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Welkom 
 

Beste bewoners, familieleden, vrienden & personeelsleden 

 

April vloog alweer vliegensvlug voorbij. We maakten enkele 

uitstappen, naar onder meer de Roma en de seniorenshow in 

Schoten. We genoten ook van een schitterend optreden van 

zangkoor ‘De Genieters’ en deden tal van andere activiteiten.  

 

In mei breien we daar met graagte een vervolg aan. Zo gaan we 

onder meer in verschillende groepjes een ijsje eten bij ijssalon 

‘De Pinguïn’ en organiseren we een sangriamiddag op de beats 

van DJ Peter. Amusement verzekerd! 

 

Verder organiseren we de ‘week van de valpreventie’, waarbij 

we valincidenten op een vermakelijke manier proberen te 

vermijden.  

 

We plannen vanaf nu ook een wekelijkse wandeling. Zin om 

aan te sluiten met een bewoner? Super! Geef gerust een seintje 

aan het ergoteam. Let op: de wandelingen zijn weersafhankelijk. 

Uiteraard hopen we van dat weer de komende maanden een 

betere versie te krijgen, zodat we regelmatig van de buitenlucht 

kunnen genieten. 

  

We kijken alvast uit naar deze nieuwe maand… U toch ook?! 

 

 

Warme groetjes 

 

Het Boterlaarhofteam 



 
 
 
 

In memoriam 
 

 

 

 

 

Mevr. Melanie Hermans overleed 

op 1 april.  Ze verbleef een korte 

periode op kamer 213. We wensen 

haar familie en vrienden veel sterkte 

toe. Rust zacht, Melanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We moesten op 2 april afscheid 

nemen van mevr. Alice De Leenheir. 

Ze bewoonde enkele maanden 

kamer 215 met haar echtgenoot. We 

herinneren ons Alice als een joviale 

dame met een groot gevoel voor 

humor.  

We wensen haar partner en de rest 

van de familie en vrienden veel 

sterkte toe.  

 



 
 
 
 

 

 

Met droefheid namen we op 11 

april afscheid van mevr. Godelieve 

Vanhuyse (K222). Ze verbleef hier 

voor een korte periode, maar stal 

in die tijd onze harten. Moge de 

goede herinneringen het grote 

verlies verzachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Harry Van Overvelt overleed 

op 26 april (K201). We 

herinneren ons Harry als een 

charmante man. We condoleren 

de familie en vrienden van Harry 

met dit grote verlies. 

  



 
 
 
 

Van harte welkom in 

Boterlaarhof! 
 

We heten onze nieuwe bewoners van harte welkom in 

Boterlaarhof: 

 

Mr. Bob Beeckmans       K224 

Mevr. Marie-José Bleys        K224 

Mevr. Leentje Stevens        K222 

Mr. Ludo Jagers        K217 

        

 

 

 
  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! 

 



 
 
 
 

De feestvarkens 
Bewoners 

NG Ping          04/05 

Liske Vande Velde        09/05 

Paula Vandenbergh        14/05 

Vera Schouten         15/05 

Betty Demey         15/05 

Josée De Saedeleir        17/05

                                                   

            

  

Personeel         

Veerle - zorgkundige       01/05 

Soraya – zorgkundige       06/05 

Patricia - zorgkundige       11/05 

Inge - verpleegster        16/05 

Sam – student         19/05 

Charlotte – verpleging       20/05 

Teuta – onderhoud        24/05 

Sofie – studente        31/05

            

  

           

         

 
 

         



 
 
 
 

 Wist je dat? 
 

 Mode Sabrina 

Wegens autopech kon de vorige editie van de modeshow van 

Mode Sabrina helaas niet doorgaan. Maar niet getreurd: de 

dames van Mode Sabrina hebben speciaal voor ons nog een 

plekje vrijgemaakt in hun drukke agenda op dinsdag 2 mei. 

Vanaf 14u00 is iedereen welkom in de cafetaria!  

 

 Week van de valpreventie 

Van 8 tot en met 12 mei organiseren we de ‘week van de 

valpreventie’. Tijdens deze week richten we ons op het 

vermijden van valincidenten. Dit doen we aan de hand van 

verschillende amusante activiteiten.  

 

 Film Will Tura in De Roma 

Op dinsdag 16 mei trekken we richting De Roma in 

Borgerhout. We gaan er een film over Will Tura bekijken. 

Interesse? Geef gerust een seintje aan het ergoteam. 

 

 Duofiets 

Nu het terug beter weer wordt, is het een aanrader om een 

fietstochtje te doen met een bewoner. Dat kan met onze 

duofiets. Reserveren kan via het ergoteam per mail 

(animatie@boterlaarhof.be) of telefonisch (+32 3 380 12 16).  

  



 
 
 
 

 Wandelen 

Ook in mei plannen we weer heel wat wandelingen. Interesse 

om aan te sluiten? Geef gerust een seintje aan het ergoteam. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

Let wel op: de georganiseerde wandelingen zijn 

weersafhankelijk. Bij slecht weer plannen we een alternatief 

in huis.  

 

 

 

 Vrijwilligers 

Zin om ons fantastisch team van vrijwilligers te komen 

versterken? Dat kan altijd! Laat het ons weten via mail 

(animatie@boterlaarhof.be), via telefoon (+32 33801216) of 

spreek ons gerust aan als je ons tegenkomt. Dan bekijken we 

samen wat de mogelijkheden zijn. 

 

 Spelhoek 

In het salon op het gelijkvloers staan allen tijde tientallen 

spelletjes ter beschikking, ook in het weekend. Denk maar 

aan o.a. Ganzenbord, Mens-Erger-Je-Niet & UNO.  

We vragen je enkel en alleen om zorg te dragen voor de 

materialen en alles op te bergen, zoals voorheen, waarvoor 

dank. Veel spelplezier! 

  



 
 
 
 

De fotogalerij 
Verjaardagsfeest 

 

 
  



 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

 
  



 
 
 
 

  



 
 
 
 

Menu van de maand 
 

DAG MIDDAGMAAL AVONDMAAL 

Maandag 
1 mei 

Pastinaakroomsoep 
Stoofpotje van kalf met witte 

pens en aardappelnootjes 
Donkere chocomousse 

Ganda ham 
Zoetje 

Dinsdag 
2 mei 

Groentesoep 
Kipfilet met pepersaus, slaatje 

en frieten 
Fruit 

Bolzano 

Woensdag 
3 mei 

Champignonsoep 
Kabeljauw met prei en puree 

Javanais 
Barbecueham  

Donderdag 
4 mei 

Paprikasoep 
Chipolata met bloemkool en 

aardappelen 
IJsje 

Frikadellen-
balletjes  

met kriekjes  
 

Vrijdag 
5 mei 

Kip-knolseldersoep 
Fishsticks met tartaar, slaatje 

en gebakken patatjes 
Rijstpap 

Chaumes 

Zaterdag 
6 mei 

Chinese Kippensoep 
Goulash met Griekse Pasta 

Mousse 
Paardje 

Zondag 
7 mei 

Tomatensoep met balletjes 
Schnitzel met worteltjes en 

kroketten 
Gebak 

Huisbereide 
krabsalade 

  



 
 
 
 

DAG MIDDAGMAAL AVONDMAAL 

Maandag 
8 mei 

Groentesoep 
Kalkoengebraad met witloof  en 

aardappelen 
Crème karamel 

Gentse Kop 

Dinsdag 
9 mei 

Pompoensoep 
Vidée met slaatje en frietjes 

Fruit 
Peper salami 

Woensdag 
10 mei 

Courgettesoep 
Pasta met zalm, gerookte zalm 

en erwtjes 
Speculaas bavarois  

      Casselerrib                                                  

Donderdag 
11 mei 

Geel-Paprikasoep 
Asperges met ham en 

aardappelen 
IJs 

Slaatje met spek 
en appeltjes             

Vrijdag 
12 mei 

Tomatensoep 
Vispannetje met puree 

Panna Cotta 
blokpaté 

Zaterdag 
13 mei 

Preisoep 
Gebraad met snijboontjes en 

aardappelen 
Mousse 

Filet d’Ardenne 

Zondag 
14 mei 

Boschampignonsoep 
Kip met fruit en kroketten 

Gebak 
Préparé 

 
 
 

  



 
 
 
 

DAG MIDDAGMAAL AVONDMAAL 

Maandag 
15 mei 

Wortelsoep met gember 
Gehaktballetjes met witloof  

mosterdsaus en aardappelen 
Witte chocomousse 

Ganda ham 

Dinsdag 
16 mei 

Kip-knolseldersoep 
Stoofvlees met slaatje en 

frietjes 
Fruit 

Frikadellenkoek 

Woensdag 
17 mei 

Venkelsoep met saffraan en 
look 

Gerookte Zalm met asperges 
en pommes persillée 

Passievruchtenbavarois 

Kalfsrol met saus 

Donderdag 
18 mei 

Chinese Kippensoep 
Sudderpotje van kip en 

aardappelnootjes 
IJsje 

BBQ Ham 
Aardbeien met 

platte kaas 

Vrijdag 
19 mei 

Paprikasoep 
Kabeljauw met pastinaakpuree 

Tiramisu 
Zwarte Woudham 

Zaterdag 
20 mei 

Bloemkool-broccolisoep 
Kipfilet met nasi-goreng 

Mousse 
Vleessalade 

Zondag 
21 mei 

Tomatenroomsoep met 
balletjes 

Rosbief met wortelen, erwtjes 
en kroketten 

Gebak 

Huisbereide 
garnaalsalade 

 
  



 
 
 
 

DAG MIDDAGMAAL AVONDMAAL 

Maandag 
22 mei 

Preisoep 
Kalkoengebraad met spitskool 

en aardappelen 
Marmercake 

Kip-curry                

Dinsdag 
23 mei 

Courgettesoep 
Krabcocktail met frietjes 

Fruit 
Frans gebraad 

Woensdag 
24 mei 

Pompoensoep 
Schartong in ’t groen met 

spinaziepuree 
Fantasie van chocolade 

Bolzano 

Donderdag 
25 mei 

Witloofsoep 
Chipolata met Provençaalse 

boontjes en aardappelen 
Pudding 

 
Préparé                  

Vrijdag 
26 mei 

Tomaten-paprikasoep 
Zalm met groentjes en puree 

Rijstpap 
Ringworst 

Zaterdag 
27 mei 

Aspergesoep 
Cordon-Bleu met bloemkool 

 en aardappelen 
Mousse 

Casselerrib 

Zondag 
28 mei 

Champignonsoep 
Gentse waterzooi met 

kroketten 
Gebak 

Huisbereide 
kipsalade 

 
  



 
 
 
 

DAG MIDDAGMAAL AVONDMAAL 

Maandag 
29 mei 

Tomatensoep met balletjes 
Kalfsentrecote met asperges en 

gratin 
IJs tartufo  

Russisch eitje 

Dinsdag 
30 mei 

Courgettensoep 
Steak met champignonsaus, 

slaatje, frietjes 
Fruit 

Fijnkost  

Woensdag 
31 mei 

Kip-knolseldersoep 
Heilbot met broccoli en puree 

Miserable 
Filet de Sax  

Donderdag 
1 juni 

Wortelsoep 
Slavink met gestoofd witloof en 

aardappelnootjes 
IJsje 

Mortadella        
Aardbeien met 

platte kaas 

Vrijdag 
2 juni 

Bloemkoolsoep 
Kabeljauwhaasje met 

spinaziestoemp 
Crème van hazelnoot 

Casselerrib 

Zaterdag 
3 juni 

Pompoensoep 
Kalfsfricassee met rijst 

Mousse 
Ossenfilet 

Zondag 
4 juni 

Bospaddenstoelensoep 
Konijn met appelmoes en 

kroketten 
Gebak 

Huisbereide kip 
curry 

 

  



 
 
 
 

Activiteiten 
 

Maandag 1 mei  

De Dag van de Arbeid, ook wel Labor Day genoemd.  

Het is een feestdag van de socialistische en communistische 

arbeidersbeweging. Op deze dag viert men de strijd om betere 

arbeidsomstandigheden.  

 

Dinsdag 2 mei    

 

Namiddag Mode Sabrina 

Zin in een namiddagje shoppen? Dan 

ben je meer dan welkom in de cafetaria.  

 

Woensdag 3 mei 

 

10u00  Geheugentraining 

Deze voormiddag voorzien we uitdagende 

breinbrekers voor de slimste Boterlaarhoffers. 

 

Voormiddag Handmassages 

Saar zorgt voor een ontspannende handmassage. 

 

14u30  Turnen 

Op het eerste verdiep verwachten we de 

sportievelingen voor een extra turnuurtje. 

 

Namiddag Wandelen 

Hopend op een heerlijk weertje, plannen we een 

wandeling in. Wil je aansluiten? Super! Laat 

gerust iets weten aan het ergoteam. 



 
 
 
 

Donderdag 4 mei 

 

8u00  Verwenontbijt 0 

De bewoners van het gelijkvloers 

krijgen een superdeluxe verwenontbijt 

aangeboden. Smakelijk eten!  

 

Voormiddag Markt   

We trekken erop uit richting de markt van 

Deurne. We gaan te voet tot daar en sluieren de 

kraampjes af. Gezellig! 

 

14u30  Rad van fortuin 

De prijzenkast is gevuld, ons rad draait op volle 

toeren! Wie gaat er aan de haal met de jackpot? 

We spelen het rad van fortuin op de derde 

verdieping. 

 

 
 

 



 
 
 
 

Vrijdag 5 mei  

 

10u00  Gazetteklap 

In het salon op het gelijkvloers en op de derde 

verdieping wordt de krant van de dag 

voorgelezen. Kom luisteren om op de hoogte te 

zijn van de actualiteit 

  

14u30  Balspelen 

We maken er een sportieve namiddag van. 

Want er staat een bewegingsuurtje op de 

planning. We voorzien op de derde verdieping 

verschillende balspelen. 

 

14u30  Crea  

De creatieve geesten worden vandaag verwacht 

op het eerste verdiep. Saar knutselt samen met 

jullie een prachtig kunstwerk in elkaar! 

 

Zaterdag 6 & Zondag 7 mei 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Maandag 8 mei  

Week van de valpreventie 
 

10u15  Turnen 

Klaar voor een uurtje gymnastiek op topniveau? 

Kom dan gerust mee turnen op het eerste 

verdiep. Beweging is één van de belangrijkste 

maatregelen in het kader van valpreventie. 

 

Namiddag  Wandelen 

Vandaag staat in het teken van bewegen. 

Bewegen is de beste remedie tegen vallen. Wie 

fit blijft, maakt minder kans om te vallen. Kom 

dus gerust mee wandelen! 

 

14u30  Muzikaal pak 

Wie niet mee gaat wandelen, wordt verwacht op 

het eerste verdiep. Daar kan je meespelen met 

het muzikale pak! Wat dat juist is? Dat kom je te 

weten op het eerste verdiep.  

  

 

Dinsdag 9 mei 

    

14u30  Fit-o-meter 

Bewegen, bewegen, bewegen! We kunnen niet 

genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is! We 

houden onszelf fit met bewegingsspelletjes op 

het derde verdiep in het kader van valpreventie.  

 

  



 
 
 
 

Woensdag 10 mei 

 

10u00  Geheugentraining 

Naar goede gewoonte laten we op 

woensdagvoormiddag onze hersenen kraken. De 

geheugentraining gaat door op de eerste 

verdieping. 

 

Voormiddag  Handmassages 

Saar komt langs op de kamers voor een 

deugddoende handmassage. 

 

14u30  Eucharistie  

Diaken Raymond Luyten zal om 14.30 uur 

de gebedsviering met communie voorgaan op 

het derde verdiep. 

 

14u30  Valbingo 

Hoe voorkomen we vallen? We komen het te 

weten tijdens de valbingo op het eerste verdiep.  

 

Donderdag 11 mei 

 

8u00  Verwenontbijt 3 

De bewoners van de derde 

verdieping kunnen de dag niet 

beter beginnen. Er zal voor hen 

een heerlijk verwenontbijt klaar 

staan. Laat het smaken! 

 

10u00  UNO 

Naar donderdagse gewoonte spelen we op het 

gelijkvloers een potje UNO. 



 
 
 
 

Namiddag Pinguïn  

Saar trekt er met enkele bewoners op uit voor 

een gezellige namiddag in de Pinguïn 

 

14u30  Huppeldepup 

Deze namiddag komen de schattigste 

bezoekers weer langs. Kom de 

knuffeldiertjes van VZW Huppeldepup 

een warm welkom geven in de cafetaria! 

    

 

Vrijdag 12 mei  
 

Voormiddag Kookclub 

We selecteren enkele bewoners om mee met 

ons een potje te koken. Eerst hard labeur om 

vervolgens lekker te smullen! Hmmm! 
 

10u00  Gazetteklap 

Deze ochtend nemen we het nieuws van deze 

week door op het derde verdiep.  

 

14u30  Valparcours 

We bouwen voor jullie een uitdagend parcours 

om te testen hoe groot je valrisico is. Kom je 

stabiliteit bij ons testen. Bij goed weer doen we 

dit in de tuin, bij slecht weer in het salon op het 

gelijkvloers. 

 

 

Zaterdag 13 & zondag 14 mei 

 

  



 
 
 
 

Maandag 15 mei 

 

10u15  Turnen 

Start de week fit op het eerste verdiep! 

 

Namiddag  Wandelen 

We hopen elke dag op mooi weer, maar 

vandaag net een tikkeltje meer. We maken een 

wandeling doorheen het prachtige Rivierenhof. 

 

Dinsdag 16 mei 

 

Namiddag Film Will Tura – De Roma 

We trekken richting de Roma voor een film 

over Will Tura.  

 

14u30   Trivial Pursuit  

Op het derde verdiep spelen we nog eens Trivial 

Pursuit. Kom mee strijden om de winst! 

 

Woensdag 17 mei 

 

10u00  Geheugentraining 

Tijd voor een uurtje geheugentraining op het 

eerste verdiep. 

 

14u30  Reminiscentie  

Op het derde verdiep gaan we samen met jullie 

terug in de tijd aan de hand van een leuk spel.  

    

14u30  Bloemschikken 

Ingrid maakt samen met jullie een prachtig 

bloemstuk op het eerste verdiep.   



 
 
 
 

Donderdag 18 mei 

 

Binnen het christendom wordt op 

Hemelvaartsdag herdacht dat jezus 

christus is opgestegen naar zijn vader in 

de hemel, God. Dit gebeurde 40 dagen 

na zijn verrijzenis, die gevierd wordt op 

eerste paasdag. De hemelvaart viering is 

onderdeel van de paascyclus, die begint met Pasen en eindigt 

tijdens Pinksteren, 50 dagen later.  

 

 

Vrijdag 19 mei 

 

Namiddag Sangrianamiddag op de beats van DJ Peter 

Na talrijke fantastische optredens 

willen we deze succesformule nog 

een keer herhalen. Bij goed weer 

installeert Peter zich in de tuin, bij 

slecht weer in de cafetaria. Wij 

zorgen voor een lekker glaasje 

Sangria als extra traktatie. 

 

Zaterdag 20 & Zondag 21 mei 

 



 
 
 
 

 Maandag 22 mei 

 

10u15  Turnen 

Zoals iedere week, starten we met een uurtje 

turnen op het eerste verdiep. 

 

Voormiddag  Handmassages 

Saar komt langs op de kamers om enkele 

bewoners een handmassage te geven. 

 

14u30  Reminiscentie 2 

Met de bewoners van het tweede nemen we een 

duik in de tijd met een reminiscentieactiviteit. 

 

14u30  Bakken 

Op het eerste verdiep toveren we een heerlijk 

dessert op tafel. Wie komt ons helpen?  

    

Namiddag  Pinguïn  

Ingrid gaat deze middag met enkele 

bewoners naar het ijssalon om een ijsje te eten. 

 

Dinsdag 23 mei 

 

14u30  Muzieknamiddag 

Op de derde verdieping kan iedereen zijn 

favoriete muziek komen aanvragen. We maken 

er een gezellige namiddag van! 

 

Avond  Croque monsieur 0 & 3 

De bewoners van verdieping 0 & 3 kunnen 

tijdens het avondmaal genieten van een heerlijke 

croque monsieur. 



 
 
 
 

Woensdag 24 mei 

 

10u00  Geheugentraining 

Op deze woensdagvoormiddag staat er alweer 

een uurtje geheugentraining gepland. Wij zorgen 

voor enkele uitdagende oefeningen op het eerste 

verdiep 

 

10u15  Turnen 2 

Op het tweede verdiep staat deze voormiddag 

een extra turnuurtje gepland. 

    

14u30  Quiz 

We testen jullie parate kennis op de derde 

verdieping. We bereiden voor jullie een leuke 

quiz voor! 

 

Namiddag  Wandelen 

We trekken er alweer op uit voor een 

wandeltocht. Kom je mee een frisse neus halen? 

    

Avond  Croque monsieur 1 & 2 

De bewoners van verdieping 1 & 2 krijgen een 

heerlijke, verse croque monsieur voorgeschoteld 

bij de avondmaaltijd. 

 

  



 
 
 
 

Donderdag 25 mei 

 

8u00  Verwenontbijt 1 

Voor de bewoner van het eerste verdiep staat er 

een heerlijk verwenontbijt klaar. Eet smakelijk! 

 

10u00  UNO 

We spelen het spel UNO. De kaarten worden 

geschud op het gelijkvloers.  

 

Voormiddag  Snoezelen 

Enkele bewoners genieten van een ontspannend 

snoezelmoment.   

 

14u30  Reminiscentie  

We gaan terug naar toen. Aan de hand van een 

amusant spel, halen we herinneringen op uit het 

verleden. Allen welkom op het eerste verdiep! 

 

Namiddag  Pinguïn  

Deze namiddag trekt Berten er op uit met 

enkele bewoners om een namiddag gezellig in 

ijssalon de pinguïn te vertoeven.  

  



 
 
 
 

Vrijdag 26 mei 

 

10u00  Gazetteklap  

Welke gebeurtenissen houden de wereld 

vandaag  de dag bezig? Kom het te weten bij de 

gazetteklap in het salon op het derde verdiep. 

 

Namiddag  IJskar 

Hopend op een stralend zonnetje en tropische 

temperaturen, rijden we onze ijskar buiten. 

Heerlijk verfrissend!    

 

 

Zaterdag 27 & zondag 28 mei  

 

    



 
 
 
 

Maandag 29 mei  

Pinkstermaandag 

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat 

de heilige geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen 

waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens hemelvaart 

bleven ze alleen achter en wisten ze niet wat ze moesten doen. 

 

Dinsdag 30 mei 

14u30  Bingo 

Het is nog eens tijd voor een klassiek potje 

bingo! Kom meedingen naar een van onze 

prachtige prijzen in het salon op het gelijkvloers.  

 

Woensdag 31 mei 

 

10u00  Geheugentraining 

Voor een uurtje vol uitdaging en breinbrekende 

oefeningen, kan je terecht op het eerste verdiep 

 

Voormiddag Handmassages 

Saar komt bij enkele bewoners langs op de 

kamer voor een handmassage. 

 

14u30  Belevingsmoment 

Op het derde verdiep vindt een 

belevingsmoment plaats. Het onderwerp blijft 

vooralsnog een verrassing. 

 

Namiddag Wandelen 

We maken vandaag een wandeltochtje. We 

hopen dus op een stralend weertje. Laat het 

gerust weten als je interesse hebt om mee te 

gaan. 



 
 
 
 

Moppentrommel 
 
  



 
 
 
 

Gedicht van de maand 
Iedere maand kiezen we een gedicht van de maand. Deze 

maand het gedicht ‘Verbonden’ van Tanja Helderman. Tanja 

Helderman is een hedendaagse dichteres met een passie voor 

taal. Ze tracht haar gedichten steeds herkenbaar, toegankelijk, 

ontroerend, betekenisvol, actueel, subtiel en inspirerend te 

maken, zoals ook hier, bij het gedicht ‘Verbonden’.  

Verbonden 
Nu ik je niet kan 

Omhelzen 

Nu wat vanzelf spreekt 

Ontbreekt 

Voel ik me sterker 

Verbonden 

Alsof de 

Afstand verbleekt 

 

Nu we vandaag niet 

Meer weten 

Waar onze zekerheid 

Blijft 

Voel ik nog meer dan 

Gewoonlijk 

Hoezeer de 

Liefde me drijft 



 
 
 
 

De Deurnese 

geschiedenis 
 

Jaar 1918 

 

DEURNE NA WO I 

De ontwikkeling van Deurne werd door de Eerste 

Wereldoorlog volledig verstoord. Na 1918 verbeterden de 

sociale toestanden: de minder welgestelden konden een eigen 

woning bouwen. Grootgrondbezitters konden hun gronden op 

voordeligere wijze exploiteren door ze te laten omvormen tot 

bouwgrond en er nieuwe straten door te laten trekken. Deurne 

verstedelijkte snel. Modernistische architecten zoals Eduard 

Van Steenbergen, Gaston Eysselinck, Nachman Kaplansky, 

Gustaaf Van Meel en Walter van de Broeck bouwden echte 

architecturale pareltjes. 

 
Woning Van Buren – architect Gustaaf Van Meel 

  



 
 
 
 

Jan met de pet 
Iedere maand zetten we een medewerker in de spotlights met 

een interview. Deze maand is het de beurt aan: 

 

 

 

Naam: Lars 
Functie: Ergotherapeut 
Aantal jaar in dienst bij Boterlaarhof: 2 

jaar 

 
 
 

 
Wat is het mooiste moment dat je hebt meegemaakt? 

Een absoluut gloriemoment heb ik niet meteen. Ik geniet 

bijvoorbeeld intens van momenten met vrienden in een 
stralend zonnetje, festivals, reizen, etc. Ook het kampioenschap 
vieren met mijn voetbalploeg staat hoog op het lijstje van meest 
euforische momenten.  
 

Hoe besteed je jou vrije tijd het liefst?  

Het liefst van al ben ik bezig met alles wat met voetbal te maken 
heeft. Ik speel zelf voetbal en ga ook graag voetbalmatchen 
kijken. Zo bezocht ik onlangs nog enkele matchen in Polen en 
Duitsland. 

Af en toe speel ik ook padel, een racketsport die is overgewaaid 
uit Spanje.  
Verder ga ik graag op café of restaurant met vrienden om 
gezellig bij te babbelen. In de zomer vind je mij dan weer 
regelmatig terug op de festivalweides.  



 
 
 
 

Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je teruggaan? 

Ik ben enorm benieuwd naar hoe mensen in de prehistorie 
leefden. Het lijkt me dat mensen meer één waren met de 
natuur. Ver voor de industriële revolutie.  
De eenvoud van het leven toen en een lagere maatschappelijke 
druk lijken me interessant om te ervaren.  
 

Wat zou je doen als je de lotto wint?   
Die miljoenen zou ik investeren om zo een constant inkomen 
te genereren. Bijvoorbeeld in vastgoedprojecten. Van dat 
constante inkomen, zou ik dan weer genieten door te reizen, de 
wereld rond. Misschien koop ik dan ook wel mijn favoriete 

voetbalclub, Beerschot, op.  
Uiteraard steun ik op tijd en stond ook graag goede doelen. 
 
Met welke bekende persoon zou je wel eens ‘een pintje willen 

gaan pakken’? 
Wellicht onbekend voor de meesten, maar hier kies ik voor 
Nathan Rutjes. Een weinig bekende Nederlandse ex-voetballer, 
die niet zozeer naam en faam maakte door zijn 
voetbalkwaliteiten, maar wel door zijn steeds positieve  en 
motiverende interviews. Hij werkte zich op die manier op tot 
een gerespecteerde tv-persoonlijkheid in Nederland.  

Zijn aanhoudende positiviteit en enthousiasme 
vind ik geweldig. Het lijkt me dan ook een eer 
om met hem een drankje te nuttigen in de kroeg.  
 
Heb je nog een boodschap voor onze bewoners? 

Leg bewust de focus op de positieve zaken des levens.  
Verder wil ik onze bewoners bedanken. Bedanken voor het feit 
dat ik met hen mijn dagen mag vullen. Ik kom elke dag met 
plezier werken en dat is in de eerste plaats door het genoegen 
dat ik haal uit het contact met jullie. Daar geniet ik echt van.   



 
 
 
 

Breinbreker 
Oplossing van de breinbreker uit de vorige editie van het 

‘Boterlaarhofke’:  

 

De code van deze escape puzzel is 141 

of 582. 

 

 

 

 

 

 

 

Vul onderstaande breinbreker in, geef de oplossing aan het 

ergoteam en win een mooie prijs! 

 

Jack is 40 jaar en Sem is 10 jaar. 

 

 

 


