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Voorwoord

Beste lezer,

1 januari :

Afgelopen nacht is er iets vreemds gebeurd.

De hele kalender is afgescheurd.

Het schijnt een nieuw jaar te zijn,

vol beloftes voor groot en klein.

Het jaar 2022 is vervlogen en een nieuw jaar kondigt zich

aan. Een jaar vol nieuwe dromen.

Traditioneel spreken we op nieuwjaarsdag onze

nieuwjaarswensen uit, maar dat mag uiteraard nog heel

de maand januari. Wij wensen iedereen dan ook een

schitterend jaar met een linke portie gezondheid en

veel geluksmomenten. De afgelopen maand was een

echte feestmaand: Sint en Piet kwamen op bezoek en

onze gezellige wintermarkt kende een groot succes. De

leerlingen van het Atheneum in Heist brachten een mooi

kerstverhaal en zongen kerstliederen waardoor we

helemaal in de sfeer kwamen.

Het kersfeest met familie hebben we jammer genoeg moeten annuleren omwille van

besmettingen en zieken. Dat was uiteraard niet ijn. De tafels werden feestelijk ingedekt op de

kamer of de leefruimtes zodat de bewoners toch konden genieten van de gezellige kerstsfeer.

Na de feestdagen is het nog niet gedaan met lekker eten. Op 9 januari is het Verloren

Maandag en smullen we appelbollen en worstenbrood. Tijdens de week van Lichtmis mogen

we de huisgebakken pannenkoeken niet vergeten. Ook een receptie staat op de planning

waarbij Sally zorgt voor een muzikale noot.

Laten we alvast nagenieten van de voorbije mooie momenten door te bladeren in deze

Dagklapper en uitkijken naar de nieuwe activiteiten. Laat ons voor het nieuwe jaar vooral

hopen op een goede gezondheid en veel geluk, dan kan het jaar zeker niet meer stuk.

Veel leesgenot,

vanwege de redactie
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BEWONERS

NIEUWS

Dhr. Willy Coppens
+ 4 december

Mevr. Mariette Bosmans
+ 9 december

Mevr. Clara Van Dessel
+ 10 december

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.
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Nieuwe

bewoners

Mevr. Stephania Vermosen, Stefanie, is op 12 december deinitief

verhuisd naar het wzc. Stefanie verbleef reeds in kortverblijf. Zij

woont op kamer 2, Campus 1 - Korenbloemlaan.

Stefanie is geboren te Berlaar op 9 augustus 1930. Zij heeft 2

kinderen, een zoon en dochter.

Dhr. Aloïs Vercammen, Theo, woont sinds 16 december in het wzc

op kamer 12, Campus 1 - Korenbloemlaan. Theo is geboren te Heist

op den Berg op 16 augustus 1934.

Er zullen handen zijn die je dragen.

En armen waar je veilig bent.

En mensen die zonder vragen

Zeggen dat je WELKOM bent!
Mevr. Rosa De Vos, bewoonster van

kamer 38 te Lavendeldreef, is op 9

december verhuisd naar een

assistentiewoning te Putte.

We wensen Rosa veel plezier toe in haar

nieuwe woonst, een nieuw avontuur en

nieuwe herinneringen.

Verhuis

extern
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Onze jarigen van januari 2023

Verjaardagen bewoners wzc

4 januari Ivonne Bosmans 83 jaar, kamer 164, Notelaar

6 januari Maria Van Loock 91 jaar, kamer 23 Lavendeldreef

7 januari Maria Haegemans 92 jaar, kamer 40 Lavendeldreef

14 januari Zuster Heliodora Pauwels 92 jaar, kamer 51 Lindelei

15 januari Yvonne Volckaerts 96 jaar, kamer 156, Notelaar

20 januari Paula Docx 94 jaar, kamer 170 Notelaar

21 januari Lauretta Wauters 86 jaar, kamer 65 Lindelei

26 januari Els Lambrechts 88 jaar, kamer 68 Lindelei

Verjaardagen medewerkers

1 januari Lotte Serneels 21 jaar, zorgkundige campus 1

9 januari Aida Abdulmasih 52 jaar, zorgkundige Lindelei

19 januari Heidi Ceulemans 55 jaar, medewerker thuisverpleging

19 januari Natascha Warginelle 48 jaar, medewerker onderhoud

25 januari Sam Verreth 23 jaar, zorgkundige Notelaar

29 januari Griet Goossens 32 jaar, medewerker keuken

30 januari Tatiana Rivas 34 jaar, logistiek medewerker Campus 1
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Verjaardagen vrijwilligers

10 januari Jules Heremans 81 jaar, vrijwilliger

18 januari Lea De Vadder 79 jaar, vrijwilliger

18 januari Paul Van Roosbroeck, 62 jaar, vrijwilliger

Jarig zijnJarig zijn

Jarig zijn is een dag om verwend te worden,
jarig zijn is een jaartje ouder worden.
Deze dag sta jij in het middelpunt,
deze dag is jou echt gegund.
Vandaag krijg jij geschenken,
vandaag zijn er mensen die aan jou denken.
Geniet van deze mooie dag,
geniet dat jij op deze dag het levenslicht zag.
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ZINVOLLE

DAGBESTEDING

Ondanks de

winter, wordt er

al gewerkt aan

het planten van

zaadjes...

Een wandeling buiten of

gezellig in de zetel...hoe

knus kan een warm deken

zijn?

Met de vrieskou

vergeten de

bewoners de

vogels niet...

Belangrijk om in

beweging te blijven....

Wist je dat ....bewoners van het wzc en

GAW Ten Gaerde elke donderdag samen

komen om gezellig te kaarten. Zin om

mee een potje te kaarten? Laat het

Petro (medewerker wonen en leven)

weten.



9

PASTORAAL

HOEKJE

Het is daarbij een mooie traditie dat we elkaar in deze maand goede

woorden van zegen en geluk zullen toezeggen. Maar laten wij vooreerst

de Heer danken bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar, voor

de vreugdevolle dagen die er zeker waren.

Elk nieuw jaar dient zich aan als een jaar

vol beloftes: opnieuw twaalf maanden,

ons geschonken, om doorheen lief en

Op het feest van de Openbaring van de

Heer – 6 januari (in de volksmond

Driekoningen) mogen we elkaar veel

wijsheid toewensen in dit nieuwe jaar.

We zullen de geboorte van Maria gedenken en haar tenhemelopneming. We zullen de

belangrijke gebeurtenissen gedenken waarbij Maria – in het Evangelie – het voortouw

neemt: de boodschap van de engel aan Maria, op het feest van de aankondiging van de

geboorte van de Heer; het bezoek van Maria aan Elisabet, waarbij Maria haar Magniicat

uitzingt; Maria aan de voet van Jezus’ kruis, op de gedachtenis van Maria, Onze-Lieve-

Vrouw van smarten. We zullen Maria vieren met de ‘grote namen’ die de Kerk haar

doorheen de eeuwen heeft toegedicht: Maria Onbevlekt Ontvangen en Maria, Moeder en

Middelares van genade. Laten wij, met Maria, bij het begin van dit nieuwe jaar, de Heer

danken om het jaar dat voorbij is en Zijn zegen vragen over ons allen.

De drie wijzen waren geen mensen die alles wisten. Zij worden 'wijzen' genoemd omdat

ze heel nederig in het leven raad durfden vragen. Mensen die niet met de pretentie

rondlopen dat ze reeds alles weten, maar die in het leven raad vragen, zijn daarom

geestelijk zeer gezonde mensen. We mogen hen ook ''wijzen' noemen.

leed, doorheen blijheid en zorgen, te groeien in geloof.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar vieren wij het feest van

Maria, de Moeder van God. Zij is het toonbeeld van alle

biddende mensen. Bij het begin van het nieuwe jaar is het

gepast dat we Maria bekijken als voorbeeld van het belang dat

het moederschap voor de mensheid heeft. Onze gedachtenis

aan de Moeder van de Heer en onze verering voor haar, vormen

als het ware een ‘rode draad’ doorheen het liturgisch jaar.

6 januari

Het feest van de Openbaring van de

Heer (Driekoningen)

1 januari : Het feest van Maria
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ACTIVITEITEN

WK Voetbal

Aan de supporters hier in huis zal het zeker niet gelegen hebben

dat de Rode Duivels geen wereldkampioen zijn geworden. Hier

zat de sfeer er goed in en werden de spelers aangemoedigd om

te scoren !
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Bokes en voetbal

De bewoners bleven trouw tot de laatste wedstrijd en supporterden zelfs tijdens

hun avondeten. Het was best wel spannend !

VOORBIJE

ACTIVITEITEN
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Sint en Piet kwamen op bezoek en kwamen

iedereen belonen met heel wat lekkers !
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Op alle woongroepen werden

Sint en Piet met open armen

verwelkomd.

Ze gingen zelfs een kijkje nemen in

het kiné lokaal om de trainende

bewoners aan te moedigen.
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Wintermarkt

Op de wintermarkt konden we weer vele

leuke kraampjes verwelkomen. Ook de

medewerkers waren in de weer om

snoepgoed, glühwein, chocomelk, jeneverkes,

hamburgers, wafels, … en de prachtige in

huis gemaakte kunstwerken en handwerkjes

van de bewoners te verkopen.
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Buiten was er ook een

prachtige wandelroute met

vele lichtjes.

Zelfs de kerstman was van de partij !
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Kerstvoorstelling door leerlingen
Ook al stond de kerstvakantie voor de deur, de leerlingen van het Atheneum in Heist op

den Berg maakten tijd om het WZC een bezoekje te brengen. Ze hadden een mooi

kerstverhaal voorbereid en zongen samen kerstliederen. De bewoners genoten van de

mooie voorstelling.
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Feestmenu

Jammer genoeg werd het kerstfeest met familie op het laatste moment afgelast wegens
besmettingen en zieken. De medewerkers hadden alsnog hun beste beentje ingezet om voor
de bewoners een gezellig en sfeervolle avond in kerstsfeer van te maken.

Lindelei

De bewoners van Lindelei genoten
samen van de kerstmenu.
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GAW

In de assistentiewoningen werd er individueel gesmuld. Het werd roomservice zoals op hotel voor
een keertje. We kijken al uit naar het volgende diner zodat we samen kunnen zijn zonder zieken.
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Kerstdorpje

We gingen een kijkje nemen bij bewoonster Chris, die

naar jaarlijkse traditie een prachtig kerstdorpje opzet.

De verschillende kersthuisjes, iguren, landschappen

waarvan verschillende zelfgemaakte creaties zorgen

voor een romantisch geheel waarnaar je kan blijven

kijken. We laten jullie even mee genieten.
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WIST JE DAT...de Dagklapper elke maand ook online te vinden is op de webpagina van

wzc Heilige Familie:

https://heiligefamilieheist.be/publicaties/ onder de rubriek HUISKRANTJES

NIEUWE

ACTIVITEITEN

VOLLEDIGE ACTIVITEITENAANBOD

Het juiste activiteitenprogramma kunnen jullie wekelijks terug vinden

op elke woongroep in de gang op de witte magneetborden en in het

Binnenhofke.

OPROEP !!!
Poëzieweek van 26 januari tot 1 februari.

Thema: ‘Vriendschap’

Vriendschap: vrienden steunen, lachen, luisteren,

beleven, inspireren. Vrienden zijn een essentieel

deel van wie we zijn en worden. Ook poëzie kan

je vriend zijn. Gedichten helpen ons om vreugde

en verdriet te delen, om die gevoelens een plaats

te geven waarvoor je zelf geen woorden hebt.

Wij doen een warme oproep om een gedicht binnen te brengen. Deze zal geplaatst

worden in de Dagklapper van februari.

Graag voor 15 januari.
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ACTIVITEITEN

KALENDER

Zondag 1 januari :

GELUKKIG NIEUWJAAR !

KORENBLOEMLAAN -LAVENDELDREEF

Dinsdag 3 januari :

• vm. zitdans

Woensdag 4 januari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 5 januari :

• vm. Eucharistieviering

Vrijdag 6 januari :

• vm. Kinderen komen

driekoningen zingen

• nm. Gezellig Samenzijn

De juiste activiteitenkalender vinden

jullie op de witte magneetborden !

Dit is slechts een greep uit het

aanbod dat reeds gepland is !

Maandag 9 januari :

VERLOREN MAANDAG

• Appelbollen en worstenbrood

als avondeten

Woensdag 11 januari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 12 januari ::

• vm. Eucharistieviering

• nm. Nieuwjaarsreceptie met

optreden Sally

Maandag 16 januari :

• vm. Bevraging lijstjes rijdende

winkel

• vm. Groepsgym

Woensdag 18 januari :

• vm. Geheugentraining

• nm. Activiteit met studenten

Donderdag 19 januari :

• vm. Eucharistieviering

• nm. Rijdende winkel

Maandag 23 januari :

• nm. Lootkaarten

Woensdag 25 januari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 26 januari :

• vm. Eucharistieviering

Maandag 30 januari :

• vm. Zitdans
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LINDELEI

Zondag 1 januari :

GELUKKIG NIEUWJAAR !

Maandag 9 januari :

VERLOREN MAANDAG

• Appelbollen en worstenbrood

als avondeten

Donderdag 12 januari :

• vm. Eucharistieviering

• nm. Nieuwjaarsreceptie met

optreden Sally

Maandag 23 januari :

• nm. Lootkaarten (Binnenhofke)

Donderdag 26 januari :

• vm. Eucharistieviering

Maandag 30 januari :

• vm. Zitdans (Binnenhofke)

NOTELAAR

Zondag 1 januari :

GELUKKIG NIEUWJAAR !

Donderdag 4 januari :

• vm. Eucharistieviering

Vrijdag 6 januari :

• vm. Kinderen komen

driekoningen zingen

Maandag 9 januari :

VERLOREN MAANDAG

• Appelbollen en worstenbrood

als avondeten

Donderdag 12 januari :

• vm. Eucharistieviering

• nm. Nieuwjaarsreceptie met

optreden Sally

Woensdag 18 januari :

• nm. Activiteit met studenten

Donderdag 19 januari :

• vm. Eucharistieviering

Donderdag 26 januari :

• vm. Eucharistieviering

Dinsdag 3 januari :

• vm. zitdans (Binnenhofke)

Donderdag 5 januari :

• vm. Eucharistieviering

Vrijdag 6 januari :

• vm. Kinderen komen

driekoningen zingen

Maandag 16 januari :

• vm. Groepsgym

Woensdag 18 januari :

• nm. Activiteit met studenten

Donderdag 19 januari :

• vm. Eucharistieviering

• nm. Rijdende winkel
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Dinsdag 3 januari :

• vm. zitdans

Woensdag 4 januari :

• vm. Geheugentraining

GAW TEN GAERDE

Zondag 1 januari :

GELUKKIG NIEUWJAAR !

Maandag 9 januari :

VERLOREN MAANDAG

• Appelbollen en worstenbrood

als avondeten

Woensdag 11 januari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 12 januari ::

• vm. Eucharistieviering

• nm. Nieuwjaarsreceptie met

optreden Sally

Maandag 16 januari :

• vm. Groepsgym

Woensdag 18 januari :

• vm. Geheugentraining

Maandag 23 januari :

• nm. Lootkaarten

Woensdag 25 januari :

• vm. Geheugentraining

Maandag 30 januari :

• vm. Zitdans
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MEDEWERKERS

Het vervangingscontract van Jolien Van Calster,

medewerker onderhoud, liep af op 2 december.

Ilse Delmont, verpleegkundige, werkt vanaf 1 januari op Notelaar.

Gaetan De Block, zorgkundige, werkt vanaf 1 januari op Campus 1.

Lisa Somers, zorgkundige, is op 26

december gestart op Campus 1.

Alexandra Nagy, verpleegkundige op Notelaar, heeft

haar ontslag gegeven. Eind december was haar laatste

werkdag.
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LEUKE
WEETJES

Sneeuw: hoe wordt deze
neerslagsoort gevormd op onze
breedte?

Hoe ontstaat sneeuw?

In de lucht bevindt zich altijd een zekere hoeveelheid vocht. Soms is het heel klam weer, dan

zit er veel vocht in de lucht. Maar bij heel helder en droog weer bevat de lucht juist weinig

vocht. Dit vocht komt in onze atmosfeer op twee manieren voor: waterdamp en

waterdruppels.

Wolken bestaan uitsluitend uit waterdruppels omdat het op

enige hoogte te koud is voor waterdamp.

Op onze breedtegraad zijn de hogere delen van de

atmosfeer echter zo koud, dat wolken in veel gevallen

geheel uit ijskristallen (vaste vorm van waterdruppels)

bestaan. Zelfs in de zomer bestaat het grootste deel van de

wolken die we vanaf het aardoppervlak zien, uit ijs.

Aanvankelijk zijn de ijskristallen vrij klein en zo licht dat

ze blijven zweven in de lucht. Naarmate een wolk

verder uitgroeit, gaan meerdere kristallen aan elkaar

‘plakken’: de sneeuwvlok is geboren. Op een gegeven

moment zitten er zoveel ijsdeeltjes aan elkaar, dat de

vlok te zwaar is geworden om te blijven zweven in de

lucht. Ze valt naar beneden. Aangezien dit proces in een wolk op grote schaal plaatsvindt,

vallen er tienduizenden sneeuwvlokken tegelijk naar beneden.

Sneeuw of regen?

Temperatuurverloop in luchtkolom

Nu hangt het maar net van de temperatuur onderweg af, of de vlok ook als ‘sneeuw’ het

aardoppervlak kan bereiken. Ligt de temperatuur in de gehele luchtkolom vanaf de

wolkenbasis tot aan het aardoppervlak beneden het vriespunt, dan zal het sneeuw zijn.

Wanneer de temperatuur tot ongeveer 500 meter hoogte boven nul ligt, zal de neerslag aan

het aardoppervlak (op zeeniveau) als regen vallen.
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Deze situatie is ook vaak genoeg buiten het winterseizoen van toepassing op het weer in

België: de neerslag begint bovenin als sneeuw, maar zal de grond bereiken als regen. Maar

midden in de winter, wanneer het grootste deel van de luchtkolom kouder dan het vriespunt

is, kan er dus ook sneeuw vallen in de België.

Smeltende sneeuw

Wanneer de temperatuur in de onderste 100 tot 200 meter boven nul ligt en daarboven onder

het vriespunt, is er sprake van smeltende sneeuw. Bij deze situatie weten de sneeuwvlokken

niet volledig te smelten tot regendruppels, maar wel net voldoende om hun ‘droge’ karakter te

verliezen. Dit type neerslag zien we veel frequenter in de Benelux, ook buiten het

winterseizoen. Vooral wanneer de aangevoerde lucht onstabiel en (op grote hoogte) koud is,

bevatten de bijbehorende buien vaak deze neerslagvorm.

Waarom witte sneeuw?

Heeft u het zich nog nooit afgevraagd waarom sneeuw geen rode kleur heeft, maar wit?

Tijdens koudere periodes met temperaturen rond het vriespunt kan het sneeuwen en dan

zouden we maar al te vreemd opkijken als we plots groene sneeuw zouden zien.. Dat heeft

zo zijn logische redenen.

Witte sneeuw bestaat uit water.

Als sneeuw smelt, blijft er alleen maar water over. Doordat water doorschijnend is zouden we

ons dus de witte kleur in vraag kunnen stellen. Het is nochtans gemakkelijk te verklaren.

Sneeuw bestaat niet alleen uit bevroren

water, maar ook uit minuscuul kleine

luchtbelletjes. De lichtstralen die in de sneeuw

vallen, worden door de duizenden vlakjes van

de kristallen verstrooid (bv: prisma), waardoor

de sneeuwvlokken wit lijken, hoewel ze

eigenlijk geen eigen kleur hebben.

Kleurenspectrum

Om de witte kleur te verklaren, nemen we

even het kleurenpalet erbij. Wanneer alle

kleuren worden bereikt, schakelen we over

naar het centrum van het plaatje. Daar heerst

de witte kleur en dat is precies waarom

sneeuw ook wit lijkt.
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TRAIN JE BREIN
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WEDSTRIJD VAN DE MAAND: Welke twee woorden staan niet in de

woordzoeker? Noteer het juiste antwoord op de laatste pagina!! SUCCES!!

AFSTEKEN

GEZELLIG

NIEUWJAAR

STERRETJES

AFTELLEN

CAVA

HAPJES

OLIEBOL

VUURWERK

APPELFLAP

KLOK

OUDJAAR

WENSEN

FAMILIE

KNALLEN

PIJL

FEEST

LICHTSHOW

PROOST

JANUARI
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SUDOKU

Kleuren op nummer kleurplaat – Een dorp in de winter
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BELANGRIJK

NIEUWS
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OPLOSSING

WEDSTRIJD

Schiftingsvraag: Hoeveel slagen per 30 seconden kan Atillano (zorgkundige Campus 1) op

de ballon slaan om deze in de lucht te houden?

De schiftingsvraag werd niet uitgevoerd. Volgende maand proberen we het opnieuw.

Deze strook mag je invullen en deponeren in de roze doos (onthaal), groene doos (cafetaria) of

brievenbus nr. 12 voor de bewoners GAW voor 15 januari 2023. Het juiste antwoord wordt

beloond. Veel succes !!!!

Naam bewoner: ……………………………………………………….

Kamer of latje:…………………………………………

Antwoord woordzoeker: Welke 2 woorden staan niet in de woordzoeker?

.......................................................................

Schiftingsvraag: Hoeveel slagen per 30 seconden kan Atillano (zorgkundige
Campus 1) op de ballon slaan om deze in de lucht te houden?
.......................................................................

De oplossing wedstrijd december:

"GEZEGENDE KERSTDAGEN"
Een opmerkzame bewoner liet weten dat er
een fout in opdracht vier stond. Uiteraard moest
het letter E zijn bij het antwoord 200x290
micrometer, en niet letter O.

De winnaar van de maand december is Dhr.
Marcel Mariën, kamer 20 - Lavendeldreef.

Een foto van Marcel met zijn prijs zal te zien
zijn in de Dagklapper van februari.



Rubriek “Lezersinzending”.

Heb je iets moois, leuks, grappigs of ontroerend te delen, de redactie plaatst het graag

in de Dagklapper. Je mag dit steeds overhandigen aan Nadine Janssens (begeleider

wonen en leven en woonassistent) of Gracina Vandenbussche (sociale dienst), telkens

voor de 15de van de maand.

Dit wil zeggen voor de Dagklapper van januari, verwachten we jouw inzending vóór 15

december.

We zien al uit naar jullie inzendingen!!

Bronnen:

ineartamerica.com/featured/ireworks-in-

celebration-garry-gay.html?product=poster

uitvaartkracht.nl

https://www.noodweer.be/hoe-wordt-sneeuw-

gevormd/

Verantwoordelijke uitgever:

Ilse Prims, Campusdirecteur

WZC Heilige Familie

Groep van Assistentiewoningen Ten

Gaerde

Westerlosesteenweg 37

2220 Heist-op-de-Berg


