Agenda
10u45

14u45

Maandag 2/01

Ontspannings- en relaxatieoefeningen (bioscoop)

Docu: Planet Earth

Dinsdag 3/01

Beweging (animatieruimte)

Gezelschapspelen (animatieruimte)

Woensdag 4/01

Wellness

Bingo (animatieruimte)

Donderdag 5/01

Bewegen op muziek (bioscoop)

Praatcafé (animatieruimte)

Vrijdag 6/01

10u30: Eucharistieviering
11u: Aperitief (animatieruimte)

3 Koningen (eerste verdiep)

Maandag 9/01

Ontspannings- en relaxatieoefeningen (bioscoop)

14u30: Saartje onderhoud
hoorapparaten (animatieruimte)

Dinsdag 10/01

Beweging (animatieruimte)

Breinamiddag (animatieruimte)

Woensdag 11/01

Wellness

De Tijd Van Toen (bioscoop)

Donderdag 12/01

Bewegen op muziek (bioscoop)

Schildersatelier (animatieruimte)

Vrijdag 13/01

10u30: Eucharistieviering
11u: Aperitief (animatieruimte)

Winterwandeling

Maandag 16/01

Ontspannings- en relaxatieoefeningen (bioscoop)

Film: Brabançonne

Dinsdag 17/01

Beweging (animatieruimte)

Woensdag 18/01

Wellness

Mannennamiddag (brasserie)

Donderdag 19/01

Beweging op muziek (bioscoop)

Zangnamiddag (animatieruimte)

Vrijdag 20/01

10u30: Eucharistieviering
11u: Aperitief (animatieruimte)

Jaaroverzicht foto’s 2022

Maandag 23/01

Ontspannings- en relaxatieoefeningen (bioscoop)

Film: Le Havre

Dinsdag 24/01

Beweging (animatieruimte)

Lingerieverkoop LAMY (animatieruimte)

Woensdag 25/01

Wellness

Muziekquiz (animatieruimte)

Donderdag 26/01

Beweging op muziek (bioscoop)

Verjaardagsfeest (brasserie)

Vrijdag 27/01

10u30: Eucharistieviering
11u: Aperitief (animatieruimte)

Poëzienamiddag (bioscoop)

Maandag 30/01

Ontspannings- en relaxatieoefeningen (bioscoop)

Film: La Vita è Bella

Dinsdag 31/01

Beweging (animatieruimte)

Breinamiddag (animatieruimte)

/

Gezien de huidige omstandigheden zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Wijzigingen worden aangepast en opgehangen aan de liften binnen de residentie.
Dank voor uw begrip.
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Wat komen zal
We zijn verheugd om ook bij de start van het
nieuwe jaar, een feestelijke waaier van activiteiten
aan te kunnen bieden. Er zal in de maand januari
ook weer weekendanimatie doorgaan.

Op maandag 9 januari kan u bij Saartje langsgaan
voor een onderhoud van uw hoorapparaat. Zij zal
vanaf 14u aanwezig zijn in de animatieruimte op de
eerste verdieping

Take2 (Luc) komt saxofoon spelen op zaterdag
14 en 28 januari

De maandelijkse breinamiddag zal deze maand
doorgaan op dinsdag 10 januari. Samen met Karla
kunt u het breiwerk van vorige keer afwerken, of wol
uitkiezen om met iets nieuws van start te gaan.

Sans Soucis komt met viool en chello op zondag
8 en 22 januari.

Op vrijdag 20 januari blikken we aan de hand van
een fotovoorstelling terug op het voorbije jaar 2022.
Op het einde van de voorstelling worden de foto’s
uitgedeeld.

Yoga met Nathalia: Nathalia zal op
zondag yogalassenin de bioscoop komen
geven. Ze ontwierp een zachte yogales
waar lichte stretching, ademhalings- en
medatatietechnieken aan bod zullen komen.
Voor een sterke, vrolijke geest in een flexibel en
gezond lichaam.

Dinsdag 24 januari gaat er een ligerieverkoop door
in de animatieruimte op de eerste verdieping.
We gaan nog eens quizzen samen met Steve! Breng
woensdag 25 januari zeker een heldere geest,
gesmeerde stembanden en voldoende parate kennis
mee!
De jarigen van deze maand zetten we op 26 januari
in de bloemetjes. Iedereen die mee komt vieren
trakteren we die dag op een lekker stuk taart!

Op dinsdag 4 januari organiseert Michèle een
gezellige namiddag Bingo in de animatieruimte op
de eerste verdieping.

We sluiten de laatste week van januari af op vrijdag
27 januari met een poëzienamiddag die zal doorgaan
in de bioscoop. Samen met Steve en Karla nemen we
een duik in de wonderbaarlijke wereld der poëzie.

Het animatieteam houdt de traditie in ere door
op vrijdag 6 januari 3 Koningen te vieren. U bent
welkom om een stukje taart te komen eten in de
eetzaal van de 1e verdieping en wie weet, krijgt u
de boon en mag u de kroon dragen.
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Filmbespreking
Planet Earth (deel 3)

Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 2006, documentaire
Planet Earth is een elfdelige serie natuurdocumentaires uit 2006, in meer dan
vijf jaar gemaakt door de BBC, Discovery Channel en het Japanse NHK. Deze
bestaat in totaal uit 13 uur aan beelden van wilde dieren, landschappen, onderwater- en luchtbeelden van over de gehele aarde

Brabançonne

Nederlands en Frans gesproken en ondertiteld, 95 min, 2014, komedie
De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en het Waalse En Avant zijn allebei geselecteerd voor de grote Europese finale. Wanneer de solist van Sint-Cecilia dood
neerstort op het podium heeft Elke, dochter van dirigent Jozef, een idee om
alsnog hun finale te redden: de fantastische trompettist Hugues weghalen bij
de Walen. Brabançonne is een muzikale romantische komedie van Vincent
Bal, waarin geen middel wordt geschuwd om elkaar de loef af te steken: list en
bedrog, solo’s en duetten en ja, zelfs de liefde.

Le Havre

Frans gesproken en Nederlands ondertiteld, 103 min, 2011, drama
Marcel Marx heeft zijn oude zwerversleven vaarwel gezegd en probeert een
huiselijk bestaan op te bouwen in Le Havre. Als schoenpoetser is het leven
geen vetpot, maar zijn vrouw Arletty zorgt goed voor hem. Marcel is tevreden
met het leven tot het lot hem in contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Marcel ontfermt zich over de jongen. Hij moet zijn optimistische
levensvisie inzetten om de muur van menselijke onverschilligheid omver te
werpen. Daarbij kan hij een beroep doen op de rotsvaste solidariteit van de
mensen uit de buurt.

La Vita E Bella

Italiaans gesproken en Nederlands ondertiteld, 111 min, 1997, tragikomedie
talië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als bruid
beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert
Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een
zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido - omdat hij een jood is - samen met z’n zoon naar een concentratiekamp
gedeporteerd. Omdat de levens omstandigheden in het kamp erbarmelijk zijn,
is Guido vastbesloten zijn zoon tegen alles en iedereen te beschermen. Hij
slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die hiet wil horen vertelt hij dat het leven, ondanks alles,
wondermooi is! Een prachtig verhaal over de kracht van liefde in een wereld
vol waanzin.
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Happy Birthday
Wij wensen alle jarigen van de maand januari een gelukkige verjaardag!

3 januari

Mevr. Agnès Petré

4 januari

Mevr. Jaqueline Soetinck
Dhr. André Rosseels

5 januari

Mevr. Jaqueline Degreef

6 januari

Mevr. Julia Van den Bergh

7 januari

Dhr. André Van Hoeck

12 januari

Mevr. Greta Dumon

17 januari

Dhr. Willem Smets

21 januari

Mevr. Margarita Leveugle
Mevr. Cecilia Van Buggenhout

23 januari

Dhr. Louis Van de Laer
Mevr. Jeannine Booten

30 januari

Dhr. Wouter Verhulst

Van harte gefeliciteerd allemaal!
De jarigen worden in de bloemetjes gezet op donderdag 26 januari.
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