
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief 
januari 2020 

 
Hier staan we alweer klaar 
Met onze brief voor het nieuwe jaar 
We hebben heel wat mogen beleven 
steeds door de liefste mensen omgeven 
 
Weer of geen weer, altijd welkom 
Een aloude spreuk met heel veel rijkdom! 
Maar goed of slecht, wij zijn altijd op een geloop 
Naar de Carrefour of zelfs de bioscoop 
 
Al was de regen toen geen cadeau 
Toch trokken we met een volle bus naar de Olmense Zoo 
Maar enkele weken later trokken we naar Mechelen stad 
En ooh… hoe heet was dat! 
 
De hitte bleef maar duren. 
Toch hadden we het idee onze bus richting de Plantentuin te sturen 
Tijdens een welverdiend drankje waren we voor het onweer bezorgd 
Eens op de bus heeft de regen eindelijk voor afkoeling gezorgd! 
 
Om onze culturele geest ook eens te verrijken 
Gingen we eens naar iets anders gaan kijken 
De bus bracht ons daarom naar het Afrika Museum in Tervuren 
Met de grote collectie hadden we plezier genoeg voor uren  
 
Om de zomer af te sluiten organiseerden we een groot bbq-feest 
En wat is deze druk geweest! 
Samen met familie, vrienden en vooral lekker eten 
Een dag om nooit te vergeten 
 
Om ook tijdens de herfst eens een frisse neus op te halen 
Gingen we samen door de Waverse straten verdwalen 
Huizen versierd met spoken en lichten 
Jong en minder jong, allemaal blije gezichten 
 
En zo hebben we het mooiste op een rij 
Maar er horen nog veel andere leuke dingen bij 
Mooie, gezellige, grappige en warme tijden 
Die ieder van ons op zijn manier mochten verblijden 
 
Daarom wensen we voor de 366 dagen die volgen 
Alleen maar momenten zonder zorgen 
Alleen maar veel gezelligheid met de leukste mensen 
En al onze mooiste, liefste, gekste en beste wensen! 

De redactie: 
Ergo-animatieteam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PANNENKOEKENBAK voor Lichtmis 

 

Jaarlijks hebben we de gewoonte om een pannenkoekenbak te 
organiseren, begin november. 

Vanaf dit jaar wordt het verplaatst naar begin februari n.a.v. Lichtmis 
en zal deze dus niet doorgaan in november. 
Noteer deze datum alvast in jullie agenda! 

 

Pannenkoekenbak Huyze de Pauw 
woensdag 5 februari  

van 14u tot 18u. 
 
 

Iedereen is van harte welkom! 

Wist je dat… 
 
… we de vorige keer meer 
dan 420 
“pannenkoekeneters” 
hadden! 
… we dan meer dan 840 
pannenkoeken hebben 
gebakken 
… we dit jaar opnieuw 
hopen op een grote 
opkomst  

 
 

Ga je graag mee op zoete 
zonde? 

 
We gaan op donderdag 13 

februari te voet vanuit 
Huyze de Pauw richting 

ijssalon Margo.  
We vertrekken om 14u30 
en zullen terug thuis zijn 
rond 16u30. Er zal geen 
vaste bijdrage gevraagd 

worden, deze wordt 
berekend volgens 

consummatie en komt 
nadien bij op de factuur. 

 
 

Optreden Trio Intermezzo 
 
Op maandag 6 januari  om  14u30 komen de 
artiesten van Trio Intermezzo langs om ons een 
spetterende namiddag te bezorgen. Ze brengen 
de grote succesnummers van de jaren ’60 tot nu. 
Schlagers, meezingers, klassiekers, … allemaal in 
combinatie met een vleugje humor! 
Kom zeker langs om mee te  zingen, mee te 
dansen en mee te  genieten! 
 

Zoete  Zonde 
 
Eens naar de markt, eens naar de winkel,  
een keertje op café of gezellig iets gaan eten … 
Wie doet het niet graag?! 
Daarom gooien we het dit jaar eens over  
een andere boeg. We gaan op Zoete Zonde!  
Wie graag mee gaat genieten van een lekker  
ijsje, pannenkoek, of iets anders,  
in ijssalon/taverne Margo  kan zich via  
het strookje op de volgende pagina inschrijven.  
 
Brengt deze kleine uitstap je op ideeën  
om eens ergens naartoe te gaan?  
Dan mag je het ons altijd laten weten!  
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Naar jaarlijkse gewoonte zal onze 
nieuwjaarsreceptie doorgaan op donderdag 16 
januari om 14u30.  
We nemen de tijd om aan de hand van foto’s 
nog een keer na te genieten van wat we hebben 
beleefd in 2019.  
Na afloop is er de gelegenheid om samen te 
klinken op een bruisend nieuw jaar! 
 



 
December is altijd dé feestmaand van het jaar. Sinterklaas mocht alle 
feestelijkheden starten. Hij bracht ieder van ons een bezoek, vergezeld 
door enkele Zwarte Pieten. Na de middag moest de Goed Heilig Man 
alweer vertrekken, maar Zwarte Piet bleef achter voor een grote 
Sinterklaaslotto … of eerder Zwarte-Pieten-lotto.  

   
Het gezelligste weekend waar iedereen 
naar uitkijkt! Onze kerstmarkt was ook 
dit jaar een groot succes. Er is veel 
gekocht, veel gedronken, veel gegeten, 
maar vooral veel plezier gemaakt. We 

kijken alvast uit naar de volgende editie!   
 

Tijdens de wintermaanden is het te koud 
om naar de markt te gaan. Maar voor 
wie toch graag een keer wat inkopen 
doet, kan mee naar de Carrefour te Lier.  
Ook daar was het afgelopen maand 
kerstsfeer opsnuiven. Kortom, winkelen 
in december is sfeer en gezelligheid! 
  

  
En over sfeer en gezelligheid gesproken …  
Frans Rubens en Yvan brachten de sfeer er 
ook zeker in! Ambiance verzekerd! Leuke 
meezingers in combinatie met een show waarbij er vooral gelachen is, is de 
combinatie om er een spetterende namiddag van te maken.  
 
Om de maand af te sluiten organiseerden we 
voor de tweede keer een groots 
kerstavondfeest. Iedereen die graag wou, kon 

zijn voeten onder tafel schuiven om te genieten van een kerstavonddiner. 
Gezellig aperitieven, pistoletjes met lekker beleg en als afsluiter 
appelstrudel met ijs! Kerstavond is nog nooit zo gezellig geweest …! 
 
Daarmee sluiten we ineens de maand af. We wensen iedereen daarom een 
vrolijk begin van een spetterend en gezond 2020! 
 

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

Enkele leuke momenten uit december… 

Een dagje uit in februari: 
Ik,………………………………………………………………………… zou graag meegaan naar:  

o Ijssalon Margo te OLV-Waver op donderdag 13 februari 2019, vertrek om 14u30*  
bijdrage afhankelijk van consummatie 

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

  Telefoonnummer:………………………………. 
 
 



 

Familienieuws 

 
 
Overleden bewoners 
UT 218: Van Goylen Alex, geboren te Kessel op 20/10/1924, 
 is overleden op 7/12/2019 
UT 218: Van Dessel Frans “Warre”, geboren te Wespelaar 

op 20/01/1929, is overleden op 19/12/2019 
LN 1: Everaert Marie-José, geboren te Kapelle-Op-Den-Bos  

op 1/08/1925, is overleden op 24/12/2019 
 
 
 
Nieuwe bewoners 
LN 2: Van Den Bosch Madeleine woont bij ons sinds 3/12/2019 
LN 5: Baur Rosette woont bij ons sinds 5/12/2019 
UT 218: Van Ooyen Angelina woont bij ons sinds 16/12/2019 
UT 217: Verhaegen René woont bij ons sinds 26/12/2019 

Pastorale kalender 
Dagelijkse viering om 10u in de kleine kapel (3e verdiep UT) en op zondag 5-12-19 en 26 jan om 10u30 in de zaal 

In de eerste plaats wil ik in naam van het pastorale team onze beste 

wensen overmaken aan u allen. 

Wij wensen u van harte  een goede gezondheid, geluk, voorspoed, 

vrede, samenhorigheid, verdraagzaamheid, blijheid...  

Samengevat een jaar waarin we af en toe een Godsgeschenk mogen 

ervaren.  
 

Jan Massart,  

pastoraal verantwoordelijke. 

 

 

Woensdag 1 januari : " Hoogfeest Moeder Gods. " 

Maandag   6 januari : " Feest van de Drie Koningen " 

 

Zondag      5 januari: "Openbaring van de Heer."  

Zondag    12 januari: "Doop van de Heer."   

Zondag    19 januari:  Tweede zondag door het jaar.   

Zondag    26 januari:  Derde zondag door het jaar.   

 

In de kijker… 
 ONZE KERSTMARKT 

 
 


