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De eerste zomermaand is voorbij. We

konden reeds enkele dagen van

mooi zomerweer genieten, maar het

mocht gerust nog wat meer zijn.

Hopelijk heeft augustus nog wat

extra uren zon in petto!

We wensen jullie veel leesplezier!

 

Directie en medewerkers Residentie 

Marie-Astrid

Voorwoord
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Beste bewoners
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Proficiat !

Jarigen van de maand

Vermaut Jacqueline viert haar
verjaardag op 9 augustus en wordt  

op die dag 89 jaar!

Deprez Robert viert zijn
verjaardag op 11 augustus en wordt 

 op die dag 98 jaar!

Maertens Rosette viert haar
verjaardag op 30 augustus en wordt 

op die dag 94 jaar!
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Weerspreuken
 in augustus zure druiven, in oktober zoete wijn. 

Als het eerst in augustus gloeit,

 dan een lange winter bloeit.
 Is het warm en voorspoedig weer, 

 brengt augustus de eerste peer.
 In augustus regen, 

 geeft de wijnstok zegen
 

Begin augustus regenvlagen, 

 regen in de laatste dagen

 



WE VERWELKOMEN
GRAAG...
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Eggermont Willy heeft bij ons zijn
intrek genomen in kamer 51.

 

De Bon Yvette is 
welgekomen in kamer 45. 

Catteeuw Daniël heeft bij ons zijn
intrek genomen in kamer 47.

 



WE VERWELKOMEN
GRAAG...
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Decruyenaere Georgette heeft een
nieuwe thuis gevonden bij ons in

kamer 12.
 

Wij heten in kamer 54 Rubbens
Joseph van harte welkom. 
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VOOR ALTIJD IN
ONZE

GEDACHTEN 

Op 24 juni is Guido Knockaert
overleden. We wensen de familie veel

sterkte in deze moeilijke periode.

Op 16 juli is Mariette Vandesompele
rustig van ons heengegaan. 

 We wensen Robrecht en zijn familie
veel sterkte .



MEDEWERKERSINFO
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Op 1 augustus viert Margot Dhaenens haar
55ste verjaardag. 

Fernagut Nicole viert haar 64ste
verjaardag op 10 augustus. 

Op 17 augustus mag Katelijne Deraeve 41
kaarsjes uitblazen.

Ploae Michaela viert haar 40ste verjaardag
op 21 augustus. 

Onze zorgkundige Laura Bouten 
slaat binnenkort een nieuwe weg in.

We wensen haar veel succes
met haar nieuwe job. 

Elynn heeft besloten na haar
zwangerschap een nieuwe uitdaging

aan te gaan. Veel succes!



Het sterrenbeeld Leeuw is warmhartig en het
gulste van alle sterrenbeelden.

Leeuwen zijn hartstochtelijk en vechten voor wat
ze willen hebben. Leeuwen zijn betrouwbaar en

houden zich aan de afspraken.
Ze verwachten van anderen hetzelfde. Leeuwen
houden van het leven en maken anderen graag

aan het lachen.
Het sterrenbeeld Leeuw is eerlijk, nobel en heel

integer.
Leeuwen zijn moedig en zullen je nooit in de

steek laten.

| 9

HOROSCOOP VAN DE
MAAND
Leeuw
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DE
MOPJESHOEK
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Bezinning

Zee...

"Ik zet mezelf hier neer in 't zand, 
en luister naar de wind. 

Hier bij de zee die eeuwig ruist, 
ben ik een beetje kind. 

Hier ga ik op in het heelal,  
in 't zingen van de zee.

 
Hier ben ik net even iets meer,

dan de dingen die ik deed..."

Toon Hermans
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gaat er met de jaren niet meer uit...

Mijn naam is Joris Lernout. Ik woon sinds november 2019 samen met mijn vrouw in
WZC Residentie Marie-Astrid. Voor 't  Kanariepietje van augustus 
deelde ik graag een stuk van mijn levensverhaal met jullie.

Mijn curriculum-vitae. 
Ondanks de oorlogse- en naoorlogse jaren hebben va en moe mij een mooie en gelukkige
jeugd gegeven. Wij zijn lang kind mogen zijn. Na mijn plechtige communie heb ik lager
middelbaar gevolgd (Grieks-Latijn), maar dat lag mij niet 100 procent en ik belande in
mijn apenjaren. Ik ben in de voetsporen van mijn wijze vader getreden. Ik heb elektriciteit
en elektronica (in het vakjargon: zwakstroom en sterkstroom) geleerd. Via de praktijk,
een leercontract en vier jaar avondschool in het VTI Kortrijk. Ik heb er mijn diploma
gehaald met de thesis "Stroboscopische lichteffecten". 
Na mijn (schone) legerdienst heeft Diane mijn levenspad gekruist. We hebben ongeveer
drie jaar gevreeën zoals ze zeggen, zo is onze hechte en echte liefde geworteld. Na ons
huwelijk ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan en Diane heeft nog een tijdje les
gegeven als huishoudkundige. Ze heeft me vier mooie en verstandige kinderen gegeven. 
Ons levensmotto was: 10x0=0/10x10=100.
We hebben dag en nacht, wekedag en 's zondags gewerkt en ! leute ! gemaakt. 

Ik ben van mening: wat in je vel zit, 

EEN BLIK UIT HET
LEVEN VAN ...



Daarnaast wil ik ook enkele mooie
geschreven stukken poëzie van mijn vrouw
Diane hieraan toevoegen. 

De bouw aan onze dromen
 

Dromen van een thuis om in te wonen. 

Jij was de fundering, jouw beslissingen het cement gesteund door de

afwerking en mammies sterke band vol dromen en ideeën. 

Het warme nest werd stilaan opgebouwd zonder zorgen. 

Het werd gekoesterd, vandaag en ook nog morgen. 

Een geschenk voor het nageslacht dat ons rust en vrede gaf!
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Nu toekomst is, blijft de hechte band (ook met de aangeschetenen,

zoals wardje ons omvatte) als een feestelijke strik, nog steeds de

gebondenheid aanhalen, een lichtend voorbeeld uit een ver verleden,

een gratis copie.

De camillen branche...
 

Ooit poseerden jullie voor een groot portret om in de toekomst weer

te vieren hoe hecht jullie broers en zussen waren.
 

En als mooi gezin en hechte band, de dagen sleten in platse 20...

"van langen dissendag" tot "nolleke bolleke".
 



Woordzoeker
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DE SPELLETJESHOEK



Mandala kleurplaten zorgen voor ontspanning en
rust en brengen plezier aan jong en oud. Ze

helpen om te focussen. Laat je helemaal gaan en
kleur ze in met potloden of stiften!

MANDALA
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Sudoku

Oplossing:
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UIT DE OUDE DOOS

VAKANTIE 
IN DE TIJD 
VAN TOEN...

MET DE TENT...
 

NAAR DE ZEE..
 

AF EN TOE AL
MET HET

VLIEGTUIG...

LAAT JE
GEDACHTEN
MAAR EVEN

WEG
DWALEN

NAAR JOUW
VAKANTIES

VAN
VROEGER...
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Medische rubriek
Warme dagen, zorg dragen
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Terrasfeest
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DAAR ZIJN ZE DAN: DE VERSE
MOSSELEN!
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GENIETEN VAN EEN
FIETSTOCHTJE
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Lekkers uit de
keuken: 

Ontbijt en avondmaal op zondag en
feestdagen

zondag 1 augustus
ontbijt: rozijnenbrood

   avondmaal: mini notenbroodjes

    

zondag 8 augustus
ontbijt: gesuikerde sandwiches

   avondmaal: zachte bruine boerenpistolets

    

zondag 15 augustus
ontbijt: gesuikerde sandwiches

   avondmaal: koekenbrood

    

woensdag 22 augustus
ontbijt: suikerbrood

   avondmaal: assortiment mini broodjes

    

zondag 29 augustus
ontbijt: mini koffiekoek

   avondmaal: zachte bruine boerenpistolets


