'tResidentje
Huiskrantje WZC Familiehof

'Hij komt, hij komt' en' Ho,ho,ho'
Nadat Sinterklaas alle brave kindjes van
pakjes heeft voorzien en met zijn
stoomboot terug naar Spanje vaart, is
iedereen in rep en roer om
voorbereidingen te treffen voor de
feestdagen.
Terwijl de kerstmuziek zacht op de
achtergrond uit de radio weerklinkt, wordt
de kerstboom na een jaartje weer
vanonder het stof gehaald en versierd.
De winkeliers maken het extra gezellig
door hun etalages te versieren en ook de
reclameblaadjes staan weer vol lekkers
(wat het dan weer erg moeilijk maakt om
het kerstmenu te kiezen natuurlijk). Niet
alleen het menu kiezen, maar ook de
cadeautjes uitzoeken, is een hels karwei.
Want wie weet nu wat we dit jaar weer
voor tante Julia moeten kopen?
Naast de gezellige sfeer, het lekkere eten
en de leuke cadeautjes staat natuurlijk het
gezellige samenzijn en elkaar warmte
geven voorop.
Onze warme kerstwensen aan jullie
bevatten daarom een gezellige
kerstperiode, veel warmte, vriendschap en
liefde om jullie heen en een goede
gezondheid!
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Een terugblik op november
Dinsdag 8 november : Uitstap Van Uytsel
In Van Uytsel is het gezelligheid troef deze tijd van het jaar. De
winkel gaat al volledig op in de kerstrage. We keken onze ogen uit
toen we alle soorten kerstversiering zagen in (letterlijk) alle geuren
en kleuren. Kerstbomen, kerstballen, kerstrozen... alles kon je er
vinden.
Velen haalden dan ook hun hartje op toen ze de grote kerstmaquette
zagen; het kersttafereel was compleet met lichtjes, liedjes en
bewegende poppetjes.
We sloten deze gezellige namiddag af met een lekkere koffie in de
cafetaria van Van Uytsel, voor we terug naar huis keerden.
Maandag 14 november : Uitstap IKEA
Ook deze maand werd er opnieuw een uitstap gemaakt naar IKEA.
Eerst kuierden we door de toonzaal om eens een zicht te krijgen op
de laatste nieuwe trends op interieurgebied. Verder deden we ook
enkele aankopen en dronken we een lekkere, warme koffie in de
cafetaria van IKEA. Gepakt en gezakt keerden we tenslotte weer
huiswaarts.
Maandag 21 november : Knutselen met de kleuters
Maandagvoormiddag kregen we verschillende bolleboosjes op
bezoek. Het waren de kleuters van de tweede kleuterklas van de
SintLutgardisschool van Schelle.
We hadden hen namelijk uitgenodigd om samen met ons
knutselwerkjes te maken. Zo konden ze met aardappels sterren
stempelen op een vel papier, met propjes papier een ster maken,
een gewichtheffertje kleuren of een abstract schilderij maken met
verf, papier, knikkers en een schoendoos.
Sommige kapoentjes begonnen met veel ijver aan hun
knutselwerkje, terwijl anderen dan weer wat beschroomd waren en
een duwtje in de rug nodig hadden.
Het was een drukke, maar vooral een
geslaagde voormiddag.
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Een terugblik op november
Dinsdag 22 november : Verjaardagsfeest
Tijdens het verjaardagsfeest in november werd er een heuse
jukebox geregeld. Iedereen die zin had, kon een van zijn favoriete
artiesten aanvragen. Will Tura, Frans Bauer, Edith Piaf...
Er werd een uitgebreid gamma aan liedjes gespeeld die namiddag.
Sommigen pinkten een traantje weg bij het horen van hun favoriete
nummer, terwijl anderen in gedachten hun jeugd terug opzochten en
wegmijmerden in deze mooie herinneringen.
Deze namiddag was niet alleen gezellig, maar er was ook heel wat
ambiance!
Woensdag 23 november : Uitstap naar de brouwerij De Koninck
Proost!
Het Bolleke Koninck is niet voor niets een belangrijk begrip binnen
de provincie Antwerpen. Daarom besloten wij om hun brouwerij
eens te bezoeken.
We leerden veel bij over het proces van het bierbrouwen, maakten
kennis met de verschillende eigenaars van de brouwerij en kwamen
zelfs (letterlijk) terecht in het befaamde glas van het Bolleke
Koninck. Nadien proefden we nog van 3 lekkere biertjes van
brouwerij De Koninck.
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Een terugblik op november
Maandag 28 november: Optreden Günther Neefs
Maandag 28 november trokken we met enkele bewoners richting het
cultureel centrum van Aartselaar. Daar kwam Günther Neefs zijn
show brengen ‘Special request’.
Hij bracht niet zo zeer zijn eigen nummers, maar nummers die
werden aangevraagd door bekende Vlamingen en zijn fans.
Wijzelf hadden ook een verzoeknummertje, ‘Happy birthday to you’,
voor ons Germaine Van Nerom die op deze dag 92 werd en als
verrassing door haar dochter en schoonzoon werd meegenomen
naar dit prachtig optreden.
De sfeer zat er goed in, we hadden plaatsen vooraan en konden dus
allemaal goed zien en vooral luisteren naar zijn prachtige stem.
Wat is hij een sympathiek man, na de show maakte hij ruim de tijd
om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan met al wie wou.
Het was een fantastische namiddag.

Onze lieve Germaine haalde zelfs de krant met deze mooie foto
samen met haar idool Günther Neefs en nog een andere jarige
dame!
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Een vooruitblik op december
Maandag 5 december : Filmnamiddag in de kine
Maandagnamiddag 5 december spelen we het vervolg van de serie
'Vriendinnen'. Zoals de titel reeds verklapt, gaat de serie over 2
meisjes die elkaar leren kennen tijdens de oorlogsjaren. Ze krijgen
een hechte vriendschapsband met elkaar en maken vanalles mee.
Hoe deze vriendschapsband zich verder ontwikkelt over de jaren
heen, kan je zelf komen bekijken tijdens deze filmnamiddag.
Dinsdag 6 december : Bezoek van Sinterklaas
Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is ... Op 6 december krijgen we
Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek. Deze gulle bisschop heeft voor
iedere resident een lekker geschenkje bij. Op voorwaarde natuurlijk
dat je dit jaar erg braaf bent geweest. Maar dat is zeker geen
probleem, toch? Iedereen is welkom in de cafetaria vanaf 14 uur.
Donderdag 8 december : Familiehof versieren
Sinterklaas is weer naar Spanje, dus hoogtijd om Familiehof weer
klaar te stomen voor de kerstperiode.
Kerstbomen, slingers, kerstballen, kerstmannen, lichtjes... aan alles
wordt er gedacht! We geven Familiehof een heuse kerstmetamorfose
en maken het overal extra gezellig!
Maandag 12 december : Waasland Shopping Center
Wie zich een feestelijke outfit wil aanschaffen voor de
eindejaarsfeesten kan alvast ideetjes opdoen in het Waasland
Shopping Center. Of ben je gewoonweg nieuwsgierig naar de laatste
nieuwe feestmode?
Woensdag 14 december : Kerstfeest ziekenzorg
Woensdag 14 december organiseert Ziekenzorg een gezellig
kerstfeest met een mooie kerstvertelling, een lekkere feestmaaltijd
en een optreden. Het feest begint om 11u30 en eindigt rond 16u. Wie
graag wil meegaan, kan zich tot 7 december laten inschrijven door
het animatieteam.
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Een vooruitblik op december
Dinsdag 20 december : Kerststukjes maken
Bloemschikkers en bloemschiksters opgelet!
Wie wil, kan zijn creatieve groene vingers nog eens goed laten
werken tijdens deze activiteit. Achteraf worden onze prachtige
kerststukjes verkocht op onze kerstmarkt.
Woensdag 21 december : Kerstmarkt Familiehof
AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!
Woensdag 21 december organiseren we een geweldige
KERSTMARKT binnen WZC Familiehof. Al wie houdt van een
gezellige bedrijvigheid, sfeer en veel mensen om zich heen is van
harte welkom. Er zal vanalles te koop zijn: avocaat, wafeltjes,
zelfgemaakte confituur, kerstukjes en nog zoveel meer.
We hopen alvast op een talrijke opkomst!
Woensdag 28 december : Optreden De Genieters
De jarigen van december worden gevierd met een fantastisch
optreden van De Genieters. Dit koor brengt ons enkele
prachtige kerstliederen. Voor een gezellige namiddag kan u terecht
in onze cafetaria.
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Data om te onthouden
Boekenkar: woensdag 14 december in de namiddag
Winkelkar: dinsdag 27 december in de namiddag
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Welkom
Welkom aan onze nieuwe bewoners

De Wolf Georgette : kamer B 112
Van den Bogaert Leon : kamer B 113
Janssens Francois : kamer B 108
Herremans Francois : kamer B 106
Gielis Maria : kamer B 109
Poljet Roger : kamer B 006
De Bock Josée : kamer B 107
Van Aken Rik : kamer B 007
De Roeck Marcel : B 011
Brits Jan : B 204
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
Anneke is de hoofdverpleegster van afdeling 3
geworden. Je kan ze vinden in de verpleegpost op
de gelijkvloers van de Bblok
Wij wensen haar veel succes!
In de maand september hebben we met ons WZC
meegedaan aan de verkoop van cupcakes voor
stichting Alzheimer.
Deze actie heeft over heel België een bedrag van
38.950 € ingezameld.
Nog eens bedankt aan diegene die hun steentje
hebben bijgedragen.
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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.

Deckers Bertha
76 jaar
† 18/11/2016

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

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

Craeyeveld Marcella
Adam Liliane
Belderbos Frans
Verelst Jozef
Guiljam Maria
Brits Jan

80 jaar  01/12
85 jaar  08/12
81 jaar  15/12
92 jaar  15/12
89 jaar  16/12
84 jaar  28/12

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!
De jarigen worden
gevierd op woensdag
28 december
in de cafetaria om
14.00 uur.
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Hemiksem
In 1810 stond in Hemiksem op deze plaats nog de schandpaal maar
in 1827 werd er een bornput (waterput) gegraven. Een open put was
en is natuurlijk een gevaarlijk iets en daarom werd er 16 jaar later
(1843) deze pomp boven geplaatst. Toenmalig prijskaartje 551
belgische frank of laat ons zeggen €13.66. Wat zou het kostenplaatje
nu zijn?
We lopen er allemaal voorbij, maar ook de achterkant heeft wat. Daar
zien we namelijk op het gemeentewapen en het opschrift : S.P.Q.H.
of 'Senatus Populus Que Heymixiensis' of voor de Vlamingen 'De
Senaat en de bevolking van Hemiksem'. De pomp heeft gelukkig
enkele jaren geleden door de mensen van de heemkundige kring een
degelijke opknapbeurt gekregen.

Stefan
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Lijst weekbladen
Beste bewoners,
Vanaf januari kunnen jullie aan het onthaal weekbladen bestellen.
Deze worden geleverd door de dagbladhandelaar Dirk&Ness uit
Schelle.
Zij zullen de dagbladen leveren op de dagen dat ze verschijnen.
Hieronder vindt u het overzicht.
Betaling zal maandelijks verrekend worden via de factuur.
Lijst weekbladen
Verschijnen op dinsdag
Dag Allemaal
Story
Primo
Teve Blad
Flair

€ 2,60
€ 3,00
€ 1,25
€ 1,25
€ 2,70

Verschijnen op woensdag
TV Familie
Blik

€ 1,90
€ 1,90

Verschijnen op donderdag
Libelle

€ 3,00

Verschijnen op vrijdag
Margriet

€ 4,00

Lijst maandbladen
Plus magazine € 4,50
Vitaya
€ 4,40
Feeling
€ 4,90
Goed Gevoel € 4,40

Lachen is gezond
KERSTMOPPEN
In een winkelcentrum in Brugge vroeg de kerstman aan een meisje
hoe ze heette en kreeg alleen een boze blik. De kerstman herhaalde
de vraag. Tenslotte zei ze verontwaardigd: 'Dat heb ik je vanmorgen
op school verteld en nu ben je het al vergeten!'

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter
komen. Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?"
Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!"
Rechter: "Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een uur voordat de winkel
openging!"

Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader zegt:"Dit is een
pak slaag waard." "Vind ik ook, "zegt Robin. "Kom, ik weet waar de
meester woont."

Welk ijs kan niet smelten?
Radijs
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Algemene weetjes
Neem zeker eens een kijkje op onze website of op
onze facebookpagina:
www. familiehof.be
Er staan al heel wat foto's op van onze
animatieactiviteiten van voorbije jaren en van de
bouwwerken!
Vanaf 2 mei kan u als bezoeker en als
resident gebruik maken van ons wifi
"Gastennetwerk".
Indien u daar interesse voor heeft, dient u
zich aan te melden bij Charlene (onthaal)
waar u dagelijks een nieuw wachtwoord
kan verkrijgen.

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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