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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 

30 oktober naar zondag 31 oktober verandert het uur. We 

draaien de klok terug van 3 uur naar 2 uur, dus we mogen een 

uur langer slapen! 

Oktober staat bekend voor ons jaarlijks familiefeest. We zijn blij 

jullie terug te mogen verwelkomen en te verwennen met 

heerlijke beenham.  
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1. Jarige bewoners in oktober  

Dinsdag 5 oktober    Baert Bertha    96 jaar 

Zaterdag 9 oktober   Bolliou Margaretha  86 jaar 

Zaterdag 9 oktober    Bosschaerts Francois  80 jaar 

Zondag 10 oktober   Vanherpe Agnes    71 jaar 

Vrijdag 15 oktober   Titeca Suzanne   86 jaar 

Zaterdag 16 oktober  Crepeele Simonne  87 jaar 

Woensdag 20 oktober  Devos Andrea   91 jaar 

Vrijdag 22 oktober   Ameel Agnes    89 jaar 

Zondag 24 oktober   Maddens Yvette   81 jaar 

Zaterdag 30 oktober  Decreus Agnes   93 jaar 

Zondag 31 oktober   Platteau Christianne   88 jaar 

 

 

 



2. Jarige personeelsleden in oktober 

Maandag   4 oktober   Petrova Alexandra  

Vrijdag  8 oktober  Arunthavarasa Nisha 

Vrijdag   8 oktober  Magdy Kamal Farag Sherif 

Dinsdag   12 oktober  Hamiaux Jessica 

Zaterdag   16 oktober  Walraedt Ann-Sophie  

Zondag  24 oktober  Lemahieu Melanie 

 

 

3. Overlijdens 

In de voorbije maand  hebben we met spijt in het hart afscheid 

moeten nemen van enkele bewoners van het 

woonzorgcentrum. Rust zacht, jullie blijven voor altijd in ons 

hart.  

 

In het Woonzorgcentrum “Wieltjesgracht” 

 5 september 2021 Dhr. Leuridan Lucien   K054 

 10 september 2021 Dhr. Teirlinck Jean     K143 

 23 september 2021 Mevr. Dejonckheere Paula K017 

 23 september 2021 Mevr. Mervilde Simonne  K216 



 

In het Dagverzorgingscentrum “Het Torrehof” 

 2 september 2021  Mevr. Herman Paula  

 

In de serviceflats “Ten Vesten” en “De Goudinnegracht” 

 6 september 2021 Dhr. Debouvere Gabriël 

 

      

 

 

 

4. Nieuwe bewoners 

We verwelkomen onze nieuwe bewoners en bewoners 

kortverblijf/herstelverblijf in huize Wieltjesgracht. 

 

De orchidee 

16 september 2021 Mevr. Louage Clara  K055 

 

 

 



De oase 

Geen nieuwe bewoners 

 

De linde 

2 september 2021 Mevr. De Wilde Marcelle K224 

 

5. Overzicht grote activiteiten 

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober: Familiefeest 

Naar jaarlijkse gewoonte gaat dit weekend ons familiefeest 

door. Er zal terug kunnen worden gesmuld van de warme 

beenham à volonté, de gebakken aardappelen en de groentjes.  

 

Werelddierenweek in Wieltjesgracht 

Deze week staan de dieren hier in ons woonzorgcentrum in het 

middelpunt. Wie wil mag een dier meebrengen om op bezoek 

te komen tijdens de namiddagactiviteit van 14u30 tot 16u. Om 

te zorgen dat ons woonzorgcentrum niet omgetoverd wordt tot 

een zoo, zijn de dagen verdeeld per dienst.    

 

- Dinsdag 5 oktober: De Oase  

- Woensdag 6 oktober: de Orchidee 

- Donderdag 7 oktober: de Linde 

 



Is het mogelijk indien jullie een dier willen brengen om de ergo 

van de dienst op de hoogte te brengen?  

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 29 oktober: Herdenkingsviering voor familieleden van 

overleden bewoners om 15u 

Op vrijdag 29 oktober gaat er een viering door ter 

nagedachtenis voor alle overleden bewoners van november 

vorig jaar tot nu. 

Deze dienst gaat door in de vroegere kapel op de hoek van de 

Lange Torhoutstraat.  

 

 

 

 

 

 

Voor de bewoners voorzien we een dienst in november. Meer 

info hieromtrent volgt nog.  



6. Voor de sportliefhebbers:  

WK Turnen (17-24 oktober) 

Een paar maanden na de Spelen keren de turners terug naar 

Japan voor de wereldkampioenschappen. In Kitakyushu 

wordt de vijftigste editie van het toernooi georganiseerd.  

 

7. Bezinningsmoment 

 

Wist je dat ? 

 

 

 

 

 

 

Tot de jaren 100-1100 werden de abdijen bevolkt door 

monniken, die de paternoster dagelijks gebruikten om zo’n 

150 psalmen in het Latijn op te zeggen. Door de behoefte 

aan extra werkkrachten werden er lekenbroeders 

aangetrokken die het Latijn niet machtig waren. Daarom 

baden zij 150 keer het Onzevader. Toen de Mariadevotie in 

de 13e eeuw plots een grote bloei kende, werden de 

onzevaders vervangen door weesgegroetjes.  



 

Oktober wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd. In 

Huize Wieltjesgracht willen we dit gebruik ook in ere 

houden en bidden deze maand per afdeling de rozenkrans. 

Achteraf is er gelegenheid tot het ontvangen van de 

communie. 

 

Dinsdag 12 oktober : De Linde  

Dinsdag 19 oktober : De Orchidee 

Dinsdag 26 oktober : De Oase 

Telkens om 10 uur.  

 

 

 

 

 


