
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief 
december2019 

 

Een ode aan het personeel, onze vrijwilligers, de vele 
helpende handen en goede harten: 

 
Dankjewel 

Voor de lange dagen 
Dankjewel 

Dat we zoveel mogen vragen 
Dankjewel 

Voor al die kleine zaken 
Dankjewel 

Om over onze bewoners te waken 
Dankjewel 

Voor de warme momenten 
Dankjewel 

Voor jullie vele talenten 
Dankjewel 

Voor een luisterend oor 
 

Wij danken jullie allen hiervoor! 
 

De redactie: 
Ergo-animatieteam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Optreden Frans Rubens & Yvan 
 

Alle gekheid op een stokje! 
Het vrolijke duo Frans & Yvan komen ons verblijden tijdens de 

feestdagen. Op woensdag 18 december komen ze met hun stemmen, 
keyboard en visueel entertainment zorgen voor een geanimeerde 

namiddagshow!! 
 

Kerstatelier 
De handen werden gretig uit de mouwen 

gestoken. Onze bewoners hebben heel hard hun 
best gedaan om verse lekkernijen te maken. 

Kerstkaarten, advocaat, confituur (ook suikervrij), 
truffels,… Ze zijn om van te smullen! 

Al deze producten zijn te verkrijgen op onze 
kerstmarkt op vrijdag 6 & zaterdag 7 december!!! 

 

Uitstappen 2020 
Dit jaar maken we geen boekje met alle uitstappen. We zullen nog 
steeds elke maand op stap gaan, maar de bestemming bepalen jullie, 
de bewoners! 
 

Ga je een keertje weg? 
  Wil je graag iets bezoeken? 
   Waar ga je graag nog eens terug naartoe? 
    

Geen idee is te gek! 

 
Laat het ons weten en wij proberen het mogelijk te maken. De 
uitstappen zullen nog steeds een maand op voorhand in de 
nieuwsbrief verschijnen. 
Neem je graag deel aan een uitstap, vul dan het strookje in en geef 
het af bij het ergo-animatieteam! 
 

Wij 
kerst 

samen 
warmte 

gezelligheid 
op 24 december 

16u 
zaal 

 
 



 
Op stap: naar de Carrefour en de cinema 

 
Zelf inkopen doen! Hoe 
plezant kan het zijn.  
Het lijkt zo simpel, maar 
het kan puur genieten zijn.  
 
We hebben ook de cinema 

onveilig gemaakt.  
De nieuwste film van de 
Buurtpolitie werd goed  

onthaald. 
 

Optreden Dijlezangers   
Er werd uit volle borst meegezongen. Onze bewoners konden de grapjes tussendoor best smaken! 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Spelnamiddag met de kinderen 

De leerlingen van 2B kwamen uitgerust van hun herfstvakantie en ze konden al hun energie kwijt tijdens 
de verschillende spelen. Er ontstonden mooie samenwerkingen en vriendschappen! 

     
 

Uw ergo-animatieteam: Peter, Ben, Tami, Britt en Sofie 
  

Enkele leuke momenten uit november… 

Een dagje uit in januari: 
Ik,………………………………………………………………………… zou graag meegaan naar:  
o De cinema te UGC Mechelen op donderdag 9 januari 2020, vertrek om 13u. Bijdrage €10  

o Carrefour te Lier op maandag 27 januari 2020, vertrek om 9u* Bijdrage € 6 

*Kan eventueel meegaan als begeleider: …………………………………………………….. 

  Telefoonnummer:………………………………. 
 
 



 

Familienieuws 

 
Overleden bewoners 
UT 218: Van Gorp Joske, geboren te Antwerpen op 29/6/1931, 
 is overleden op 12/11/2019. 
LN 5: Swinkels Jet, geboren te OLV Waver op 7/4/1926, 
 is overleden op 23/11/2019. 
LN 2: Degeest Jos, geboren te Leuven op 26/12/1936, 
 is overleden op 24/11/2019. 
 
Nieuwe bewoners 
LN 113: Heyvaert Maria (Mia) woont bij ons sinds 20/11/2019. 
UT 218: Van Goylen Alexis (Alex) woont bij ons sinds 21/11/2019. 
 
Flats 
SF 3: Boets Julienne is overleden op 11/11/2019. 

Pastorale kalender 
Dagelijkse viering om 10u in de kleine kapel (3e verdiep UT) en op zondag 1-8-15-22 en 29/12 om 10u30 in de zaal 

Op zondag 1 december vatten wij een nieuw kerkelijk jaar aan. Cyclus A.  
Traditie getrouw starten wij een nieuw kerkelijk jaar met de 
"Adventsperiode" de voorbereiding naar Kerstmis. 
 
" ADVENT " 
Zondag 1 december : eerste zondag van de Advent. " Wakker worden " 
Zondag 8 december : tweede zondag van de Advent. " Veranderen " 
Zondag 15 december : derde zondag van de Advent. " Onderscheiden " 
Zondag 22 december : vierde zondag van de Advent. " Ontvangen " 
Zondag 29 december : de Heilige Familie 
(vieringen telkens op zondag om 10u30 in de " Flor Buelenszaal.") 
 
" KERSTMIS " 
 

Dinsdag 24 december : plechtige Kersteucharistie om 14u30 in de Kapel!! 
Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door Heidi en Koen. 
 
Woensdag 25 december : plechtige Kersteucharistie om 10u30 in de Flor 
Buelenszaal!! 
Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door de kinderen van Heidi en 
Koen. 
 
Wij wensen u alvast een bezinnende Adventsperiode en liefdevolle en 
warme Kerstdagen. 
 
De pastorale ploeg. 
 

In de kijker… 
Op 6 november mocht Frans 
Kapers zijn 100ste verjaardag 

vieren en hij heeft er met 
volle teugen van genoten!! 

 
 


