
Het Laatste Nieuws van

Februari 2020

Bezoek onze website: ganshorenhomeflats.be.
U vindt er informatie en u kunt het activiteitenprogramma

en de menu's van de maand online raadplegen.



Woordje van de Voorzitster van
de Bewonersraad

Beste vrienden,

Bij het begin van dit nieuwe jaar, wil ik
graag een persoonlijk woordje tot u
richten. In mijn geboortedorp heb ik de
slag om de Ardennen beleefd in
december 44 en januari 45. Het blijf
nog steeds een pijnlijke herinnering.

Ik wil hierbij aan iedereen, maar vooral aan de jongeren
ook meegeven, werk samen aan een toekomst, die een
goed voorbeeld kan zijn voor iedereen in het hart van
Europa.

Dit jaar is een schrikkeljaar en dus krijgen we een extra
dag om elkaar onze vriendschap en solidariteit te
betuigen.

Gelukkig nieuwjaar!

L. Pierret



In februari, vertrekken we naar…
Venetië

Venetië (Italiaans: Venezia, Venetiaans: Venezsia) is een stad in het
noordoosten van Italië. Het is de hoofdstad van de regio Veneto en van
de provincie Venetië. De stad is een belangrijke toeristische bestemming.

De stad is wereldwijd bekend om haar historische centrum met zijn vele
kanalen. De stad vormde eeuwenlang de toegang van West-Europa tot de
zijderoute en speelde een belangrijke rol in de Europese geschiedenis.
Venetië bracht Europa vernieuwingen zoals wissel- en kredietbanken,
boekhouding, obligatiemarkten en belangrijke verbeteringen in de
scheepsbouw. Vanuit Azië en Egypte werden technieken rond suikerriet,
zijde, glasblazen en sieraden geïntroduceerd. Sinds 1987 staan Venetië
en zijn lagune op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Volgens cijfers van de stad zelf had Venetië op 1 januari 2005 271.251
inwoners, van wie ongeveer 62.000 in Venetië zelf, ongeveer 35.000 op
andere eilanden die tot de stad behoren en ruim 170.000 op het
vasteland, voornamelijk in Mestre.

Venetiaans glas wordt reeds sinds de 13e eeuw geproduceerd. Dit
glaswerk wordt in verschillende kleuren gemaakt en gegraveerd en
versierd. De productie begon in de stad maar werd na verloop van tijd
verplaatst naar het nabijgelegen eiland Murano om het productieproces
beter geheim te kunnen houden. Het is te koop in de vele winkels en
galeries. In Harry’s Bar werden het gerecht carpaccio en de Bellini-
cocktail bedacht.

Het bekendste evenement is het al eeuwen bestaande jaarlijkse Carnaval
van Venetië. Elke twee jaar wordt in Venetië de kunsttentoonstelling
"Biënnale van Venetië" gehouden. Het Lido dat een van de eerste
mondaine badplaatsen was, is de locatie van het Filmfestival van Venetië.
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Evenementen
Thema : Venetië en het carnaval

Dinsdag 4/2
Guinguette te Molenbeek

Woensdag 5/2
Brunch voor de bewoners van
de 2de verdieping (k. 201 tot
228)

Donderdag 6/2
Opera in De Munt: “Le Nozze
di Figaro” (Mozart)

Speciaal “Komen Eten”:
Lichtmis

Donderdag 11/2
Opera in De Munt: “Don
Giovanni” (Mozart)

Woensdag 12/2
Brunch voor de bewoners van
de 2de verdieping (k. 229 tot
261)

Donderdag 13/2
Uitstap naar Basilix

Vrijdag 14/2
Petanque met
de bewoners van de flats

Dinsdag 18/2
Guinguette te Jette

Woensdag 19/2
Brunch voor de bewoners van
de 3de verdieping

Donderdag 20/2
Kamermuziekconcert te
Molenbeek

Vrijdag 21/2
We bereiden onze maaltijd voor

Maandag 24/2
Uitstap naar Basilix

Dinsdag 25/2
Guinguette te Anderlecht

Woensdag 26/2
Brunch voor de
bewoners van het gelijksvloers

Carnaval feest

Donderdag 27/2
Activiteit in dagopvang Thuis

Vrijdag 28/2
Concertino in De Munt

Verjaardagsfeest

Schrijf u in!



Wij vieren de verjaardag van

Mr DAVID (2 februari 1933) Kamer 025

Mevr VAN HAUTE (3 februari 1930) Kamer 022

Mr BOSSON (4 februari 1954) Kamer 128

Mevr LECOMTE (10 februari 1929) Kamer 208

Mevr DE BOODT (22 februari 1939) Kamer 245

Mevr DE MESMAEKER (22 februari 1929) Kamer 227

Mr DUBRUILLE (28 februari 1946) Kamer 126

Afspraak vrijdag 28 februari om 14u30 in de animatiezaal!



Wij verwelkomen…
Menheer VANKEIRSBILCK Karel

(kamer 235)

Menheer DE BOSSCHERE Gilbert
(kamer 257)

Mevrouw DICK Elise
(kamer 241)

Mevrouw TITZ Judith
 (kamer 247)

Mevrouw VAN SCHELLE Eliane
 (kamer 260)

Mevrouw GOVERS Victoria
 (kamer 311)

Menheer RUELLE Franz
(kamer 256)

Wij betreuren het vertrek van…
Mevrouw MAJOIE Denise

Mevrouw SCHONNE Jacqueline

Wij betreuren het overlijden van…
Mevrouw DEWEER Denise

(16 januari 2020)

Menheer MAERENS Adrien
(24 januari 2020)



Week van 3 tot 9 februari

ochtend namiddag

Maandag 3/2 Atelier zingen in koor Welnessatelier
Esthetiek

Dinsdag 4/2 Yoga Guinguette te Molenbeek
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Brunch voor de bewoners
van de 2de verdieping

(k. 201 tot 228)
(afspraak om 8u30 in de

eetzaal)

Woensdag 5/2

Quiz

Mölkky

Voorstelling van de opera:
« Le Nozze di Figaro »

(Mozart)

Opera in de Munt: « Le Nozze
di Figaro »  (Mozart)

Donderdag 6/2

Keukenatelier:
dessert

« Komen Eten »

 Speciaal « Komen Eten » :
Lichtmis 

(afspraak om 17u30 in de eetzaal)

Vrijdag 7/2 Fotoprojectie Petanque

Zaterdag 8/2

Zondag 9/2

In de animatiezaal vindt u gezelschapsspelletjes en de
weekendkranten
Prettig weekend!

 Steeds welkom!



Week van 10 tot 16 februari

ochtend namiddag

Maandag 10/2 Ontmoeting tussen
generatie : atelier zingen

in koor

Welnessatelier
Esthetiek

GymnastiekDinsdag 11/2

Voorstelling van de
opera: « Don Giovanni »

(Mozart)

Opera in de Munt: « Don
Giovanni »  (Mozart)

Brunch voor de bewoners
van de 2de verdieping

(k. 229 tot 261)
(afspraak om 8u30 in de

eetzaal)

CinemanamiddagWoensdag 12/2

Spelatelier Keukenatelier:
dessert

« Komen Eten »

Donderdag 13/2 Mölkky met dagopvang
Thuis

Uitstap naar Basilix
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Vrijdag 14/2 Crea-atelier Petanque met de bewoners van
de Flats

Zaterdag 15/2

Zondag 16/2

In de animatiezaal vindt u gezelschapsspelletjes en de
weekendkranten.
Prettig weekend!

 Steeds welkom!



Week van 17 au 23 februari

ochtend namiddag

Maandag 17/2 Atelier zingen in koor Welnessatelier
Esthetiek

Dinsdag 18/2 Yoga Guinguette te Jette
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Brunch voor de bewoners
van de 3de verdieping
(afspraak om 8u30 in de

eetzaal)

Woensdag 19/2

Crea-atelier

Petanque met de kinderen van
“Les Tarins”

KruiswoordraadselsDonderdag 20/2

Keukenatelier

Kamermuziekconcert te
Molenbeek

(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Vrijdag 21/2 We bereiden onze
maaltijd voor

Geheugenspel

Zaterdag 22/2

Zondag 23/2

In de animatiezaal vindt u gezelschapsspelletjes en de
weekendkranten.
Prettig weekend!

 Steeds welkom!



Week van 24 februari tot 1 maart

ochtend namiddag

Maandag 24/2 Kwis Uitstap naar Basilix
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Dinsdag 25/2 Gymnastiek Guinguette te Anderlecht
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Brunch voor de bewoners
van het gelijkvloers

(afspraak om 8u30 in de
eetzaal)

Woensdag 26/2

Voorbereiding van de
Carnaval feest

Carnaval feest
(afspraak om 14u in de eetzaal)

KruiswoordraadselsDonderdag 27/2

Keukenatelier:
dessert

« Komen Eten »

Activiteit in dagopvang Thuis
(afspraak om 13u30 in de eetzaal)

Palettenspel PetanqueVrijdag 28/2

Concertino in De Munt
(afspraak om 11u in de

eetzaal)

Verjaardagsfeest
(afspraak om 14u30 in de

animatiezaal)

Zaterdag 29/2

Zondag 1/3

In de animatiezaal vindt u gezelschapsspelletjes en de
weekendkranten
Prettig weekend!

 Steeds welkom!



De sudoku van de maand

Oplossing van verleden maand



Herinneringen





Nuttige info

Bezoekuren Elke dag tot 20u.

Uren van de
maaltijden

Ontbijt vanaf 8u.
Middagmaal vanaf 12u.
Avondmaal vanaf 17u30.

Kapsalon Open op maandag en vrijdag om 9u,
telefoonnuMevrr : 995

Openingsuren van
de cafetaria 

Elke dag van 14u tot 17u.

Mis Tweetalige dienst iedere vrijdag om 10u30
in de kapel (2de verdieping)

Animatiedienst 1ste verdieping, telefoonnummer : 937

Kine zaal 2de verdieping, telefoonnummer : 893

Ergotherapie 3de verdieping, telefoonnummer : 993

Sociale dienst Gelijksvloers en 1ste verdieping : 
Mevr Vandenbrandt, telefoonnummer 933

2de et 3de verdieping :                      
Mevr Distelmans, telefoonnummer 706

Uitstappen en
excursies 

Indien u wenst deel te nemen, kan u zich
inschrijven bij de animatiedienst (937)

Basilix Uitstap en aankopen, 2 keer per maand om
13u30.



Bibliotheek Uitgebreide keuze van boeken met groot
letterschrift ter beschikking. Uitdeling elke
donderdagnamiddag.

Verjaardagen Aan het einde van de maand vieren wij de
verjaardagen van de bewoners die in deze
maand jarig waren. Elke jarige bewoner
mag iemand uitnodigen.

Toegang indien het
onthaal gesloten is

Ingeval van afwezigheid van de
verantwoordelijke aan het onthaal kan er
met de telefoon links aan de ingang,
iemand van de verzorging verwittigd
worden.

Etiketten op het
linnen 

Indien U nieuw linnen aankoopt of krijgt,
vergeet niet het in de wasserij af te geven
voor het instrijken van naametiketjes.

Uitnodigingen tot
maaltijden 

Indien U een maaltijd wenst te nemen met
een familielid of een vriend, is dit mogelijk
(van maandag tot vrijdag niet op weekend
en feestdagen) tegen de prijs van 7,70 EUR.
Gelieve vooraf te reserveren en te betalen
bij de kassa van het OCMW.

Uitdeling van het
linnen 

De uitdeling in de kamers vindt plaats op
donderdag.

Service-flat Om deel te nemen aan de activiteiten die
georganiseerd worden in het rusthuis, kan
u contact opnemen met de dienst animatie
of telefoneren op het nummer 02/422 57
57.




