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Voorwoord  

Oktober, dan kan je echt zien dat het herfst wordt. De bladeren worden bruin en beginnen 

af te vallen. Het wordt kouder, de dagen beginnen nu goed in te korten. Op de nacht van 

zaterdag 24 oktober naar zondag 25 oktober verandert het uur. We draaien de klok terug 

van 3 uur naar 2 uur, dus we mogen een uur langer slapen! 
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1. jarige bewoners in oktober  

Maandag 5 oktober  Meuleman Jean Marie  68 jaar 

Vrijdag 9 oktober   Bolliou Margaretha 86 jaar 

Zaterdag 10 oktober  Vanherpe Agnes  71 jaar 

Donderdag 15 oktober  Titeca Suzanne  86 jaar 

Vrijdag 16 oktober   Crepeele Simonne  87 jaar 

Dinsdag 20 oktober   Devos Andrea   91 jaar 

Vrijdag  23 oktober  Cuvelier Marie Thérèse  88 jaar 

Zaterdag  24 oktober   Notebaert Simonne  94 jaar 

Zaterdag  24 oktober   Maddens Yvette   81 jaar 

Vrijdag  30 oktober   Decreus Agnes   93 jaar 

Zaterdag  31 oktober   Platteau Christianne  88 jaar 

 

 

 



2. Jarige personeelsleden in oktober  

 

Denys Brigitte     zaterdag 3 oktober 

Petrova Alexandra    zondag 4 oktober 

Hamiaux Jessica    maandag 12 oktober 

Walraedt Ann-Sophie   vrijdag 16 oktober 

Persyn Marjon    vrijdag 16 oktober 

Verhelst Kim     maandag 19 oktober 

Jonathan Debever   donderdag 22 oktober 

Jorlen O’Farril Regla   donderdag 22 oktober 

Lemahieu Melanie   zaterdag 24 oktober 
 

3. overlijdens 

 

In de maand september hebben we geen overlijdens in 

het rusthuis.  

In het dagcentrum “het Torrehof” hebben we geen 

overlijdens in het rusthuis. 

 

 

 



4. nieuwe bewoners 
 

We verwelkomen onze nieuwe bewoners en 

bewoners kortverblijf in huize Wieltjesgracht. 

 

 

Orchidee 

 

Geen nieuwe bewoners 

 

De oase 

1 september    Kindt André  Kamer 126b 

 

De linde 

 

Geen nieuwe bewoners 

 

 

 



5. overzicht grote activiteiten 

 

Wegens het coronavirus kunnen er nog steeds tot onze 

spijt geen speciale activiteiten doorgaan in grote 

groepen. We proberen zo creatief mogelijk te zijn om 

aangename activiteiten te voorzien op de afdeling. 

 

6.Koersliefhebbers 

1) Alle belangrijke wegwedstrijden in de 

oktobermaand:  

Dit is hopelijk éénmalig en héél uitzonderlijk dat deze 

koersen zo laat op het jaar plaats vinden!! 

 De ronde van Italië:  

Van zaterdag 3 oktober, 3 weken aan een stuk tot 

zondag 25 oktober.  

Elke dag te zien om 15u. op eurosport. 



 Luik-Bastenaken-luik: zondag 4 oktober 

Rechtstreeks te volgen om 13u30 op sporza op 

zondag op de zender één.  

 Memorial Frank Vandenbroucke:  

Dinsdag 6 oktober om 14u30 op sporza op één. 

 Milaan-Turijn: 

 woensdag 7 oktober om 14u30 op eurosport. 

 

 Amstel Gold race: zaterdag 10 oktober 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

 Gent – Wevelgem: zondag 11 oktober 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

Ook de grote wedstrijden Memorial Rik Van 

Steenbergen en Parijs-Tours worden op deze 

zondag gereden. Daarvan krijg je ook een 

samenvatting na de wedstrijd van Gent 

Wevelgem. 

 



 Scheldeprijs Vlaanderen: Woensdag 14 oktober. 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

 De Ronde van Vlaanderen: zondag 18 oktober. 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

 De ronde van Spanje: 

Start op dinsdag 20 oktober en duurt drie weken 

tot en met 8 november. 

Elke dag te zien op sporza op één vanaf 14u30. 

 

 Brugge-De Panne: woensdag 21 oktober. 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

 Parijs-Roubaix: zondag 25 oktober. 

Vanaf 13u30 op sporza op zender één. 

 

2) Alle belangrijke veldritwedstrijden in oktober 

Let op! De veldritkalender kan nog veranderen! 

Een belangrijke oorzaak daarvan is de coronacrisis. 

Hierdoor hebben diverse Vlaamse en Nederlandse 



organisatoren besloten om geen veldrit te 

organiseren. 

Vanwege het coronavirus heeft de organisatie van de 

wereldbeker  ook besloten om in het seizoen geen 

wereldbekerwedstrijden buiten het Europees 

continent te houden. Hierdoor zijn er geen 

veldritwedstrijden in Amerika en Ierland. 

Sommige veldritten vallen samen op de zelfde dag van 

een grote wielerwedstrijd. Deze zullen dan na de 

uitzending van de wegwedstrijd op een later uur 

gereden worden of later uitgezonden worden. 

 Zaterdag 10 oktober: ethias poldercross in 

Meulebeke. 

Deze wedstrijd kan je volgen op VTM om 13u30 

voor de vrouwen en 15u voor de mannen. 

 Zondag 11 oktober: superprestige 

Gieten(Nederland). 

Deze wedstrijd kan je volgen op eurosport ( 



waarschijnlijk na de wegwedstrijd van Gent-

Wevelgem.) 

 Zaterdag 17 oktober: Ethias cross in Beringen. 

Deze wedstrijd kan je volgen op VTM, 13u30 de 

vrouwen en 15u de mannen. 

 

 Zaterdag 24 oktober: superprestige in 

Ruddervoorde.  

Deze wedstrijd kan je volgen op telenet of op 

proximus-tv, dat is op kanaal 11 om 13u30. 

 

 Zaterdag 31 oktober: DVV trofee: koppenbergcross 

in Oudenaarde. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één om 

13u30 de vrouwenwedstrijd, 15u. de 

mannenwedstrijd. 

 



6. Voetballiefhebbers 

De voetbalfanaten onder jullie kunnen weer hun 

hartje ophalen want het kampioenenbal is weer 

begonnen. Dit jaar doet Club Brugge al zeker mee, 

voor AA Gent is het nog afwachten tot ze zich 

voorbij Dynamo Kiev hebben gevochten. De loting is 

pa op 1 oktober, dus tegen wie ze gaan moeten 

spelen kan ik niet meedelen via dit boekje. Wat wel 

al zeker is, is dat de eerste wedstrijden plaats vinden 

op dinsdag  20 oktober en woensdag 21 oktober. 

 

Maar niet getreurd ook de rode 

duivels komen in actie: 

 Donderdag 8 oktober: België- Nieuw Zeeland 

Oefenwedstrijd: om 21u te zien op VTM!!!! 

 Zondag 11 oktober: Engeland- België 

Om 18u!!! te zien op VTM!!! 



 Woensdag 14 oktober: Ijsland – België 

Om 21u!!! te zien op VTM!!! 

7. Pastorale boodschap 
15 oktober is sedert enkele jaren uitgeroepen tot de dag van de spiritualiteit. Ieder jaar wordt aan 

die dag een bepaald thema gekoppeld. Dit jaar gaan we voor ‘tel je zegeningen.’ Met andere 

woorden : waar kunnen we – ondanks de coronacrisis waarin we ons nog steeds bevinden – 

dankbaar voor zijn?  

Dankbaar zijn heeft ook met wederkerigheid te maken. Zowel zorgverlener als zorgvrager kunnen 

deugd beleven aan het elkaar nabij zijn. Een tekst van Jean-Pierre Vermassen drukt dit mooi uit. 

Zorgen is altijd wederkerig 

 

Zorgen is geen eenrichtingsverkeer. Zorgen hoeft dat niet te zijn. 

Zorgen is wederkerig. Een weldaad voor zorgvrager én zorgverlener. 

Zo klinkt het lied van goede zorg:  

ik zorg voor jou en jij doet me stilstaan bij 

je wereld van pijn en ongemak, van doorzettingsvermogen in broosheid. 

  

Ik zorg voor jou en jij doet me in bewondering staan voor je moed, 

je geduld en je opgewektheid doorheen alles.  

Ik zorg voor jou en  

jij stimuleert mijn bestaan en inzet om goede zorg te verstrekken,  

om er te zijn voor jou.  

Je geeft mijn inzet zin en je schenkt me vreugde in mijn werk. 

  

Ik zorg voor jou en ik leef van je dankbaarheid en waardering.  

Nu ik voor je zorg, luister jij ook naar mij, zorgverstrekker:  

naar mijn eigen verhaal van broosheid, naar het verhaal van mijn werkdruk en stress. 

  

In zorg zijn we samen: in wel en wee, in broosheid en kracht, in geven en nemen. 

Goede zorg is wederkerig, het is schenken en ontvangen. 

Wat een zegen! Wat een zaligheid! 

 


