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Ons nieuwjaarsrecept 
 
Neem 12 maanden.  
Reinig ze goed van alle bitterheid, gierigheid, aanstellerij 
en angst.  
Snij elke maand in 30 of 31 gelijke stukken, zodat de 
voorraad voor een jaar toereikend is.  
 
Bereid elke dag een stuk met  
1 deel arbeid en 2 delen humor en vrolijkheid.  
Voeg er 3 eetlepels optimisme aan toe,  
Een portie godsvertrouwen,  
Een koffielepel verdraagzaamheid,  
Enkele snippertjes geduld,  
En een snuifje voorkomendheid.  
Overgiet het geheel rijkelijk met liefde, en breng op smaak 
met een scheutje fijngevoeligheid.  
Versier het aldus bereide gerecht  
Met een bosje kleine attenties 
En dien dit dagelijks op met een vriendelijk woord 
En een welgemeende lach.  
 
Een sfeervolle kersttijd en een nieuw jaar vol geluk.  
 



Nieuwjaar  
 

Lang geleden begon het nieuwe jaar bij het begin 
van de lente, als de natuur weer tot leven kwam, of begin januari, als 
de dagen beginnen te lengen. In 1575 besloot men dat het nieuwe 
jaar officieel op 1 januari begon. 
 

Men ziet de periode van Kerst tot 
Driekoningen tegenwoordig nog steeds 
als feestelijke periode.  
Veel mensen laten de kerstboom  
staan tot na Driekoningen. De nieuwjaarsvuren zijn terug te vinden in 
de traditionele kerstboomverbrandingen. De oude vuren werden 
destijds gedoofd om het oude jaar te vernietigen en nieuwe werden 
ontstoken om de komst van het licht te onderstrepen. Ook moesten 
de geesten van de overledenen verjaagd worden. Dit gebeurde met 
veel lawaai, wat we nu nog terugvinden in het vuurwerk en klokgelui 
rond de jaarwisseling.  
De geesten moesten ook gunstig gestemd worden. Men bracht ze 
daarom offers, die men na het ritueel zelf op at en op dronk. Dit 
vinden we terug in onze eigentijdse kerst en oude-en-

nieuwgerechten: kerststollen, wafels, 
oliebollen… en de traditie om 
uitgebreide maaltijden te nuttigen met 
veel alcoholische drank.  
 

Het geven van cadeautjes en 
nieuwjaarsgiften aan familie en personeel was al onder de Romeinen 
gebruikelijk. Het vindt in Frankrijk plaats op nieuwjaarsdag, in Italië 
op Driekoningen, in Groot-Brittannië op Eerste Kerstdag, in Duitsland 
op Kerstavond en in Nederland op Sinterklaas en met kerst.  
Op 1 januari wensen we iedereen het beste, zodat we die wensen 
ook terug ontvangen. Vroeger werd vooral geld gegeven. In de 19e 
eeuw liep dat uit de hand, toen men 

Nieuwjaarsnacht 
rein en klaar, 
beduidt een 

vruchtbaar jaar 
 

Met Nieuwjaar 

lengt de dag zolang 

het haantje kraaien 

mag.  

Nieuwjaarsnacht 
schoon/rein en klaar 
beduidt een vruchtbaar 
jaar.  



wildvreemde voorbijgangers geld probeerde af te bedelen met 
berijmde nieuwjaarswensen en – prenten. Schoorsteenvegers, 
vuilnisophalers, straatvegers, nachtwakers en lantaarnaanstekers 
verkochten hun beste wensen. Tegenwoordig zien we dit gebruik 
terug in het sturen van kerst- en nieuwjaarskaarten, het geven en 
bezoeken van nieuwjaarsrecepties en de gewoonte iedereen die 
men ontmoet het beste te wensen voor het nieuwe jaar.  

 

Op 1 januari vindt het traditionele 
Nieuwjaarsconcert plaats die live 
uitgezonden wordt op de televisie.  
 

In België is het voor de kinderen de 
gewoonte om op 1 januari een nieuwjaarsbrief voor te lezen met 
nieuwjaarswensen aan de ouders en de doopmeter en dooppeter. 
Na het voorlezen krijgt het kind speelgoed of een nuttig geschenk, 
dat meestal in overleg met ouders werd gekozen. Wanneer het kind 
overstapt naar het secundair onderwijs, zal de traditie ophouden. 
Soms krijgt de tiener met Nieuwjaar nog wat geld toegestopt tot hij of 
zij meerderjarig is of huwt.  
 

Oostenwind op 1 januari betekent 

veeziekten,  

westenwind de dood van een koning, 

zuidenwind besmettelijke ziekten en  

noordenwind een vruchtbaar jaar. 

Schijnt de zon op dag 
van Nieuwjaar, dan 
wordt het een goed 
appeljaar.  

 



Bewonersnieuws 
 

We namen afscheid van Maria De Pape, Nelly De Vos en Andre 
Haeck. We wensen hun familie en vrienden veel sterkte toe in deze 
moeilijke periode. 
 

We mochten ook enkele nieuwe bewoners verwelkomen. We heten 
Mariette Vantyghem, Lucienne Depoorter en Marcella Pieters van 
harte welkom en hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen. 
 

Verjaardagen 

 

02/01  Aline De Meyer 
11/01  Orpha Verstrynge 
25/01  Mariette Bracke 
25/01  Janvier Neirynck 
26/01  Christiane Van de Kerckhove 

 

 

04/01  Albert De Pauw 
26/01  Edgard Van Waeyenberghe 

 

 

08/01  Ivette Houssin 
 

 
 

23/01  Lutgarde De Vries 
25/01  Martha Van Den Neste 
 



 

 
Zon 1 jan       NIEUWJAAR 
 
Maa 2 jan   14u30   Krantje en verhalennamiddag 
Din 3 jan   14u30   X-box 
Woe 4 jan   14u30   Gebruikersraad 
Don 5 jan   14u30   Bingonamiddag 
Vrij 6 jan   14u30   Hoger – Lager 
       DRIEKONINGEN 
 
Maa 9 jan   14u30   Dobbelsteen spel 
Din 10 jan   15u00   Nieuwjaarsreceptie bewoners 
Woe 11 jan  17u00   Fricandon met krieken 
Vrij 13 jan  14u30   Getallenspel 
 
Maa 16 jan   14u30   Memory spel: De winter 
Din 17 jan  08u30   Ontbijt 
   14u30   Optreden: de muziekparasol 
Woe 18 jan   14u30   Crea: sneeuwmannen 
Don 19 jan   14u30   Zingen op het rode tapijt 
Vrij 20 jan   14u30   Kaartbingo 
 
Din 24 jan   14u30   Teerlingen 
Woe 25 jan   14u30   Verjaardagsfeest 
Don 26 jan  14u30   Quiz 
Vrij 27 jan   14u30   Muziekquiz 
 
Maa 30 jan   14u00   Pannenkoekenfestijn 
Din 31 jan  14u30   Bewegingsnamiddag 
 



Zon 1 jan       NIEUWJAAR 
 
Din 3 jan   14u30   Nieuwjaarsdrink afdeling 
Don 5 jan   14u30   Bingonamiddag 
Vrij 6 jan       DRIEKONINGEN 
 
Maa 9 jan   14u30   Kaartbingo 
Din 10 jan   15u00   Nieuwjaarsreceptie bewoners 
Don 12 jan  14u30   Verjaardagsfeest 
Vrij 13 jan  14u30   Activiteit met stagiaire 
 
Maa 16 jan       Uitstap 
Din 17 jan  08u30   Ontbijt 
   14u30   Optreden: de muziekparasol 
Don 19 jan   14u30   Zingen op het rode tapijt 
Vrij 20 jan  14u30   gezelschapsspel 
 
Maa 23 jan   14u30   Quiz 
Din 24 jan   14u30   Teerlingen 
Don 26 jan  14u30   100-jarige Edgard VWaeyenberghe 
Vij 27 jan  14u30   Krant lezen 
 
Maa 30 jan   14u00   Ontdek je plekje 
Din 31 jan  14u30   Bewegingsnamiddag 
 



 
 
 
 

Woe 4 jan  15u00  Nieuwjaarsdrink afdeling 
Don 5 jan   14u30  Bingonamiddag 
Vrij 6 jan      DRIEKONINGEN 
 
Din 10 jan   15u00  Nieuwjaarsreceptie 
Woe 11 jan  15u00  Bewegingsactiviteit 
 
Maa 16 jan  14u30  Creamiddag: Winter 
Din 17 jan   14u30  Optreden: de muziekparasol 
Woe 18 jan   14u00  Wafelbak 
Don 19 jan   14u30  Zingen op het rode tapijt 
 
Maa 23 jan   15u00  We spelen een spel vandaag! 
Din 24 jan   14u30  Teerlingen 
Woe 25 jan   15u00  Bewegingsnamiddag 
Don 26 jan   15u00  Gedichtendag 
 
Maa 30 jan   15u00  Creanamiddag 
 
 



Din 3 jan   15u00  Gezellig samenzijn start nieuwe jaar 
Woe 4 jan  15u00  Hoger - Lager 
Don 5 jan   14u30  Bingonamiddag 
   15u00  verrassingstaart driekoningen maken 
Vrij 6 jan   15u00  DRIEKONINGEN (taart smullen) 
 
Din 10 jan   15u00  Nieuwjaarsreceptie 
Woe 11 jan  15u00  Fotoshow afgelopen jaar 
Vrij 13 jan   15u00  Cinemanamiddag 
 
Maa 16 jan  15u00  X-box 
Din 17 jan   10u00  Komen eten 

14u30  Optreden: de muziekparasol 
Woe 18 jan   15u00  Kaartbingo 
Don 19 jan   14u30  Zingen op het rode tapijt 
Vrij 20 jan   15u00  Bewegingsactiviteit met Anneke 
 
Din 24 jan   08u30  Pannenkoekenontbijt 

14u30  Teerlingen 
Woe 25 jan   15u00  Creanamiddag: Valentijn 
Don 26 jan   15u00  Gedichtendag 
Vrij 27 jan   15u00  Verjaardagsfeest
 
 
 


