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De Olympische Zomerspelen van de XXXIe Olympiade zullen 
vanaf 5 augustus 2016 worden gehouden in Rio de 
Janeiro in Brazilië. Het zal de 28e editie worden van 
de Zomerspelen, die voor het eerst in 1896 werden 

georganiseerd. Nooit eerder werden er Olympische Spelen in 
Zuid-Amerika gehouden. 

Het Maracanã zal dienstdoen als olympisch stadion, waar de 
openings- en sluitingsceremonie gehouden zullen worden. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brazili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_(stadion)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympisch_stadion


 

 

 

 

 

 
16 VREEMDE WETTEN IN EUROPESE LANDEN 

 

Ga je binnenkort op vakantie en wil je er zeker van zijn dat je geen 

illegale fouten begaat? 

Lees hier de meest bizarre wetten uit verschillende Europese landen, 

waarvan sommige zelfs al eeuwenoud zijn. De vraag blijft wel of alle 

wetten daadwerkelijk nog in de wetboeken staan, maar leuk om te 

lezen zijn ze zeker. 

 

Groot-Brittannië: 

 

1. Het is personen bij wet verboden te overlijden in de Britse 

parlementsgebouwen. 

2. Het is in Liverpool een vrouw niet toegestaan topless in het 

openbaar te zijn,  behalve als ze werkt als bediende in een winkel 

voor tropische vissen. 

3. In Groot-Brittannië mag een zwangere vrouw overal waar ze maar 

wil haar behoefte doen, ook in de helm van een politieman. 

4. Hoewel er geen formele straf op 

staat, is kussen op de perrons van 

treinstations in zowel Engeland als 

Frankrijk niet toegestaan. De vele 

afscheidskussen zouden er namelijk 

voor zorgen dat de treinen vertraging 

oplopen!  

http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/grootbrittannie/


5. Een vrouw in Engeland mag in een openbaar 

vervoersmiddel geen chocolade eten. 

6. Als je een Schot ziet, is het wettelijk 

toegestaan hem te beschieten met pijl en boog, 

behalve op zondag. 

7. Als iemand in Schotland op je deur klopt en vraagt om je toilet te 

gebruiken, dan moet je hem binnenlaten. 

 

Frankrijk: 

 

8. Het is hier verboden om je varken ‘Napoleon’ te noemen. 

9. In Frankrijk is het verboden om te zoenen in de trein. 

 

Zwitserland: 

 

10. In Zwitserland is het voor mannen verboden om na 22.00 uur 

staand te plassen. 

11. Het is hier verboden op zondag je auto te wassen. 

 

Italië: 

 

12. In Venetië is het illegaal om duiven te voeren, omdat de 

duivenpoep gebouwen vervuild. 

13. Een man die een rok draagt, kan worden gearresteerd. 

 

Tsjechië en Denemarken: 

 

14. Hoewel we in Nederland gewend zijn overdag zelf te bepalen met 

of zonder licht aan te rijden, is dit in Tsjechië en Denemarken 

verplicht. Je lichten moeten daar altijd aan staan. Hierdoor zou je 

bewuster van het enorme verkeer om je heen zijn. 

15. In Denemarken is het verboden een auto te starten als er iemand 

onder ligt. 

http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/frankrijk/
http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/zwitserland/
http://www.pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/italie/
http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/tsjechie/
http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/denemarken/
http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/denemarken/


Zweden:  

 

16. Je huis (her)verven zonder licentie is 

onwettelijk. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Een aantal zomerse spreuken. 

 Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was - met de 

winter vergeleken. 

 Zo heet het is in juni, zo koud het is in december. 

 Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig. 

 Is in juli de morgen rood, 's avonds verkeert het weer in nood. 

 Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm 

winterkleed. 

Een fijne zomer! 

 

 

 

http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/zweden/
http://pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/zweden/


Gebruikersraad 20 juni 2016 leefgroep Geel 

 

 Aanwezige bewoners :  
Traweels Mariette, De Roo Jeannine, Blomme 
Pieter, Van Damme Lisette, Landuyt Paula, 
Timmerman Roger, Vandekerchove Christiane, Bert Martha, Van Vooren 
Godelieve, De Smidt Yvonne, Mestdagh Lydia, Braet Rachelle, De Meyer 
Alina, Verstrynge Orpha, Maes Angela, De Loof Paula en Schoors Alina.  
 

Verslag : Jolien Maes 
Begeleiding vergadering: De Cock Myriam 

 

 Verwelkoming :  
Iedereen van de afdeling is welkom op de gebruikersraad. We namen 
afscheid van Richard Cromheecke en Remi De Vos. Ook namen we afscheid 
van Sandyck Arlette die is verhuist naar een ander woonzorgcentrum, de 
zeven torentjes, in Assebroek.  

 
Wij verwelkomen Rachelle Braet, Lydia Mestdagh en De Smidt Yvonna.  

 

 Meldingen- en suggestieboek :  
Het Zwarte boek met opschrift meldingen en suggesties bevindt zich op de 
salontafel in de buurt van de TV. 
Officiële klachten dienen echter te gebeuren via een klachtenformulier. 
 
Er zijn geen meldingen of suggesties. 

 

 Opvolging vorig verslag : 
De banken in de binnentuin zijn gereinigd. Dit wordt verder op regelmatige 
basis onderhouden. 
Er wordt rekening gehouden met de wens naar bloedworst komende 
winter. Hij kwam wel al koud aan bod op het breughelbuffet.  

 

 Voorbije activiteiten :  
 

     24/03: Uitstap naar Huyze “Den Hoorn” met muzikale middag (disco- bar):     
            Werd als goed ervaren.  

     25/03: Goede vrijdag viering in de cafetaria: was goed maar er mocht een    
           kaarsje meer gebrand hebben. 



 

     29/03: Avondbuffet Pasen: Uitgebreid buffet met veel lekkers die erg 
            gesmaakt wordt.  

      14/04: Hondenschool Habitus : Optreden door verschillende honden. Is  
             leuk om te zien. 

      21/04: Optreden Jan Houttekier : Mooie liedjes en goed gezongen.  

      02/05: Komen Eten : Scampi – menu,  groep van max 12 bewoners.   
 Was zeer lekker. Sommige waren zelfs overeten. Iedereen krijgt de 
kans. 

      09/05: Dessertbord Moederdag : Iedereen was tevreden en vond het  
  lekker.  

 10/05 en 23/05: Uitstap naar school de Papaver : Knutselactiviteit waarbij 
   een map werd beschilderd. Er werd ook een persoonlijke  
   foto genomen met de kinderen  en ze kregen een staander  
  mee naar huis.  
  Is zeer gemoedelijk en rustig verlopen.  
 Één iemand vond het spijtig van het gekrabbel op haar map.
   

      17/05: Optreden Geeno in de cafetaria: Was mooi maar iets te luid.  

      24/05: Ontbijt: Uitgebreid ontbijtbuffet. Start altijd om 08u30. 
  Werd zoals altijd als goed en lekker ervaren.  

      24/05: Traktatie Vriendenkring : aardbeien : Geen opmerkingen.  

      25/05: Uitstap Euroshop in beperkte groep: Enkele bewoners zijn mee   
                  geweest. Erna nog koffie met wafel gaan eten. Was leuk. 

      26/05: Mariaviering in de cafetaria : geen opmerkingen. 

      07/06: Optreden De Kluivers: Iedereen vond dit zeer goed. Ze hebben hun 
                  allen geamuseerd.  

      13/06: Breugelbuffet Vaderdag: Zeer lekker en uitgebreid. 

      14/06: GIP : voorstelling eindwerk door 6e jaar studenten : De    
                  meningen zijn verdeeld. Enkelen vonden het niet zo speciaal,  
   anderen vonden het dan weer leuk en goed.  

      14/06: ( Avondactiviteit ) Frietjes met frikadellen : Precies zoals in de  
  frituur en lekker om te eten maar een enkeling vond het wat te  
zwaar voor ’s  avonds. 
 
 
 

 Komende activiteiten :  
 

 21/06: Uitstap met treintje 



 05/07: Ontbijtbuffet 

 12/07: Vlaamse dag met oliebollenkraampje 

 18/07: Komen eten – buffet vis.     

 16/08: Optreden Wij zingen voor U.  
 
 
 

 Opmerkingen keuken :  
 
Er is één bewoner die graag elke dag goede ouderwetse boerenboter zou willen 
bij de boterham. Ook smout zou eens smaken. 
Één bewoner gaf aan dat ze graag eens mosselen zou willen eten. 1x/jaar in 
september wordt er een mosselfestijn gehouden op de afdeling met frietjes, 
brood en lekkere mosselsaus. 
 

 Algemene opmerkingen en vragen: 
 
Één iemand zou graag een klein hondje of katje hebben in de kamer. Dit werd 
in het verleden al aangekaart en besproken. Dit is niet mogelijk vanwege 
hygiëne en veiligheid.  
De meerderheid van de aanwezigen hebben geen opmerkingen en zeggen dat 
voor hun alles in orde is. 
 
  
De vergadering wordt afgesloten met een aperitief.            
Volgende bewonersraad, zie krantje. 
 
  



Gebruikersraad paarse leefgroep 08 juli 
2016 
 

 Aanwezig :  Monica Sys, Marcella Rotsaert, Nelly 
Devos, Dora De buck, Robert Stevens, Marcella 
Sabbe, Rosette Savat, Diana Gussé, Cecile Van Parrys, Brigitte Van Vooren, 
Laura De Witte, Denise Bonte, Angela Maebe, Maria Van Eeno, Roger Naert, 
Florent De Vreeze 

 Verslag:   
Sarah Govaert 

 

 Verwelkoming :  
Sinds de vorige gebruikersraad hebben we afscheid genomen van  
Marie-Thérèse Lambert. We wensen de familie veel sterkte.  
Volgende week nemen we afscheid van Lieve Coens, zij gaat werken als  
zelfstandig verpleegkundige. De bewoners wensen haar veel succes en het  
beste, ze bedanken haar ook voor alles. 
We verwelkomen Cyriel Dhondt en hopen dat hij hem hier snel thuis voelt. 
 

 

 Meldingen- en suggestieboek :   
Geen opmerkingen 

 
 

 Opvolging vorig verslag :  
Er werd gevraagd naar mosselen, die komen er aan in september. 
 

 

 Voorbije activiteiten :  
 29/03 : avondbuffet Pasen :  heel lekker 
 14/04 :  Hondenshow Habitus :  mooi, gezichten klaren op  
 21/04 :  optreden Jan Houttekiere  : aangenaam 
 25/04 :  uitstap Euroshop  : een bewoner vindt dat er soms te snel door 

de gangen gegaan wordt zodat ze niet alles kan zien 
 09/05 : Dessertbord moederdag :   heel verzorgd 
 10/05 :  Frietjes en frikandellen :  ooooo, heel leuk 
 10/05 en 23/05 : uitstap school De papaver 
 17/05 : Optreden Geeno :  heel goed,sommige bewoners vinden het 

jammer datze niet meer kunnen dansen zoals vroeger 
 24/05 : Ontbijtbuffet en in de namiddag traktatie Vriendenkring  
 26/05 : Maria-viering in de cafetaria : heel schoon en heel lekker 
 07/06 : Optreden De Kluivers 



 13/06 : Breugelbuffet vaderdag  : lekker 
 14/06 : GIP 
 14/06 : Hamburgerfestijn  : heerlijk, eens iets anders 
 21/06  : Uitstap treintje  : mooi kerkje in Moerkerke, aangename uitstap  
 23/06 :  Etentje De Tol : heel gezellig zoals altijd met al het personeel op 

een andere manier. Misschien volgend jaar ’s middags gaan 
 05/07 : ontbijtbuffet en zomers aperitief : als het buiten niet zomert dan 

brengen we de zon naar binnen 
 07/07 : verjaardagsfeest : heerlijke wafels met lekker zoete aardbeien 

 
 

 Komende activiteiten : 
 12/07 : Vlaamse dag met 

oliebollenkraam  
 18/07 : Komen eten 
 16/08 : Optreden “Wij zingen voor U” 
 In aug bbq 
 In sept mosselfestijn 

 

 Opmerkingen keuken :  
 Soms is de soep te zout en soms te weinig zout 
 Altijd heel goed, de mensen in de keuken weren zich 
 Een bewoner vindt dat er meer smaak in het eten is dan vroeger, beter 

gekruid 
 Een bewoner wil speciaal een pluim geven aan de kok voor zijn 

spaghettisaus en macaroni.  
 Steeds heel lekkere sausjes 
 Graag eens bloedworst, een gebakken eitje ’s morgens, paling of ’s 

avonds een spaghetti. 
 
 

 Algemene opmerkingen en vragen: 
 Een bewoner is blij en vindt het goed dat ze steeds de keuze hebben om 

mee te doen aan activiteiten en dat ze niet verplicht worden 
 Enkele bewoners hebben liever activiteiten in de leefruimte dan in de 

cafetaria of zo want dat is te druk 
 Verschillende bewoners laten weten dat het personeel heel gewillig is 

om te helpen als ze iets vragen 
 In het algemeen alles heel goed en tevreden bewoners 
 Een tip : misschien eens een goochelaar vragen 
 Kunnen de tuintjes opgekuist worden, staan nogal verwilderd 



Bewonersnieuws 
We namen afscheid van Marie-Thérèse 

Lambert, Cecile Longueville en Noellie De 

Meyere . We wensen hun familie veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd. 

We mochten ook Cyriel Dhont, Roger Van Kerschaver en 

William Wieme  verwelkomen. We heten hen van harte 

welkom. 

 

Verjaardagen 
Afd geel 

02/08  Lydia Mestdagh 

27/08  Georges De Bruycker 

 

Afd paars 

06/08  Laura De Witte 

 

Afd rood 

05/08  Antonia De Vlieger 

10/08  Julia Bekaert 

24/08  Lutgardis Missiaen 

 

Afd groen 

12/08  Denise De Vreeze 



Agenda Gele Afdeling 
 

2 aug 14u30 huiskrantje en gezellig 

samenzijn 

3 aug 14u30 kaartbingo 

5 aug   appelbeignets ( groep 1 ) 

8 aug 14u30 hoger-lager 

9 aug 14u30 bingo 

12 aug   appelbeignets ( groep 2 ) 

16 aug 14u30 optreden : Wij zingen voor u 

17 aug 14u30 getallenboogspel 

19 aug 14u30 x-box 

22 aug 14u30 zomerse namiddag met mojitobar 

23 aug    bezoek ijskar 

    Kaartnamiddag 

24 aug   BBQ 

29 aug   uitstap in beperkte groep 

31 aug 14u30 verjaardagsfeest 

  



Agenda Paarse afdeling 
 

4 aug 14u30 krant lezen 

 

8 aug 14u30 kaartbingo 

9 aug 14u30 bingo 

11 aug 14u00 verjaardagsfeest 

 

16 aug 14u30 optreden : Wij zingen voor u 

18 aug 14u30 samen zingen op het rode tapijt 

 

22 aug 14u30 zomerse namiddag met mojitobar 

23 aug   bezoek ijskar 

24 aug   BBQ 

25 aug 14u30 gezellig samenzijn 

 

29 aug   uitstap in beperkte groep 

 

 

 



Agenda rode afdeling 
 

1 aug   Cruise Groot-Britannië-Londen 

2 aug   Cruise Nederland- Cadzand 

3 aug   Cruise Oostenrijk- Wenen 

4 aug   Cruise België – Oostende 

8 aug   Creanamiddag : kaartjes 

9 aug 14u30 Bingo in de cafetaria 

10 aug 14u30 beweging : olympische spelen 

11 aug 14u30 muziekkwis 

16 aug 14u30 optreden : Wij zingen voor u 

17 aug   beleving : zie ons dansen 

18 aug   verjaardagsfeest 

22 aug 14u30 kaartbingo 

23 aug   bezoek ijskar 

24 aug   paardjes/ kooknamiddag : confituur 

25 aug   BBQ / levensloopspel 

26 aug 15u00 bewegingsnamiddag met Anneke  

30 aug 08u30 ontbijtbuffet 

31 aug   vertelnamiddag : terug naar school 



Agenda groene afdeling 
 

1 aug    Cruise 

2 aug   Cruise 

3 aug   Cruise 

4 aug   Cruise 

5 aug   Cruise 

8 aug 14u30 x-box 

9 aug 14u30 bingo in de cafetaria 

10 aug 15u00  zomerquiz / gezegden 

11 aug 09u30 beweging met Steffie en Shana 

  15u00 voorbereiden pic-nic 

12 aug 15u00 pic-nic 

16 aug 14u30 optreden : Wij zingen voor u 

17 aug 15u00 ijskofiie 

18 aug 09u30 beweging met Steffie en Shana 

19 aug 15u00 verjaardagsfeest 

23 aug   bezoek ijskar 

24 aug   paardjes  

25 aug   BBQ / confituur maken 

26 aug 15u00 bewegingsnamiddag met Anneke 

30 aug 08u30 ontbijtbuffet 

31 aug 15u00 vertelnamiddag : terug naar school 

 



 


