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Lieve bewoners en familie, 

Het is weer zover, de laatste maand van het jaar is 
ingezet! Uiteraard gaan we alles uit de kast halen om er 
een maand vol feestelijke activiteiten van te maken. De 
feestdagen zullen niet zomaar passeren in Boterlaarhof.  

We hebben al een propvolle planning voor jullie 
gemaakt met tal van amusante activiteiten. Weet wel dat 
dit onder voorbehoud is van eventueel wijzigende 
COVID-maatregelen.  

Hoe dan ook zijn we van plan om jullie een hele maand 
te verwennen. We versieren bovendien heel Boterlaarhof 
om de Kerstsfeer in huis te brengen. 

We blikken op het einde van de maand nog eens terug 
op het afgelopen jaar met een jaaroverzicht vol foto’s en 
sluiten het jaar af met een aperitiefnamiddag.  

 

Lieve groetjes, 
Berten, Caroline, Eline, Lars & Ingrid 

  



Bewoners 

Mevrouw Simone Van Gestel     05/12 

Mevrouw Grace Verborgh      08/12 

Mevrouw Gaby Lacquemans     12/12 

Meneer Jules De Ridder      16/12 

Meneer Walter Pasmans      18/12 

Mevrouw Simonne Fornoville     27/12 

 

 

Personeel 

Inne – Student        01/12 

Caroline – Student       17/12 

Alexandra – Keuken       21/12 

Gloria – Student         23/12 

Anneke – Zorgkundige      26/12
  

    



  

Met droefheid melden we het overlijden 
van Andrea Noens. Andrea verbleef enkele 
jaren in Boterlaarhof en was een vaste 
waarde. Ze overleed op 28 oktober.  

 

 

Op 29 oktober moesten we helaas afscheid 
nemen van Albertine Van Looveren. Uit 
ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart. 

 

 

Op 30 oktober namen we afscheid van 
Peter Theunissen. We herinneren ons 
Peter als een warme man. We gaan hem 
missen.  

 

 

Aline Arnold overleed op 1 november. Ook 
zij was een vaste waarde op de tweede 
verdieping. We gaan Aline missen.  

 



We moesten helaas afscheid nemen van 
Wiske Van Hemelen op 3 november. 
Sterker dan het verlies is de herinnering 
die blijft.  

 

 

Met Stefanie Schoolmeesters verloren we 
op 6 november een graag geziene 
bewoonster. Moge goede herinneringen 
het grote verlies verzachten.  

 



 

Mevrouw Diane Verschelden     K115 

Mevrouw Josée Lauwers      K307 

Meneer Jim Reunis       K320 

Mevrouw Lea Clement                                           K118 

Mevrouw Hannelore Weber     K202 

Mevrouw Divera Schouten      K211 

Meneer Andre Vanlerberghe     K218 

Meneer Jef Stuyts        K219 

 

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! 

  



 

▪ Vanaf 3 december verkopen we in de cafetaria marsepein. 

Voor 500g marsepein betaal je 7 euro. De marsepein wordt 

verkocht voor de aankoop van een snoezelkar voor onze 

bewoners.  

Snoezelen is een kalmerende activiteit/therapie. Bij deze 

therapie worden zintuigen geprikkeld, wat een rustgevend 

werking heeft.  

 

▪ Op 6 december komt de Sint langs in Boterlaarhof! 

 

▪ De maand december staat in het teken van kerst. We 

organiseren tal van activiteiten rond het thema kerst, zoals 

bijvoorbeeld kerstbakken en een kerstbioscoop. Verder 

passeert er ook nog aan jaarquiz en een jaarfoto-overzicht de 

revue. Kom jezelf mee onderdompelen in de gezellige 

kerstsfeer in Boterlaarhof! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eén van onze bewoners, Frans Engels, houdt al anderhalf jaar contact 

met de jeugdige Cian. Frans leerde Cian kennen via een project van 

de Samenlevingsdienst, een organisatie die jongeren, zoals Cian, een 

traject aanbiedt om zich in te zetten voor de medemens. Samen 

praten ze uren over maatschappelijk relevante thema’s en wisselen 

ze ideeën uit. Een prachtig voorbeeld van hoe verschillende 

generaties van elkaar kunnen leren.  

Na anderhalf jaar digitaal contact, bracht Cian in oktober een 

bezoekje aan Frans hier in Boterlaarhof. Cian schreef over hoe hij het 

bezoek had ervaren en dat willen we jullie uiteraard niet onthouden: 

De eerste oktober van 2021, dat was de dag waarop ik 

naar Deurne trok om mijn digitale compaan Frans in 

levende lijven te ontmoeten.  Anderhalf jaar eerder, 

ergens in april, hadden we elkaar leren kennen. Ik 

nam toen deel aan een project van de 

Samenlevingsdienst, een organisatie die jongeren 

zoals mezelf een traject aanbiedt om zich in te 

zetten voor de medemens. Ondertussen werd de mensheid 

getroffen door een pandemie, en paradoxaal genoeg 

zorgde dit moment van isolatie er voor dat mijn pad 

met dat van Frans kruiste. 

 

Sinds toen spraken we elkaar wekelijks via het 

internet, met dank aan de animatieploeg van het 

Boterlaarhof. Afgelopen zomer kwam Frans met een 

idee: misschien bood de vlotte vaccinatiecampagne wel 

de mogelijk om elkaar eens  in ’t echt te ontmoeten, 

en zo geschiedde.  

 

De tram reed op tijd en dus kwam ik om 10 uur stipt 

aan. Het ontvangst was erg gastvrij.  Ondanks het 

vroege uur bood Frans mij graag een glaasje cava aan, 

in het rusthuis is dat geen probleem. Daarna toonde 

hij mij zijn kamer en het uitzicht op de mooie tuin. 

We spraken over de dingen des levens, zoals steeds. 

Het was leuk en interessant om eens toe te treden tot 

de leefwereld van Frans. Ik wil de mensen van het 

Boterlaarhof dan ook bedanken om dit mogelijk te 

maken. 

 

Met vriendelijke groeten, Cian  



 

 

 

Vier op een rij 

 

 

 

Mich in uniform 

 

 

Pianoles in de 

kinézaal 

 



De Picasso’s van Boterlaarhof 

     

 

 

 

 



Sfeerbeelden     

  



 

  



Menu 29 november tot 5 december 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Maandag 

29 november 

Kip-knolseldersoep 

Chipolata met witte kool en aardappelen 

Crème caramel 

Dinsdag 

30 november 

Groentesoep 

Goulash met sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

1 december 

Venkelsoep 

Kabeljauwhaasje met spitskool en puree 

Misérable 

Donderdag 

2 december 

Wortelsoep 

gebraad met witloof en aardappelnootjes 

IJs 

Vrijdag 

3 december 

Boschampignonsoep 

Gebakken zalm met béarnaise, sla en krieltjes 

Clafoutis 

Zaterdag 

4 december 

Pompoensoep 

Lams stoverij met z’n groenten en rijst 

Mousse 

Zondag 

5 december 

Preiroomsoep 

Boomstammetje met erwtjes en wortelen en 

kroketten 

Gebak 

 

  



Menu 6 tem 12 december 2021 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Maandag 

6 december 

Courgettensoep 

Gehaktbrood met boontjes en aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 

7 december 

Kip Knolseldersoep 

Stoofvlees met slaatje en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

8 december 

Chinese Currysoep 

Gebakken zalm met pastinaakpuree 

Fantasie van chocolate 

Donderdag 

9 december 

Bospaddenstoelensoep 

Everzwijnfilet met spruitjes en aardappelnootjes 

IJs 

Vrijdag 

10 december 

Venkel soep 

 kabeljauw met groenten en puree 

Rijstpap 

Zaterdag 

11 december 

Parmentiersoep 

Kipfilet met champignonrissotto  

Mousse 

Zondag 

12 december 

Paprikasoep 

Kalfsgebraad met wortelen en kroketten 

Gebakje 

 

 

  



Menu 13 tem 19 december 2021 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Maandag 

13 december 

Tomatenroomsoep met balletjes 

Varkenshaasje met gemengde groentjes en 

aardappelen 

Marmercake 

Dinsdag 

14 december 

Wortelsoep 

Vidée met slaatje en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

15 december 

Erwtensoep  

Koolvis met prie en pommes persillée 

Bavarois à la tarte tatin 

Donderdag 

16 december 

Groentesoep  

Kalfsentrecote met Savooi en gratin 

IJs 

Vrijdag 

17 december 

Pompoensoep 

Lenghaasje met ratatouille en Puree 

Clafoutis met kriekjes 

Zaterdag 

18 december 

Groene seldersoep 

Worst met wortelstoemp 

Mousse 

Zondag 

19 december 

Preisoep 

Wildstoofpotje met gevuld appeltje en kroketten 

Gebak 

 

 



Menu 20 tem 26 december 2021 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Maandag 

20 december 

Spaanse soep 

Kalkoengebraad met schorseneren en 

aardappelen 

Witte chocomousse 

Dinsdag 

21 december 

Venkelsoep met saffraan 

Steak met slaatje en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

22 december 

Chinese kip-tomatensoep 

Lenghaasje met witloof, puree en bieslooksaus 

Fantasie van bosvruchten 

Donderdag 

23 december 

Vissoep 

Gebraad met snijboontjes en aardappelen 

IJs 

Vrijdag 

24 december 

Champignonsoep 

Kabeljauw julienne groenten en pommes 

Dauphiné 

Kerst gebak 

Zaterdag 

25 december 

Ossenstaartsoep 

Kalfsfricassee met rijst 

Mousse 

Zondag 

26 december 

Witloofsoep 

Rosbief met asperges en gratin 

Gebak 

 

 

  



Menu 27 december 2021 tem 2 januari 2022 

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Maandag 

27 december 

Pastinaaksoep 

Worst met spinazie en aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 

28 december 

Groentensoep 

Sudderpotje van kip met sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 

29 december 

Kip-knolseldersoep 

Lenghaasje met broccolipuree 

Javanais 

Donderdag 

30 december 

Paprikasoep 

Witloof-hamrolletje met kaassaus en 

aardappelen 

IJs 

Vrijdag 

31 december 

Courgettesoep 

Kalf entrecote met z’n groentenen rozemarijn 

aardappelen  

Nieuwjaars gebak 

Zaterdag 

1 januari 

Tomatensoep met balletjes 

Zalm met pasta en gerookte zalm en erwten 

Cheesecake 

Zondag 

2 januari 

Erwtensoep 

Konijn met appelmoes en kroketten 

Gebak 



woensdag 1 december 

10u00 Geheugentraining 
Deze voormiddag trainen we nog eens ons 
geheugen, aan de hand van enkele uitdagende 
oefeningen. Wees welgekomen op de eerste 
verdieping. 

14u30 Rad van fortuin 
 We draaien de maand 

op gang met het rad 
van fortuin. Kom mee 
spelen voor enkele 
mooie prijzen op de 
derde verdieping.  

Namiddag Snoepkar 
Nora haalt de snoepkar deze namiddag weer 
boven om haar ronde te doen. 

 
 

  



Donderdag 2 december 

08u00 Verwenontbijt 
Voor alle bewoners van het gelijkvloers staat er 
vandaag een verwenontbijt klaar om duimen en 
vingers bij af te likken.   

Voormiddag Overleg 
In de voormiddag overlegt het animatieteam 
over de komende activiteiten.  

14u30 Gezelschapsspelen 
Deze namiddag spelen we verschillende 
gezelschapsspelen op het eerste verdiep. Kom 
mee strijden voor de winst!  

 

Vrijdag 3 december 

Hele dag Workshopdag 
Vandaag organiseren we verschillende 
workshops. In de voormiddag starten we om 10u 
en in de namiddag om 14u30. We houden jullie 
zeker nog op de hoogte welke workshops waar 
zullen plaatsvinden.  

 

Zaterdag 4 en zondag 5 december 

 

 

  



Maandag 6 december 

10u00 Turnen 
We zwieren onze benen en onze armen samen 
los op de eerste en de tweede verdieping. 

14u30 Sinterklaas 
De Sint en zijn zwarte pieten 
brengen vanmiddag een 
bezoekje aan alle brave 
bewoners van Boterlaarhof. 
De stoute bewoners gaan 
dan weer mee in de zak van 
Zwarte Piet naar Spanje.  

 

Dinsdag 7 december 

10u00 Overleg 
Het animatie-team zit samen om de volgende 
activiteiten te plannen.  

Voormiddag Bibkar 
Ida & Annie rijden rond met de 
bibliotheekboeken. 

Namiddag Kerstversieren 
Het is weer die tijd van het jaar om het huis te 
versieren met lichtjes en kerstdecoratie. We 
maken het gezellig en feestelijk! 
 

  



Woensdag 8 december 

10u00 Geheugentraining 
Lars & Caroline voorzien enkele leuke 
denkoefeningen voor jullie. Kom je geheugen 
trainen op de eerste verdieping. 

10u00 Kookclub 
 Eline organiseert vandaag opnieuw de kookclub. 

We starten om 10u op het gelijkvloers. 

14u30 Kerstversieren 
De laatste kerstbomen worden versierd om een 
heerlijk warme kerstsfeer te creëren. 

 

Donderdag 9 december 

08u00 Verwenontbijt  
Eline & Godelieve verwennen de 
bewoners van  de eerste 
verdieping op een lekker vers 
verwen-ontbijt.  

10u00 Handmassages 
Enkele bewoners van de tweede verdieping 
krijgen deze voormiddag een deugddoende 
handmassages. 

10u00 Gazetteklap 
Wie op de hoogte wil blijven van de actualiteit 
wordt verwacht op het gelijkvloers of de derde 
verdieping. 

14u30 Quiz 
Op het derde verdiep organiseren we een quiz. 
We zoeken uit wie de slimste mens van 
Boterlaarhof is.  

 



Vrijdag 10 december 

10u00 UNO  
Op het gelijkvloers schudden we de kaarten en 
spelen we een potje UNO. Wie komt er vandaag 
als winnaar uit de bus? 

14u30 Trivial Pursuit 
Op de eerste verdieping spelen we het quizspel 
Trivial Pursuit. Wie kroont zich na een 
bloedstollende strijd tot winnaar?  

 

Zaterdag 11 en zondag 12 december 

 

 

  



Maandag 13 december 

10u15 Turnen 
 Lars & Eline beginnen de week sportief met een 

turnuurtje op de eerste verdieping. 
Berten & Caroline doen hetzelfde op de tweede 
verdieping.  

14u30 Muzieknamiddag 
Op de tweede verdieping zetten we vanmiddag 
de mooiste plaatjes op. 

14u30 Kerstbingo 
Op het gelijkvloers spelen we een kerstbingo. Er 
zijn weer tal van schitterende prijzen te winnen! 

 

Dinsdag 14 december 

10u00 Overleg  
Het animatie-team maakt plannen voor de 
volgende activiteiten.  

13u30    Verwenbad 

Berten en Ingrid verwennen een bewoner met 

een heerlijk geurend snoezelbad. 

13u30    Reminiscentie 

Op het derde verdiep organiseren we een 

reminiscentieactiviteit. Samen halen we er 

herinneringen op uit de goede, oude tijd. 

 

  



Woensdag 15 december 

10u00 Geheugentraining 
Berten & Caroline voorzien enkele uitdagende 
denkoefeningen voor jullie. Kom je geheugen 
trainen op de eerste verdieping. 

14u30 Handverzorging/nagels lakken 
 Nu de feestdagen echt kortbij komen, nodigen 

we iedereen uit voor een persoonlijke 
handverzorging op het eerste verdiep. Wij 
zorgen ervoor dat jullie met parels van handen 
naar buiten wandelen en jullie tijdens de 
feestdagen op jullie allermooiste zijn.  

Namiddag Snoepkar 
Deze namiddag komt Nora langs om je 
snoepvoorraad weer bij te vullen. 

 

Donderdag 16 december 

08u00 Verwenontbijt  
De bewoners van de derde verdiep worden deze 
ochtend in de watten gelegd door Berten met 
een ovenvers verwenontbijt.  

10u00 Gazetteklap 
Caroline leest de meest sensationele nieuwtjes 
voor op het gelijkvloers. 

14u30 Bakken 
Op de eerste verdieping bakken Eline & Berten 
een heerlijk gebakje op tafel. Kom gerust mee 
helpen en proeven!   

 

  



Vrijdag 17 december 

10u00 UNO 
Caroline & Berten schudden de kaarten van het 
UNO-spel. Kom gezellig meespelen op het 
gelijkvloers.  

14u30 Bewonersraad 
Vandaag organiseren we nog eens een 
bewonersraad. Alle bewoners mogen hun zegje 
komen doen over wat er beter kan en wat er net 
wel goed loopt in Boterlaarhof. De 
bewonersraad vindt op elk verdiep apart plaats. 

 

Zaterdag 18 en zondag 19 december 

 

 

 

  



Maandag 20 december 

10u00 Kleuren 
Op de eerste verdieping kleuren we de mooiste 
kleurplaten voor volwassenen in.   

14u30 Fit-o-meter 
Vandaag staat er een sportieve namiddag in het 
verschiet. Op het derde verdiep organiseren we 
een fit-o-meter en staan er verschillende 
uitdagende sportspelletjes voor jullie klaar.  
 

Dinsdag 21 december 

10u00 Kerstbakken (2e verdiep) 
Op de tweede verdieping 
worden er heerlijke 
kerstkoekjes gebakken. 
Kom gerust een handje 
helpen en uiteraard ook 
proeven!   

10u00 Gazetteklap 
Op het gelijkvloers en de derde verdieping 
wordt de krant van vandaag voorgelezen en 
besproken. Kom je mee debatteren over de 
laatste nieuwtjes?  

14u30 Kerstbakken (1ste verdiep) 
Ook op het eerste verdiep gaan we kerstbakken. 
Samen met jullie toveren we een heerlijk gebakje 
op tafel en laten we ook onze smaakpapillen in 
hogere kerstsferen belanden.     

 

  



Woensdag 22 december 

10u00 Geheugentraining 
Op het eerste verdiep dagen we jullie uit met 
enkele breinbrekende oefeningen. Wie toont 
zich de slimste van Boterlaarhof? 

Voormiddag Koken (2e verdiep) 
Eline toont samen met enkele bewoners hun 
kookkunsten op het tweede verdiep.     

14u30 Kerstreminiscentie 
Op het eerste en tweede verdiep gaan we terug 
in de tijd. We zijn heel benieuwd naar hoe jullie 
vroeger kerst vierden en horen graag jullie 
nostalgische verhalen. 

 
Donderdag 23 december 

08u00 Verwenontbijt  
De bewoners van de tweede verdieping mogen 
deze ochtend aanschuiven aan een tafel gevuld 
met heel wat lekkers.  

10u00 Overleg  
Het animatie-team maakt plannen voor de 
volgende activiteiten.  

14u30 Kerstzingen  
Smeer jullie stembanden 
maar in, want deze 
namiddag gaan we onze 
stemmen schor zingen op 
het eerste verdiep. Het 
wordt een namiddag vol 
plezier en kerstvertier.  

 



Vrijdag 24 december 

10u00 Uno 
Berten & Lars schudden deze voormiddag nog 
eens de UNO-kaarten op het gelijkvloers. Wie 
sleept de overwinning uit de brand? 

14u30 Kerstkoffie 
In de aanloop naar kerstavond, gaan we gezellig 
op kerstkoffie. Dit gaat door op het tweede en 
derde verdiep.  

 

Zaterdag 25 en zondag 26 december 

 

 

  



Maandag 27 december 

10u15 Turnen 
 Het animatieteam zit samen om de volgende 

activiteiten voor te bereiden. 

14u30 Kerstfilm 
 Ook vandaag blijven we in het thema kerst met 

een kerstfilm. De derde verdieping wordt 
omgetoverd tot een ware bioscoop. 

 

Dinsdag 28 december 

voormiddag Overleg 
 Het animatieteam zit samen om de volgende 

activiteiten voor te bereiden. 

14u30 Kerstverhalen 
 Deze namiddag lezen we kerstverhalen voor die 

tot de verbeelding 
spreken. Op het 
gelijkvloers, het eerste 
en het derde verdiep 
sleuren we je helemaal 
mee in deze prachtige 
kerstverhalen.  

 
 

  



Woensdag 29 december 

10u00 Geheugentraining 
Berten & Eline voorzien enkele leuke 
denkoefeningen voor jullie. Kom je geheugen 
trainen op de eerste verdieping. 

14u30 Jaaroverzicht foto’s 
We vertonen een prachtige fotoreportage van 
het afgelopen jaar. Dit doen we op het derde 
verdiep.  

 

Donderdag 30 december 

10u00 Gazetteklap 
We lezen de krant voor op het gelijkvloers en de 
derde verdieping. Kom je luisteren naar wat er 
zich in de wereld afspeelt?  

14u30 Jaarquiz 
Op het derde verdiep organiseren we een quiz 
waarin de belangrijkste thema’s van afgelopen 
jaar worden aangekaart. De belangrijkste 
nieuwtjes uit binnen- en buitenland worden 
besproken.  

 

  



Vrijdag 31 december 

10u00 Uno 
Berten & Eline schudden de kaarten van het 
UNO-spel. Kom gerust gezellig meespelen op 
het gelijkvloers.  

14u30 Aperitief 
Het nieuwe jaar komt eraan. Om dat te vieren, 
zetten we oudejaarsdag in met een aperitief. Dit 
doen we op de eerste verdieping.  

    

  



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

prijs! 

 

 


