
 

FFllaattss  nniieeuuwwss  
 

                   Residentie PAUL FONTAINE – Serviceresidentie 
 
 

 
 

 

             

 

 

 



 

  Wij vieren de verjaardag van … 
 
26/12 
Mevrouw Paulette GUILLAUME 
 

 

 

Noteer in uw agenda : 
 
Ontbijt 
Het ontbijt wordt georganiseerd in 2 groepen gezien de Covid-19 
maatregelen en een voorafgaande inschrijving is verplicht (zie 
mededeling op de deur van de polyvalente zaal).  
Afspraak om 9u in de polyvalente zaal:  
 
Dinsdag 1/12 : Voor de bewoners van flats 11, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 19, 

20. 
Dinsdag 8/12 : Voor de bewoners van flats 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18. 
 

 
Kapster 
De kapster zal op donderdag aan het eind van de namiddag 
aanwezig zijn in de residentie Paul Fontaine. Enkel op afspraak. U 
kan afspraak nemen op donderdag voormiddag op 02/600 19 95. 
 
Activiteiten 
Activiteiten worden aangeboden in de polyvalente zaal.  

 Dinsdag om 14.30 uur : gezelschapsspelen  
 Vrijdag om 10.30 uur : gymnastiek (4/12 en 11/12), yoga (18/12) 

Het dragen van het mondmasker is verplicht tijdens de activiteiten. 
Vooraf inschrijven is nodig om een beperking van het aantal 
deelnemers te kunnen invoeren indien nodig. 
 
Website 
Wilt u de menu's kennen, aanvullende informatie hebben, alles volgen 
wat er in huis gebeurt? Bezoek onze website ganshorenhomeflats.be en 
onze Facebook-pagina Home Heydeken. 
 
 



 

 
 

 
 

 
Sint Niklaas is een feest waar we 
Nikolaas van Myre eren.  
Het is een traditie in vele Europeese 
landen en vind plaats op 6 december. 
De tradities zijn verschillend volgens 
de regio’s. 

Tijdens de nacht van 5 op 6 december, komt de Sint langs in de huizen om 
speelgoed en snoepgoed te brengen voor de brave kinderen. 
Hij is vandaag de patroonheilige van vele organisaties.  
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De Kerstman is een folklorisch persoon die verbonden is aan het kerstfeest, maar 
waarvan de wortels rijken tot diep antieke geloven en rituelen. 
Kerst brengt naiviteit naar boven, met name bij de geboorte van Jezus.  
De Kerstman is dus verbonden aan een christelijk feest.   
Kerstdag wordt gevierd op 25 december. 
 
                                                              



 

 

Winter 
 

De zomer sterft, 
weemoed, droefheid om ons heen. 

Alles wit en stil, 
de bomen kaal, 

de aarde kil. 
Ieder blad 

heeft zijn geluk gehad, 
geschaard rondom de moederboom, 

blijft het liggen zonder droom. 
Als dank voor het leven, 

dat de moederboom hun heeft gegeven, 
houdt het moeders voeten warm. 

Wat is de mens toch arm!! 
Val nu blad, val nu neer 

morgen ben ik er misschien niet meer. 
Niemand zal me nog verwarmen 

en omarmen. 
Ook voor mij is dan de zomer voorbij 

en staat de winter aan mijn zij. 
Zoals het bos in leegte en nood, 

verbonden met de dood. 
 
 

 

  


