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Geen vrouwke is zo arm  

of ze maakt haar panneke warm… 

 

 

De drukke feestdagen zijn voorbij, maar we 
hebben met volle teugen genoten van het 
nieuwjaarsfeest. Een glaasje, lekkere 
broodjes en de 3 G’s met veel muziek die 
uitnodigend waren om een danspasje te wagen. 

Ook de dansgroep van Okra bezorgde ons een 
swingende namiddag. 

We gaven antwoorden op de vragen van de 
kinderen van het 5e en 6e leerjaar en 
luisterden naar het verhaal van de kleutertjes. 

Geen schrikkeljaar, dus een korte februari-
maand, maar een maand vol carnavalgekte! 

 

Veel leesgenot, 

Stine 
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Dit Heemkrantje 

Met nieuws over het 
reilen en zeilen in het 
woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen. 
Wie dit graag digitaal 
doorgestuurd krijgt 
geeft zijn/haar 
emailadres door aan 
Stine.  

In het begin van elke 
maand krijg je nieuws.  

Veel leesgenot ! 
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Voorlopig programma februari 2018 

Do 1  turnen + kindjes komen breien 

Vr 2  Lichtmis : pannenkoeken bakken 

Ma 5  film : les Intouchables 

Wo 7  seniorencarnavalshow in de tent (3 
euro) 

Do 8  kleutertjes carnavalshow 

Vr 9  kindercarnavalstoet 

Zo 11 carnavalstoet 

Ma 12  start week van de soep 

Do 15  turnen + koor 

Wo 21  broederlijk delen  in De Gulleboom 

Do 22  turnen 

Ma 26   quiz  
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Rolwagens 

Aan de voordeur van Het Gulle 
Heem staan telkens 3 rolwagens. 
Die kunnen gebruikt worden 
door wie het nodig heeft om een 
wandeling te maken, een uitstap 
te doen, zich verder in het 
gebouw te verplaatsen,… 

Mogen we uitdrukkelijk vragen 
om na gebruik de rolwagen 
STEEDS TERUG TE 
PLAATSEN !  

Enkel als de rolwagens terug geplaatst worden, kunnen ze verder 
gebruikt worden. 

Dank voor uw medewerking. 

Verloren wasgoed 

In het woonzorgcentrum wordt gevraagd om alle kledij te 
naamtekenen met uw naam en nr. 67.  

Dit om te voorkomen dat kledingstukken verloren zouden gaan in 
de wasserij ! 

Toch gebeurt het regelmatig dat er kleren verloren geraken 
waarvan we niet weten aan wie ze toebehoren omdat ze niet 
getekend zijn. In de week van 5 tot 9 februari willen we die 
rokken, broeken, bloezen, handdoeken,… die niet genaamtekend 
zijn in de gang naar het kapsalon toe leggen.  

Zo kan iedereen komen zien of 
er bepaalde dingen terug bij de 
eigenaar geraken. 

We hopen op die manier onze 
voorraad ‘verloren wasgoed’ te 
minderen.  

Na die week wordt wat 
overblijft weggegeven aan een 
goed doel. 
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Het is geen nieuws dat carnaval in Gullegem goed gevierd wordt. Er 
is een jarenlange traditie van verkiezingen, stoeten, 
kindercarnaval, seniorenshow,… 

Ook dit jaar zorgt de carnavalorde voor een boeiend programma. 

Vorig jaar trok de stoet hier – na een paar jaar van afwezigheid – 
terug voorbij in de Gulleheemlaan. 

We zijn daar heel blij mee, het is genieten van de mooie wagens, 
de prachtige kleren, de muziek,… 

Woensdag 7 februari gaat de seniorenshow door.  
Je kan hiervoor inschrijven bij Stine, Hanne of Lindsay. We 
vertrekken te voet of per rolwagen naar de tent vanaf 13u30. 
Ingang is 3 euro, te betalen bij inschrijving.  

Donderdag 8 februari komen de kleutertjes ons bezoeken, 
helemaal in carnavalkledij uitgedost. 

Vrijdag 9 februari komt tussen 13u30 en 14u45 de 
kindercarnavalstoet voorbij. 

Zondag 11 februari vanaf 10u30 brengen de prinsen een 
bezoekje. In de namiddag komt de stoet voorbij.  
Nodig gerust uw familie en vrienden uit om hier te komen kijken 
naar de stoet, een glaasje te drinken in de cafetaria,… 

Carnaval 
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Week van de soep 

Op 12 februari start de week van de soep. 

In Het Gulle Heem wordt dagelijks lekkere verse soep gekookt, 
maar tijdens de week van de soep kunnen we kennis maken met 

speciale soepen : soepen die bereid 
worden met minder gekende 
ingrediënten of bereidingswijzen. 

Elk jaar is het een genieten van 
nieuwe smaken.  

Samen met de bewoners dragen we 
ons steentje bij : we snijden 
tijdens de animatie-activiteit in de 
living vele groenten.  

2 februari : Lichtmis 

Het is een oeroude klassieker om op Lichtmis 
pannenkoeken te eten. 

40 dagen na Kerstmis vieren we Lichtmis. 
Maria offerde, zoals Mozes het voorschreef, 
een lam of twee duiven om zich te zuiveren. 

Later werden ter ere van Maria, op die dag 
processies gehouden met brandende kaarsen 
en werden pasgeborenen gezegend in de kerk.  

In het woonzorgcentrum bakken we op 2 
februari in elke living pannenkoeken. 
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Winkelkar 

De winkelkar komt langs op  
woensdag 21 februari 
tussen 14u30 en 16u. 

Heeft u, nadat de winkelkar 
langskwam, toch nog iets 
nodig dan kan u steeds vragen 
naar Stine, Hanne of Lindsay.  

Het Gulle Heem koor 

Maandelijks samen zingen : 
bewoners, personeel en 
familie die dit graag doen.  

Volgende bijeenkomst is op 
donderdag 15 februari om 
16u15 in de achterzaal. 

U bent zeker welkom ! 

Familie-nieuws 

Overleden 

Irène Blondé – Koekenstraat - op 30 
december 

Clara Lainez – Bloemenhuis - op 6 januari 

Albert  Bouckaert  - Processieweg  - op 11 januari 

Roger Seys – Koekenstraat – op 17 januari 

Martha Vandamme – Piekenstraat - op 25 januari 

We bieden de families onze deelneming aan. 

 

Nieuwe bewoners 

Clara Mussly – Hartenstraat 

Frans Beyens  -  Bloemenhuis 

Welkom ! 
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De tien geboden van het rustig-zijn... 

 

Om in 2018 rustig te blijven, geven we u graag enkele tips : 

 

1. Gij zult enthousiast zijn. Dat 
geeft goesting om ’s 
morgens op te staan en aan 
te pakken. 

2. Gij zult veel lachen, ook met 
uzelf. Zo neem je meer 
zuurstof op en ontspan je. 

3. Gij zult sporten - op welke 
manier dan ook, gezond eten 
en voldoende slapen. 

4. Gij zult het leven bekijken door een positieve bril. Zeuren en 
doemdenken verhogen de stressklachten. 

5. Gij zult u ontspannen, al was het maar door u eens goed uit te 
rekken en de benen te strekken. 

6. Gij zult weten wat ge wilt. Hou een droom voor ogen. 

7. Gij zult uw naaste graag zien. Glimlach eens wat vaker, 
respecteer elkaar, roddel niet. 

8. Gij zult u organiseren, houd orde om zoekstress te 
voorkomen. 

9. Gij zult blijven ademen. Een paar keer diep ademen brengt 
rust. 

10. Gij zult uzelf af en toe een schouderklopje geven. 
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OPLOSSING WEDSTRIJD DECEMBER 2017 

Communicerende vaten 

Welke beker loopt het snelste vol ?  

Er kwamen  14 antwoorden binnen.  

Onder deze werd, door een onschuldige hand, de winnaar 
getrokken : CHRISTIANE DEREZ.  

Zij krijgt eind februari een fles wijn !   

PROFICIAT !  

Er werden ook 2 troostprijzen getrokken: een cafeteria-bon 
voor Francine Vanquickenborne en Suzanne Delombaerde. 
Ook aan hen proficiat! 

Winnaar van de 
maand... 



 

Naam :  .......................................................  

 

Kamer :  ......................................................  

Niet vergeten ! 
Scheur dit blaadje 
uit en geef de 
oplossing af aan 
Stine, Lindsay of 
Hanne voor 12 
februari. 

De winnaar wordt 
persoonlijk 
verwittigd ! 

WEDSTRIJD FEBRUARI 2018 

Hoe noemen deze gebouwen in Gullegem ? 
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