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Voorwoord  

 2020! De start van een nieuw jaar! En traditioneel komen we dan 

allemaal op de proppen met goede voornemens: Stoppen met roken, 

meer sporten, vermageringskuur,… 
Maar laat ons vooral focussen op de toekomst en genieten van elke 

dag. En het klinkt cliché maar het enige wat we aan elkaar kunnen 

wensen is veel liefde en genegenheid en vooral een goede 

gezondheid. 
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1. jarige bewoners in januari  

Dinsdag 7 januari  Bevernage Suzanne  92 jaar 

Dinsdag 7 januari  Biebuyck Raymond  98 jaar 

Vrijdag 10 januari   Roose Gilberte  96 jaar 

Zaterdag 18 januari  Lesage Godelieve  90 jaar 

Maandag 20 januari   Dehem Omer   76 jaar 

Woensdag 22 januari   Stragier Paula  84 jaar 

Dinsdag  28 Januari   Comyn Paula   82 jaar 

Dinsdag  28 Januari   Duthoo Monica  70 jaar 

Donderdag  30 Januari  Arfeuille Yvette  78 jaar 

2. Jarige personeelsleden in december  

Labaere Jasper      Woensdag 1 januari 

Walbrou Katrien      Zaterdag 4 januari  

Garcia Hernandez Marie-Elena Zondag 5 januari 

Leterme Kimberley     Maandag 6 januari  

Bailleul Nadine     Vrijdag 10 januari  

Oprisan Elena     Zaterdag 11 januari  



Deraedt Els     Dinsdag 14 januari  

Fonteyne Agnes    Donderdag 16 januari  

Oreel Hilde     Maandag 20 januari  

Gore Melissa     Dinsdag 21 januari  

Decoene Monique   Donderdag 30 januari  

 

3. overlijdens 

Met spijt hebben we afscheid moeten nemen van 

enkele bewoners.  

Rust zacht, jullie blijven voor altijd in ons hart.  

30 november 2019   Jaecques Simonne 

02 december 2019  Pecceu Marcel 

04 december 2019  Claeys Etienne 

05 december 2019  Wackenier Marc 

15 december 2019  Standaert Irene 

 

  

 

 

 



4. nieuwe bewoners 
We verwelkomen onze nieuwe bewoners en 

bewoners kortverblijf in huize Wieltjesgracht. 

De oase 

17 december  Hollebeke Etienne  kamer 126b 

De linde 

03 december  Deleye Yvonne   kamer 220 

04 december  Vervisch Marie thérèse kamer 205 

11 december  Thienpont Frank  kamer 211 

18 december  Sercu Albert   kamer 226 

 

5. overzicht grote activiteiten 

Maandag 6 januari:   driekoningentaart  cafetaria 

Woensdag 8 januari:   zes-letter-spel   cafetaria 

Zondag 12 januari: dansnamiddag    cafetaria 

     Met dj casio 

Woensdag 15 januari:  Bingo     cafetaria 

Woensdag 22 januari:  ABC-spel     cafetaria 

Dinsdag 28 januari:   verjaardagsfeest    cafetaria 



Woensdag 29 januari:  Rad van fortuin   cafetaria 

Maandag 3 februari: pannenkoekenfestijn    cafetaria 

 

6.Koersliefhebbers 

De veldritwedstrijden: 

 Dinsdag 1 januari 2020: DVV trofee in Baal. 

 Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

13u30. Eerst de wedstrijd van de vrouwen en daarna van 

de mannen. 

 Zaterdag 4 januari 2020 : Gullegem. 

Deze wedstrijd behoort niet tot een klassement en 

wordt uitgezonden op “telenet-sports” op zender 11 om 

13u30. 

 Zondag 5 januari: brussels universities cyclocross. Dvv 

trofee.. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

13u30. Eerst de wedstrijd van de vrouwen en daarna van 

de mannen. 

 Zaterdag 12 januari: Belgisch Kampioenschap in 

Antwerpen. Vandaag is het voor de vrouwen.  



Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

15u00.  

 Zondag 13 januari: Belgisch Kampioenschap in 

Antwerpen. Vandaag is het voor de mannen. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

15u00.  

 Maandag 14 januari: Otegem.  

Deze wedstrijd behoort niet tot een klassement en 

wordt uitgezonden op “telenet-sports” op zender 11 om 

13u30. 

 Zondag 19 januari: wereldbekerwedstrijd in Nommay. 

Deze wedstrijd kan je zien op  play time op telenet of 

proximus tv om 13u30. Eerst de vrouwen en dan de 

mannen. 

 Zaterdag 25 januari: Zonnebeke.  

Deze wedstrijd behoort niet tot een klassement en 

wordt uitgezonden op “telenet-sports” op zender 11 om 

13u30. 

 

 



 Zondag 26 januari: wereldbekerwedstrijd in 

Hoogerheide. Deze wedstrijd kan je zien op  play time op 

telenet of proximus tv om 13u30. Eerst de vrouwen en 

dan de mannen. 

 

 Zaterdag 1 februari: wereldkampioenschap in Dubendorf 

in Zwitserland. Vandaag voor de vrouwen. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

15u00.  

 

 Zondag 2 februari: wereldkampioenschap in Dubendorf 

in Zwitserland. Vandaag voor de mannen. 

Deze wedstrijd kan je zien op sporza op één vanaf 

15u00.  

 

7.Voetballiefhebbers 

Op de voetbalvelden zal het rustig zijn want het is 

winterstop in januari. 

 



8. Pannenkoekenfestijn 

               

  BESTE BEWONERS,FAMILIELEDEN, VRIENDEN,  
Op maandag 3 februari 2020, wordt u allen vriendelijk uitgenodigd 

op ons pannenkoekenfestijn ter gelegenheid van Maria Lichtmis.  

Vanaf 14.30 uur kunt u bij ons terecht in de cafetaria en in alle 

leefruimtes waar u kunt genieten van twee pannenkoeken en een 

kopje koffie voor 4 euro. Voor de bewoners is dit bovenstaande 

gratis. 

 

Indien jullie op deze namiddag willen aanwezig zijn, gelieve vooraf in 

te schrijven A.U.B. en dit wegens organisatorische  redenen.  

Indien men dit wenst , kan men ook de pannenkoeken mee naar huis 

nemen. ( 1 pakje van 8 pannenkoeken voor 3 euro) 

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op deze gezellige 

pannenkoekennamiddag. 

De pakjes pannenkoeken kunnen enkel afgehaald en betaald worden in de 

cafetaria, op 3 februari dit tussen 13 en 17 uur !!! 

De directie                                                Het ergo-animatieteam 

 INSCHRIJVINGSSTROOK     ( TEGEN 24 JANUARI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

NAAM bewoner : _____________________________________ 

AANTAL personen om te komen eten : _____________________ 

En/of 

AANTAL pakjes om mee te nemen: ________________________ 

 



9. Pastorale hoek 

 

Dankbaar zijn: 

het zou vanzelfsprekend moeten zijn. 

Maar kijk: 

als het gaat om het leven zelf, 

dan blijken we te vergeten 

dat ook dat leven zelf één groot geschenk is. 

We hebben de wereld en al het goede van de wereld gekregen, 

zomaar, ongevraagd en onverdiend. 

We krijgen deze dag als een geschenk, als een kans, 

en we vragen ons niet eens af 

van wie we dit alles krijgen. 

Alles is ons gegeven. Alles. Ook onze talenten. 

Als je daarover nadenkt, 

dan wordt denken danken. 

Dank u dat ik mag leven. 

En dan wordt danken misschien ook wel 

beseffen dat jij niet meer recht hebt op dat geschenk dan anderen. 

Dankbaarheid staat aan het begin van rechtvaardigheid. 

En duurzaamheid. 

Want een geschenk gooi je niet zomaar weg. 

Laten wij daar in het nieuwe jaar af en toe eens aan denken. 

En dan danken. 



Nog enkele leuke grapjes om het jaar goed in te zetten: 

Een konijn komt in een bakker en zegt : bakker heeft u 
ook worteltjestaart ? nee zegt de bakker . de volgende 
dag komt het konijn weer : bakker heeft u ook 
worteltjestaart ? nee zegt de bakker weer . nou denkt de 
bakker laat ik maar eens worteltjestaart maken ! Dus de 
volgende dag komt het konijn weer en zegt : bakker 
heeft u ook worteltjestaart ? ja zegt de bakker ! konijn : 
vies he ?  

 

Een Belg en een Nederlander dreven in een bootje. Ze kwamen 

aan op een eiland waar ze verrast werden door koppensnellers. 

Het opperhoofd zei: De pan in! De Belg vroeg: kunnen we niks 

doen om niet in de pot te belanden? Het opperhoofd zei: jullie 

moeten van een vrucht 100 exemplaren zoeken. Dat lukte bij 

beide, en toen zei het opperhoofd: Als jullie ze alle 100 in jullie 

gat krijgen, zijn jullie vrij. Bij de Belg lukte dat moeiteloos, want 

hij had 100 bessen. Bij de Hollander mislukte het totaal, en 

weet je waarom? Hij had 100 kokosnoten. 

 

Er was eens een man en die ging voor zijn 40'ste verjaardag 

aan plastische chirurgie doen... En als ze klaar zijn met hem, 

gaat hij naar de supermarkt en vraagt aan de man aan de 

kassa "meneer, hoe oud schat u mij?" en de man zegt "pff 30 

31" nee, zegt de man, ik ben 40... en dan stapt hij op de bus en 

daar is een bomma en hij vraagt aan die bomma "hoe oud 

schat u mij?" en die bomma antwoordt "ja ik zie niet meer zo 

goed maar ik heb daar een trukje voor... vroeger voelde ik eens 

in hun broek en ik wist perfect de leeftijd" en die man was zo 

fier dat hij zei: "oke doet dat maar eens" en die bomma deed 

dat en zei "40 jaar" en die man schrok en zei: "ja gij weet dat 

perfect, hoe doe jij dat" en de bomma zei: "ja maar ik weet niet 

hoe ik dat doe" en de man zei "ja kom toch wel, zeg het" en de 

bomma zei: "oke ik stond achter u in de supermarkt" 



Nieuwjaarswens 

 

Een nieuw jaar is weer gestart, 

een nieuw jaar, het blijft apart. 

Je denkt te weten hoe het zal verlopen, 

of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 

Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

Vergaande dromen en nieuw dromen, 

we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 

Leef het leven zo lang het mag duren, 

jou levenspad kun je niet sturen. 

Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 

geniet juist van wat je niet verwacht. 

 

Vanwege het ergoteam: 

Gillioen Sofie 

Pauwels Sandra 

Hamiaux Jessica 

Beddeleem Céline 

Claerebout Sanne 

Boeve Annelies 

Mostaert David 


