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Een terugblik op december

Dinsdag 6 december : Bezoek van Sinterklaas

Maandag 12 december : Waasland Shopping Center
Om onze bewoners nog een laatste kans te
gevenvoorhunkerstboodschappenlijstje
af te werken, hadden we een uitstap naar
hetWaaslandShoppingCentergepland.
De sfeer was optimaal. Iedereen is met een
gelukzalig gevoel terug naar huis gekeerd.

Ook dit jaar zat er veel
volk in de cafetaria te
wachten op de komst
van Sinterklaas en
Zwarte Piet. Het is altijd
leuk om te horen wat hij
over ieder van ons te
zeggen heeft!
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Een terugblik op december

Woensdag 14 december : Kerstfeest ziekenzorg
Ziekenzorg (nu:SAMANA) organiseerde ook dit jaar weer een
fantastisch kerstfeest. Eerst werd een prachtig kerstverhaal
voorgelezen, vervolgens kregen we een heus driegangen menu
voorgeschoteld en tot slot was er nog een leuk dansfeest
begeleid door zang en mooie accordeonmuziek.
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Een terugblik op december

Woensdag 21 december: Kerstmarkt in WZC Familiehof
Al van 's morgens vroeg was iedereen druk in de weer om alles tijdig
klaar te hebben voor de kerstmarkt. Het is dan ook het mooiste feest
van het jaar!
Ook dit jaar mochten we enorm veel volk welkom heten, er werd
genoten van al dat lekkers, er werd gepraat en gelachen!
Dank u aan iedereen die ons geholpen heeft, dank u aan iedereen die
aanwezig was op onze kerstmarkt!



Een terugblik op december
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Een vooruitblik op januari

Woensdag 11 januari: driekoningen zingen
Naar jaarlijkse gewoonte komen de kleuters van de Sint
Lutgardisschool van Schelle driekoningen zingen. We wachten hen
op in de cafetaria. Iedereen is meer dan welkom om te luisteren naar
hun liedjes en naar hun nieuwjaarsbrieven! We verzamelen allemaal
rond 9 uur!

Maandag 16 januari: voetbadjes
Zalig, een voetbadje!
Naomi komt langs de kamers om jullie voeten te verwennen. Als je
bij de gelukkigen wil zijn, geef dan tijdig uw naam door!

Vrijdag 20 januari: pictionary
Tijd voor een gezelschapsspel!
Je krijgt een woord dat je moet proberen te tekenen zodat de rest
van je ploeg het woord kan raden. Gegarandeerd veel lachplezier!
Wie wil mag naar de vergaderzaal op de 2de verdieping van de A
blok komen.

Donderdag 26 januari: gedichtendag en verjaardagsfeest
Jaarlijks doen we mee met de gedichtendag. Dit jaar is HUMOR het
thema.
We willen jullie graag grappige fragmenten laten zien om de
gedichtendag te vieren.
Dit combineren we met het verjaardagsfeest voor de jarigen van de
maand januari.
Iedereen is welkom in de cafetaria vanaf 14u.

Dinsdag 31 januari: Waasland Shopping Center
Om nog op de valreep te kunnen profiteren van de solden, plannen
we een uitstap naar het Waasland Shopping Center.
Gelieve uw naam door te geven als je mee wil gaan. Ook in februari
zal deze uitstap nog op de planning verschijnen dus als je nu niet
mee kan gaan, dan ben je er zeker in februari bij!
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Data om te onthouden

Boekenkar: dinsdag 3 januari en woensdag 18 januari in de
namiddag voor de Ablok, dinsdag 10 januari in de voormiddag en
woensdag 25 januari in de namiddag voor de Bblok

Winkelkar: vrijdag 27 januari in de namiddag

Snoepkar: dinsdag 3 januari en donderdag 19 januari in de namiddag

Winkeluurtje: donderdag 12 januari in de namiddag

Filmnamiddag: donderdag 5 januari en maandag 23 januari in de
namiddag

Ook in het nieuwe jaar 2017 denken we nog aan bewegen. Hoe meer
je beweegt, hoe minder kans op vallen en hoe gezonder het lichaam
blijft.

Wie wil is steeds welkom op donderdagmiddag van 14u tot 14u30 in
de kine voor een les Tai chi. indien je hiervoor interesse hebt, mag je
uw naam altijd doorgeven aan Francky (kine)

Op dinsdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag kan je deelnemen aan
de fitometer. Hierbij wandel je in groep doorheen het
woonzorgcentrum en hou je regelmatig even halt om gezamelijk
oefeningen te doen. Op dinsdag zal Ann (kine) de fitometer
begeleiden en op vrijdag wordt dit door Tinneke (animatie) gedaan.
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Christiaensen Bieke : B 203
De Saer Yvonne : B 202
Groothuys Annie : B 106

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

Ziekenzorg is in 2017 van naam veranderd.
Voortaan is het SAMANA, dit staat voor Samen

sterk!
Je gaat op de activiteitenkalender dan ook crea

Samana zien staan in plaats van crea ziekenzorg.

WZC Familiehof is dit jaar verkozen tot
beste zorgwerkgever van 2016.
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Overlijdens

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.

Anneessens Germaine
89 jaar
† 02/12/2016

Janssens Meneke
86 jaar
† 21/12/2016

Van Den Bogaert Leon
87 jaar
† 23/12/2016

Meyers Christel
54 jaar
† 23/12/2016

Van Aken Rik
95 jaar
† 02/01/2017

De Roeck Marcel
83 jaar
† 02/01/2017

Van Nerom Germaine
92 jaar
† 03/01/2017

Wij wensen de familie
veel sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op donderdag

26 januari
in de cafetaria om

14.00 uur.

Verjaardagen!

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

Van den Bogaert Bertha 98 jaar  02/01
Mertens Martha 84 jaar  06/01
D'Eer Achiel 86 jaar  12/01
Rustemeier Gertrude 87 jaar  26/01
Ros Maria 85 jaar  29/01

Bewonerspagina



WZC Familiehof - Provinciale Steenweg 323 - 2627 Schelle

Schelle

Stefan

Bij de Schelse Molenbrug en naast onze kerk stroomt de Vliet.
Nog voor de scheepswerf er actief werd, voer men de Vliet op om
handel te drijven.
In Schelle was er een kleine aanlegplaats voorzien. Deze plaats
noemde men den hamer. Deze 'kade' was ook voorzien van
kantoor/herberg. Dit was herberg de Kat, wit huisje links op de foto,
nog net te bemerken. Tussen pot en pint vulde men nauwkeurig de
bevrachtingspapieren in. De uitbater van deze herberg was zelf de
scheepsbevrachter. Ook ontving men kaaigeld van liggen, laden en
lossen. Pas veel later kwam hier het magazijn van scheepswerven
Jacobs.



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 € 2,60
Story € 3,00
Primo € 1,25
Teve Blad € 1,25
Flair € 2,70

Verschijnen op woensdag

TV Familie € 1,90
Blik € 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
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Lachen is gezond

Hoe komt het dat de kerstman nooit vooruit gaat? Hij roept altijd
hohoho!

Doordenkertje: Men heeft beter verlof tussen nieuwjaar en Kerstmis
dan tussen Kerstmis en nieuwjaar!

Het ene blondje zei tegen het andere blondje: "Dit keer is oudjaar op
een vrijdag."
Zei het andere blondje: "Nou, hopelijk niet op de 13de..."

Driekoningen: 6 januari
Tijdens driekoningen wordt er in bepaalde gemeenten in Vlaanderen
Nieuwejaarke zoete gezongen. Kinderen gaan dan van huis tot huis
en zingen een klein versje in de hoop dat ze een centje of snoep
krijgen.

Een voorbeeldje van zo een versje is:
Nieuwejaarke zoete
Een varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart
is dat dan geen centje waard

En als er niemand open doet durven de kinderen wel eens het
volgende door de brievenbus roepen:
Hoog huis, laag huis
Er zit een gierige pin in huis

Een ander lied dat wel eens gezongen wordt is het volgende

Drie Koningen, Drie Koningen,
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeteld.
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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!

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

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.




