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Eindejaarsfeesten
 door de jaren heen



VOORWOORD

Beste lezer,

Het jaar loopt op zijn einde. Met december zijn we terecht gekomen in de eindejaarsperiode 

en straks ook de feestperiode. Hoe het dit jaar zal verlopen, is nog even afwachten omwille van 

de huidige cijfers. Ik doe alvast een warme oproep om de standaardmaatregelen en richtlijnen 

te respecteren om zo goed mogelijk van deze periode te kunnen genieten. Ik wil hierbij ook 

respect vragen voor onze medewerkers en ook voor onze vrijwilligers die er hier in huis helpen 

op toezien. Samenwerking om alles zo normaal mogelijk te laten lopen blijft belangrijk!

In dit huiskrantje brengen we jullie graag wat verhalen over de eindejaarsfeesten: hoe werd dit 

vroeger gevierd ten opzichte van nu? Hoe vieren ze dit in andere landen? Een aantal bewoners 

en medewerkers brengen hun verhaal.

We blikken ook met grote dankbaarheid terug op het feit dat we een aantal medewerkers in 

de bloemetjes mochten zetten omwille van hun aantal jaren (tot wel 35 jaar!) dienst in onze 

organisatie. Oprechte dank voor jullie dagelijkse inzet! 

Tot slot vraag ik graag nog even jullie aandacht voor het warmste ontbijt.  

Bestellen kan nog tot 5 december.

Veel leesplezier en geniet  

- op een veilige manier - 

van de eindejaarsperiode!

Mieke Vandeputte, 
directeur
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EVEN STILSTAAN BIJ

ADVENT - TIJD VAN VERWACHTING
Meer dan ooit kijken wij uit naar een hoopvolle toekomst, naar licht in ons leven. 

Advent beleven is eigenlijk niets anders dan ‘groeien naar licht’.

Het is uitzien naar de komst van Jezus, 

die ‘het Licht van de wereld’ wordt genoemd.

Vier weken lang mogen wij open komen

voor het Licht dat ons op zoek laat gaan

naar het mooiste in onszelf, 

naar onze eigenlijke bestemming,

naar het antwoord op onze diepste levensvragen.

Ga je mee? 

Nikolaas Devynck o.s.b.

Als al wat rond Kerstmis onzeker lijkt,

laat ons dan terug kijken naar de eenvoud van de stal, naar Maria, Jozef en Jezus. 

Ja, er kwam bezoek, er waren engelen, er blonk een ster.

Er kwamen goede herders en zelfs wijzen uit het Oosten.

Ze hadden allen hun geschenken mee.

En hoe zal het bij ons zijn…?

Als al wat rond Kerstmis onzeker lijkt, 

Ontwaak dan in ons de heldere verwondering voor uw komst, 

die niemand kan tegenhouden, waar dan ook!

IK KOM, zegt de Heer,

Wees zeker, ik kom en ik ben er al 

Ik ben met jou, ik ben achter jou, ik ben voor jou 

Ik ben in jou, want daar word ik geboren…..

Deze hoopvolle boodschap moge ons begeleiden.

 

Op vrijdag 24 december is er om 09.30 uur 

een mooie Kersteucharistieviering in de kapel 

opgeluisterd met stemmige kerstliederen. 

Alle bewoners zijn van harte welkom! 

Aan allen Zalig Kerstfeest
en Gelukkig Nieuwjaar!
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VAN ALLES WAT
WEST-VLAAMSE LUKKEN
De benaming “West-Vlaamse lukken” komt van “geluk wensen”. In West-Vlaanderen worden 

deze harde wafeltjes traditioneel met nieuwjaar geschonken om elkaar geluk te wensen. Kom 

hier alles te weten over deze lekkernij.

De West-Vlaamse gelukswafel
Vroeger bakten huismoeders in West-Vlaanderen rond 

nieuwjaar boterwafels als geschenk voor familie en als 

geluksbrenger voor het nieuwe jaar. Daarom kregen ze de 

naam ‘lukken’, geluk wensen.

Het deeg werd met de hand gemaakt van bloem, kristalsuiker, 

eieren, boter en zout. Na een nacht rusten op een koele plek 

werden de wafeltjes gebakken op de Leuvense stoof in een 

speciaal ovaalvormig ‘lukken wafelijzer’ met ruitjespatroon.

Biscuiterie Destrooper 
Met nieuwjaar bakten in West-Vlaanderen niet alleen huismoeders lukken. Jules Destrooper ging 

in 1890 al aan de slag met het recept.

Jules Destrooper, bakker en handelaar

Tweede helft van de negentiende eeuw, Jules Destrooper, gepassioneerd 

bakker te Lo en handelaar in Oosterse en Afrikaanse specerijen, slaagt 

erin om tot een unieke bereiding te komen voor zijn amandelbrood. Hij 

combineert hierbij de allerbeste exotische kruiden met de traditionele 

plaatselijke ingrediënten. Succes laat niet op zich wachten en reeds in 1886 

wordt Biscuiterie Destrooper een feit.

Jules Destrooper gaat op dit elan verder en ontwikkelt in navolging van zijn amandelbrood nu 

ook een eigen uniek recept voor de traditionele Westvlaamse "nieuwjaarswafels". 
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Opnieuw worden uitsluitend puur natuurlijke 

ingrediënten gemixt met een keur aan 

specifieke kruiden die de smaak zo uniek 

maken. Weer niet zonder succes. Gelanceerd 

in 1890 ontvangt hij op het salon van de 

voedingsindustrie in 1929 en 1931  een 

gouden medaille voor dit product. Vandaag 

worden deze wafels nog steeds volgens zijn 

(geheim) traditioneel familierecept gemaakt.

Naar Parijs

Rond 1911 nam het bedrijf, onder leiding 

van zoon Jules Destrooper Junior, deel aan 

de voedingsbeurs in Parijs, waar de eerste 

prijs werd behaald voor het amandelbrood. 

Die erkenning zette de koekjesfabriek ook 

buiten België op de kaart en na de tweede 

wereldoorlog slaagt Jules Junior er samen 

met zijn zonen Jean en Hubert in zijn 

producten uit te voeren naar de Verenigde 

Staten en Japan. In dezelfde periode worden 

er twee klassiekers toegevoegd aan het 

assortiment: de Parijse wafel en de Speculoos.  

Door de generaties heen blijft de biscuiterie 

nieuwe koekjes ontwikkelen en wordt de 

export verder uitgebreid. 

De ultieme (binnenlandse) erkenning komt 

er in 1999. Dan wordt Biscuiterie Jules 

Destrooper hofleverancier voor het Belgische 

koningshuis. Een titel die ze nog steeds dragen.

Familie Vandermarliere 
verzekert de toekomst
In 2015 wordt Jules Destrooper overgenomen 

door de familie Vandermarliere. Deze 

zet meer dan ooit in op de groei en 

professionalisering van het bedrijf. Vandaag 

bevat het assortiment 19 soorten en is drie 

kwart van de productie bestemd voor export. 

De koekjes zijn te verkrijgen in een tachtigtal 

landen, van Japan tot in de Verenigde Staten 

en Zuid-Amerika. 

De originele Jules Destrooper recepten 

blijven tot op vandaag een goed bewaard 

geheim, maar voor alle koekjes worden alleen 

de puurste ingrediënten gebruikt. Concreet 

betekent dit dat er geen gebruik gemaakt 

wordt van bewaarmiddelen, kleur- en 

kunstmatige smaakstoffen.

Feest
Anno 2020 viert de iconische Jules 

Destrooper Natuurboterwafel z’n 130e 

verjaardag. En bij een verjaardag horen 

uiteraard confetti én slingers. Ter gelegenheid 

van deze heugelijke gebeurtenis werden 

de Natuurboterwafels uitgedost in een 

feestelijk jasje en kregen ze speciaal voor hun 

verjaardag een aangepaste feestverpakking. 

Met jawel: confetti en slingers. 



VAN ALLES WAT6

DEMENTIE
Een op vijf mensen krijgt dementie. De kans dat 

je in het dagelijkse leven of in je beroepsleven 

in contact komt met iemand met dementie 

is dus groot. Weten wat dementie is en hoe 

je je communicatie kan aanpassen, is van 

groot belang en zorgt ervoor dat mensen met 

dementie kunnen blijven deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 

Vlaamse Werkgroep van mensen met dementie 

organiseren een e-learning. Daarin komen 

mensen met dementie zelf aan het woord en 

krijg je concrete communicatietips.

Deze e-learning is bedoeld voor iedereen 

die niet in de zorgsector werkt en in het 

(beroeps-)leven in contact komt met 

mensen met dementie. De vorming duurt 

ongeveer 40 minuten, kan je thuis van 

achter je computer volgen en kost je 

slechts 5 euro. Je kan starten, stoppen 

en hervatten op het moment dat jou het 

beste uitkomt. 

Inschrijven kan via deze website:  

https://infocentrum.dementie.be/

product/e-learning-omgaan-met-

dementie/

VAN ALLES WAT
BEZOEK AAN DE  
KLEUTERSCHOOL 
VAN 'DE PENITENTEN'
Dinsdag 28 oktober 2021 ging ik samen met 

Rosette op bezoek in de kleuterschool van 

de Penitenten. Rosette heeft daar zelf jaren 

lang les gegeven aan kleutertjes.

Met het mooie weer gingen we te voet. 

Hoewel ik een rolwagen meehad, wilde 

Rosette daar niks van weten: “Wat zouden 

ze wel denken in de school als ze in een 

rolwagen toekwam!”

We werden opgewacht door de directrice 

die ons een rondleiding gaf. Rosette kende 

het gebouw nog hoewel er ondertussen erg 

veel verbouwingen gebeurd zijn. Ze keek wel 

haar ogen uit naar de leuke inrichting van de 

kleuterklassen.

In elke klas werden we hartelijk onthaald door 

de verschillende leerkrachten die Rosette 

nog kenden. Een leerkracht zong samen met 

de kindjes en met Rosette “Op een grote 

paddestoel”.

Rosette genoot zichtbaar. Op de terugweg raakte 

ze niet uitgepraat over het aangename bezoek.

We hebben met de directrice afgesproken dat 

we in het voorjaar een kleuterklas uitnodigen 

naar het woonzorgcentrum om samen met de 

kleuters een knutselactiviteit te doen.



VAN ALLES WAT 7

DE KERSTSTER
Waarom krijgt deze mooie 

plant de naam 'Kerstster'? 
Het verhaal gaat dat een arm kindje dat 

de nacht van Kerstmis geen cadeau kon 

kopen voor Jezus Christus. Om toch 

iets te kunnen geven, had het kindje wat 

plantjes en onkruiden geplukt in een 

wegberm en daar een klein boeketje 

van gemaakt. Aan het kindje was verteld 

dat een liefdevolle gift aanvaardbaar 

was in Gods ogen. 

 

Eenmaal in de kerk, begon het boeket 

gemaakt van onkruiden, te bloeien 

met rode en groene bloemen. De rode 

bloemen van het 'onkruid' bloeiden op 

in de vorm van sterren. De Drie Wijzen 

werden naar eigen zeggen naar kindje 

Jezus geleid door een heldere ster in de 

hemel. De Christelijken beschouwden 

deze plant als een kerstwonder. De 

kerstster wordt door zijn geschiedenis 

veel verkocht in de dagen rond kerst, 

vaak is deze plant ook alleen maar 

tijdens deze feestdagen te krijgen.

De kerstster wordt voor Kerst vaak in 

huis gehaald om de tafel te versieren, 

maar vliegt in januari meestal de 

vuilbak in. Zonde, want met de juiste 

verzorgingstips kun je nog lang van 

deze prachtige plant genieten! 

Bescherm ze tegen de kou en tocht

Als een kerstster haar bladeren laat 

vallen, is dat meestal te wijten aan kou 

en tocht. De uit Mexico afkomstige plant 

heeft daar namelijk een hekel aan. Thuis 

heeft de kerstster graag een licht, 

tochtvrij plekje zonder direct zonlicht bij 

een temperatuur van 15 tot 22 graden.

Tips bij de aankoop van een kerstster

• Let er al bij de aankoop op dat de kerstster 

op een warme en tochtvrije plek staat. 

Planten die bij de deur van de winkel of zelfs 

buiten worden verkocht, hebben meteen al 

een kleinere overlevingskans dan sterren die 

er in de winkel warmpjes bijstaan.

• Ook op weg naar huis moet de plant 

worden beschermd tegen kou en tocht. 

Wikkel haar dus goed in papier en neem 

haar zo snel mogelijk mee naar huis.

• Controleer bij aankoop de vochtigheidsgraad 

van de wortels worden: te nat is ongezond.

Water geven: niet te veel en niet te weinig

Kerststerren doen het uitstekend als  je ze 

regelmatig voorzichtig wat lauw water geeft. Als de 

wortels uitdrogen, laat de plant haar bladeren vallen. 

Maar als ze daarna weer water krijgt, herstelt ze 

zich meestal. Bij te veel water is de kerstster minder 

vergevingsgezind: de bladeren worden geel en 

vallen af, de wortels beginnen te rotten en in het 

ergste geval geeft de plant compleet de geest.

Plantenvoeding is tijdens de bloeitijd niet nodig. Is 

de plant uitgebloeid, dan volstaat het om eenmaal 

per maand wat kamerplantenvoeding bij het 

gietwater te doen.

De plant opnieuw aan de bloei krijgen

Na de bloei vallen de kleurige schutbladen af en 

verandert de kerstster in een weelderige bladplant. 

Om ervoor te zorgen dat de kerstster weer stipt 

rond de feestdagen haar kleurige schutbladen 

ontwikkelt, moet ze eerst minstens acht weken 

lang veertien uur per dag in het pikdonker staan.

Zelfs de kleinste hoeveelheid licht tijdens die 

donkere periodes zorgt ervoor dat de plant niet tot 

bloei komt. Het is dus wel mogelijk om de kerstster 

opnieuw in bloei te krijgen, maar het is heel wat 

eenvoudiger om rond de feestdagen een nieuwe 

plant aan te kopen. 



VAN ALLES WAT8

FEESTEN DOOR DE JAREN HEEN, 
DE WERELD ROND
Het thema van ’t Gasthuyzeken van december 2021 is “Feesten door de jaren heen, de wereld 

rond.” We zijn benieuwd naar de verschillende manieren van feestvieren rond het eindejaar in 

verschillende landen, de specifieke tradities en gewoontes, … Daarom laten wij graag enkele 

bewoners, gasten en personeelsleden aan het woord.

Venistela Vensilas  
(zorgkundige De Wingerd)

Vanwaar ben je 

afkomstig? 

Ik kom uit Sri Lanka.

 

Zijn er specifieke 

tradities of gewoontes 

in jouw geboorteland 

rond eindejaar?

Om middernacht gaan 

we in traditionele 

klederdracht naar de 

kerst- en nieuwjaarsmis. 

Daarna gaan we samen 

naar het huis van de grootouders. 

 

Lukt het jou om enkele tradities van je 

geboorteland ook hier voort te zetten? 

Welke gewoontes mis je het meest?

Ik mis de ganse familie en het naar de 

grootouders gaan om middernacht.

 

Wat vind je van de manier waarop de 

eindejaarsfeesten in België gevierd worden? 

Net zoals in België nodigen wij ook vrienden 

uit, geven we cadeautjes en eten we typische 

traditionele gerechten. Wij sturen wel geen 

kerstkaartjes.

 

Wat wens je voor 2022?

Gelukkig zijn en bij familie en vrienden kunnen 

zijn. Volgend jaar ga ik naar Sri Lanka en trouw 

ik met mijn vriend. 

Yana Slavova (hotelmedewerker)

 

Vanwaar ben je afkomstig? 

Ik kom uit Bulgarije en woon al 12 jaar in 

België.

Zijn er specifieke tradities of gewoontes 

in jouw geboorteland rond de 

eindejaarsfeesten?

De tafel op kerstavond is ‘mager’. De 

gerechten zijn vleesloos en meestal zeven in 

getal. Het is traditie om carolers (= zangers) 

op bezoek te krijgen. Caroling wordt 

uitgevoerd op kerstavond en kerstochtend. 

Zij zingen liedjes over gezondheid en een 

goede oogst.

1 januari – survakane is een lichte klap op 

de rug met een kornoeljestok vergezeld 

van goede wensen. Dit wordt gedaan door 

jonge kinderen.

Lukt het jou om enkele tradities van je 

geboorteland ook hier voort te zetten? 

Welke gewoontes mis je het meest?

Ik volg onze tradities maar wat aangepast 

aan België. Toch mis ik ‘thuis’, de kerstsfeer, 

vrienden en het samenzijn.

 

Wat vind je van de manier waarop de 

eindejaarsfeesten in België gevierd worden?

Ik vind geen verschillen in de viering van 

deze feestdagen.

Wat wens je voor 2022?

Gezond blijven en van het leven genieten.
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Magda Depeser
(gast DVC)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten 

bij jou op? Hou je van deze periode van het 

jaar? 

Warm, familiaal, gezelligheid.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

We gingen als kind naar de meter en peter 

voor een stuk taart samen met de familie.

Op oudejaarsavond kregen we allemaal een 

cadeautje.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren 

er vroeger specifieke gerechten of 

dranken die naar jaarlijkse traditie op tafel 

kwamen? 

Rosbief stond steevast op het menu en 

als dessert een kerststronk. Bij het eten 

dronken we witte wijn.

Waren er tradities die je als gezin of familie 

in ere hield? Wat zijn je herinneringen 

hieraan? 

De jongste mocht altijd eerst zijn of haar 

nieuwjaarsbrief voorlezen en daarna een 

pakje kiezen onder de kerstboom.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu 

beter? 

De kinderen zijn groot geworden. De 

ervaring is hierdoor anders.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je 

naasten? 

Een goeie gezondheid voor iedereen. 

Succes op school voor de kleinkinderen.

Marie-Louise Sohier 

(gast DVC)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar? 

Een warm gevoel want we waren 

met 14. Kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen kwam hun 

nieuwjaarcenten halen.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Mijn broer en ik gingen ‘nieuwjaren’ bij metje. 

We moesten daarvoor door modderstraten 

en kregen dan elk 20 Belgische frank (= 0,50 

Eurocent) en waren héél content daarmee.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?  

‘Koekestuutjes’ met boter en charcuterie was 

iets waar jaarlijks op het menu stond.

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan? 

Samen met tante Maria, mijn broer en zijn 

dochter Lena gingen we elk jaar naar de 

middernachtmis. 

Als kind schreven we elk jaar een 

nieuwjaarsbrief en gingen die dan voorlezen 

bij ons metje.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter? 

Dat we door corona niet meer zoveel samen 

kunnen zijn.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Een goed boerenjaar, een goede gezondheid. 

Voor mezelf wens ik om meer samen te 

kunnen zijn met vrienden en familie.
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Odette (bewoner Emmaüs)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij jou op? 

Hou je van deze periode van het jaar? Wij vieren/vierden 

de eindejaarsfeesten altijd met de familie. Die periode 

omschrijf ik altijd als ‘echte’ familiedagen. De goeie 

tijden met familie vieren. Ik vind dat kerst zeker moet 

blijven bestaan, het brengt de familie dichter bij elkaar.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een kerst- of 

nieuwjaarsfeest.

Mijn mama was een goeie kok en maakte altijd vers eten. 

We kweekten zelf kippen en konijnen om daar dan met 

kerst allemaal samen van te genieten. In die tijd was het 

zo dat je een persoonlijk cadeau maakte voor iemand en 

niet zomaar iets kocht. We waren altijd heel dankbaar.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er vroeger 

specifieke gerechten of dranken die naar jaarlijkse 

traditie op tafel kwamen? Soms werd er weleens eten 

uitgewisseld met kennissen en mensen uit te straat. Je 

maakte er anderen blij mee en zo stond er elk jaar wel 

een speciaal gerecht op tafel. Bij ons in de familie was 

het de gewoonte dat de vrouwen de volledige maaltijd 

voorbereiden (kippen pluimen, groenten kuisen, ….)

Waren er tradities die je als gezin of familie in ere hield? 

Wat zijn je herinneringen hieraan? 

Toen ik jong was, hielp ik mijn mama altijd in de keuken 

met het voorbereidingswerk. Op een dag heb ik dat 

werk overgenomen en zette ik de traditie verder om 

eten te maken voor de ganse familie. Ik maakte altijd een 

gevulde kalkoen klaar. En eerlijk, het bespaarde mij een 

hoop werk. Mijn dochter en ik maakten ook zelf de taart. 

Ondertussen zet mijn dochter de traditie verder, ze kan 

bakken als de beste. De mannen kozen vroeger voor een 

‘druppel’ in plaats van taart.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond kerst en 

nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Alles verandert en wij moeten mee.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Dat iedereen gezond mag blijven en een boodschap: 

‘we staan allemaal samen sterk’. 

Alice Depuydt (gast DVC)

Welk gevoel roepen de 

eindejaarsfeesten bij jou op? Hou 

je van deze periode van het jaar? 

Het is een leuke periode waarbij 

de kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen komen.

Beschrijf je vroegste 

herinnering aan een kerst- of 

nieuwjaarsfeest.

We vierden vroeger enkel met 

ons gezin. Mijn grootouders heb 

ik nooit gekend.

Bij feesten hoort vaak ook eten. 

Waren er vroeger specifieke 

gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel 

kwamen?  

Meestal was het koude schotel als 

voorgerecht. Het hoofdgerecht 

was kalkoen of koetong.

Waren er tradities die je als gezin 

of familie in ere hield? Wat zijn je 

herinneringen hieraan? 

Samen met ons gezin zijn we vele 

jaren naar de middernachtmis in 

Kemmel geweest.

Wij stuurden ook kerst- en 

nieuwjaarskaartjes.

Tijden veranderen. Welke 

gebruiken rond kerst en nieuw 

mis je of wat vind je nu beter? 

Vroeger was er meer gedaan in 

familiekring. Nu is dat meer in 

vriendenkring en dat is jammer.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor 

je naasten? 

Dat we allemaal gezond mogen 

blijven.
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Maria Bisschop 

(bewoner Emmaüs) 

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten 

bij jou op? Hou je van deze periode van het 

jaar?

Zeer leuke periode omdat de familie dan 

weer bij elkaar is.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

We vierden dit samen met de familie maar 

niet ieder familielid kan erbij zijn. 

Met kerst en nieuwjaar kregen we niet veel 

cadeautjes.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken 

die naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen? 

Tijdens de feestdagen werd er veel wijn 

gedronken en elk jaar aten we wat anders. 

Er was geen specifiek gerecht.

Waren er tradities die je als gezin of familie 

in ere hield? Wat zijn je herinneringen 

hieraan?  

We gingen met de familie naar 

de middernachtmis. We stuurden 

kerstkaartjes en de kinderen schreven een 

nieuwjaarsbrief.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu 

beter?

De feestdagen worden nu minder gevierd 

met familie. De jeugd gaat meer weg en 

brengt deze dagen door met vrienden.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je 

naasten? 

Dat we nog goede en gezonde jaren 

mogen hebben met elkaar.

Marie-Louise Dedeyne  

(bewoner Emmaüs)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar? 

Ik heb heel goede herinneringen aan de 

eindejaarsfeesten want dan komen mijn 

kinderen en kleinkinderen.

Elk jaar met kerst speel ik kerstliedjes op de 

piano. Dat is een oude traditie die ik tot op 

vandaag nog altijd doe.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Ik herinner mij nog goed de kerstdagen die 

we vierden met mijn ouders en broer. Elke 

kerst kregen wij als cadeau een appel uit 

chocolade.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen? 

Ik eet heel graag vis en was dan ook altijd 

heel tevreden met de kleine vishapjes op 

kerstavond. Daar dronk ik dan een witte 

martini bij. Als hoofdgerecht was het dan 

meestal koude schotel met patatjes. En als 

dessert allemaal kleine taartjes (petit-fours).

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan? 

Ik stuurde elk jaar kerstkaartjes en dat doe ik 

nog steeds. Ik hield ook alle kerstkaartjes die 

ik kreeg van vrienden en vriendinnen bij. 

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Er is niet zoveel veranderd in vergelijking 

met vroeger. Ik kan en mag nog altijd mijn 

kerstliedjes spelen op de piano.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Ik wens iedereen veel geluk en dat jullie 

allemaal zo oud mogen worden als ik.
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Marie-Louise Vanengelandt 
(bewoner Emmaüs)

Welk gevoel roepen de 

eindejaarsfeesten bij jou op? Hou je van 

deze periode van het jaar? 

De goeie oude tijd.

Beschrijf je vroegste herinnering aan 

een kerst- of nieuwjaarsfeest.

Mijn 2 zussen en ik zetten vroeger altijd 

de kerstboom en versierden hem dan 

met ballen in verschillende kleuren. We 

vierden kerst en nieuwjaar altijd thuis 

met de ganse familie.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren 

er vroeger specifieke gerechten of 

dranken die naar jaarlijkse traditie op 

tafel kwamen? 

Er was altijd van alles om te eten. Ikzelf 

ben geen fan van ‘zware’ dranken en 

hield het meestal bij fruitsap of soms 

eens een glaasje witte wijn.

Waren er tradities die je als gezin 

of familie in ere hield? Wat zijn je 

herinneringen hieraan? 

Ik ben zelf nooit naar de 

middernachtmis geweest. Ik moest 

overdag al genoeg naar de kerk.

Zelf heb ik nooit nieuwjaarsbrieven 

geschreven maar mijn kleinkinderen wel 

en die lezen die nu voor.

Erna Vandamme
(bewoner Emmaüs)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar?

Ik word gelukkig van kerstdag, ik hou van de 

sfeer.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Mijn vroegste kerstherinnering is dat wij 

als kind naar mijn grootouders gingen en 

daar kerstdag vierden. Dat was echt een 

familiemoment met hapjes en een drankje. 

Wij kregen toen al cadeaus, meestal waren 

dat stiftjes, …

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen? 

Mama zorgde voor het eten. Als voorgerecht 

was er soep en voor het hoofdgerecht had 

je keuze tussen rosbief of varkensgebraad. 

De mannen dronken daar soms een Picon of 

Ricard bij. Als dessert was er taart.

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan?

Ik schreef vroeger al nieuwjaarsbrieven en 

kerstkaartjes. Ik stuurde die naar familie en 

vrienden en kreeg er dikwijls een hoop terug.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Ik vind de sfeer niet meer zo top als vroeger.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Dat het iedereen goed gaat en ik wens 

iedereen een goede gezondheid. 
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Martha Huys 
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten 

bij jou op? Hou je van deze periode van het 

jaar?

Gezellige periode die je samen met je 

familie doorbrengt.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Samen zijn met iedereen die je lief hebt. 

Cadeautjes geven en krijgen hoorde daarbij.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken 

die naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Alles wat lekker was kwam bij ons op tafel 

met daarbij een goed glas wijn.

Waren er tradities die je als gezin of familie 

in ere hield? Wat zijn je herinneringen 

hieraan?

Samen zitten tijdens deze dagen was heilig. 

Er werden ook kerstkaartjes uitgewisseld.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu 

beter?

Mijn familie, dat we dit niet meer samen 

kunnen vieren.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je 

naasten? 

Een gelukkig nieuwjaar. 

Marie-Thérèse
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar? 

Een hele leuke periode, maar dit wil dan 

zeggen opnieuw een jaartje ouder worden in 

het nieuwe jaar.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

We vierden deze feesten met familie. Op 

Kerstmis gaven we cadeautjes aan elkaar.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Rosbief was één van onze favoriete gerechten 

met deze feestdagen.

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan?

Na het feesten, gingen we met ons gezin naar 

de middernachtmis. 

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Sfeer en gezelligheid. Nu vieren veel mensen 

dit ook met vrienden maar in onze tijd was dit 

enkel met familie.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Een goede gezondheid, dat is het 

belangrijkste.

VOGELKOOIEN GEZOCHT
Wie heeft nog een vogelkooi (van kanarievogel, parkiet,...) staan die hij/zij 

niet meer gebruikt en wil deze uitlenen voor een projectje in ons woonzorgcentrum?

Je kunt deze afgeven aan de receptie van Emmaüs. Alvast hartelijk bedankt!
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Lucienne Deroo
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten 

bij jou op? Hou je van deze periode van het 

jaar?

Het belangrijkste met Kerst en Nieuwjaar is 

samen komen met de familie, samen met 

mijn broers en zussen.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Een goed mondje eten en een glaasje 

drinken. Cadeautjes geven was geen mode.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken 

die naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Met Kerstmis aten we meestal kalkoen of kip 

en met Nieuwjaar rosbief.

Waren er tradities die je als gezin of familie 

in ere hield? Wat zijn je herinneringen 

hieraan?

Als het weer niet te slecht was, gingen we 

naar de middernachtmis. Thuis zongen we 

veel kerstliederen. 

De kinderen lazen hun nieuwjaarsbrief voor 

en kregen dan een centje.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu 

beter?

Vroeger vierden we dat veel kleinschaliger, 

gewoon onder familie.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je 

naasten? 

Een goede gezondheid en vrede 

in de hele wereld.

Denise Deraedt
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar?

Vroeger werd er wel een kerstboom in huis 

gezet maar de straten waren veel minder 

versierd. Ik vind deze periode wel gezellig en 

sfeervol.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Kerst en Nieuwjaar vierden we met ons gezin. 

Er werden cadeautjes gegeven maar ze waren 

zeker niet duur.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken 

die naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen? 

Met Kerstmis aten we meestal kalkoen en 

als dessert een kerststronk. Met Nieuwjaar 

dronken we een glaasje schuimwijn om het 

nieuwe jaar te vieren.

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan?

Naar de middernachtmis ben ik zelf nooit 

geweest. Met Kerstmis ging ik wel naar de 

mis. De kinderen van de parochie brachten 

dan het kerstverhaal. De kinderen lazen hun 

nieuwjaarsbrieven voor die ze op school 

hadden geschreven.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

De gezellige sfeer en versiering van nu is veel 

meer en beter dan vroeger. De cadeautjes zijn 

nu ook veel waardevoller dan vroeger.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Voor iedereen een goede gezondheid 

en een gelukkig 2022 gewenst.



Andre Debruyne
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar?

Een leuke en drukke periode voor mij als 

kok. Er kwamen ongeveer 80 mensen eten, 

merendeels Fransen.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Tijdens deze periode stond ik in de keuken 

om de mensen te voorzien van een lekker 

feestmaal.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Ik deed steeds een grill-menu. Mensen 

mochten zelf hun vlees meebrengen en ik 

maakte dit dan klaar (specialiteit)

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan?

Ik was misdienaar, ook tijdens de 

middernachtmis. Ik schreef nieuwjaarsbrieven 

naar o.a. mijn peter. Een mooie traditie die 

zeker in stand moet gehouden worden.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Vroeger moest iedereen naar de mis gaan, 

nu is dat helemaal weg. Vroeger waren de 

mensen tevreden met een kleinigheid. Nu zijn 

alle mensen luxe gewoon.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Eenvoudig overeen komen met elkaar. 

Herman Lebbe
(bewoner OLV Gasthuis) 

Welk gevoel roepen de eindejaarsfeesten bij 

jou op? Hou je van deze periode van het jaar?

Wij hebben geen kinderen en maakten het 

gezellig onder ons tweeën.

Beschrijf je vroegste herinnering aan een 

kerst- of nieuwjaarsfeest.

Toen ik 10 à 11 jaar was, hadden wij niet veel 

reden tot feesten. Het waren oorlogsjaren. Er 

moest gespaard worden.

Bij feesten hoort vaak ook eten. Waren er 

vroeger specifieke gerechten of dranken die 

naar jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Esther, mijn vrouw, bestelde altijd eten bij de 

traiteur.

Waren er tradities die je als gezin of familie in 

ere hield? Wat zijn je herinneringen hieraan?

Mijn vrouw en ik gingen altijd naar de 

middernachtmis. Als kind schreef ik 

nieuwjaarsbrieven en was ik tevreden met het 

cadeautje dat ik kreeg.

Tijden veranderen. Welke gebruiken rond 

kerst en nieuw mis je of wat vind je nu beter?

Wij vierden het liefst thuis feest. We waren 

daar meer op ons ‘gemak’ dan op restaurant.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je naasten? 

Aan allen een goede gezondheid. Dat blijft 

het belangrijkste.
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VAN ALLES WAT
WINTERSE 
GEZELLIGHEID
December.. Ook al wordt het buiten 

kouder bij ons is dit een maand vol 

warmte, licht en gezelligheid met als 

kers op de taart de feestdagen. Met de 

start van de Advent zien we in aanloop 

naar Kerstmis de eerste kerstbomen en 

kerstlichtjes verschijnen op straat. Ook 

in het OLV GASTHUIS maken we van 

december een gezellige maand waarin 

we samen vieren, gelukkig zijn en vol 

spanning toeleven naar Kerstmis. Omwille 

van corona blijven we hier en daar nog 

beperkt, maar we proberen telkens goede 

alternatieven te voorzien!

De grote kindervriend
Vooraleer we de kerstsfeer 

binnenbrengen, starten we de maand met 

het bezoek van Sinterklaas. Ook dit jaar 

kunnen we de kinderen jammer genoeg 

niet uitnodigen. De Sint brengt wel wat 

lekkers naar alle bewoners!

Maandag 6 december zijn alle bewoners 

welkom op het gezamenlijk avondmaal 

We blijven in thema en eten lekkere 

sinterklaaskoeken met verse warme 

chocolademelk. Smullen! 

Kerst
Na de doortocht van de Sint fleurt 

onze decoratieploeg, samen met 

de vrijwilligers, de gangen en 

gemeenschappelijke ruimtes op met 

kerstbomen en kerstlichtjes. Dit alles zorgt 

voor een gezellige sfeer in huis.

Lia Lemiegre
(bewoner OLV Gasthuis)

Welk gevoel roepen de 

eindejaarsfeesten bij jou op? Hou je 

van deze periode van het jaar?

Mooie herinneringen. Met Kerstmis 

kwam de hele familie samen.

Beschrijf je vroegste herinnering aan 

een kerst- of nieuwjaarsfeest.

Als kind werd er weinig gefeest doordat 

mama alleenstaand was.

Bij feesten hoort vaak ook eten. 

Waren er vroeger specifieke 

gerechten of dranken die naar 

jaarlijkse traditie op tafel kwamen?

Als hoofdgerecht aten we altijd kalkoen.

Waren er tradities die je als gezin 

of familie in ere hield? Wat zijn je 

herinneringen hieraan?

Op Nieuwjaarsdag kwam de 

kleinkinderen hun nieuwjaarsbrief 

voorlezen. Ze kregen dan hun 

‘nieuwjaar’.

Tijden veranderen. Welke gebruiken 

rond kerst en nieuw mis je of wat vind 

je nu beter?

Mijn man en ik hebben altijd goed 

gevierd. Nu is het minder.

Wat is jouw nieuwjaarswens voor je 

naasten? 

Lang en gezond gelukken kunnen 

samen blijven.



Maandag 20 december organiseren 

we ons kerstfeest in het OLV Gasthuis. 

Dan maken we het even stil rond 

Kerstmis en eten we een lekker stukje 

ijstaart. Normaal komen de leerlingen 

van het 5e leerjaar van de lagere 

school St.-Benedictus uit Poperinge 

het kerstverhaal uitbeelden. Ook deze 

samenwerking kan helaas niet doorgaan. 

Op woensdag 29 december organiseren 

we ons kerstcafé met Radio Swingo.  

Alle bewoners zijn die namiddag 

welkom in de polyvalente zaal om te 

genieten van een lekker kerstdrankje met 

versnapering.  Met op de achtergrond 

jullie ‘Kerstverzoeknummertjes’ maken 

we er een gezellige namiddag van…

wie weet met wat zicht op dwarrelende 

sneeuwvlokjes buiten?!

Feest!
De eindejaarsperiode is een periode 

van feesten en natuurlijk ook van lekker 

eten en drinken. Daarom hebben we in 

Emmaüs een familiemaaltijd voorzien 

waar bewoners met hun familieleden 

samen kunnen genieten van een 

feestmaal. Vergeet jullie niet tijdig in te 

schrijven.

We voorzien tal van activiteiten zoals: 

crea, zangnamiddag, hersenqymnastiek, 

quiz, apero, zumba, film, “fotoshoot”,... 

Dit alles in het teken van Kerstmis. 

Op kerstavond, kerstdag en 

oudejaarsavond voorzien we een 

feestmaal voor onze bewoners. 

In Emmaüs hebben we nog enkele 

Alvast aan iedereen een Zalig Kerstfeest, 
een prettig eindejaar en een voorspoedig 2022 toegewenst!

bezoekjes gepland om ons helemaal in de 

kerstsfeer onder te dompelen, bv. Floralux, 

bezoek aan Kortrijk,… Daarnaast zien we de 

Nieuwjaarsperiode dichter komen en kijken wij 

al uit naar het drinken van een druppel met de 

gekende lukken erbij. 

Om ons hierop voor te bereiden gaan wij reeds in 

december op bezoek bij Biscuiterie Jules Destrooper 

en genieten we daar van een rondleiding. 

Ook voor de gekende activiteiten zoals ontbijt, kaarting, 

handwerk, gebedsdienst,... is iedereen welkom!

Ons maandelijks verjaardagsfeest voor de jarige 

bewoners en hun familie/kennissen, vieren we op 

dinsdag 28 december.
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TERUGBLIK OP
Medische pedicure – Reuzenbingo – Optreden accordeonist – Kookclub – Creatief atelier



ACTIVITEITEN DECEMBER
ALGEMENE INFO VOOR ALLE AFDELINGEN
De cafetaria is van maandag tot vrijdag open van 14.30 tot 16.30 uur.

Tijdens het weekend en op feestdagen van 14.30 tot 17.30 uur.

ACTIVITEITENKALENDER 19

AW FIORETTI EN DE VLIERING
ALGEMEEN
• Eucharistieviering: Dagelijks om 09.30 uur in de kapel van het woonzorgcentrum.

• De cafetaria is open van maandag tot vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur. 

Tijdens het weekend en op feestdagen van 14.30 tot 17.30 uur. 

De cafetaria is gesloten op maandag 20 december en woensdag 29 december.

• Bibliotheek: Op dinsdag 14 en 28 december komt een medewerker langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Kaarting: Iedere woensdag om 14.00 uur. Geen kaarting op woensdag 29 december.

• Maandag 27 december 2021 om 15.00 uur:  

GEBEDSDIENST voor de overleden bewoners van december (kapel).

• Woensdag 29 december 2021 om 15.00 uur: KERSTSWINGO MET TRAKTAAT (Polyvalente zaal)

EMMAUS
WOENSDAG 1 DECEMBER

14:00 CREATIEF ATELIER voor de bewoners

 van ZA2 (Vergaderzaal)

14:30 BAKKEN – Pannenkoeken in

 kerstfiguurtjes  (Living ’t Hoppeblad)

DONDERDAG 2 DECEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING 

 (Cafetaria de Plokker)

14:30  VOORLEZEN – Kamishibai

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 COGNITIEVE NAMIDDAG

 Geheugentraining (Living ’t Hommelhof)

VRIJDAG 3 DECEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

14:30 HANDWERK (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 6 DECEMBER 

14:30 SINTERKLAASFEEST – De Sint komt op

 bezoek (Op kamer)

DINSDAG 7 DECEMBER 

10:00 CREA – Servetten plooien (Vergaderzaal)

14:00 KOOR ‘De Rimpelmeesjes’

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 KERSTBOOM VERSIEREN (Alle livings)

WOENSDAG 8 DECEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER (Vergaderzaal)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 9 DECEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living ’t Hoppeblad)

14:30 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de 

 bewoners van ZA1

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 FIJNE MOTORIEK – Kerstkaartjes

 schrijven (Living d'Hoppebel)



ACTIVITEITENKALENDER 20

DE WINGERD
WOENSDAG 1 DECEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 REMINISCENTIE 

 Kranten (Living De Wingerd)

VRIJDAG 10 DECEMBER 

10:00 COGNITIEF GROEPJE

 (Living d'Hoppescheute)

MAANDAG 13 DECEMBER 

10:00 FIJNE MOTORIEK – Kerstkaartjes

 schrijven (Living ’t Hoppeblad)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Op kamer)

DINSDAG 14 DECEMBER 

14:00 PLOGGEN (= Ploggen is een

 combinatie van joggen

 met zwerfvuil opruimen)

WOENSDAG 15 DECEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER voor de  

 bewoners van ZA2 (Vergaderzaal)

14:30 FIJNE MOTORIEK – Kerstkaartjes

 schrijven voor de bewoners van

 d’Hoppescheute en d’Hopperanke 

 (Living d'Hoppescheute)

DONDERDAG 16 DECEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING

 (Cafetaria de Plokker)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING

 (Living ’t Hommelhof)

14:30 BEWEGINGSSPEL (Living ’t Hoppeblad)

VRIJDAG 17 DECEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor

 bewoners van ZA2 (Living d'Hoppebel)

10:00 FIJNE MOTORIEK – Kerstkaartjes

 schrijven (Living ’t Hommelhof)

MAANDAG 20 DECEMBER 

14:00 PLOGGEN 

DINSDAG 21 DECEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET – Kerstontbijt

 (Cafetaria de Plokker)

13:30 TUINIEREN – Bloemen planten in de

 bakken op terrassen

 (Living d'Hoppescheute)

14:30 ACTIVITEIT IN DE LIVING Nieuwjaars-

 wensen 2022 (Living ’t Hoppeblad)

WOENSDAG 22 DECEMBER 

11:00 FAMILIEMAALTIJD (Cafetaria de Plokker)

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

DONDERDAG 23 DECEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de Plokker)

14:00 APERITIEF – Kerstfeest

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 24 DECEMBER 

14:30 BAKKEN (Living ’t Hoppeblad)

MAANDAG 27 DECEMBER 

14:30 KERSTQUIZ (Living ’t Hommelhof)

DINSDAG 28 DECEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Op kamer)

WOENSDAG 29 DECEMBER 

14:00 CREATIEF ATELIER (Living d'Hoppebel)

14:30 KERSTBINGO (Cafetaria de Plokker)

DONDERDAG 30 DECEMBER 

10:00 EUCHARISTIEVIERING (Cafetaria de Plokker)

13:00 FILMNAMIDDAG: ‘The sound of music’

 (Cafetaria de Plokker)

VRIJDAG 31 DECEMBER 

10:00 FIT & FUT / GYMNASTIEK voor de

 bewoners van ZA2 (Living ’t Hommelhof)

DONDERDAG 2 DECEMBER 

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 SINTERKLAASFEEST – De Sint komt op bezoek

 in de living en op kamer (Living De Wingerd)

14:30 LOTTO (Living De Wingerd)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)
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VRIJDAG 3 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KERSTBOOM VERSIEREN

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 6 DECEMBER 

14:30 BAKKEN – dessert voor bij het

 avondmaal (Living De Wingerd)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Klaaskoeken + chocolade-

  melk (Polyvalente zaal)

DINSDAG 7 DECEMBER 

14:30 FOTO'S – kerstfoto’s maken

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 8 DECEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 9 DECEMBER 

14:30 KLEUREN – Kerstkleurplaten

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 10 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30  VERWENACTIVITEIT 

 Hand- en nagelverzorging

 (Living De Wingerd)

MAANDAG 13 DECEMBER 

14:30 HERSENGYMNASTIEK

 (Living De Wingerd)

DINSDAG 14 DECEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VOORLEZEN

 (Living De Wingerd)

WOENSDAG 15 DECEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BAKKEN (Living De Wingerd)

DONDERDAG 16 DECEMBER 

10:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL

 (Living De Wingerd)

VRIJDAG 17 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Wingerd)

MAANDAG 20 DECEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KERSTFEEST – TRAKTAAT met IJS (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 DECEMBER 

14:30 KERSTAPERITIEF (Living De Wingerd)

WOENSDAG 22 DECEMBER 

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 DECOREREN VAN DE LEEFGROEP + SERVETTEN

 PLOOIEN VOOR KERST EN NIEUWJAAR

 (Living De Wingerd)

DONDERDAG 23 DECEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Wingerd)

VRIJDAG 24 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 FILMNAMIDDAG – Kerstfilm (Living De Wingerd)

MAANDAG 27 DECEMBER 

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Wingerd)

14:30 MANNENGROEP 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de overleden

 bewoners van december (Kapel)

DINSDAG 28 DECEMBER 

09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige bewoners

 van december (Polyvalente zaal)

14:30   VERWENACTIVITEIT (Living De Wingerd)

WOENSDAG 29 DECEMBER 

GEEN KAARTING – CAFETARIA GESLOTEN

15:00 KERSTSWINGO MET TRAKTAAT

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 30 DECEMBER 

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Wingerd)

VRIJDAG 31 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – Feestdagen + hapjes

 (Living De Wingerd)
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ZORGVERDIEPING 1
WOENSDAG 1 DECEMBER

08:00 ONTBIJTBUFFET (Polyvalente zaal)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 2 DECEMBER 
14:30 BREINAMIDDAG (Living De Maretak)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 3 DECEMBER 
14:00 SINTERKLAASFEEST – De Sint komt

 op bezoek in de living en op kamer

 (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KERSTBOOM VERSIEREN

 (Living De Maretak)

MAANDAG 6 DECEMBER 
14:30 BAKKEN – Dessert voor bij avondmaal

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Klaaskoeken + chocolademelk

 (Polyvalente zaal)

DINSDAG 7 DECEMBER 
14:30 FOTO'S – Kerstfoto’s

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 8 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Maretak)

DONDERDAG 9 DECEMBER 
14:30 BINGO (Living De Maretak)

VRIJDAG 10 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Maretak)

MAANDAG 13 DECEMBER 
14:30 GYMNASTIEK (Living De Maretak)

DINSDAG 14 DECEMBER 
09:00   BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30   KOKEN – soep (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

DONDERDAG 16 DECEMBER 
10:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 17 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 20 DECEMBER 
CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KERSTFEEST + TRAKTAAT met IJS

 (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 DECEMBER 
14:30 FILMNAMIDDAG – Kerstfilm

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 22 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

DONDERDAG 23 DECEMBER 
14:30 KERSTZUMBA (Living De Maretak)

VRIJDAG 24 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KOFFIE OP GROOTMOEDERS WIJZE

 (Living De Maretak)

MAANDAG 27 DECEMBER 
14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP 

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van december (Kapel)

DINSDAG 28 DECEMBER 
09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van december

 (Polyvalente zaal)

14:30 KERSTAPERITIEF (Living De Maretak)

WOENSDAG 29 DECEMBER 
CAFETARIA GESLOTEN – GEEN KAARTING

15:00 KERSTSWINGO MET TRAKTAAT

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 30 DECEMBER 
14:30 KERSTQUIZ  (Living De Maretak)

VRIJDAG 31 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE ‘Feestdagen + hapjes’ 

 (Living De Maretak)
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WOENSDAG 1 DECEMBER
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT

 (Living De Nok)

DONDERDAG 2 DECEMBER 
14:00 SINTERKLAASFEEST – Sint komt 

 op bezoek in de living en op de

 kamer (Living De Nok)

14:30 BAKKEN – pannenkoekendeeg

 maken (Living De Nok)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 3 DECEMBER 
08:00 ONTBIJTBUFFET

 (Polyvalente zaal)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KERSTBOOM VERSIEREN

 (Living De Nok)

MAANDAG 6 DECEMBER 
14:30 BAKKEN – Dessert voor bij 

 avondmaal (Living De Nok)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Klaaskoeken + chocolademelk

 (Polyvalente zaal)

DINSDAG 7 DECEMBER 
14:30 KERSTCREA (Living De Nok)

WOENSDAG 8 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 INDIVIDUELE BEGELEIDING

 (Living De Nok)

DONDERDAG 9 DECEMBER 
14:30 BAKKEN (Living De Nok)

VRIJDAG 10 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 ZANGNAMIDDAG (Living De Nok)

MAANDAG 13 DECEMBER 
14:30 KERSTQUIZ (Living De Nok)

DINSDAG 14 DECEMBER 
09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 BAKKEN – Panna cotta

 (Living De Nok)

WOENSDAG 15 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 VERWENACTIVITEIT (Living De Nok)

DONDERDAG 16 DECEMBER 
10:00 KOOKCLUB (De Mansarde)

14:30 VOLKSSPELEN (Living De Nok)

VRIJDAG 17 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 KRANT BESPREKEN (Living De Nok)

MAANDAG 20 DECEMBER 
CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KERSTFEEST + TRAKTAAT MET IJS

  (Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 DECEMBER 
14:30 FILMNAMIDDAG – Kerstfilm (Living De Nok)

WOENSDAG 22 DECEMBER 
14:00 KAARTEN (Cafetaria)

14:30 SNOEZELEN (Living De Nok)

DONDERDAG 23 DECEMBER 
14:30 UITSTAP naar de Kerstmarkt (Living De Nok)

VRIJDAG 24 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 27 DECEMBER 
14:30 MANNENGROEP  

15:00 GEBEDSDIENST – BEZINNING voor de

 overleden bewoners van december (Kapel)

DINSDAG 28 DECEMBER 
09:00 BIBLIOTHEEK (Op kamer)

14:30 VERJAARDAGSFEEST voor de jarige

 bewoners van december (Polyvalente zaal)

14:30 BINGO (Living De Nok)

WOENSDAG 29 DECEMBER 
CAFETARIA GESLOTEN – GEEN KAARTING

15:00 KERSTSWINGO MET TRAKTAAT 

 (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 30 DECEMBER 
14:30 KERSTAPERITIEF (Living De Nok)

VRIJDAG 31 DECEMBER 
14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:30 REMINISCENTIE – ‘Feestdagen + hapjes’ 

 (Living De Nok)

ZORGVERDIEPING 2
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KORTVERBLIJF
WOENSDAG 1 DECEMBER

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 2 DECEMBER 

14:00 BREINAMIDDAG 

 (Living De Maretak)

15:00 ZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 3 DECEMBER 

14:00 KERSTBOOM VERSIEREN

 (Living De Maretak)

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

MAANDAG 6 DECEMBER 

14:00 BAKKEN – Dessert voor bij 

 avondmaal  

 (Living De Maretak)

17:30 GEZAMENLIJK AVONDMAAL

 Klaaskoeken met chocolade- 

 melk (Polyvalente zaal)

DINSDAG 7 DECEMBER 

14:00 FOTO'S – Kerstfoto’s

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 8 DECEMBER 

14:00 VERWENACTIVITEIT

 (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 9 DECEMBER 

14:00 BINGO (Living De Maretak)

VRIJDAG 10 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 KRANT BESPREKEN 

 (Living De Maretak)

MAANDAG 13 DECEMBER 

14:00 GYMNASTIEK 

 (Living De Maretak)

DINSDAG 14 DECEMBER 

14:00 KOKEN – Soep 

 (Living De Maretak)

WOENSDAG 15 DECEMBER 

14:00 ZANGNAMIDDAG (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 16 DECEMBER 

14:00 SPELNAMIDDAG (Living De Maretak)

VRIJDAG 17 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

MAANDAG 20 DECEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN

14:30 KERSTFEEST + TRAKTAAT met IJS Polyvalente zaal)

DINSDAG 21 DECEMBER 

14:00 FILMNAMIDDAG – Kerstfilm (Living De Maretak)

WOENSDAG 22 DECEMBER 

14:00 BELEVENISTAFEL (Living De Maretak)

14:00 KAARTEN (Cafetaria)

DONDERDAG 23 DECEMBER 

14:00 KERSTZUMBA (Polyvalente zaal)

VRIJDAG 24 DECEMBER 

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 KOFFIE OP GROOTMOEDERS WIJZE 

 (Living De Maretak)

MAANDAG 27 DECEMBER 

14:00 INDIVIDUELE BEGELEIDING (Living De Maretak)

14:30 MANNENGROEP 

DINSDAG 28 DECEMBER 

14:00 KERSTAPERITIEF (Living De Maretak)

WOENSDAG 29 DECEMBER 

CAFETARIA GESLOTEN – GEEN KAARTING

15:00 KERSTSWINGO MET TRAKTAAT (Polyvalente zaal)

DONDERDAG 30 DECEMBER 

14:00 KERSTQUIZ (Living De Maretak)

VRIJDAG 31 DECEMBER  

14:00 HANDWERK (De Mansarde)

14:00 REMINISCENTIE – ‘Feestdagen en hapjes’

 (Living De Maretak)
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DE PLATAAN
Eucharistieviering dagelijks 

om 09.30 uur in de kapel.

WOENSDAG 1 DECEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GALGJE

namiddag

 - BINGO

 - GANZENSPEL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING

 - ZITDANSEN

DONDERDAG 2 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - CREA - Kleuren

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - ZEVENSLAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - SPREUKEN

VRIJDAG 3 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

 - CREA – Kleuren

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - UNO 

 

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTSPELLETJES

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - VERWENACTIVITEIT

ZATERDAG 4 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - CREA

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - SPELNAMIDDAG

MAANDAG 6 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - PRAATVOORMIDDAG - Kerst

namiddag

 - BINGO

 - CREA - Kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - SWINGO

 - VERWENACTIVITEIT

DINSDAG 7 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KERSTBOOM VERSIEREN

 - GYM

namiddag

 - KAARTSPELLETJES

 - MUZIKALE NAMIDDAG 

Duitse muziek

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN 

namiddag

 - KAARTEN

 - MONOPOLY

WOENSDAG 8 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - TAFELSPELEN

 - MUZIKALE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDPUZZELS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - GOOGLE STREETVIEW

DONDERDAG 9 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

 - GALGJE

namiddag

 - TRIVIAL PERSUIT

 - MONOPOLY

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - RAAD DE STER

VRIJDAG 10 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - CREA – Kleuren

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordenslang

 
 



ACTIVITEITENKALENDER 26

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - RUMMICUB

 - KAARTEN

ZATERDAG 11 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

MAANDAG 13 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - UNO

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - ALFABETSPEL

 - BELEVENISTAFEL

DINSDAG 14 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - DIALECTEN

 - ALFABETSPEL

namiddag

 - JACKPOT

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - JACKPOT

 - KAARTEN

namiddag

 - UNO

 - DOMINO

 - KAARTEN

WOENSDAG 15 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 6-LETTERSPEL

 - KLEUREN

namiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordslang

 - PIEKENZOT

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

 - KAARTSPELLETJES

DONDERDAG 16 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - CREA – Puzzelen/kleuren

 - CREA – Kerst

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - BINGO – Oude voorwerpen

 - KAARTEN

VRIJDAG 17 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - MUZIKALE VOORMIDDAG

namiddag

 - QUIZ – Thema: ‘kerst’

 - CREA – Kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - FILM/VIDEO - Kerst

 - KAARTEN

ZATERDAG 18 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BAKKEN – Aardappelwafels

 - BINGO

MAANDAG 20 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO – Puzzelbingo

 - CREA – Puzzelen en kleuren

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - BINGO

 - FILM/VIDEO – Kerst

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - GEZELSCHAPSSPELEN

 - KAARTEN

DINSDAG 21 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - SPREUKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - CREA – Kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPEL 



WOENSDAG 22 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BAKKEN – Lukken

 - BINGO

namiddag

 - SWINGO

 - GEZELSCHAPSSPELEN

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - WOORDZOEKERS

namiddag

 - FILM/VIDEO 

Duitse kerstshow

 - BINGO

DONDERDAG 23 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PASTORALE ACTIVITEIT

 - HANDWERK – Breien

namiddag

 - RAD VAN FORTUIN

 - WOORDZOEKERS

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KAARTEN

namiddag

 - DIALECTEN

 - KAARTEN

VRIJDAG 24 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - PUZZEL – Thema: ‘Kerst’

 - CREA – Kleuren

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KERSTBORREL

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - KRUISWOORDRAADSELS

namiddag

 - MUZIKALE NAMIDDAG

 - KAARTSPELLETJES

ZATERDAG 25 DECEMBER
KERSTMIS 

DE PLATAAN IS GESLOTEN

MAANDAG 27 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - ALFABETSPEL

 - CREA – Kleuren

namiddag

 - SWINGO

 - CREA – Puzzelen/kleuren

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - HOGER-LAGER

 - UNO

DINSDAG 28 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - BINGO – Oude voorwerpen

 - BELEVENISTAFEL

namiddag

 - VRIJE NAMIDDAG

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KRANTEN BESPREKEN 

 - KAARTEN

namiddag

 - KAARTEN

 - GEZELSCHAPSSPELEN 

WOENSDAG 29 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - 1-6-SPEL

 - PUZZEL – Thema: ‘Winter’ 

 

 

namiddag

 - FILM/VIDEO 

Circus van Monte Carlo

 - PUZZEL - Thema 'Winter'

ZAAL NOORD
voormiddag

 - WOORDZOEKERS

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - QUIZ

 - CAFETARIABEZOEK

DONDERDAG 30 DECEMBER 

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - KRANT BESPREKEN

 - CREA – Kleuren

namiddag

 - PRAATNAMIDDAG 

Herinneringen aan de 

Kerstperiode

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KAARTEN

 - SPREUKEN

namiddag

 - KAARTEN

 - BINGO

VRIJDAG 31 DECEMBER

ZAAL DE PLATAAN
voormiddag

 - GEHEUGENTRAINING 

Woordenrad

namiddag

 - MUZIKAAL PAK

 - PUZZEL – Thema: ‘Oudejaar’

ZAAL NOORD
voormiddag

 - KOKEN 

Aperitiefhapjes maken

 - KRANT BESPREKEN

namiddag

 - UNO

 - KAARTEN
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TERUGBLIK OP 28

TERUGBLIK OP
Trouw Emma en Gust – Ontbijtbuffet – Wandeling met ophangen vogelvoer – Kerstversiering maken



TERUGBLIK OP 29

TERUGBLIK OP
Bloemschikken – Bezoek vogelexpo – Ontbijt – Renata Bruggeman – Genieten van dessertbordje – Bakken



OP HET BORD30

OP HET BORD: DECEMBER
WOENSDAG 1 DECEMBER

Luikse stroop

Andalousesoep
Kalkoenrollade / dragonsaus

Rauwkost / frietjes
Koek

Tomme blanche
Kaas – hesp

DONDERDAG 2 DECEMBER
Choco

Groentesoep
Vogelnestje / madeirasaus

Duo van wortelen en rapen / puree
Straciatellamousse

Kalfsworst
Kaas – hesp

VRIJDAG 3 DECEMBER
Confituur

Pastinaaksoep
Pangasiusrolletjes / kreeftensaus

Fijne groenten / stoofpuree
IJsje

Pistolets
Kaas – hesp

ZATERDAG 4 DECEMBER
Speculoos

Aardappelsoep
Kipfilet ‘Samber en Maas’

Pilavrijst
Yoghurt

Vleessalade
Kaas – hesp

ZONDAG 5 DECEMBER
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Rosbief / rode wijnsaus
Salade / denneappeltjes

Taart

Provençaalse paté
Kaas – hesp

MAANDAG 6 DECEMBER
Confituur

Bloemkoolsoep
Kalkoenlapje / tijmsaus

Wortelstamppot
Chocoladepudding

Klaaskoeken met chocolademelk
Kaas – hesp

DINSDAG 7 DECEMBER
Smeerkaas

Gevogelteroomsoep met brunoise
Moussaka

Fruit

Karnemelkstampers met ei
Kaas – hesp

WOENSDAG 8 DECEMBER
Luikse siroop

Knolseldersoep
Biefstuk / pepersaus

Salade / frietjes
Koek

Brie
Kaas – hesp

DONDERDAG 9 DECEMBER
Choco

Groentesoep
Kaasburger / vleesjus

Witte bonen in tomatensaus
Aardappelen

Speculoosmousse

Vleesbrood
Kaas – hesp

VRIJDAG 10 DECEMBER
Confituur

Landbouwerssoep
Koolvisfilet / visvelouté

Juliennegroenten / puree
IJsje

Cobourg
Kaas – hesp

ZATERDAG 11 DECEMBER
Chocolade

Broccolisoep
Varkenslapje / vleesjus

Schorseneren in bechamelsaus 
Aardappelen

Yoghurt

Vissalade
Kaas – hesp

ZONDAG 12 DECEMBER
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep
Coq-au-vin

Spruitjes / hertoginneaardappelen
Taart

Kruidenkaas
Kaas – hesp

MAANDAG 13 DECEMBER
Confituur

Ajuinsoep
Kalkoenrollade / tuinkruidensaus

Geglaceerde wortelen / puree
Aardbeienpudding

Ardeense salami
Kaas – hesp

DINSDAG 14 DECEMBER
Smeerkaas

Runderbouillon met balletjes
Varkensgebraad / rozemarijnsaus

Witloof / aardappelen
Fruit

Lasagne bolognaise
Kaas – hesp

WOENSDAG 15 DECEMBER
Peperkoek

Champignonroomsoep
Kalfsblanket op grootmoeders wijze

Salade / frietjes
Koek

Brandnetelkaas
Kaas – hesp



OP HET BORD 31

DONDERDAG 16 DECEMBER
Choco

Groentesoep
Duo van pensen / ajuinsaus
Appelmoes / aardappelen

Chocomousse

Kipfilet met tuinkruiden
Kaas – hesp

VRIJDAG 17 DECEMBER
Confituur

Knolseldersoep
Pastaschotel met zalm, tong

en spinazie
IJsje

Sandwiches met chocolademelk
Kaas – hesp

ZATERDAG 18 DECEMBER
Speculoos

Venkelsoep
Kippenbout / vleesjus

Pompoen / aardappelen
Yoghurt

Filet de York
Kaas – hesp

ZONDAG 19 DECEMBER
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatenroomsoep
Rosbief / rode wijnsaus

Wintersalade / aardappelröstis
Taart

Tonijn
Kaas – hesp

MAANDAG 20 DECEMBER
Confituur

Erwtensoep
Gevogeltechipolata

Ratatouille / aardappelen
Karamelpudding

Kip curry
Kaas – hesp

DINSDAG 21 DECEMBER
Smeerkaas

Kippenbouillon
Varkenslapje / mosterdsaus

Schorseneren in room / puree
Fruit

Kaaskroket
Kaas – hesp

WOENSDAG 22 DECEMBER
Luikse siroop

Pompoensoep
Tomato-fish / tartaarsaus

Salade / frietjes
Koek

Petrus
Kaas – hesp

DONDERDAG 23 DECEMBER
Speculoospasta

Groentesoep
Hamburger / sjalottensaus
Rode kool / aardappelen

Citroentaartcrème

Gerookte paardenfilet
Kaas – hesp

VRIJDAG 24 DECEMBER
Confituur

Preisoep
Viswaterzooi

Juliennegroenten
Peterselieaardappelen

IJsje

Trio van wildpastei
Kaas – hesp

ZATERDAG 25 DECEMBER
KERSTMIS
Ontbijtkoek

Garnalenbisque
Kalkoengebraad met 

‘Fine champagnesaus’
Appel met veenbessen

Denneappeltjes
Kerstgebak

Rosbief
Kaas - hesp

ZONDAG 26 DECEMBER
Rozijnen-/ koekenbrood

Tomatensoep met balletjes
Varkensmignonette / picklessaus

Gebakken groenten / aardappelen
Coupe Brésilienne

Kippenwit
Kaas – hesp

MAANDAG 27 DECEMBER
Confituur

Seldersoep
Kipfilet / gevogeltejus / broccoli / puree

Speculoospudding

Filet d’Anvers
Kaas – hesp

DINSDAG 28 DECEMBER
Honing

Minestrone
Varkensspieringgebraad / tijmsaus

Rapen / bieslookaardappelen
Fruit

Omelet
Kaas – hesp

WOENSDAG 29.12.2021
Peperkoek

Savooikoolsoep
Vlaamse stoverij / salade / frietjes

Koek

Mosterdkaas
Kaas – hesp

DONDERDAG 30 DECEMBER
Choco

Groentesoep
Balletjes in tomatensaus / erwten / puree

Aardbeienmousse

Fijnkostsalami
Kaas – hesp

VRIJDAG 31 DECEMBER
OUDEJAARSAVOND

Confituur

Pastinaaksoep
Fishstick / remouladesaus

Spinaziestamppot
Yoghurt

Kaasschotel
Kaas – hespSmakelijk!



BEWONERS- & MEDEWERKERSNIEUWS 
VERJAARDAGEN
BEWONERS WZC OLV GASTHUIS
Wo. 01/12 Alice Deniere (K 28) 91 jaar

Vr. 10/12 Simonne Top (K 109) 88 jaar

Za. 11/12 Georges Victor (K 131)  85 jaar

Di. 14/12 Andréa Corteel (K 149) 85 jaar

Di. 14/12 Maria Fremeaux (ZF 1) 86 jaar

Do. 16/12 Alice De Creus (K 135) 96 jaar

Vr. 17/12 Jacqueline Ghyselen (K 15) 86 jaar

Ma. 20/12 Maria Leniere (K 18)  80 jaar

Ma. 20/12 Paula Deschilder (K 247) 93 jaar

Vr. 24/12 Yvonne Bervoet (K 262) 95 jaar

Za. 25/12 Anna Sockeel (K 222 A) 96 jaar

Di. 28/12 Martha Boerhave (K 248) 91 jaar

BEWONER AW FIORETTI
Wo. 01/12 Therese Bultinck 91 jaar

BEWONER AW DE VLIERING
Zo. 26/12 Esther D’Hellem 93 jaar

BEWONERS EMMAUS
Wo. 01/12 Marcel Vercaigne 90 jaar

WIJ VERWELKOMEN
WZC OLV GASTHUIS
• Julien Decaestecker (K 124 A) uit Ieper

• Gladys Mestdag (K 30) uit Woesten

• Gaby Bonte-Weemaels (K 114) uit Poperinge

• Suzanne Deraeve-Geeraert (K 104) uit Koksijde

• Roger en Madeleine Pover-Platteeuw 

(K 222 B en 223 A) uit Abele

• Gilbert Hayaert (K 227) uit Vlamertinge

• Joel Bril (K 216) uit Poperinge

WZC EMMAUS
• Laura Wyckaert (K231) uit Ieper

TERUGBLIK OP 32

LEVENSSNOEI

WZC OLV GASTHUIS
• Nera De Rynck, overleden op  

5 november op 84-jarige leeftijd.

• André Haezebrouck, overleden op 

7 november op 87-jarige leeftijd.

• Paula Deneire, overleden op  

14 november op 89-jarige leeftijd.

• Marcella Ameel, overleden op  

16 november op 89-jarige leeftijd.

WZC EMMAUS
• Michella Vancayzeele, overleden op 

24 november op 97-jarige leeftijd.

GASTEN DVC DE PLATAAN
Ma. 6/12 Maria Ryckewaert 86 jaar

Vr. 10/12 Alice Depuydt 90 jaar

Di. 14/12 Maria Rouseu 97 jaar

Vr. 17/12 Agnes Feryn 89 jaar

Zo. 19/12 Jeannine Wybo 79 jaar

Di. 21/12 Rosette Ghesquiere 79 jaar

Za. 25/12 Andrea Houwen 85 jaar

Di. 28/12 Marie-Louise Sohier 84 jaar

PERSONEEL
Zo. 5/12 Sandra Van Exem 

Wo. 8/12 Niels Brabant

Vr. 10/12 Fanny Jaecques 

Zo. 12/12 Liza Wybouw 

Di. 14/12 Angelo Stragier 

Ma. 20/12 Henriette Vanhee 

Di. 21/12 Stéphanie Pauwelyn

Vr. 24/12 Hilde Vandepitte, Elke Vitse 

Di. 28/12 Nele Willaert

Wo. 29/12 Ann Doolaeghe 

Proficiat
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PERSONEELSFEEST
Jaarlijks vieren we met het personeel feest. Dit jaar was dit op zaterdag 16 oktober 2021. Tijdens 

dit feest werden de medewerkers met 10, 15, 20, 25, 30 en 35 jaar dienst in de bloemetjes gezet.

Boughagha Malika 10 jaar

Cuvelier Chalina 10 jaar

Hayaert Eveline 10 jaar

Hebben Mieke 10 jaar

Popelier Krista 10 jaar

Saint Germain Tine 10 jaar

Slavova Yana 10 jaar

Heugeu Emely 15 jaar

Theeten Jeroen 15 jaar

Willaert Nele 15 jaar

Cauwelier Sophie 20 jaar

Van Cayseele Hilde 20 jaar

Logie Nancy 25 jaar

Vanstraeseele Kristien 30 jaar

D’allequin Josée 35 jaar

Vanmaekelbergh Dorine 35 jaar

RECEPT LUKKEN À LA PAUL (SOHIER)
Benodigdheden
 - 1 kg bloem
 - ½ kg zachte boter
 - ½ kg cassonade (potsuiker)
 - 1 pakje vanillesuiker
 - 4 eieren
 - cognac (druppelglaasje)
 - 1 snuifje zout

Bereiding
Bloem, suiker, vanillesuiker en zout goed door mekaar mengen.
Kuiltje maken en daarna de boter, eieren en cognac onderroeren.
Een nacht laten rusten.
Bolletjes maken en bakken maar!



ALGEMEEN TUINONDERHOUD
GERANIUMS & PERKPLANTEN 
BLOEMSTUKKEN ALLERHEILIGEN
CHRYSANTEN - VRIJDAGSMARKT

Bart BEAUPREZ
Loviestraat 95A, Poperinge - Tel. 057 33 65 76

WASSERIJ

WWW.DUMOLIN.BE

We danken alle adverteerders
voor hun steun!

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

ZAKENKANTOOR WESTHOEK BVBA

ING POPERINGE - ING ELVERDINGE
Tel. 057 22 64 00 - poperinge@ing.com

UIT SYMPATHIE

N
.V

.

SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
RAAMDECORATIE

Diksmuidseweg 379 - 8904 Boezinge-Ieper
T 057 42 23 33 - www.decuperedecoratie.be

Casselstraat 124, 8970 Poperinge - T 0497 34 52 70

bart.herpelinck@telenet.be - www.bartherpelinck.be

www.devrieze-fontey.be

www.devrieze-fonteyne.be

Horeca & Hospitality Solutions
www.goldmannv.be



HERSENGYMNASTIEK
OPLOSSING NOVEMBER: 
bos, vent, kat, appel, wind, mensen, hond, kosten, vruchten, hoorn

WINNAARS: Albertine Steyaert (K 7), Agnes Melis (K 156),  

Esther D’Hellem (De Vliering – studio 3), Lena Devos (Fioretti – AW 14)

NIEUWE OPGAVE: 
WOORDZOEKER

THEMA 'KERSTFEEST'
Onderstaande woorden zijn kriskras 

door elkaar in het diagram verborgen.  

De letters mogen meer dan eenmaal 

gebruikt worden.  De overgebleven 

letters vormen, horizontaal, regel 

voor regel van boven naar beneden 

gelezen, een toepasselijk begrip.

CONCERT

ELFJES

GEZELLIG

HERDERS

JOZEF

KAARS

KERSTSTAL

LICHTJES

LIEDJES

Naam: ..............................................................................................................................................................................

Oplossing afgeven in het afdelingsbureau of aan de receptie vóór 10 december 2021.

HERSENGYMNASTIEK 35

N A A B E C A R K H

P G L I C H T J E S

O E V P R A K R R N

P Z V E J A D E S O

S E R S R E M C T O

A L E O R H O M S R

L L D S F N A T T D

P I E E C A R A A P

N G Z E L I D E L O

R O R T K D E K E O

J T IJ R S R A A K L

S D T B E L F J E S

O S E J D E I L O M

MAALTIJD

MARIA

NOORDPOOL

PLASPOP

RACEBAAN

STRIK

VERHAAL

VREDE
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O F F S E T & D I G I T A L
D R U K K E R I J

GARAGE - CARROSSERIE - TANKSTATION

Ieperseweg 40, 8970 Poperinge - T 057 33 30 32
garage.delanote@skynet.be - www.garage-delanote.be

Het Ovenhuis
RESTAURANT - TEA ROOM

De Lille Joachim - Carton Greet

Watouplein I, 8978 Watou - 057 388 338

hetovenhuis@telenet.be - www.hetovenhuis.be

RUIMDIENST

ONTSTOPPINGEN

INDUSTRIËLE REINIGING

057 33 38 55 - www.lefevervgn.be

Uw drankenhandel sinds 1860

T 051 40 63 15

Interieur Vandeputte bvba
Couthoflaan 20 G-H, 8972 Proven

T 057 300 950 - info@vandeputteinterieur.be
www.vandeputteinterieur.be

www.netcrew.be


