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Januari 2020 is de heerste januari ooit opgenomen 
sinds het begin van temperatuurmetingen in 1880. 
Tussen 1 januari en 25 februari 2020 wordt in China 
een zeer scherpe daling van de luchtverontreiniging 
waargenomen, met name een scherpe daling van 
stikstofdioxide als gevolg van de afname van de 
industriële activiteit als gevolg van de Covid-epidemie-
19. 

  



 
 
 
  



   
 

 

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 5/1 : Voor de bewoners van flats 11, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 

19, 20. 
Dinsdag 12/1 : Voor de bewoners van flats 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18. 
 

 
Activiteiten 
Activiteiten worden aangeboden in de polyvalente zaal.  

 Dinsdag om 14.30 uur : gezelschapsspelen  
 Vrijdag om 10.30 uur : gymnastiek (15/1 en 29/1), yoga (8/1 

en 22/1) 
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. 
 

 
 
 
Beste inwoners, 
 



Het jaar 2020 loopt ten einde en daar ben ik niet ongelukkig 
mee. 
Het coronavirus is namelijk al vele dagen een bron van zorg 
voor ons leven, dat op onze leeftijd rustiger zou moeten zijn 
en de voorbereidingen zou moeten treffen voor de 
feestdagen, die dit jaar totaal anders zullen zijn dan de 
vorige. 
 
Het belangrijkste op dit moment is om de laatste adviezen 
van onze leiders te respecteren, zodat u en de uwe 
gevrijwaard blijven van deze ziekte die op dit moment ons 
leven vergiftigt. Laten we allemaal samen proberen deze 
plaag zo snel mogelijk uit te roeien, zodat het jaar 2021 ons 
weer de totale vrijheid van beweging, vrede en geluk zal 
bieden waar we allemaal recht op hebben. Een goede sfeer, 
goed begrip en vriendschap zullen in onze Residence 
heersen. 
 
Ik sluit deze nota af met het wensen van 1000 
gelukzaligheden, goede gezondheid, voorspoed en 
zachtmoedigheid voor 2021. Moge elke dag van het nieuwe 
jaar gevuld zijn met liefde en vriendschap. 
 
Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen, bewoners en 
medewerkers aan wie we momenteel veel te danken hebben, 
voor hun moed en dank voor de aandacht die ze ons geven. 
 

      Paul Lelateur  
                                                               Voorzitter van de bewoners 

  



 
 
 
 
WINTER 
 
 
De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit,  
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld. 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 

De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder. 

Jacqueline E. van der Waals 
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