken
Om 14u30

cafetaria

6.Koersliefhebbers
 Op zaterdag 29 februari start het
wielerseizoen in België op de weg met de
omloop het nieuwsblad! Te zien op zender
één, sporza om 13u30.
 Op zondag 1 maart: Kuurne-Brussel Kuurne
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Zaterdag 7 maart: Strade Bianchi in Italië
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Van zondag 8 maart tot en met zondag 15
maart: Parijs-Nice
Elke dag te zien op zender één, sporza om
13u30.
 Van woensdag 11 maart tot en met dinsdag 17
maart: tirreno Adriatico
Elke dag te zien op eurosport om 15u.
 Woensdag 18 maart: Nokere Koerse
Te zien op zender één, sporza om 13u30.

 Vrijdag 20 maart: Bredene-HandzameKoksijde classic
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Zaterdag 23 maart: Milaan-Sanremo
Te zien op VTM of eurosport om 15u.
 Van maandag 23 maart tot en met 29 maart:
de ronde van Catalonië.
Te zien op eurosport om 15u.
 Woensdag 25 maart: driedaagse De Panne
voor heren.
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Donderdag 26 maart: driedaagse De Panne
voor vrouwen.
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Vrijdag 27 maart: E3 Harelbeke
Te zien op zender één, sporza om 13u30.
 Zondag 29 maart: Gent-Wevelgem
Te zien op zender één, sporza om 13u30.

7.Voetballiefhebbers
In maart worden de terugwedstrijden van de 1/8ste
finales van de championsleague gespeeld. Wie van
onze goeie belgen gaat door en wie ligt er
onherroepelijk uit?
Hier volgen enkele interessante wedstrijden:

a: Dinsdag 10 maart:
Leipzig-Tottenham Hotspur
Om 21u op zender vier.
Of Valencia - Atalanta

B: Woensdag 11 maart:
Paris Saint Germain- Borussia Dortmund
Om 21u op zender Q2
Of Liverpool- Atletico Madrid

C: Dinsdag 17 maart: Manchester City- Real Madrid De
wedstrijd begint om 21 op zender vier.
Of Juventus Turijn- Olympique Lyon
D: woensdag 18 maart: FC Barcelona-Napoli. De
wedstrijd begint om 21 op zender vier.
of Bayern Munchen- Chelsea.
Nog enkele om te lachen:
 De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de
papierversnipperaar. "Kan ik u helpen?", vraagt
een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe werkt dat
ding?".
"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier
en stopt het in de versnipperaar.
"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?"
 Een directeur zegt tegen zijn secretaresse: "Uw
hersenen zitten in uw vagina!". De secretaresse
gaat naar huis en de volgende dag belt ze naar
haar baas: "Sorry meneer de directeur ik kan
vandaag niet komen werken, want ik heb een
hersenbloeding."

8. bezinningshoekje

Vasten is luisteren
als je het vreemde woord
‘bekering’ hoort.
Vasten is de woestijn intrekken
proeven van sobere dingen
licht en water, wind en stilte.
Vasten is de voeten wassen
ook van halve vrienden
die je morgenvroeg al vergeten.
Vasten is een uurtje waken
bij mensen, het hart vol vragen
in nood, rond brood en dood.
Vasten is staande blijven
in rouw, in as
onder het kruis.

