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Boterlaarhofke
Het maandblad van Boterlaarhof

Gelukkig nieuwjaar!
Editie januari 2023

Welkom
Beste bewoners, familieleden, vrienden & personeelsleden
Vanwege het ganse team van Boterlaarhof wensen we jullie een
gelukkig en gezond nieuw jaar toe! We hebben weer kunnen
genieten van een feestelijke periode, met veel lekker eten &
drinken en de nabijheid van zij die we liefhebben.
Ook in januari gaan we door op hetzelfde, feestelijke elan. Het
nieuwe jaar zetten we in met een nieuwjaarsdrink op 2 januari.
Op 6 januari vieren we dan weer traditioneel het
driekoningenfeest.
We gaan het nieuwe jaar in vol goede moed en zullen er ook
dit jaar weer alles aan doen om jullie van de beste zorgen te
voorzien. Daar gaan we met z’n allen voor!

Moge geluk eenvoudig zijn,
Mogen geliefden je omringen,
Moge het leven je doen zingen!

Warme groetjes
Het Boterlaarhofteam

In memoriam

Met droefheid namen we afscheid van
mevrouw Diane Verschelden op 6/12.
Ze verbleef ongeveer een jaar op kamer
115. Moge de goede herinneringen het
grote verlies verzachten.

Mevrouw Lisette De Ceuster
overleed op 10 december. Ze
bewoonde kamer 117. We
onthouden de mooie herinneringen
aan Lisette.

Op 13 december moesten we afscheid
nemen van mevrouw Lieve Dandois. Ze
stond gekend als een sociale en geliefde
bewoonster, die reeds vrijwilligster was
in Boterlaarhof voor we haar mochten
verwelkomen als bewoonster. We
danken haar voor al haar inzet.

We namen afscheid van mevrouw
Cecilia Bollaerts op 18 december. Ze
bewoonde jarenlang kamer 209. We
gedenken haar als een dame die met
weinig woorden veel kon zeggen. Rust
zacht!

Op 28 december namen we afscheid
van meneer Karel Valaert. Karel
verbleef enkele maanden op kamer
220. We dragen Karel verder in onze
herinneringen. Rust zacht!

Van harte welkom in
Boterlaarhof!
We heten onze nieuwe bewoners van harte welkom in
Boterlaarhof:
Cor Knigge
Irène De Roeck

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!

K115
K105

De feestvarkens
Bewoners
Fonnie Verdickt
Jeanne Cornelissen
Louis Meire
Wiske De Ley
Maria Schaderon
François Van Aert
Carl Wuyts

12/01
15/01
19/01
20/01
22/01
27/01
31/01

Personeel
Karen – hoofdverpleegkundige
Axelle – studente
Inne – kinesiste
Tamara – nacht
Annas – student

04/01
19/01
24/01
26/01
27/01

Wist je dat?
 Nieuwjaarsdrink
Op 2 januari zetten we het nieuwe jaar in met een receptie in
de cafetaria. We nodigen jullie allen van harte uit!
 Driekoningen
Ook driekoningen vieren we met een feest in de cafetaria op
6 januari. Ook hier is iedereen van harte welkom!
 Zapatta schoenenverkoop
Op dinsdag 10 januari komen de dames van Zapatta langs
voor een schoenenverkoop. Nood aan nieuw, veilig
schoeisel? Wees welkom in de cafetaria!
 Soldenverkoop Mode Sabrina
Op 16 januari is het een grote soldenactie van Mode Sabrina
in de cafetaria. Ontbreekt er nog wat in je garderobe? Dan is
het het moment om uw slag te slaan!
 Gedichtendag
Op vrijdag 27 januari vieren we gedichtendag. In de cafetaria
zullen verschillende gedichten worden voorgedragen, onder
leiding van onze vrijwilligster Marleen, waarvoor dank!
 BEDANKT DJ Peter!
Op 23 december kwam DJ Peter (zoon van mevr. Verbocht)
het tweede verdiep voorzien van plezier & vertier. Hij zette
de zaal in vuur en vlam. De bewoners genoten, zichtbaar,
met volle teugen. We bedanken DJ Peter van harte voor dit
prachtige initiatief!

De fotogalerij
Koken

Sinterklaas

Huppeldepup

T-Dansant

DJ Peter

Menu van de maand
DAG
Zondag
1 januari

Maandag
2 januari
Dinsdag
3 januari
Woensdag
4 januari
Donderdag
5 januari

Vrijdag
6 januari

MIDDAGMAAL
Erwtensoep
Kalfsentrecote met groenten en
rozemarijnaardappelen
Gebakje
Groentesoep
Kalkoenmedaillon met snijboontjes
en aardappelen
Pudding
Courgettesoep
Hamburger met sla en frietjes
Fruit
Witloofsoep
Kabeljauw met prei en puree
Speculaasbavarois
Chinese kippensoep
Varkenshaasje met gemengde
groentjes en aardappelnootjes
IJs
Tomatensoep
Zalm met savooipuree en
mosterdsaus
Panna-cotta

AVONDMAAL
Nieuwjaarssalade
Zoetje

Kaaskroket

Fijnkost

Boere paté

Quiche

Ossenfilet

Zaterdag
7 januari

Venkelsoep
Kipfilet met pasta en zoetzure saus
Mousse

Krabsalade

Zondag
8 januari

Champignonsoep
Rosbief met wortelen en kroketten
Gebak

Boeren Omelet

DAG

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Maandag
9 januari

Groentesoep
Gehaktballetjes met selder in
tomatensaus en aardappelen
Marmercake

Worstenbrood/
Appelbol

Dinsdag
10 januari

Pastinaaksoep
Stoofpotje van kalkoen met sla en
frietjes
Fruit

Barbecueham

Woensdag
11 januari

Wortel-pompoensoep
Normandische tongfilet met puree
Fantasie van bosvruchten

Bolzano

Donderdag
12 januari

Courgettesoep
Blinde vink met boontjes en
aardappelen
IJs

Bakworst met
mosterd

Vrijdag
13 januari

Paprikasoep
Gebakken zalm met béarnaise,
slaatje en krieltjes
Rijstpap

Filet de Sax

Zaterdag
14 januari

Knolseldersoep
Goulash met puree
Mousse

Ringworst

Zondag
15 januari

Bospaddenstoelensoep
Kipfilet met fruit en kroketten
Gebak

Huisbereide
Garnaalsla

DAG

Maandag
16 januari

Dinsdag
17 januari
Woensdag
18 januari

Donderdag
19 januari
Vrijdag
20 januari
Zaterdag
21 januari

Zondag
22 januari

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Groentesoep
Gebraad met schorseneren en
Gandaham
aardappelen
Maple-pecankoek
Crème karamel
Pompoensoep
Vidée met slaatje en frietjes
Fruit
Kip-knolseldersoep
Kabeljauwhaasje met broccoli
en puree Bavarois van
passievrucht
Tomatensoep
Boomstammetje met pekes,
erwtjes en aardappelnootjes
IJs
Preisoep
Vispannetje met puree
Flan vanille
Ajuinsoep
Gehaktbrood met snijboontjes
en aardappelen
Mousse
Bloemkool-Broccolisoep
Slavink met Provençaalse
boontjes en kroketjes
Gebak

Frikadellenkoek

Crème de
Camembert

Gevulde pêche
met tonijnsla

Beenham

Préparé

Huisbereide
Hespensla

DAG

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Maandag
23 januari

Wortelsoep
Chipolata met rode kool en
aardappelen
Witte chocomousse

Kip kroket

Dinsdag
24 januari

Courgettesoep
Kipfilet met champignonsaus, sla en
frietjes
Fruit

Fijnkost

Woensdag
25 januari

Chinese tomatensoep
Lenghaasje met groentenpuree
Javanais

Kasslerrib

Donderdag
26 januari

Preisoep
Kalkoenmedaillon met gemengde
groenten en aardappelnootjes
IJs

Frikadellenballetjes
met kriekjes

Aspergesoep
Zalm-witloofrolletje met puree
Clafoutis met kriekjes

Pastrami

Zaterdag
28 januari

Boschampignonsoep
Kalfsfricassee met puree
Mousse

Gerookte
Zalmsalade

Zondag
29 januari

Groene seldersoep
Parelhoen met savooikolen en
kroketten
Gebak

Huisbereide
Bouillisalade

Vrijdag
27 januari

DAG

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Maandag
30 januari

Groentesoep
Gehaktbrood met snijboontjes en
aardappelen
Pudding

Paardje

Dinsdag
31 januari

Courgettesoep
Steak met sla en frietjes
Fruit

Fijnkost

Woensdag
1 februari

Witloofsoep
Kabeljauw met groentjes en puree
Miserable

Blokpaté

Donderdag
2 februari

Erwtensoep
Varkenshaasje met witloof en
pommes persilée
IJs

Quiche

Vrijdag
3 februari

Tomatensoep
Zalm met pastinaakpuree en
mosterdsaus
Panna-cotta

Ossenfilet

Zaterdag
4 februari

Venkelsoep
Kipfilet met pasta en zoetzure saus
Mousse

Vleessalade

Zondag
5 februari

Champignonsoep
Konijn met appelmousse en
kroketjes
Gebak

Huisbereide
Krabsalade

Planning feestdagen
in de cafetaria
Zondag 1 tot vrijdag 6 januari
Zondag

Maandag
14u00-16u00
Cafetaria

Nieuwjaarsconcert op groot scherm om
11u15 in de cafetaria
Feestelijke nieuwjaarsmaaltijd
Nieuwjaarsdrink met hapjes

Dinsdag

De 3 tenoren op groot scherm met glaasje
wijn
Woensdag Churros
14u00-17u00
Cafetaria
14u00-17u00
Cafetaria

Donderdag André Rieu op groot scherm met een
14u00-16u00
Cafetaria

Vrijdag
14u00-16u00
Cafetaria

borreltje Elixir d’Anvers
Driekoningenfeest met taart

Activiteiten
Maandag 2 januari
10u15

Turnen
Ook in het nieuwe jaar blijven we ons beste
beentje voorzetten. Iedereen is welkom om te
komen turnen op de eerste verdieping.

Namiddag

Nieuwjaarsdrink
We maken het gezellig in de
cafetaria en klinken samen op een
mooi & gezond 2023.
dinsdag 3 januari

Voormiddag Bibkar
Onze lieve vrijwilligers komen deze voormiddag
met de bibkar langs op de kamers om jullie te
voorzien van nieuwe lectuur.
14u30

Trivial Pursuit
Op de eerste verdieping wordt het bordspel
Trivial Pursuit gespeeld. Een leuke combinatie
van quiz en gezelschapsspel.

14u30

De drie tenoren
In de cafetaria beleven we opnieuw de
succesperiode van de drie tenoren. Jullie krijgen
enkele van hun mooiste werken te horen.

Woensdag 4 januari
10u00

Geheugentraining
Deze voormiddag voorzien we enkele leuke en
uitdagende breinbrekers voor de slimste
bewoners van Boterlaarhof.

Namiddag

Churros
Kom deze namiddag proeven van heerlijke
‘Churros’. Deze snack zal jullie geserveerd
worden in de cafetaria.
Donderdag 5 Januari

08u00

Verwenontbijt 0
De bewoners van het gelijkvloers
mogen deze ochtend in het salon
komen eten. Daar zal voor hen een
heerlijk verwenontbijt klaarstaan!

10u00

UNO
De UNO-kaarten worden boven gehaald in het
salon op het gelijkvloers.

14u30

Gebedsviering
Diaken Raymond Luyten zal om 14.30 uur
de gebedsviering met communie voorgaan op de
derde verdieping.

14u30

André Rieu
Op de tweede verdieping en in de cafetaria zal er
deze namiddag de prachtige muziek van André
Rieu te beluisteren zijn.

Vrijdag 6 januari
10u00

Gazetteklap
Benieuwd naar de nieuwste nieuwtjes? Kom
gerust langs op het gelijkvloers en het derde
verdiep.

Namiddag

Driekoningen
Vanmiddag is het driekoningenfeest! We delen
lekkere taart uit en wie weet vind jij wel een
boon in je stukje taart!

Zaterdag 7 & Zondag 8 Januari

Maandag 9 januari
10u15

Turnen
We zwieren onze armen en benen los op de
eerste verdieping. Kom meedoen om jong en fit
te blijven!

14u30

Rad van fortuin
Deze namiddag spelen we het ‘Rad
van fortuin’ op de derde verdieping.
Kom mee raden naar het juiste woord
en win mooie prijzen!

Avond

Verloren maandag
Bij het avondeten krijgen jullie een heerlijke
appelbol of worstenbrood geserveerd, ter
gelegenheid van verloren maandag.
Dinsdag 10 januari

14u30

Bingo
Het is nog eens tijd voor een klassiek potje
bingo! Dit doen we in het salon op het
gelijkvloers. Kom meedingen naar een van onze
prachtige prijzen.

Namiddag

Schoenenverkoop
Zapatta komt vanmiddag langs. Ze stallen een
mooie collectie schoenen voor jullie uit in de
cafetaria.

Woensdag 11 januari
10u00

Geheugentraining
Naar goede gewoonte laten we op
woensdagvoormiddag onze hersenen kraken.
We voorzien enkele leuke oefeningen. De
geheugentraining gaat door op de eerste
verdieping.

14u30

Crea
Saar en Ingrid gaan met de creatievelingen aan
de slag om een mooi knutselwerk in elkaar te
steken. Dit zal plaatsvinden op de eerste
verdieping.

Namiddag

Mannencafé
Het eerste bezoek aan het Mestputteke van 2023
staat vanmiddag gepland. We spelen een potje
biljart en nuttigen een drankje.

Namiddag

Snoepkar
Vanmiddag komt Nora langs met de
snoepkar om alle snoepkasten weer
aan te vullen.

Donderdag 12 januari
08u00

Verwenontbijt 2
Vandaag wordt de tweede verdieping in de
watten gelegd met een heerlijk verwenontbijt.
Smakelijk!

10u15

Turnen
Klaar voor een uurtje turnen op topniveau?
Kom dan gerust langs op het eerste verdiep.

10u00

UNO
Op het gelijkvloers schudt Saar de UNOkaarten. Wie kroont zich vandaag tot UNOkampioen?

14u30

Reminiscentie 1 & 2
Zowel op het eerste als het tweede verdiep halen
we herinneringen op aan de hand van een spel.
Kom gerust langs!
Vrijdag 13 januari

10u00

Gazetteklap
Wat speelt er allemaal in de wereld? Kom
luisteren naar het nieuws van de week op het
gelijkvloers en de derde verdieping.

14u30

Casino
We bouwen de derde verdieping om tot een
casino. Wie toont zich de beste gokker?
Zaterdag 14 & zondag 15 januari

Maandag 16 januari
10u15

Turnen
Zoals steeds, starten we de week met een actieve
turnsessie. Dit doen we op het eerste verdiep.

Namiddag

Soldenverkoop
Mode Sabrina organiseert een soldenverkoop in
onze cafetaria. Iets nieuws nodig in je
garderobe? Het is het moment!

14u30

Muzieknamiddag
Op het derde verdiep kan je vandaag
plaatjes
aanvragen.
Ambiance
verzekerd!
Dinsdag 17 januari

14u30

Fit-o-meter
Bewegen, bewegen, bewegen! We houden
onszelf fit met bewegingsspelletjes op het derde
verdiep.

Woensdag 18 januari
10u00

Geheugentraining
Deze voormiddag zetten we jullie aan het werk
op de eerste verdieping. We bereiden enkele
amusante geheugenoefeningen voor jullie.

Namiddag

Turnen 2
We lassen vandaag een extra turnuurtje in op
het tweede verdiep. Want bewegen is gezond!

14u30

Quiz
Op het derde verdiep kwissen we erop los! Wie
kroont zich tot ‘slimste mens van Boterlaarhof’?
Donderdag 19 januari

08u00

Verwenontbijt 1
Vandaag krijgen de bewoners van het eerste
verdiep
een
heerlijk
verwenontbijt
voorgeschoteld. Smakelijk!

Voormiddag Koken 2
Op de tweede verdieping halen we de potten en
pannen boven.
10u00

UNO
We spelen het spel UNO. De kaarten worden
geschud op het gelijkvloers.

14u30

Belevingsmoment
Op het derde verdiep presenteren we jullie een
belevingsmoment. Benieuwd? Kom gerust langs!

Vrijdag 20 januari
10u00

Kookclub
Op het gelijkvloers koken Berten & Saar
samen met jullie een heerlijke maaltijd.

10u00

Gazetteklap
Benieuwd naar het nieuws van deze week?
Kom gerust luisteren op de derde verdieping.

14u30

Verwennamiddag
Zowel op het tweede als het eerste verdiep staat
er een deugddoende verwennamiddag op de
planning. Laat je graag je nagels verzorgen?
Geniet je van een handmassage? Doe je graag
een gezichtsmaskertje voor een egale huid? Het
kan allemaal!
Zaterdag 21 & zondag 22 januari

Maandag 23 januari
10u15

Turnen
Na een ontspannend weekend, is het weer tijd
voor een nieuwe week. Deze starten we
uiteraard met een uurtje bewegen op de eerste
verdieping.

Namiddag

Bakken 2
Op de tweede verdieping bakken we een
lekkernijtje.
Wie
komt
helpen? Uiteraard proeven we
ook van onze eigen creatie!

14u30

Belevingsmoment Mozart
We
herbeleven
de
glorieperiode van Mozart.
Interesse? We heten jullie
warm welkom op het derde
verdiep.
Dinsdag 24 januari

14u30

Bakken 1
Ook vandaag zullen we een heerlijk gebakje op
tafel toveren. Ditmaal op het eerste verdiep!

Woensdag 25 januari
10u00

Geheugentraining
Vandaag laten we onze hersenen nog eens
kronkelen tijdens een uurtje geheugentraining.
Wees welkomen op het eerste verdiep.

14u30

Muziekbingo
Vandaag ruilen we onze traditionele bingo voor
een speciale muziekbingo. Benieuwd? Kom dan
gerust meedoen op het gelijkvloers!

Namiddag

Snoepkar
Nora maakt deze namiddag haar ronde met een
overvolle snoepkar. Geniet van heel wat lekkers!
Donderdag 26 januari

8u00

Verwenontbijt 3
De bewoners van de derde verdieping worden
verwend met een superdeluxe ontbijt. Smakelijk!

10u00

UNO
We spelen het spel UNO. De kaarten worden
geschud op het gelijkvloers.

10u00

Turnen 2
Op het tweede verdiep houden we onszelf fit
met een turnsessie.

14u30

Balspelen
Op de derde verdieping doen we verschillende
balspelen. Amusement verzekerd!

Vrijdag 27 januari
10u00

Gazetteklap
Voor het belangrijkste nieuws van de week, moet
je op het derde verdiep en het gelijkvloers zijn.
Daar doen we een uurtje gazetteklap!

14u30

Gedichtendag
In het kader van de week van de poëzie,
organiseren we vandaag een gedichtendag in de
cafetaria. Kom gerust luisteren naar de meest
inspirerende gedichten.
Zaterdag 28 & zondag 29 januari

Maandag 30 januari
10u15

Turnen
We starten de nieuwe week met een turnuurtje
op de eerste verdieping.

14u30

Film
De derde verdieping wordt een heuse
cinemazaal. Er speelt deze namiddag een
aangrijpende film!

14u30

Gezelschapsspelen
Op de eerste verdieping zijn jullie welkom om
gezelschapsspelen te spelen. Wie gaat aan de
haal met de overwinning?
Dinsdag 31 januari

14u30

Crea Valentijn
Op de eerste verdieping knutselen we een
kunstwerkje in elkaar in het teken van Valentijn.

Moppentrommel

Gedicht van de maand
Iedere maand kiezen we een gedicht van de maand. Deze
maand het gedicht “Bij de dokter” over de magische
genezingswerking van een kusje.

Goed zo, mevrouw
zucht nog eens diep
ik hoor het al U hebt de griep!
elke avond een tablet
en de hele week in bed!
Uw been doet zeer?
Uw teen doet zeer?
Laat het mij eens zien, meneer?
Een zalfje voor uw zere been,
een pleister voor uw zere teen.
Met mijn spuit en thermometer
maak ik iedereen weer beter
met poedertjes,
pilletjes,
korreltjes,
drankjes of
druppeltjes erop.
En als het geen van alle helpt…
geef ik er een kusje op!

De Deurnese
geschiedenis
Jaar 1836
AFSCHEURING VAN BORGERHOUT
Onder de Verenigde Nederlanden werd een duidelijk verschil
zichtbaar tussen een op handel en industrie georiënteerd
Borgerhout en een landelijk Deurne. Doordat Deurne niet
wenste te betalen voor de investeringen van Borgerhout werden
deze 2 gemeenten in 1836 gescheiden.

Figuur 1: Glasraam in het oude gemeentehuis, nu Vredegerecht.

Jan/Jeanne
pet

met

de

Iedere maand zetten we een medewerker in de spotlights met
een interview. Deze maand is het de beurt aan:
Naam: Wendy
Functie: Zorgkundige
Aantal jaar in dienst
Boterlaarhof: Bijna 1 jaar

bij

Wat is het mooiste moment dat
je hebt meegemaakt?

Er gebeuren zoveel mooie
momenten in het leven. Het is
moeilijk om daar één moment uit
te pikken. Ik probeer in elke dag iets moois te zien.
Hoe besteed je jou vrije tijd het liefst?

Het liefst breng ik tijd door met familie en vrienden. Daarnaast
bezoek ik graag musea, concerten of steden.
Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je teruggaan?

Ik ben vooral nieuwsgierig naar wat nog komen zal. Ik zou dus
eerder tijdreizen naar de toekomst.
Wat zou je doen als je de lotto wint?

Een huis kopen, veel reizen en familie & vrienden laten
meegenieten.

Met welke bekende persoon zou je wel eens ‘een pintje willen
gaan pakken’?

Socrates. Hij wordt beschouwd als één van de stichters van de
Westerse filosofie. Door het stellen van (kritische) vragen wilde
hij de mensen vooral kritisch leren denken om zo tot
(zelf)inzicht te komen en wijsheid te verwerven.
Zelf heeft Socrates geen werken/geschriften nagelaten. De
dialogen zijn door zijn studenten neergeschreven (m.n. Plato).
Het lijkt me dan ook enorm boeiend om een gesprek met
Socrates zelf te voeren.

Heb je nog een boodschap voor onze bewoners?

“Zonder het contrast van de slechte dagen zouden we de goede
niet volledig waarderen”.

Breinbreker
Oplossing van de breinbreker uit de vorige editie van het
‘Boterlaarhofke’:
Het juiste antwoord is 31 december.

Vul onderstaande breinbreker in, geef de oplossing aan het
ergoteam en win een mooie prijs!
Antwoord: schoppen, drie, ruiten. Na de eerste twee regels
weet je dat het hart niet op de eerste plaats moet staan en ook
niet in de code zit. Na regel drie weet je dat er een klaver en
een schoppen in moeten zitten. (Want het hart zit er niet in, en
er zijn er twee goed, maar op de verkeerde plek) Na regel vier
weet je dat er geen klavers in zitten. Zo weet je ook dat de
ruiten uit de eerste rij dus op de juiste plek staat. Na regel vijf
weet je dus dat de schoppen op de eerste plek moet. Want, die
heeft twee keer in eerdere regels verkeerd gestaan. In regel twee
heb je 1 goed, maar op de verkeerde plek. De enige plek die
nog over is, is het middelste plekje. Daar moet dus de drie
komen. (Want anders stond de 1 op de goede plek in regel 2).

