
ACTIVITEITEN DECEMBER
AW FIORETTI & DE VLIERING
Dagelijks om 09.30 uur eucharistieviering in de kapel van het woonzorgcentrum. 

• De cafetaria is open op

 - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 14.30 - 16.30 uur

 - woensdag: 14.00 - 16.30 uur

 - zaterdag, zondag en feestdagen: 14.30 - 17.30 uur

• De cafetaria is gesloten op woensdag 4, vrijdag 13, maandag 16 en vrijdag 27 december 2019.

• Bibliotheek: op dinsdag 3, 17 en 31 december komt Cecile langs met nieuw ‘leesvoer’.

• Woensdag 4 december om 14.45 uur: 

Sinterklaasfeest samen met de (klein)kinderen 

van de medewerkers in de polyvalente zaal

• Maandag 18 december om 14.30 uur: 

Kerstspel door leerlingen in de polyvalente zaal.

• Dinsdag 24 december om 15.00 uur: 

Feestelijke viering in de kapel met traditionele 

kerstliederen o.l.v. van Robrecht De Gersem.

• Vrijdag 27 december om 14.45 uur: 

Muzieknamiddag met o.a. kerstliederen 

door accordeoniste Jana in de polyvalente 

zaal.

• Maandag 30 december om 15.00 uur: 

Gebedsdienst voor de overleden bewoners 

van december in de kapel.

ACTIVITEITENKALENDER

Elke vrijdagnamiddag vanaf 14.30 uur:

koffienamiddag in 't Fonteintje

AW DE VLIERING
• Dinsdag 10 december om 14.30 uur: 

Verjaardagsfeest Gaby Weemaels in de zithoek  van De Vliering. 

• Dinsdag 7 januari 2020 om 14.30 uur: 

Nieuwjaarsbijeenkomst en gebruikersraad 

in de zithoek  van De Vliering.

AW FIORETTI
• Vrijdag 3 januari 2020 om 11 uur: 

Nieuwjaarsreceptie in 't Fonteintje.  

Uitnodiging volgt.

Iedereen is steeds van harte welkom op de activiteiten!
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VERJAARSDAGFEEST RACHEL PITTELIOEN
DINSDAG 12 NOVEMBER 2019 IN DE VLIERING
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DE GOEIE OUDE (WINTER)TIJD ...
Bie ’t vollen van ’n ovond, 
stoend dulle van de stove op è gerre,
Op ’t flafong speelde ’t vier, 
lik è levende sterre.
Mo nu, met die chauffage enéé, 
zukke dingen, dat zie je zeker niet méé.

’s Winters met de voeten op de stove, roend ’t vier,
Én hete briekke in ’t bedde, dat wos è plezier.
De voeten had’n warme, ’t herte tevré,
Mo nu mé die elektrieke sarge, èn voel je dat ook niet méé …

En op die zomersche noens, op è stoel vor de deure,
Tied vor geklets en è babbel, ‘t kwam op gin eure.
Mo nu mè die televisie enéé, en èn ze gin tied vor ’t geburte nie méé.

No bachten goan, met è gat in è planke, 
in de koede, op ’t vertek,
Was ’t van vors te doen, 
zo bloot in den trek.
Mo nu, met die badkoamers 
en ol dat konfort enéé,
Zukke dingen, da presseert ook ol niet méé …

’t Wos vroeger gèn sproake van papier de toilette
Ze pakt’n Poperingnoare of è ’n oede gazette.
Mo nu, mè die chase, 
’t spoelt ol deure in è kéé ....
Me zin toch vele gewend enéé?


