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Klachtenformulier 

Datum: ……………………………………………………………………………………… 

Klacht/tip of opmerking: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

vrijblijvend naam i.f.v antwoord: ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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INLEIDEND WOORDJE  
 

Beste lezers 

 

December, de maand waarin de winter begint, de koude, 

kortste dagen… Maar het is ook de maand van de 

gezelligheid, licht en warmte… sommigen noemen het zelfs: 

“de mooiste tijd van het jaar”. 

Dit jaar zal spijtig genoeg anders verlopen, zullen we 

minder kunnen samenkomen met de familie, maar beseffen 

we des te meer hoeveel we aan elkaar hebben en wat we 

voor mekaar betekenen. Laat deze positieve gedachte ons 

dan ook steun en kracht geven in deze dagen. 

 

We willen ook al hoopvol vooruit kijken naar een NIEUW 

jaar. We hopen dat 2021 het jaar mag worden waarin we, 

beetje bij beetje, terug dichter bij elkaar mogen komen. 

Elkaar vol warmte, vriendschap en liefde mogen ontmoeten 

en samen terug deugddoende herinneringen mogen maken. 

 

Veel leesplezier en meer dan ooit een warme groet! 
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KALENDERWEETJES 
 

 

BELANGRIJKE DAGEN IN DECEMBER 

1 december: Wereld-aids-dag 

3 december: Internationale dag van mensen 

   met een beperking 

6 december: Sinterklaas  

     2e adventzondag 

7 december: Internationale dag van de burgerluchtvaart 

8 december: Maria onbevlekte ontvangenis 

10 december: Dag van de mensenrechten  

13 december: 3e advent zondag 

20 december: 4e advent zondag 

21 december: Start van de winter 

25 december: KERSTMIS … de geboorte van de Heer 

26 december: Tweede Kerstdag  

27 december: Feest van de Heilige familie 

28 december: ‘Allerkinderdag’ feest van de onschuldige  

       kinderen 

31 december: Oudejaarsavond 
 

---- HET NIEUWE JAAR 2021!!! ---- 
We wensen iedereen een gelukkig nieuw jaar toe!  
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ENKELE WEERSPREUKEN  

 

 

Als de rook naar beneden slaat, wis dat het regenen gaat. 

 

 

Zijn er in december veel mollen, dan laat de winter niet 

met zich sollen. 

 

 

 Hebben wolken 's morgens rode randen, zeker is er wind 

en nat voorhanden. 

 

 

 Hebben katten eind november een heel dikke vacht, dan 

wordt een strenge winter verwacht. 

 

 

Brengt Sinterklaas ijs, dan brengt Kerstmis regen. 
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JARIGEN DECEMBER 
 

 

JARIGE BEWONERS DECEMBER 

In de maand december mogen we  

heel wat mensen feliciteren …  
 
 

   Verhaeghe Maria (K411) 

Zij wordt op 5 december 91 jaar!!! 
 

   Decock Suzanne (K103) 

Zij wordt op 6 december 83 jaar! 

 

  De Jonghe Nadia (K109) 

Zij wordt op 13 december 64 jaar! 
 

  Terras Julienne (K310) 

Zij wordt op 14 december 92 jaar! 
 

  Vande Weghe Jean – Pierre (K102) 

Hij wordt op 17 december 73 jaar ! 
 

   Louagie Georgette (K215) 

Zij wordt op 19 december 83 jaar! 
 

   Allaert Marcella (K107) 

Zij wordt op 21 december 91 jaar!!! 
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JARIGE PERSONEELSLEDEN DECEMBER 

 

Joyce Domeceyn (zorgkundige) 

wordt op 1 december 27 jaar. 

 

Marleen Van Wassenhove (interieurverzorgster) 

wordt op 27 december 50 jaar. 
 

Febe Props (Verpleegkundige) 

wordt op 27 december 30 jaar. 

 

We wensen jullie een zeer fijne dag toe!  
 

 

VAN HARTE WELKOM  
 

Op 3 november mochten we 2 dames verwelkomen: 

 

Mevr. De Jonghe Sonia kwam bij ons wonen in kamer 113. 

Mevr. De Rycke Nicole nam haar intrek in kamer 304. 

 

Van harte WELKOM !!! 
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ENKELE SFEERBEELDEN   

Verwenontbijt tijdens de ‘week van de smaak’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We gingen opnieuw 2 wekelijks rond met het winkeltje: 
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Mooie skype – momenten tussen de verschillende 

verdiepen: 
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GEBRUIKERSRAAD 

 

Spijtig genoeg kan de gebruikersraad nog steeds niet in 

zijn traditionele vorm doorgaan, uiteraard blijven jullie 

opmerkingen / bezorgdheden / suggesties voor ons heel 

belangrijk. Aarzel dus niet ons aan te spreken.  

 

 

ACTIVITEITEN DECEMBER 
 

Zeker in de maand december willen we extra oog hebben 

voor sfeer en gezelligheid. 

Zo komen de Sint en de kerstman bij ons langs. 

Al zingend vieren we de feestdagen.  

Uiteraard mag ook het kerst – en verjaardagsfeest niet 

ontbreken! 
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MOPJES OVER CORONA 

 

Eet tegen het coronavirus 7 teentjes 

knoflook. Helpt geen zak maar 

iedereen blijft in ieder geval wel op 

veilige afstand.  

 

Als we nu investeren in onderwijs hebben we straks geen 

onwetende ministers meer. 

 

 

Uitgaan op 1,5 meter afstand. Ik vraag me af of 

hij nu ook denkt dat we gedanst hebben.  

 

 

Geen handen schudden. Vanaf nu is het ‘HOOFD – 

SCHOUDER – KNIE EN TEEN’ als we elkaar zien 

 

Boodschappen anno 2020. Ik kan mijn adem al inhouden tot 

aan de kaas. 

 

Thuiswerken: 

In slaap vallen tijdens een vergadering kan nu gewoon in 

bed. 

 

Ik heb een nieuwe werkpyjama nodig. 

 

Mijn kat vraagt zich af hoe lang dit nog 

moet duren. 
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INTERVIEW MET EEN MEDEWERKER  

 

Naam? Van Den Heede Jolien 

Geboortedatum? 9/05/1992 

Geboorteplaats? Kortrijk 

Woonachtig te? Vichte 
 

Verliefd? Verloofd? Getrouwd? 

Samenwonend 

Hoeveel kinderen heb je / zou je graag willen? 

Ik heb 1 kindje: Lotte Coorevits (1 jaar) 
 

Wat is je functie hier in Acropolys?  

Ergotherapeut 

Hoelang werk je hier al?  

5 maanden 
 

Heb je hobby’s? Zo ja de welke?  

Zumba, Pilates, fietsen 

Waar kan je van genieten? 

Ik kan genieten van een gezellig avondje TV kijken met 

mijn partner met een chipje en een drankje. 
 

Waaraan heb je een hekel? 

Pessimistische mensen 

Waar hou je van?  

Lachen en samen zijn met vrienden. 
 

Hou je van dieren? (de welke + huisdieren?) 

Ja, ik heb 1 kat: Michy 
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Hou je van muziek?  

Ik hou van hedendaagse popmuziek om eens goed te 

dansen. 

 

Waar droom je nog van? Wat zou je zeker nog eens 

willen doen in het leven? 

Verhuizen naar Spanje en een B&B opstarten. 

Wat kan je aan het lachen brengen? 

Ik ben een goedlachs persoon en kan met het kleinste 

prulletje lachen. 

 

Heb je een levensmotto? 

Geniet van iedere dag! 

Wat zou je onze mensen nog graag willen zeggen? 

Probeer van iedere dag een goede dag te maken. 

Wat is tot nu toe je mooiste moment hier bij ons in 

Acropolys? 

Het zomeraperitief, ik geniet ervan om te merken dat er 

een goede samenwerking is tussen alles disciplines. Samen 

staan we sterk! 
 

Hartelijk dank voor dit mooie interview, we wensen je 
veel werkplezier toe  

en nog veel warmte en dankbaarheid gewenst! 
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MUZIEK 

Warmste week lied: Yasmine – Porselein 
In het diepste van m'n ziel 

Ben ik eenzaam en fragiel 

Maar ik staar de wereld 

aan 

Als een winnaar 

 

En het leven lacht me toe 

Bij om 't even wat ik doe 

Elke keer zal ik er staan 

Als een winnaar 

 

Maar soms voel ik me zo 

klein 

Wil ik iemand anders zijn 

Diep van binnen kwijn ik 

weg van de pijn 

 

Porselein 

Behandel mij heel zacht 

Porselein 

Verbrijzeld door je lach 

Porselein 

Poreus en onderhuids 

Als een winnaar 

Haal jij me onderuit 

 

Mijn gedachten slaan op hol 

Ik verval weer in m'n rol 

En zal m'n eigen gang weer 

gaan 

Als een winnaar 

 

Ik kan vechten als een 

vrouw 

Zoals ik strijden zal om jou 

En ruim de vijand van de 

baan 

Als een winnaar 

 

Maar van binnen ben ik 

broos 

Heel geremd en hulpeloos 

In m'n hart ben ik 

vernederd en boos 

 

Porselein 

Behandel mij heel zacht 

Porselein 

Verbrijzeld door je lach 

Porselein 

Poreus en onderhuids 

Als een winnaar 

Haal jij me onderuit 
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Ik weet het wel 

Niemand die me vragen 

stelt 

En niemand die m'n naam 

vergeet 

Ik weet het wel 

 

Niemand die me wakker 

belt 

En nooit eens iemand die 

m'n dromen leest 

Niemand die me stoort 

Niemand die me hoort 

Niemand die me kust als ik 

wakker word 

Niemand die me mist 

Niemand die me haat 

Niemand die de deur voor 

me open laat 

Niemand die me kent 

Niemand die me streelt 

Niemand die me ooit eens 

een moment verveelt 

Niemand voor mezelf 

Niemand om te zijn 

Wie is net als ik van 

porselein 

 

Niemand die me stoort 

Niemand die me hoort 

Niemand die me kust als ik 

wakker word 

Niemand die me mist 

Niemand die me haat 

Niemand die de deur voor 

me open laat 

Niemand die me kent 

Niemand die me streelt 

Niemand die me ooit eens 

een moment verveelt 

Niemand voor mezelf 

Niemand om te zijn 

Wie is net als ik van 

porselein 

 

Porselein 

Behandel mij heel zacht 

Porselein 

Verbrijzeld door je lach 

Porselein 

Poreus en onderhuids 

Als een winnaar 

Haal jij me onderuit 

 



 16 

MENU DECEMBER 
 

Dinsdag  
1/12 

Minestrone soep 
 
 

Ardeense burger met 
spruiten en aardappelen 

 

Banaan 
 
AVOND: pasta 
bolognaise 

Woensdag 
2/12 

Tomatensoep 
 

Kippenbillen met 
ratatouille en gebakken 

aardappelen 

Huisdessert 

Donderdag 
3/12 

Aspergesoep 
 

Varkenswangetjes met een 
slaatje en frietjes 

Crème dessert 
koffie 

Vrijdag 
4/12 

Wortel/paprika 
soep    
 

Gepaneerde vis met 
boontjes in tomatensaus 

en puree 

Ijs 

Zaterdag 
5/12 

Groentencrème-
soep 
 

Worst met witte kool in 
bechamel en aardappelen 

Fruit 

Zondag 
6/12 

Tomatensoep 
met balletjes 

Konijn met appelmoes en 
kroketten 

 

Gebak 

Maandag 
7/12 

Selderijsoep Gebraad met 
prinsessenbonen en 

aardappelen 
 

Gemengd fruit 

Dinsdag 
8/12 

Kervelsoep Wiener schnitzel met 
broccolimix en gebakken 

aardappelen 
 

Banaan 
AVOND: Hot dog 
 

Woensdag 
9/12 

Tomatensoep 
 

Hutsepot met worst / 
kotelet 

Huisdessert 

Donderdag 
10/12 

Pompoensoep 
 

Vogelnesten met 
tomatinosaus en frietjes 

 

Griesmeelpudding 
 

Vrijdag 
11/12 

Minestrone soep                                            Kabeljauw op een bedje 
van prei met puree 

 

Ijs 

Zaterdag 
12/12 

Spinaziesoep 
 

Gemarineerde kipfilet met 
gestoofd witloof en Gratin 

aardappelen 

Fruit 

Zondag 
13/12 

Tomatensoep 
met balletjes 
 

Rundstong in madeirasaus 
en kroketten 

 

Gebak 

Maandag 
14/12 

Knolseldersoep 
 

Blinde vink met 
schorseneren en 

aardappelen 

Chocomousse 
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Dinsdag 
15/12 

Heldere 
groentesoep  
 

Parmentierschotel 
(ovenschotel met spinazie) 

 

Banaan  
AVOND: bloedworst 
met appelmoes                                                                                                    

Woensdag 
16/12 

Tomatensoep 
 

Kip met groente puree Huisdessert 

Donderdag 
17/12 

Wortelsoep  Gevogeltegyros met 
ananas en frietjes 

Creme liégeois 

Vrijdag 
18/12 

Ajuinsoep   
 

Gebakken zalm met 
groentemix en puree 

Ijs 

Zaterdag 
19/12 

Paprika-
Bloemkoolsoep 
 

Spekburger met 
savooi/spruitenmix en 

aardappelen 

Fruit 

Zondag 
20/12 

Tomatensoep 
met balletjes 

Konijn met fruit en 
kroketten 

 

Gebak 

Maandag 
21/12 

Kervelsoep 
 

Kalfsbroodje met rode 
kool en aardappelen 

Rijstpap 

Dinsdag 
22/12 

Preisoep 
 

Rundstong in madeirasaus 
en puree 

Huisdessert 
 

Woensdag 
23/12 

Tomatensoep  
    

Witloof in hesp met puree Banaan 

Donderdag 
24/12 

Broccolisoep  
 

Vol au vent met frietjes 
 

Crème dessert 
praliné 
KERSTAVOND 
MENU 

Vrijdag 
25/12 

 KERSTMENU  

Zaterdag 
26/12 

Knolseldersoep 
 

Gebraad met erwten en 
wortelen en aardappelen 

Fruit 

Zondag 
27/12 

Tomatensoep 
met balletjes 

Rosbief met gestoofd 
witloof  en kroketten 

Gebak 

Maandag 
28/12 

Erwtensoep  
 

Zwitserse schijven met 
appelmoes en aardappelen 

Flan karamel 

Dinsdag 
29/12 

Wortelsoep  
 

Kalfsblanket met puree Banaan  
 

Woensdag 
30/12 

Tomatensoep  
 

Hutsepot met  worst/ 
kotelet 

Huisdessert 

Donderdag 
31/12 

Bloemkoolsoep  
 

Kippengyros met frietjes 
 

Chocomousse 
OUDEJAARS- 
AVONDMENU 
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SPEL VAN DE MAAND 

De winnaar van vorige maand is geworden: 

Anita Missant K 207 

Proficiat!!! Je prijs komt je weldra tegemoet!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLG DE PIJLEN 

VOLGENS DEZE 

INSTRUCTIE: 
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NIEUWJAARSWENS 

 

 

Alweer een nieuw jaar 

Valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar 

Zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar 

Het wordt een nieuw begin 

We vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed 

Met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk 

Zien we 2021 tegemoet! 
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toe: 

“GROOTSE LEKKERNIJENVERKOOP”  

op vrijdag 11 december 2020 

Beste bewoners, familieleden, personeel en sympathisanten … 

 

Om onze kas te spijzen verkopen we: 
- Huisbereide pannenkoeken: € 10/kg 

- Chocomelk: € 2,5/liter 

- Overheerlijke advocaat € 11/pot 

Met deze opbrengst willen wij blijven de bewoners  

extra-tjes aanbieden zoals de fietstochten en hopelijk in 2021 terug 

wekelijkse wandelingen met traktatie, een uitstap, … 

 

Hoe afhalen: 

- Vrijdag 11 december 2020 tussen 9u30 en 17u 

- Aan raam bezoekkamer (zie versiering) 

- Gelieve cash te betalen (liefst gepast geld) 

 

Graag bestellen vóór vrijdag 4 december 2020 

- Via mail (animatie@acropolys.be) met volgende gegevens : 

       Naam – bestelling – tijdstip afhaling 

- Via onderstaand strookje  
 

 ...............................................................................................................................  
Lekkernijenverkoop 

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

……………………..x pakjes pannenkoeken aan €10 / kilo 

……………………..x flessen chocomelk aan €2,5 / liter 

……………………..x potten advocaat aan €11 / pot 

Totaalbedrag: €.......................................................................................................  

 

Tijdstip afhaling: ....................................................................................................  
 

 

Een welgemeende dank-je-wel voor jullie steun!!!  De Acromats 

mailto:animatie@acropolys.be

