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Het nieuwe jaar is al goed begonnen.

Beste bewoner, beste lezer,

Het jaar 2015 is nu goed en wel uit de
startblokken en we kunnen hetzelfde
zeggen van ons woonzorgcentrum.

Vorige maand werden er goede
voornemens gemaakt waarvan er enkele
ondertussen alweer gesneuveld zijn. 1
van de goede voornemens van dit jaar
is elke maand een fris, mooi en leuk
leesbaar Residentje te produceren
waarin jij wat informatie kan
terugvinden over de activiteiten, de
medebewoners en het reilen en zeilen
in en om ons woonzorgcentrum.

Deze editie geeft een terugblik op de
maand januari en laat ons alvast
uitkijken naar wat februari ons brengt.

Veel leesplezier!
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Bloemschikken
Om in de leefruimte en op de
sfeerhoekjes wat meer kleur te
brengen, willen we graag
maandelijks bloemstukjes
maken met onze residenten. De
ene maand zal dat doorgaan in
de leefruimte, de andere maand
in de vergaderzaal op de 2e
verdieping. Familie die graag
zijn/haar creatieve handen wil
gebruiken, mag ons altijd
komen helpen.
Geniet alvast van het resultaat
op de foto's hier beneden.

Verjaardagsfeest
Nieuw voornemen voor 2015:
steek het verjaardagsfeestje
eens in een ander jasje. Gelukt!
Gratis gebak voor de jarigen en
een optreden voor iedereen die
mee wil vieren. De niet jarigen
en bezoekers konden een
heerlijk stukje gebak kopen aan
de toog van onze cafetaria en
dit tegen een voordelige prijs.
Marc Van den Bossche bracht
voor ons een gemengd
repertoire van Vlaamse
meezingers. Een fijne
herinnering.

Een terugblik op januari

3-koningen
De kleutertjes van Sint-
Lutgardis kwamen voor ons 3-
koningen zingen en brachten
hun nieuwjaarsbrief voor.
Onder enthousiast applaus van
onze residenten kregen ze
snoepjes als beloning.



WZC Familiehof - Provinciale Steenweg 323 - 2627 Schelle

Waasland Shopping Center: zowel op 5 februari als op 17 februari
gaan we op uitstap naar het Waasland Shopping Center. Gelieve
tijdig in te schrijven bij het animatieteam. Noteer wel even dat
we met een maximum van 7 residenten en 7 begeleiders kunnen
vertrekken, mits er familie met de eigen wagen kan meerijden.
Als het busje al volzet is, niet getreurd, dan mag je de volgende
keer mee.
Voor de kooplustigen onder jullie, vergeet jullie geld en
boodschappenlijstje niet mee te nemen. Tot dan!

Week van toen 'jaren 40':

De eerste themaweek van 2015 brengt ons terug naar de jaren
'40. Wij bieden jullie een filmnamiddag met een film uit de oude
doos, zitdansen op liedjes van toen, een quiz over de jaren '40,
een barbiershop enkel voor onze heren en een beautysalon enkel
voor onze dames. Verder is er ook nog een namiddag waarin we
authentieke kantklossers kunnen bewonderen in de cafetaria van
ons woonzorgcentrum, dit gecombineerd met lekkers. Iedereen is
welkom!

Valentijnbrunch: 2015 wordt het jaar van de vernieuwing, ook
wat Valentijn betreft. We nodigen jullie daarom graag uit op onze
Valentijnsbrunch. Deze zal plaatsvinden op woensdag 11 februari
van 9.30-12.30u. Bij het ontbijt zal er enkel koffie/thee en een
yoghurtje geserveerd worden zodat jullie om 9.30u ten volle
kunnen genieten van al dat lekkers!

Een vooruitblik op februari
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Data om te onthouden

Snoepkar : dinsdag 3 en 17 februari in de voormiddag

Boekenkar : dinsdag 10 en 24 februari in de voormiddag

Filmnamiddag : maandag 16 februari in de namiddag

Een resident vertelt

Naar aanleiding van de opening van onze nieuwe blok aan de
Witte Gevelstraat: de C-blok, geven we deze maand het woord
aan enkele van onze 5 nieuwe bewoners. De bewoners die in
deze kamers verblijven, zijn hier meestal voor een korte
periode.

Verhaevert Rene: toen ik hier binnenkwam, woonde ik in
kamer C201. Ondertussen ben ik verhuisd naar een kamer in
de A-blok op de 2de verdieping. Ik ben hier erg op mijn
gemak en ben tevreden met de zorgen die ik hier krijg.

Scheipers Lucienne: ik ben hier maar op kortverblijf maar heb
ondertussen als vrienden gemaakt met een andere bewoonster.
De dagen vliegen hier vooruit, we kunnen onze gedachten
verzetten door af en toe eens mee te doen met de spelletjes en
op tijd en stond krijg ik lekker eten. Ik ben erg tevreden.



Februari met veel sneeuw, een
droge maart en een natte april,
voorspellen een goed jaar.
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Welkom

Welkom aan onze nieuwe bewoners

Van Den Heuvel Georgette & Mangeleer Charles : kamer B201
De Pauw Jef : kamer C001/1
De Maeyer Leon : kamer C001/2

Welkom in je nieuwe huis! ! !

Ki jk zonder zorgen naar elke nieuwe morgen

want genieten van je oude dag,

is iets dat in ons woonzorgcentrum mag!! !

Groeit in Februari het
gras, met Pasen een

dikke jas!

Beterschap aan onze collega
Sara van de verzorging. Zij is
inmiddels herstellend van een

rugoperatie en zal ons 1 van de
maanden terug komen

vervoegen.

Weerspreuken
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Overlijdens

We namen met spijt in het

hart afscheid van enkele

dierbare bewoners. Ook zij

kri jgen een plaatsje op

deze bewonerspagina

zodat we hen niet

vergeten.

Rohart Louis 82 jaar

† 02/01 /201 5

Wij wensen de famil ie veel

sterkte toe.

Een dikke proficiat
aan alle jarigen!

De jarigen worden
gevierd op

donderdag 26
februari in de

cafetaria om 14.00

Verjaardagen!

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

De Schepper Elza 84 jaar - 02/02
Becquaert Marie-Louise 84 jaar - 04/02
Michiels Getje 95 jaar - 07/02
Vernimmen Mathilde 89 jaar - 16/02
Bogaerts Maria 87 jaar - 17/02
Roofthooft Anna 92 jaar - 22/02
Mangeleer Charles 91 jaar - 22/02
Onclin Josée 81 jaar - 24/02

Bewonerspagina
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Schelle: parel aan de Rupel

Dit kruispunt, Provinciale
Baan - Steenwinkelstraat,
was op deze manier een
uniek plaatsje in dit
dorp. Helaas werd het
verkeer veel te druk en
de kapel moest verplaatst
worden.

Nog lang voor er auto's verschenen in het Schelse straatbeeld,
werden er nog overal in ons land nieuwe kerken, kapellen, enz.
gebouwd. Daarom vonden ze het in Schelle blijkbaar helemaal niet
erg dat er midden op een kruispunt een kapel kwam. Zij kreeg als
naam: Onze Lieve Vrouw van Bijstand. Aan de hand van
verschillende foto's blijkt dat mensen er enthousiast kwamen
poseren.

Zij werd steen voor steen
heropgebouwd een 300-tal
meters verder richting de
Steenwinkelstraat. Spijtig
genoeg, op het einde van
Wereldoorlog 2 overleefde
het de V-bommen niet die
er neer kwamen. U ziet,

geen geluk voor dit Schelse
unieke kapelletje.
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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 famil ie
wordt gewassen en u heeft

nieuwe kledingstuk om aan te
doen, moet dit eerst worden
afgegeven worden aan het

onthaal zodat dit gelabeld wordt.

Wanneer de was door de
wasseri j gereinigd wordt, mag u

dit nieuwe kledingstuk reeds
aandoen. Het wordt in de

wasseri j 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

Onlangs vroeg mijn kleinzoon Rune waarom opa zo waak naar de
dokter met. Ik antwoordde dat opa's bloeddruk te veel omhoog en
omlaag gaat, en eigenlijk altijd hetzelfde moet blijven. Rune vroeg
geschrokken, " Gaat die dan nooit opzij?"

Ik zeg tegen die van ons : Laten we
er eens een mooi weekend van maken !
Die van ons : Da's een fantastisch
idee ! ! Ikke terug : Goed, dan zien
we elkaar maandag terug ! ! ! En
kwaad dat ze was........

Een oudere man ligt op de operatietafel, net voor de ingreep. Hij
had erop aangedrongen geopereerd te worden door zijn
schoonzoon, een uitstekend chirurg. Vlak voor hij in slaap zou
gedaan worden, zegt hij tot zijn schoonzoon: ”Wees niet
nerveus en doe uw best. Denk eraan dat, als er iets misloopt, uw
schoonmoeder bij u komt inwonen!”

Een Vlaams boerke wordt bezocht door de Belasting en
Economische inspectie. Hij wordt gecontroleerd omdat hi j
zi jn werknemers niet correct zou betalen. "Ik zou graag de
li jst zien van jouw werknemers en hun lonen" zegt de
controleur. "Wel" zegt de boer "er is mijn meesterkracht
die hier al drie jaar werkt en die kri jgt 400€ per maand plus
kost en inwoon. Er is ook nog een kokkin. Die werkt hier
nu 1 8 maand en krigt 300€ per maand plus kost en
inwoon.
"Tenslotte is er nog ene die wat simpel is. Die werkt 1 8 uur
per dag, en doet 90% van het werk op de boerderi j . Hi j
verdient 1 0€ per week en betaalt zi jn eigen kost en inwoon
en ik koop hem iedere zaterdagavond een fles whisky. Af
en toe slaapt hi j bi j mijn vrouw."
"Dat is de man waar ik mee wil praten" zegt de controleur.
"Hij staat hier voor je", zegt de boer, "want dat ben ik."




