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O, wat is het leven fijn als de zon schijnt!
Voor veel mensen is de zomer het
mooiste jaargetijde van de vier
seizoenen.
De natuur komt door het zonlicht én de
warmte weer helemaal tot leven; de
bomen, struiken en alle bloemen doen
hun best om zo veel mogelijk zonlicht
op te nemen. Alle mensen lijken te
willen vertellen dat we meer buiten
kunnen leven. En daarmee wordt de
wereld weer wat groter en vrolijker.
De kinderen hebben grote vakantie en
vele gezinnen trekken erop uit. Je kan
de barbecue al van ver ruiken en er
wordt genoten van lekker eten en
drinken en gezellig samen zijn.
Zoals André Van Duin ooit zong:
'O wat is het leven fijn als de zon
schijnt
En terrasjes zitten overvol, alle mensen
raken uit hun bol
Als de zon er toch niet was geweest
was er nooit een reden voor een feest
O wat is het leven fijn als de zon
schijnt'
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Een terugblik op juni
Multicultiweek
Deze week zijn we naar een aantal,
nog voor ons, onbekende landen
gevlogen.
Dankzij Dikra, Yassine, Mella,
Christina, Azra, Hommeke en
Danny hebben wij eens mogen
kennismaken met het land waar zij
afkomstig van zijn of hun hart aan
verloren hebben. Zo hebben we
heerlijke gerechten geproefd,
hebben we de klederdracht mogen
bewonderen en hebben we weer
iets mogen bijleren uit andere
culturen. Wij vonden het in ieder
geval een super leuke en leerzame
week, hopelijk hebben jullie ook
genoten.

Uitstap Sporthal Niel
Op een zonnige
woensdagnamiddag trokken we
er met enkele bewoners van de
leefruimte op uit naar de
Sporthal van Niel. Daar is sinds
kort een mooie speeltuin en een
cafetaria met een vernieuwd
terras. We hebben er genoten
van een drankje en een lekker
stuk aardbeientaart, het was de
wandeling waard.

Zomerfeest
Fiësta olé!
Op zuiderse muziek en
in een sfeervolle
cafetaria was iedereen
welkom op ons
zomerfeest. We hadden
verfrissende ijsjes met
aardbeien voorzien,
lekkere non
alcoholische cocktails
en een overheerlijke
sangria. We vonden het
super fijn dat er zoveel
volk op af kwam!
Bedankt hiervoor!
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Een vooruitblik op juli
Tour de France fête
Zoals ieder jaar leven we mee met de coureurs die deelnemen aan
de Tour de France. Dit jaar organiseren we een "Tour de France
feest". We voorzien verschillende spelen zoals petanque, sjoelen,
een proefspel, een quiz,..én natuurlijks iets om te eten en te drinken.
We verwachten jullie allemaal omstreeks 14u in de cafetaria.

Mosselen eten op SintAnneke
Op donderdag 23 juli staat er een uitstap gepland naar het strand
van SintAnneke. We gaan er genieten van heerlijke mosselen of een
vispannetje met zicht op de Schelde!

Uitstap Bar Laar
In het Kasteel Laarhof is er vanaf 12 juni een POPUP Bar geopend.
Dit is een tijdelijk café dat op 26 juli alweer zijn deuren sluit. Op
donderdag 16 juli gaan we er in de namiddag eens een kijkje nemen.
Optreden danskamp Schelle
Ieder jaar, tijdens de zomervakantie, organiseert de gemeente een
danskamp voor de jeugd. Op het einde van zo'n danskamp geven
de kinderen een voorstelling aan hun ouders, grootouders,
vrienden,...
Op vrijdag 17 juli, in de voormiddag, komen ze hier in ons WZC hun
generale repetitie houden. Iedereen is welkom in de
cafetaria omstreeks 10u.
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Data om te onthouden
Snoepkar : dinsdag 7 juli in de voormiddag en woensdag 22 juli in de
voormiddag
Boekenkar : donderdag 2 juli en maandag 27 juli in de namiddag en
dinsdag 14 juli in de voormiddag
Markt van Aartselaar : vrijdag 17 en 24 juli in de voormiddag

Mosselen op SintAnneke
Wie gaat er graag mee mosselen eten in restaurant ‘De Zeester’ aan
het strand van Sint Anneke?
Naar goede gewoonte kunnen we genieten van een voordelig menu,
voor diegene die geen mosselen lusten, wordt er een
koninginnehapje of een vispannetje voorzien.
We gaan op volgende dagen lekker smullen en hopelijk genieten van
mooi weer:
Donderdag 23 juli
Donderdag 27 augustus
Donderdag 24 september
De plaatsen zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap! Geef
snel je naam door aan iemand van het animatieteam.

Uitbreiding WZC
Inmiddels is het huis op de Provinciale Steenweg 321 afgebroken en
zijn we reeds gestart met een nieuwe fase.
In dit stuk zullen er 4 kamers worden bijgebouwd waarvan er drie
kamers worden ingevuld als een 2persoonskamer én een extra lift.
De einddatum voor dit alles wordt voorzien rond maart 2016.
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Facebook
Je kan ons vanaf heden terugvinden op Facebook.
Woonzorgcentrum Familiehof
Assistentiewoningen Den Biezerd

Onze postbus
Aan het onthaal vind je vanaf april een postbus genaamd
" POSTBUS FAMILIEHOF"
Wat mag je daarin kwijt?
Wel, alle opmerkingen, klachten, suggesties, vragen,
informatie enzoverder. Vergeet zeker niet uw naam te
vermelden, zo kunnen we uw klacht individueel
opvolgen, uw geniaal idee loven en uw vragen
persoonlijk beantwoorden!

Cafetaria
Vanaf 1 juli gaan de prijzen van de cafetaria
omhoog. De nieuwe prijslijst zal uithangen aan de
toog.
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Een resident vertelt
De zomer is officieel begonnen, nu nog wachten op het goede
weer voor het echte zomergevoel.
In afwachting van het zonnetje, vertelt Philomene Poljet (kamer
A017) ons alvast haar vakantieverhalen.
Philomene is na het vroegtijdige overlijden van haar man, vaak
op vakantie geweest. Door het grote verdriet heeft ze geleerd dat
ze moet genieten van het leven, en dat heeft ze dan ook gedaan.
Er kwam een nieuwe liefde op haar pad en samen gingen ze
vaak op reis, soms zelfs 2x per jaar. Zwitserland, Oostenrijk,
Italie, Spanje, Duitsland, Frankrijk, … het staat allemaal
afgevinkt. Het enige waar ze enorm spijt van heeft, is dat ze
nooit in Amerika is geraakt. Ze had zo graag eens op een range
in Texas gaan paardrijden.
Toch heeft ze ontzettend genoten van de vele vakanties, ze
gingen steeds op hotel, allin, zodat ze konden genieten van het
vele én lekkere eten. De zee is Philomene haar ding zo niet, al
ging ze wel graag zwemmen in het hotelzwembad. Ze ging
vooral op vakantie om te gaan wandelen in de bergen.
Het vliegtuig, de trein, maar vooral de auto heeft hen naar mooie
bestemmingen gebracht. Het vliegtuig vond Philomene maar
niets, daar voelde ze zich niet zo veilig in. Ze genoot trouwens
veel liever van de mooie uitzichten die ze onderweg had
wanneer ze de trein of de auto namen.Hoewel ze ook in de winter
op vakantie gingen, had ze toch een voorkeur voor een zonnige
vakantie.
Haar favoriete bestemming blijft Oostenrijk. Daar vindt ze de
bergen het mooiste en hadden ze het lekkerste eten. Voor haar
was het daar een tweede thuis.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe waarin
vele mooie herinneringen gemaakt worden.
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners
Van Hoof Karel : kamer B107
Willocx Maria : kamer C001 kortverblijf
Calluy Suzanne : kamer B101 kortverblijf
Van Geyte Maria : kamer B202
Welkom in je nieuwe huis!!!
Kijk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen
want genieten van je oude dag,
is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!!!

Weetjes van de maand
De zomermaanden komen
eraan, velen gaan op reis.
Wij wensen iedereen een
zalige vakantie toe!

Iedere donderdag kan
je een uurtje Taichi
komen volgen in het
kinelokaal.
Dit gaat door van 14u
tot 15u.

Audrey (verpleging) is
terug aan de slag na haar
bevallingsverlof.
In december verwacht
Kelly (animatie) een kindje.
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Bewonerspagina

Overlijdens

Verjaardagen!
We namen met spijt in het
hart afscheid van enkele
dierbare bewoners. Ook zij
krijgen een plaatsje op deze
bewonerspagina zodat we
hen niet vergeten.

Op deze pagina zetten
we graag onze jarige
bewoners in de kijker.

Smolders Maria
90 jaar
† 09/06/2015

Jacobs Louis
89 jaar
† 15/06/2015

Trio Roza
90 jaar
† 16/06/2015

De Pauw Jef
Jaeken Alda
Bogaert Etienne
Van Reeth Josephina
Van Reeth Josephine
Brouwers Jeanne
Joske Op De Beeck

87 jaar  02/07
88 jaar  07/07
62 jaar  19/07
90 jaar  20/07
90 jaar  23/07
92 jaar  27/07
98 jaar  28/07

Aerts Jos
86 jaar
† 19/06/2015

Frans Maria
83 jaar
† 20/06/2015

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op donderdag
30 juli in de cafetaria
om 14.00 uur.
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Schelle: parel aan de Rupel
Een legende vertelt: "Het kindje van een
edelman van het Laarhof, plukt de
bloemen aan de kant van de hofgracht.
De vader stond er van ver op te zien.
Opeens dreigde een kind in het water te
vallen. De edelman schrok en nam
aanstonds zijn toevlucht tot OnzeLieve
Vrouw. Hij bad om zijn kind te redden.
'Hier bouw ik een kapel' zei hij. Zijn bede
werd verhoord, het kind kreeg zijn
evenwicht terug en kwam blij in de armen
van zijn vader gelopen."
Dit is nog maar een stuk uit de legende
over het ontstaan van de kapel maar een
meer geschiedkundige benadering laat
anders vermoeden. Het zou kunnen dat
zij werd opgetrokken uit dankbaarheid
omdat de Spaanse bezetter weg was. Dit
was rond 1600. Deze kapel werd
toegeweid aan OnzeLieveVrouw van 7
weeën (smarten).

Tot 1831 was zij echter in
privé bezit van de heren
van het nabij gelegen
Laarhof. Vroeger werd de
kapel druk bezocht in de
meimaand en vonden er
elke avond bidstonden
plaats. Geleid door Lientje
Den Takke, een vrouwtje
dat lezen noch schrijven
kon, maar de teksten uit
het hoofd had geleerd. De
onlangs gerenoveerde
kapel wordt nog steeds
druk bezocht om
een kaarsje te
branden.

Stefan
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Algemene weetjes
De website is hier en daar wat aangepast. Iedere
maand kan je daar het residentje terug vinden, de
menu van een ganse maand, foto's en affiches, onze
folders van de werkgroepen,... kortom heel wat
leesvoer!
Voor de geïnteresseerden onder jullie :
www.familiehof.be
Wanneer de was door de familie
gereinigd wordt en u heeft een
nieuw kledingstuk om aan te
doen, moet dit eerst afgegeven
worden aan het onthaal zodat
dit gelabeld kan worden.
Wanneer de was door de
wasserij gereinigd wordt, mag u
dit nieuwe kledingstuk reeds
aandoen. Het wordt in de
wasserij gelabeld op uw naam
wanneer dit gewassen wordt.
Contact opnemen
Neem voor meer informatie over onze diensten
contact met ons op:
WZC Familiehof
03 887 00 19
info@familiehof.be
Zelf zin om mee te werken aan dit krantje? Je
kan je ideeën en suggesties mailen naar:
ergo@familiehof.be
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Lachen is gezond
Twee Belgen

Twee Belgen lopen langs de Nederlandse grens en zijn op weg
naar Antwerpen. Ze moeten nog een heel eind lopen maar als ze bij
een busstalling aankomen, zegt de ene Belg “Als we nu een bus
stelen, dan kunnen we naar Antwerpen rijden. ” “Ja” zegt de andere
Belg “maar durf jij zo'n bus te stelen? ” “Ik wel” zegt de ene Belg
weer: “als jij hier op de uitkijk blijft staan, dan ga ik die loods in.” De
Belg die buiten staat, hoort binnen een hoop gestommel en kabaal.
En het duurt maar, en het duurt maar.
Eindelijk, na anderhalf uur, komt de Belg met een bus naar buiten
rijden.
“Waar bleef je nou zo lang? ” vraagt zijn maat.
“Potverdorie” zegt de Belg “de bus naar Antwerpen stond helemaal
achterin. ”
Dom blondje

Een dom blondje komt de
elektronicawinkel binnenlopen en vraagt
aan de verkoper: “Mag ik die TV
kopen?” Waarop de verkoper antwoordt:
“Wij verkopen niet aan domme
blondjes.”
Paar dagen later komt hetzelfde domme
blondje terug, maar deze keer met bruin
geverfd haar. Weer vraagt ze aan de
verkoper: “Kan ik die TV kopen?”
Waarop de verkoper weer antwoordt:
“Wij verkopen niet aan domme
blondjes.”
Vraagt het domme blondje “Hoe kan jij
nou weten dat ik een dom blondje ben?”

Twee gekken lopen over
straat tot de eerste een
spiegeltje vindt.
Hij raapt het op, kijkt ernaar,
en zegt: "Hmm, vreemd, ik
ken die kerel, denk ik."
De tweede gek is
nieuwsgierig, neemt het
spiegeltje en zegt: "Laat mij
eens kijken?"
De tweede gek kijkt in het
spiegeltje en zegt:

Antwoordt de verkoper “Omdat het geen
TV is maar een magnetron!”
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