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Voorwoord

Beste lezer,

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op. De

kop is eraf zeggen ze wel eens. We hebben samen het jaar

goed ingezet tijdens de nieuwjaarsreceptie waarop we

hebben kunnen dansen en toosten op het nieuwe jaar. We

wensten elkaar geluk en gezondheid want de afgelopen

jaren heeft ons des temeer doen beseffen dat dit onze

grootste rijkdom is.

Februari, is een maand waarin 2 mooie feesten gevierd

worden: Lichtmis en Valentijn. Een mix van Licht en Liefde

en wat hebben we meer nodig in deze donkere, grijze

winterdagen dan wat meer licht en warmte?!

We voelen dat de dagen beginnen te lengen… en we vangen

dus ook wat meer licht op. Niet voor niets vieren we al

meteen bij de aanvang van deze maand ‘Maria Lichtmis’

Naar jaarlijkse gewoonte worden dan ook de pannetjes

warm gemaakt voor een heuse pannenkoekenbak. In de

activiteitenkalender kan je zien wanneer er te smullen is op

elke woongroep. Laat het smaken!

De dagen worden steeds langer, maar de koude is het land nog niet uit. We hebben de

afgelopen weken gezien dat het nog stevig kan vriezen en zelfs sneeuwen. Laat je dus

niet verrassen en leg die dikke muts, sjaal en handschoenen nog niet te ver weg.

Laat ons deze maand waarin liefde centraal staat dan ook extra aandacht besteden dat

we vol liefde en zachtheid voor elkaar zorgen. Want met zachtheid kan je veel bereiken

We wensen jullie alvast veel leesplezier en vreugde bij het zien van de foto's van de

afgelopen maand.

Vanwege de redactie.
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BEWONERS

NIEUWS

Mevr. Maria Bruyndonckx
+ 23 december 2022

Dhr. Pol Van Calster
+ 25 december 2022

Mevr. Adrienne Schellens
+ 27 december 2022

Nu laten we je los,
zwevend, door de wind

gedragen.
Zonder vleugels uit te slaan,

toch hoger en hoger
om boven alles wat is,

toch nog een beetje met ons
mee te gaan.

Mevr.Josephine Goris
+ 16/01/2023
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Mevr. Ivonne Bosmans is op 19 februari deinitief verhuisd naar het wzc. Ivonne verblijft op

kamer 164 op Notelaar. Zij is gehuwd met Barette George, samen hebben ze 2 kinderen.

Ivonne is afkomstig van Heist op den berg, ze is geboren op 4 januari 1940.

Nieuwe

bewoners

Er zullen handen zijn die je dragen.

En armen waar je veilig bent.

En mensen die zonder vragen

Zeggen dat je WELKOM bent!

Dhr. René Vankerkhoven is op 5 januari

verhuisd van kamer 30 naar kamer 27 op

Lavendeldreef.

Intern

verhuis

Dhr. Joseph De Cuyper, Fons, is afkomstig van Beerzel. Hij is geboren op 22 maart 1931. Fons

heeft 1 dochter, Maria.

Fons woont sinds 19 december 2022 op Lavendeldreef, kamer 36.

Dhr. Jan Verschaeren, Bernard, woont sinds 30 december 2022 deinitief in het wzc, kamer

159 op Notelaar. Bernard is geboren op 20 september 1935 en afkomstig van Heist-op-den-

Berg.

Dhr. Hugo Van der Linden en Leona De Saegher wonen sinds 7 januari in het wzc op kamer

30, Lavendeldreef. Het echtpaar is afkomstig van Willebroek. Hugo is geboren op 31 oktober

1937 te Breendonk en Leona op 10 mei 1936 te Liezele.
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Onze jarigen van januari 2023

Verjaardagen bewoners wzc

4 februari Jos Lambrechts 83 jaar, kamer 69 Lindelei

6 februari Paula Wijns 86 jaar, kamer 158 Notelaar

8 februari Paula De Bruyn 99 jaar, kamer 168 Notelaar

9 februari Gaby Van Oosterwijck 89 jaar, kamer 8 Lavendeldreef

12 februari Wies Haegemans 88 jaar, kamer 157 Notelaar

18 februari Marcel Feyaerts, 88 jaar kamer 70 Lindelei

22 februari Leonie Verbeeck 90 jaar, kamer 1 66 Notelaar

23 februari Jef Bulckens 93 jaar, kamer 172 Notelaar

26 februari Clementine Van Roosendael 93 jaar, kamer 11 Korenbloemlaan

27 februari Stanne Gullentops 89 jaar, kamer 150 Notelaar

27 februari Seraphine Winkelmans 92 jaar, kamer 22 Lavendeldreef
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Verjaardagen GAW Ten Gaerde

27 februari Robert Mariën 88 jaar, AW 5, GAW Ten Gaerde

Verjaardagen medewerkers

5 februari Geertruide Vanseer 39 jaar, zorgkundige Campus 1

10 februari Stef Peeters 29 jaar, medewerker technische dienst

11 februari Daisy Panneels 58 jaar, teamcoach Lindelei

14 februari Henny Anthonis 56 jaar, verpleegkundige Campus 1

15 februari Nele Dockx 36 jaar, medewerker personeelsdienst

16 februari Ann Robert 47 jaar, verpleegkundige Campus 1

22 februari Sanne Clerckx 34 jaar, adjunct hoofdverpleegkundige Campus 1

23 februari Kathleen Fleerackers 55 jaar, verpleegkundige Notelaar

24 februari Karine Liekens 58 jaar, verpleegkundige nacht

26 februari Veerle Dillen 37 jaar, pastor

27 februari Hannah Van Tricht 27 jaar, ergotherapeut Notelaar
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ZINVOLLE

DAGBESTEDING Gezellig samen naar een klassieker
kijken ..

Schildertalenten aanmoedigen...

Ook het spiritueel welbevinden is

belangrijk in het leven van de bewoners.
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PASTORAAL

HOEKJE

Rond 2 februari vieren we lichtmis. Wij eten hier ter ere van dit feest pannenkoeken. Maar

wat betekent dit feest nu toch en waarom eten we nu juist pannenkoeken?

Tel 40 dagen vanaf de geboorte van Jezus, die we

vieren op 25 december, en je komt uit op 2 februari.

In de Bijbel gaat het verhaal als volgt: de evangelist

Lucas vertelt dat Maria en Jozef naar Jeruzalem

kwamen om het kind daar aan God op te dragen. In de

stad woonde een zekere Simeon, die van de Heilige

Geest de belofte gekregen had dat hij niet zou sterven

vooraleer hij de Messias had gezien. Hij staat Maria en

Jozef al op te wachten in de tempel en herkent die

belofte in het kind. In de tempel was er ook een oude

vrouw en profetes, met de naam Hanna. Ook zij herkent

in Jezus het Licht van de wereld.

In de mis wordt lichtmis een echt kinderfeest, vaak met

een zegening van kaarsen en een lichtprocessie.

En waarom nu toch die pannenkoeken?

Er zijn twee verklaringen:

2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop

de plattelandsbevolking van werk of hoeve kon

veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-

Maarten). Dat werd ’s avonds gevierd met een soort

haardkoeken, die later evolueerden naar

pannenkoeken.

De vorm en kleur van de pannenkoeken worden

daarnaast gezien als een verwijzing naar de zon en dus

naar het licht. Met een spreuk uit de oude doos vinden

we iets terug van de traditie:

op Lichtmis is er geen vrouwken zo arm, of zij maakt haar panneken warm.

Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet moest een

pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het

volk te worden getoond en te worden opgedragen aan God.

Lichtmis

God, onze Vader,

Jozef en Maria hebben hun kind

Jezus na de geboorte naar de

tempel gebracht,

om uw zegen te vragen

en het aan U toe te vertrouwen.

Vandaag volgen wij hun

voorbeeld.

Wij komen tot U en vragen:

zegen en behoed onze kinderen.

Schenk hen gezondheid,

blijdschap en levenskracht.

Blijf ook ons nabij,

en help ons om het beste van

onszelf te geven,

om licht te zijn voor anderen,

om nooit zonder hoop te zijn

en telkens weer kleine

lichtpuntjes te blijven zien.

Wij vragen het in naam van

Jezus, ons Licht en onze Vrede.

Amen
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ACTIVITEITEN

Kerstviering

Op kerstdag was er een mooie

kerstviering die opgeluisterd werd door

een muzikaal gezin.. De prachtige

kerstliederen en zachte stemmen

bezorgden menige toeschouwer

kippenvel, het plaatje klopte helemaal

zoals het in een warme kerstsfeer

hoort te zijn.
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VOORBIJE

ACTIVITEITEN

KERSTSFEER OP NOTELAAR
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Crea Notelaar

Kerstbingo

Leerlingen van het Instituut

Mevrouw Govaerts BuSo kwamen

langs op woongroep Notelaar om

een bingo in kerstsfeer te doen.

De ambiance zat er goed in en

iedereen amuseerde zich goed.
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Optreden zanger "Hanz Duval"

Eind december verwelkomden we

Hanz Duval voor een muzikaal

optreden. De bewoners en

medewerkers hadden er zin in en

de dansvloer werd druk bezocht.

De jury was streng maar gaf toch

mooie punten voor sfeer en

gezelligheid !
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Vrijwilligersfeest

Onze vrijwilligers houden al jarenlang de cafetaria van ons WZC open. Ook de

kofieronde wordt door hen verzorgd en grote activiteiten worden mee gedragen door

hun vrijwillige handen. We lieten hen dan ook graag eens zelf genieten van een

welverdiend verwenontbijt als dank voor al hun vrijwillige taken ! Zij maken het verschil

voor de bewoners ! Dit geldt ook voor alle vrijwilligers die er niet konden bij zijn en niet

op de foto staan..
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Nieuwjaarsattentie

Bij het nieuwe jaar horen leuke cadeautjes. Aan de reakties

te zien waren de bewoners er blij mee.



16

Nieuwjaarsreceptie met optreden Sally
We zetten het jaar in met een bubbeltje, een belegd broodje en een leuke dansnamiddag
vol ambiance.
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Verloren Maandag
Ook dit jaar ging verloren maandag niet voorbij zonder dat de bewoners

worstenbrood of appelbollen aten.

DRIEKONINGEN

De 3 koningen die kwamen zingen brachten vreugde en iets lekkers mee. Een onschuldige

hand koos ook op elke woongroep een koning.

Kwis : In de namiddag speelden de bewoners op campus 1 een 3 koningenkwis.
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Studenten op bezoek

Samen appeltjes schillen en bakken in

de pan, een spelletje doen, het werd een

aangename namiddag voor iedereen.
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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.

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 maart, verwachten we jouw inzending vóór 15

februari.

We zien al uit naar jullie inzendingen!!
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ACTIVITEITEN

KALENDER

Woensdag 1 februari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 2 februari :

LICHTMIS

• nm. Pannenkoeken

Vrijdag 3 februari :

• 10u zitdans in het Binnenhofke

KORENBLOEMLAAN -LAVENDELDREEF

Maandag 6 februari :

• vm. Puzzel, activiteit met

student

Dinsdag 7 februari :

• 10u. Zitdans

• nm. Jarigenviering

Woensdag 8 februari :

• vm. Geheugentraining

• nm. Carnavalbal met optredens

Donderdag 9 februari :

• vm. Herdenkingsviering

• nm. Fotospel, activiteit met

student

De juiste activiteitenkalender vinden

jullie op de witte magneetborden !

Dit is slechts een greep uit het

aanbod dat reeds gepland is !

Maandag 13 februari :

• vm. bevraging lijstjes winkel

Dinsdag 14 februari :

VALENTIJN

Woensdag 15 februari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 16 februari :

• vm. Rijdende winkel

Maandag 20 februari :

• nm. Lootkaarten

Dinsdag 21 februari :

CARNAVAL

• vm. Geheugentraining

• nm. Carnavalvlaaikens

Woensdag 22 februari :

ASWOENSDAG
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LINDELEI

NOTELAAR

Woensdag 1 februari :

• nm. Pannenkoeken

Donderdag 2 februari :

LICHTMIS

• 10u eucharistieviering

Vrijdag 3 februari :

• 10u zitdans in het Binnenhofke

Dinsdag 7 februari :

• 10u Zitdans in Binnenhofke

Woensdag 8 februari

• nm. Carnavalbal met optredens

Donderdag 9 februari :

• vm. Herdenkingsviering

Vrijdag 10 februari :

• vm. Beweegactiviteit met student

Dinsdag 14 februari :

VALENTIJN

Donderdag 16 februari :

• 10u Eucharistieviering

• nm. Jarigenviering

Dinsdag 21 februari :

CARNAVAL

nm. Carnavalsvlaaikens

Woensdag 22 februari :

ASWOENSDAG

Donderdag 23 februari :

• 10u Eucharistieviering

Woensdag 8 februari

• nm. Carnavalbal met optredens

Donderdag 9 februari :

• vm. Herdenkingsviering

Donderdag 2 februari :

LICHTMIS

• Pannenkoeken als avondeten

Dinsdag 21 februari :

CARNAVAL

nm. Carnavalsvlaaikens

Woensdag 22 februari :

ASWOENSDAG

Dinsdag 14 februari :

VALENTIJN
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GAW TEN GAERDE

Woensdag 1 februari :

• vm. Geheugentraining

Donderdag 2 februari :

LICHTMIS

• nm. Pannenkoeken

Vrijdag 3 februari :

• 10u zitdans in het Binnenhofke

Dinsdag 7 februari

• 10u Zitdans in Binnenhofke

Woensdag 8 februari :

• vm. Geheugentraining

• nm. Carnavalbal met optredens

Donderdag 9 februari :

• vm. Herdenkingsviering

Dinsdag 14 februari :

VALENTIJN

VERWENONTBIJT

Woensdag 15 februari :

• vm. Geheugentraining

Maandag 20 februari :

• nm. Lootkaarten

Dinsdag 21 februari :

CARNAVAL

• vm. Geheugentraining

• nm. Carnavalvlaaikens
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MEDEWERKERS

De grootvader van Gwendolyn Van Calster,

zorgkundige Notelaar, Pol Van Calster is overleden.

Britt Salaets, vervangend teamcoach op Notelaar, is

uit dienst. Zij is nu werkzaam als Centrumleider

lokaal dienstencentrum Balderhuys te Berlaar.

Marine Baeten, zorgkundige Notelaar, is zwanger. De baby

wordt verwacht op 25 maart. Proiciat!
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LEUKE

WEETJES

Februari (ook wel sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand en

dooimaand) is de tweede maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 28 dagen in

gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren.

Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de puriicatie/onderwereld.

Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening.

In de oudste Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwam februari niet voor. Toen het

jaar werd verdeeld in twaalf maanden, werd de laatste maand februaris gedoopt. Het jaar

begon met maart. De schrikkeldag verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar,

dus aan het eind van februari.

In het jaar 456 werd januari de eerste en februari de tweede maand, de schrikkeldag bleef ten

bate van de tweede maand.
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Sluiterkensdag of Sluiterkensavond (buitensluit of sluitertjesdagen) is een volksgebruik

waarbij kinderen hun ouders of schoolmeester(es) opsluiten of buitensluiten tot ze iets goeds

beloven (zoetigheid, geen huiswerk, enz.). Het is een omkeringsfeest dat in Vlaanderen

voortleefde tot ver in de 20e eeuw.

Het omkeren van de gezagsverhoudingen werd soms als gevaarlijk ervaren. Een Mechelse

ordonnantie uit 1585 probeerde het gebruik op school af te schaffen omdat het gebaseerd was

op ongehoorsaemheyt ende rebellie.

Tijdens die dagen mag, afhankelijk van de dag,

iemand fysiek buitengesloten worden. De

sluitertjesdagen zijn er in volgorde:

• Sluitertjesdag voor moeders (zaterdag)

• Sluitertjesdag voor vaders (zondag)

• Sluitertjesdag voor meisjes (maandag)

• Sluitertjesdag voor jongens (dinsdag)

2 februari: Maria Lichtmis

14 februari: Valentijn

18 februari tot 26 februari: Krokusvakantie

19 tot 21 februari: Carnaval

22 februari: Aswoensdag, begin van de vasten en veertigdagentijd

Belangrijke data

Vergeten volkscultuur

Waarom verkleden voor carnaval?

Volgens hen ligt de oorsprong van het woord carnaval

in het Italiaanse carne levare, wat 'opheffen/wegnemen

van het vlees' betekent. Bij de opkomst van het

katholieke geloof verbood de kerk dergelijke heidense

feesten. Toch gingen mensen door met feestvieren. Dit

deden zij verkleed om niet herkend te worden.
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Een "wist je dat je".... voor de
kaartspelers onder de bewoners:

Elk jaar op 22 februari is het Speel Meer Kaarten Dag of Play More Cards Day. Het is een dag

die in het teken staat van speelkaarten. We kennen kaarten vooral van het Casino, maar je kan

ook met vrienden of familie thuis spelen. Zeker in coronatijden kan het een leuke avond thuis

met je familie zijn.

Vaak worden kaartspelen gezien als een kansspel. Vooral poker en Blackjack zijn bekende

kansspelen waarbij kaarten gebruikt worden. Je mag deze echter enkel in een Casino spelen.

Als je thuis met vrienden wilt pokeren dan wordt dit meestal met chips gedaan zonder geld in

te zetten. Wil je het toch wat spannender maken? Volgens een rondzendbrief van de

Procureurs-generaal in België mag je thuis pokeren voor geld. Je mag dit wel enkel doen met

een beperkte inzet van 0,22 euro per spel en een mogelijke winst van 6,20 euro.

Er zijn natuurlijk ook nog veel andere kaartspellen die niet met inzet of chips gespeeld worden.

Deze zijn vaak regionaal verschillend of met kleine verschillen in de regels. Hier zijn een aantal

voorbeelden van bekende kaarspellen:

• Hartenjagen

• Veertigen, Jokeren of Rummi

• Klaverjassen of Manillen

• Pesten

• Bridgen

• Patience

• Wippen

• Wiezen of Kleurenwiezen
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Het goede receptHet goede recept

Neem een kop vol opgewektheid

Met ne lepel goeie moed

Daags 2 lepels zelfbeheersing

Waar je een beetje kalmte in doet

Elke dag wat geest van vreugde

Met een tikkeltje levensmoed

En wat balsem van vertroosting

doet ne mens zo goed zo goed

en heb ge met dit receptje uw wens nog niet

vervuld

neem dan voor het allerlaatste

nog een lepel vol geduld

LEZERSINZENDING

We ontvingen ook dit

prachtig gedicht vol

levenswijsheid

van Rosa Verschueren,

GAW lat 8.

Gedicht geschreven door

Kristine Mariën
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TRAIN JE BREIN
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Wedstrijd van de maand!

Vind jij alle woorden??
Noteer ze op de laatste pagina van de DAGKLAPPER. Wie weet word jij de
winnaar van de maand februari.
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Verbindt de getallen met elkaar en tover de tekening te voorschijn.
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TRAIN JE

LACHSPIEREN

“Mijnheer, uw nieuwe winkelbediende heeft geen sympathiek
uiterlijk. Hij kijkt voortdurend spottend naar de klanten.”
“Maar dat moet ook! Wij ruimen op tegen spotprijzen!”

“Die stoffen van 10 en 11 euro lijken me volkomen
identiek. Wat is eigenlijk het verschil?” vraagt de klant.
“ Dat zal ik u eens vertellen,” zegt de winkeljuffrouw “
aan die van 11 euro verdienen wij 1 euro méér.”

Al een geluk …

Er is een ongeluk gebeurd in Brugge. Een auto is tegen een
koets gebotst. Een politieagent geeft het zwaar
toegetakelde paard het genadeschot. Dan wendt hij zich tot
de koetsier en vraagt: “ Bent u ook gewond?”
De koetsier begint te beven en stottert: “Neen, neen, ik heb
me in heel mijn leven nog nooit zo goed gevoeld als nu!”

Naar de vrijheid?Naar de vrijheid?

De echtgenote van een gevangene vraagt aan de gevangenisdirecteur

of hij haar man wat minder zwaar werk wil geven, want hij klaagt

voortdurend over extreme vermoeidheid.

- “Maar mevrouw, uw man doet de hele dag bijna niks!” antwoordt de

directeur.

- “Dat weet ik,” antwoordt de vrouw, “maar hij heeft me zopas verteld

dat hij ‘s nachts een tunnel aan het graven is.”
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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?

Het correcte antwoord is 26 slagen.

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 februari 2023. Het juiste

antwoord wordt beloond. Veel succes !!!!

Naam bewoner: ……………………………………………………….

Kamer of latje:…………………………………………

Antwoord wedstrijd: Welke 8 woorden zoeken we?

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

De oplossing wedstrijd januari

De twee woorden die NIET in de woordzoeker

stonden: CAVA en JANUARI

Oplossing zoek de 6 verschillen

Winnaar van de maand janauri is

Mevr. Gaby De Vos, kamer 154

Notelaar. Zij zat er met 18 slagen het

dichtstbij.
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