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Lieve bewoners en familie,
In maart zijn onze pogingen om te gaan wandelen
jammer genoeg letterlijk in het water gevallen. Maart
heeft zijn naam als ‘buienmaand’ alle eer aangedaan.
Nu de lente weer in het land is, gaan we een nieuwe
poging wagen om te gaan wandelen en fietsen. Hopelijk
kunnen jullie komende maand ook weer van onze tuin
genieten.
In april doen we ook mee aan de week van de
valpreventie. In deze week vestigen we extra aandacht
op wat we kunnen doen om vallen te vermijden. Maar
ook de rest van de maand bieden we natuurlijk allerlei
leuke activiteiten aan.
Lieve groetjes,
Berten, Caroline, Eline, Lars en Ingrid

Bewoners
Mevrouw Stefanie Schoolmeesters
Meneer Marc Goeman
Mevrouw Annie Sponselee
Meneer Stan Van Heurck
Meneer Jos Duchesne
Mevrouw Germaine Van De Sande
Mevrouw Mijntje Vertez
Mevrouw Yvonne Witdoeck
Mevrouw Lutgard Dandois
Meneer Frans Engels
Mevrouw Suzanne De Mol
Mevrouw Suzanne De Vleesschouwer

01/04
01/04
03/04
08/04
11/04
11/04
16/04
16/04
21/04
24/04
24/04
24/04

Personeel
Mete – onderhoud
Christel – zorgkundige
Mich – hoofdverpleegkundige
Ruben – klusjesman
Henry – verpleegkundige

03/04
08/04
12/04
13/04
19/04

Op 26 februari namen we
afscheid van Mevr. Elise
Vandenbrande. Ze verbleef
bijna 4 jaar op kamer 111. Ze
zal enorm gemist worden.

Op 17 maart verloren we
Mevr. Johanna Lange.
Ondanks haar korte
periode bij ons, zal ze
gemist worden.

Mevrouw Mia Meuwis

kamer 111

Mevrouw Simonne Derweduwen

Kamer 104

Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waar je veilig bent
en mensen die zonder vragen
zeggen dat je WELKOM bent!
Wij heten u van harte welkom
in Boterlaarhof

- In april valt elk jaar de week van de valpreventie. Ook wij
doen hier aan mee. We doen een hele week activiteiten en
geven tips om vallen zo veel mogelijk te voorkomen. De
week van de valpreventie is van 19 april tot en met 23 april.
Verder in het boekje kan je lezen wat we allemaal
organiseren.
- Jean Bosco Safari bracht met ‘Witte lakens’ een nieuw
nummer uit dat geldt als een ode aan alle zorgverleners. Het
personeel van Boterlaarhof en Ruggeveld waren de
uitverkorenen om te figureren in de videoclip. Na een heuse
fotoshoot in de cafetaria, is het prachtige eindresultaat te
vinden op Youtube via de zoekterm ‘Witte lakens’.
- Zondag 4 april is het alweer Pasen. Wij zijn alvast benieuwd
of de paashaas de weg nog weet te vinden naar het
Boterlaarhof.

Duofiets

Pannenkoeken

Kookclub

Vaderdag

Videoclip ‘Witte lakens’ – Jean Bosco Safari

Menu 1 tem 4 april 2021
(onder voorbehoud van wijzigingen)
DAG
Donderdag
1 april

Vrijdag
2 april

Zaterdag
3 april

Zondag
4 april

MIDDAGMAAL
Knolseldersoep
Worst met bloemkool en aardappelen
IJs
Witloofsoep
Zeewolf met paëlla
Créme van zoute caramel
Broccolisoep
Hespenrolletje met puree
Mousse
Wortelsoep
Kalfsentrecote met savooikolen en kroketten
Gebak

Menu 5 tem 11 april 2021
(onder voorbehoud van wijzigingen)
DAG

Maandag
5 april
Dinsdag
6 april
Woensdag
7 april
Donderdag
8 april
Vrijdag
9 april
Zaterdag
10 april
Zondag
11 april

MIDDAGMAAL

Groentesoep
Gebraad met pékes, erwtjes en aardappelen
Pudding
Paprikasoep
Steak met pepersaus, sla en frietjes
Fruit
Chinese-kippensoep
Kabeljauw met venkel en gebakken aardappelen
Fantasie van bosvruchten
Witloofsoep
Kalkoen met snijboontjes en aardappelen
IJs
Tomatensoep met balletjes
Gebakken vis met sla, krieltjes
Panna Cotta
Preisoep
Worst met wortelpuree
Mousse
Ossenstaartsoep
Kalfsentrecôte met witloof en kroketten
Gebakje

Menu 12 tem 18 april 2021
(onder voorbehoud van wijzigingen)
DAG
Maandag
12 april
Dinsdag
13 april
Woensdag
14 april
Donderdag
15 april
Vrijdag
16 april
Zaterdag
17 april
Zondag
18 april

MIDDAGMAAL
Groentesoep
Gehaktbrood met andijvie en aardappelen
Marmercake
Wortelsoep
Vidée met sla en frietjes
Fruit
Pastinaakroomsoep
Kabeljauw met prei en pommes pérsillée
Speculaasbavarois
Chinese kippensoep
Gebraad met witte kool en aardappelen
IJs
Boschampignonsoep
Vis van de dag, witloof en aardappelen
Rijstpap
Broccolisoep
Kalfsfricassée met puree
Mousse
Tomatenroomsoep
Konijn met appelmousse en kroketten
Gebakje

Menu 19 tem 25 april 2021
DAG

MIDDAGMAAL
Groentesoep

Maandag
19 april

Gehaktballetjes in tomatensaus, selder en
aardappelen
Pudding

Dinsdag
20 april
Woensdag
21 april
Donderdag
22 april

Courgettenroomsoep
Kip in rode wijn saus, sla en frietjes
Fruit
Boschampignonsoep
Vis van de dag met paksoi en aardappelen
Chocolade fantasie
Venkelsoep
Kalfsentrecote met boontjes en gratin
IJs
Paprikasoep

Vrijdag
23 april

Gebakken zalm met béarnaise, slaatje en
rozemarijnaardappelen
Clafoutis

Zaterdag
24 april
Zondag
25 april

Kip-knolseldersoep
Cordon Bleu met wortel en aardappelen
Mousse
Spinaziesoep
Rosbief met asperges en kroketten
Gebak

Menu 26 tem 30 april 2021
(onder voorbehoud van wijzigingen)
DAG
Maandag
26 april
Dinsdag
27 april
Woensdag
28 april
Donderdag
29 april
Vrijdag
30 april

MIDDAGMAAL
Groentesoep
Gebraad met snijbonen en aardappelen
Pudding
Pompoen-wortelsoep
Krabcocktail met frietjes
Fruit
Broccolisoep
Heilbot met ratatouille en puree
Passievruchten bavarois
Pastinaaksoep
Boeuf Bourguignon met aardappelnootjes
IJs
Champignonsoep
Vis van de dag met preistoemp
Tiramisu

Donderdag 1 april
08u00

Verwenontbijt
Het gelijkvloers kan de dag extra goed beginnen
met een lekker verwenontbijt.

Voormiddag Handmassages
Ingrid geeft enkele bewoners van de tweede
verdieping een ontspannende handmassage.
10u00

Gazetteklap
Deze ochtend wordt de krant voorgelezen. Wens
je op de hoogte te blijven van het laatste
nieuws? Kom dan luisteren op het gelijkvloers of
de derde verdieping.

14u30

Muzieknamiddag
Het cultuurcentrum van Schoten organiseert ook
dit jaar weer een muzieknamiddag. Deze keer
gaan we niet ter plaatse luisteren, maar kunnen
we het concert volgen vanuit Boterlaarhof.
Vrijdag 2 april

10u00

UNO
In het salon op het gelijkvloers wordt dit
vermakelijk spel gespeeld.

Namiddag

We komen deze namiddag langs op de kamers
met een verwennerij.

Maandag 5 april
Paasmaandag

Dinsdag 6 april
Voormiddag Overleg
Deze voormiddag bespreken we welke amusante
activiteiten we voor jullie organiseren de
komende periode.
Namiddag

Bibkar
Onze vrijwilligster Ida komt langs met de bibkar
voor de boekenwurmen onder ons.

14u30

Bingo
We spelen op het gelijkvloers enkele spelletjes
bingo. Kom zeker meedoen als je in de prijzen
wilt vallen.

Woensdag 7 april
10u00

Geheugentraining
Lars en Eline zetten jullie aan het werk met
enkele breinbrekers op de eerste verdieping.

Namiddag

Wandelen
Als het weer het toelaat maken we deze
namiddag een mooie wandeling door het
Rivierenhof. Laat zeker weten aan de animatie als
je mee wenst te gaan.
Donderdag 8 april

8u00

Verwenontbijt
De bewoners van de eerste verdieping krijgen
deze ochtend een heerlijk verwenontbijt
voorgeschoteld.

10u00

Koken
Ingrid tovert iets lekkers op tafel voor de
bewoners van de tweede verdieping.

10u00

Gazetteklap
Wie op de hoogte wilt blijven van de actualiteit
kan komen luisteren naar de gazetteklap. Dit kan
op het gelijkvloers of de derde verdieping.

14u30

Reminiscentie
We tonen deze namiddag onze nostalgische
kant en halen herinneringen op. Kom zeker
meedoen op de eerste verdieping.

Vrijdag 9 april
10u00

UNO
In het salon van het gelijkvloers worden deze
voormiddag enkele spelen UNO gespeeld.

Namiddag

IJskar
De lente begint pas echt als we onze ijskar weer
kunnen bovenhalen. Deze namiddag komen we
langs om iedereen te trakteren.
Maandag 12 april

10u00

Turnen
We zetten de week fit in met een turnuurtje op
de eerste verdieping.

14u30

Bakken
Zowel op de eerste als de tweede verdieping
maken we deze namiddag samen wat lekkers
klaar. Kom jij ons helpen? Je mag achteraf
uiteraard ook zelf proeven.
Dinsdag 13 april

Hele dag

Overleg
Het animatieteam heeft vandaag een overleg
gepland om de komende activiteiten voor te
bereiden.

Woensdag 14 april
Hele dag

Workshopdag
Een hele dag een groot keuzeaanbod aan
creatieve workshops. Zo gaan we onder meer
zeep maken, zijdeschilderen en bloemschikken.
Donderdag 15 april

8u00

Verwenontbijt
De bewoners op de tweede verdieping krijgen
vandaag een uitgebreid en ovenvers
verwenontbijt aangeboden.

10u00

Kookclub
Eline en Berten organiseren een kookclub,
waarbij er wordt geëxperimenteerd met allerlei
heerlijke geuren en smaken.

10u00

Gazetteklap
Lars leest jullie het meest recente nieuws voor in
het salon op het gelijkvloers.

14u30

Trivial Pursuit
We organiseren een spelnamiddag! Vandaag
halen we Trivial Pursuit nog eens boven. Dit
doen we op de derde verdieping.

Vrijdag 16 april
14u30

Wandelen
Hopelijk zijn de weergoden ons vandaag goed
gezind. Dan maken we een mooie wandeling
door het Rivierenhof. Als je graag samen met
ons een frisse neus haalt, laat het dan zeker
weten aan het animatieteam.
Maandag 19 april

10u00

Kleuren
Vandaag voorzien we onze kleurplaten van kleur
op de derde verdieping.

14u00

Turnuurtje
De week van de valpreventie wordt ingezet met
een uurtje bewegen. Dit doen we samen met
vele andere rusthuizen met de hulp van Saartje
Vandendriessche. Kom met ons meedoen op de
eerste verdieping.
Dinsdag 20 april

14u30

Koken
We worden uitgedaagd door het
expertisecentrum voor valpreventie om een
gezonde maaltijd te bereiden. Dit doen we op de
eerste verdieping.

Woensdag 21 april
10u00

Geheugentraining
We bereiden weer enkele geheugenoefeningen
voor jullie voor. Kom je kennis testen op de
eerste verdieping.

Namiddag

Wandelen
De opdracht van de dag is ‘wandelen zonder
vallen’. We trekken er op uit en gaan op zoek
naar welke punten er veiliger kunnen in de
omgeving van Boterlaarhof.
Donderdag 22 april

10u00

Gazetteklap
Berten en Lars houden jullie op de hoogte van
het laatste regionale, nationale en internationale
nieuws.

14u30

Zet je beste schoentje voor
Deze namiddag gaan we kijken welk schoeisel
veilig is om vallen zo veel mogelijk te
voorkomen.
Vrijdag 23 april

10u

UNO
Vandaag is het tijd voor een spelletje UNO. Kom
jij mee strijden voor de overwinning?

14u30

Afsluiting week van de valpreventie
Samen met onze kinesisten sluiten we de week
van de valpreventie af in de cafetaria.
Maandag 26 april

10u00

Turnen
We beginnen de week sportief met een uur
turnen op de eerste verdieping.

14u30

Rad van Fortuin
We spelen het rad van fortuin op de derde
verdieping. Kom mee raden naar het woord en
win leuke prijzen.
Dinsdag 27 april

Voormiddag Overleg
Het animatieteam overlegt welke activiteiten
komende maand op de planning komen.
Namiddag

Wandelen
We trekken er op uit om te genieten van het
mooie Rivierenhof.
Woensdag 28 april

10u00

Geheugentraining
Wie toont zich de slimste van de klas? We
hebben weer enkele denkoefeningen klaar voor
jullie. De geheugentraining vindt plaats op de
eerste verdieping.

14u30

Aperitief
We maken samen lekkere hapjes, waarna we
deze met een drankje erbij kunnen nuttigen. Dit
doen we in het salon op het gelijkvloers.
Donderdag 29 april

10u00

Gazetteklap
Zowel op het gelijkvloers als op de derde
verdieping kan je komen luisteren naar de
gazetteklap.

14u30

Mannencafé
Vandaag plannen we voor onze mannen in huis
een cafénamiddag.
Vrijdag 30 april

10u00

UNO
Lars en Berten halen de UNO-kaarten boven in
het salon op het gelijkvloers.

14u30

Bakken
We sluiten de maand culinair af en maken samen
iets lekkers klaar. Dit doen we op de derde
verdieping.

Vul de puzzel in, geef de oplossing aan het animatieteam en win een mooie
prijs!

