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Januari 2021

Wij wensen jullie een jaar
met elke dag zon,
en alleen maar positieve dingen
als dat even kon.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk.
Dan kan jullie nieuwe jaar zeker niet meer stuk!

Nieuwjaar
1 januari
De weg tot een gelukkig nieuw jaar.
Wie het jaar besluit met een uitbundig lied…
Wie fouten vergeeft en van het goede geniet…
Wie het lukt zich los te maken
van in ‘t oude jaar verloren zaken…
Wie de moed heeft te vergeten
wat niet meer zinvol is te weten…
Wie voort durft gaan met frisse moed,
onzeker van wat hij in ‘t nieuwe jaar ontmoet…
Zich op zijn medemens wil richten,
iets doet om diens last te verlichten…
Wie bijdraagt tot een betere aard’
is een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ ten stelligst waard!
Wie voort durft gaan met frisse moed,
onzeker van wat hij in ‘t nieuwe jaar ontmoet…
Zich op zijn medemens wil richten,
iets doet om diens last te verlichten…
Wie bijdraagt tot een betere aard’
is een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ ten stelligst waard!
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Beste bewoner, familie,
Wat kan je nu zeggen over het afgelopen jaar ?
Een jaar met heel veel onzekerheden, beperkingen, maatregelen, …. die goed wonen
en leven zeer moeilijk maakten.
Met heel veel ongerustheid ook over onze eigen gezondheid en die van onze
familieleden.
Het is nu echt vooruitkijken naar het nieuwe jaar en hopen dat de vaccinatiecampagne
die er aan komt, opnieuw een normaler samenleven mogelijk maakt.
In 2020 is nog maar eens bewezen wat écht belangrijk is (en wat we eigenlijk altijd al
geweten hebben, maar toch zo snel vergeten als alles gewoon zijn gangetje gaat) :
mensen hebben mekaar nodig.
Want dat is toch wel de moeilijkste beperking geweest : op 13 maart werd het bezoek
in de woonzorgcentra voor meerdere weken opgeschort en tot op heden is het nog
altijd niet mogelijk om spontaan binnen- en buiten te lopen, laat staan bij familieleden
op bezoek te gaan.
Er is waarschijnlijk nooit meer aan mekaar gedacht dan in deze periode : ouders
maken zich zorgen over de kinderen en (achter)kleinkinderen. En op hun beurt voelen
die zich machteloos en hunkeren zij er naar om terug en meer op bezoek te komen,
ook in het woonzorgcentrum. Het was echt een wederkerig aanvoelen : bewoners
dachten aan hun familie en vrienden, en omgekeerd maakten die zich zorgen over hun
vader of moeder in het woonzorgcentrum.
Gelukkig hebben we mekaar in deze Corona-tijden toch altijd blijven vinden, met heel
veel begrip en medewerking van iedereen die betrokken is bij het woonzorgcentrum.
Bewoners, familie, vrienden en medewerkers hebben mekaar geholpen en gesteund om
deze moeilijke maanden zo goed mogelijk door te komen.
Laten we onze inspanningen nog even verder zetten. In de bewonersraad zei een
bewoner : “we houden nu al zolang vol, die enkele weken moet zeker nog kunnen”.
Laat ons mekaar blijven bemoedigen : een helpende hand, een vriendelijk gebaar, een
hartelijk woord,… maken echt een verschil.
En hopelijk kunnen we dan na deze feestdagen stilletjes aftellen naar ‘gewoon’ …
Voor u allen graag de beste wensen voor 2021 !
Jan Van Craenendonck
directeur
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Gelukkige verjaardag
Bewoners woonzorgcentrum
Mevr. De Potter Nelly
Mr. Scheurwegs Louis
Mr. Van Loy fons
Mevr. Van Rompaey Emma
Mevr. Huysmans Aline
Mevr. Verbiest Martha
Mevr. Van Boeckel Maria

Nethendal
Hazeldonk
Hazeldonk
Hazeldonk
Hazeldonk
Hazeldonk
Hazeldonk

Bewoners Stijnenhof
Mevr. Van Kerkhoven Ellen
Mr. Mollekens Victor
Mevr. Kennis Eveline
Mr. Van De Vel Renaat
Mvr. Rynders Jacqueline

Op deze wondermooie dag,
klinkt er een lied en gelach.
’t Is een dag van geluk en vreugd,
een etmaal van plezier en deugd.
Prettige Verjaardag!

Personeel
Gladine Yasmine
Gommers Ans
Raeymaekers Peggy
Van Hoof Kitty
Debulpaep Louise
De Potter Kelly
Van Craenendonck Jan
Van Hool Els
Commissaris Peter
Busschots Karla
Peeters Lies

Hazeldonk
Nachtdienst Hazeldonk
Keuken
Nachtdienst Breemaert
Nachtdienst Hazeldonk
Den Breemaert
Directeur
Den Breemaert
Onderhoud
Logistiek Nethendal
Den Breemaert
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We vieren op 6 januari 2021
Driekoningen
Wellicht klinkt dit bij iedereen bekend in de oren:
“Drie koningen, drie koningen,
geef mij ‘ne nieuwen hoed.
M’nen ouwe is versleten.
Ons moeder mag ‘t nie weten,
ons vader heeft ‘et geld
op de rooster geteld…”
Maar, van waar komt dit liedje nu juist weer vandaan? Wel.
Op 6 januari wordt de Epifanie of feest der Drie Koningen gevierd.
Epifanie betekent de openbaring, de publieke verschijning van Jezus aan de
wereld.
De oorsprong van dit Christelijke feest ligt bij de Drie Wijzen; Caspar, Melchior
en Balthasar.
Zij volgden de ster vanuit het Oosten om het pasgeboren kindje, Jezus, in
Betlehem te vinden.
De Drie Wijzen brachten 3 geschenken mee namelijk goud, wierook en mirre.
Op 25 december wordt de geboorte van Jezus gevierd en op
6 januari herdenkt men de bekendmaking van het bestaan van Jezus aan de
wereld.
Enkele tradities:
Kinderen verkleden zich als drie koningen en dragen als attribuut een
goudkleurige ster met zich mee. Hierbij gaan ze van deur tot deur om liedjes te
zingen in ruil voor snoepjes of een centje. Helaas dit jaar niet!
Een andere traditie is de Driekoningentaart.
Dit is een frangipanetaart waarop men een kroon plaatst en in de taart zit een
boon verstopt. De persoon die de boon in zijn stuk taart terug vindt, wordt
koning/koningin voor 1 dag.
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Gebruikersraad Hazeldonk 14/12/2020
Den Breemaert 15/12/2020
Voorbije activiteiten
- Tuinconcert Amuzant 8/9: Viel heel goed in de smaak
- Breugelfeest op de afdeling zonder familie 7/10: was anders als anders
maar ondanks dat was het wel goed meegevallen.
- Tien om te zien
- Accordeonist (komt eventueel nog wel eens een keer terug)
- Mosselen op de afdeling 12/11
- Sinterklaas 4/12
Komende activiteiten
- Kerstfeest 22/12
- Borrelnamiddag om het jaar af te sluiten
- Driekoningenfeest 6/1
- Verloren maandag 11/1
- Lichtmis met pannenkoeken 2/2
- Indien mogelijk
o Modeshow
o Zapatta shoes
Corona beleving
- Bezoekregeling
o 2 verschillende personen per 2 weken
o 1 bezoeker per keer
- Bezoeker en bewoner dragen een mondmasker
- We hopen op een vaccin
o Waarschijnlijk wel 2 inentingen over een lange termijn
- Beleving
o Iedereen doet zijn best en wil iedereen bedanken voor hun goede
inzet tijdens deze moeilijke periode.
- Het beleid hier in huis wordt bij vele bewoners als goed en correct
ervaren.
- Er werd ook gevraagd wanneer de cafetaria terug open kan. Hierop kan
voorlopig nog geen antwoord gegeven worden. Hangt af van wat er
hogerhand beslist wordt.
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Keuken
- Meer variëren van de groenten tijdens het middagmaal. Bv wortelen en
erwten, snijbonen, rode kool…
- Bij koninginnenhapje graag een koekje bij serveren
- Kippenbout geven ipv een kipfilet
- Graag ook eens een keer een koffiekoek met pudding.
- Bewoners willen ook eens een keer harde pistolets. Eventueel bevragen
per bewoner of ze een harde of een zachte pistolet willen.
- Indien het appelen voor ontbijt zijn, graag bakappelen. De keuken kan
hier niet voor zorgen maar gaat anders opgelost worden.
- De balletjes in de soep zijn te groot, zouden deze wat kleiner kunnen?
Dit hangt wel af van wat er aangekocht kan worden.
- Zou er eens Balderkermissoep gemaakt kunnen worden. Dit is met
groenten, vermicelli, balletjes en vleesbouillon.
Varia
- Sla kuisen voor het middagmaal  eventueel ook tomaten
Dit is heel goed ontvangen en willen ze gerust nog wel een keer doen.
- Ideetjes voor een warm avondmaal: pensen met appelmoes, frikandellen
met krieken, gebakken haring (in de zomer zodat deze op het terras kan
gebakken worden), spek en eieren/ boerenomelet). Croque monsieur en
pannenkoeken vallen steeds in de smaak.
- Er zijn nog steeds boeken verkrijgbaar van de bib/ rode kruis. Zowel grote
letterboeken als boeken met gewone druk.
- Nieuwe begeleider wonen en leven op Den Breemaert: Filip
- De bewoners van Hazeldonk vinden dat ze te lang moeten wachten tussen
het krijgen van de koffie en het krijgen van de boterhammen. Ook is er
soms niet genoeg koffie indien ze nog een tas willen. Meer koffie
opzetten zodat je iedereen nog koffie kan bij geven.
- Een leuk idee zou zijn om ook eens ’s avonds een buffet te organiseren
(gelijkaardig met het lente-/ herfst ontbijtbuffet)
- Er waren nog enkele suggesties gekomen voor een filmnamiddag: de witte
van Zichem, de dikke en de dunne, Slisse en Cesar, Tarzan en Jane,
Assepoester, Singing in the rain en Lassie
- Zou er onder de stoelen vilt onder geplakt kunnen worden zodat deze niet
meer zo veel lawaai maken.
- Er zijn recent bomen aangeplant naast de wandelwegen.

6

Wist je dat …
– het op 6 januari Driekoningen is.
– we op 11 januari lekkere worstenbroden en/of appelbollen gaan smullen!
Het is dan Verloren Maandag.
– men bij het begin van januari steeds goeie voornemens maakt.
Voor de ene kan dat zijn stoppen met roken, voor een ander lichaamsgewicht
verliezen en voor nog andere aan sport doen. Het is bewezen dat slechts
weinig mensen zich aan deze voornemens houden…
– het einde van het “Ardennenoffensief” plaatsvond op 27 januari 1945.
– op 27 januari 1880 de Amerikaanse zakenman en uitvinder Thomas Alva
Edison (1847-1931) een patent ontvangt op de gloeilamp.
Edison was niet alleen een uitvinder. Hij was ook een groot zakenman.
Nadat Edison de fonograaf had ontwikkeld, richtte hij zich voornamelijk op de
uitvinding van de gloeilamp.
Tien jaar nadat Edison zijn gloeilamp had ontwikkeld werd deze geëxposeerd
tijdens de Wereldtentoonstelling van Parijs (1889). De Eiffeltoren werd toen
verlicht door duizenden Edisonlampen. De Fransen waren onder de indruk en
riepen hem uit tot “het grootste genie aller tijden”.
– in januari 2000 de zonenummers verplicht werden bij elk telefoongesprek in
het binnenland.
– 20 jaar geleden de SIS-kaart (sociale identiteitskaart) de kleefbriefjes verving
voor diensten van apothekers en ziekenhuizen.
– 100 gram oliebollen maar 256 calorieën bevatten.
Een eierkoek bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kunnen we maar beter
oliebollen eten! Joepie…
– zelfs de meest geleerde talenkenner die zeven of meer talen spreekt, bedient
zich van zijn moedertaal, wanneer hij met een hamer op zijn duim slaat…
– het begin van een rolletje plakband gemakkelijk terug te vinden is wanneer je
een plat, gekleurd knoopje aan het begin plakt… Je moet dan niet elke keer
opnieuw het begin los peuteren.
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Puzzel- ontspanning
Oplossing puzzelwedstrijd van december 2020
“Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar”
De winnaar van december is Mevr. Van Den Bosch Simonne.
Afdeling : Stijnenhof
Van harte proficiat!
Oplossing puzzel-ontspanning december 2020
1-Blaffende honden bijten niet
2-De kat uit de boom kijken.
3-Als de kat van huis is dansen de muizen.
4-Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.
5-Er schuilt een addertje onder het gras.
6-De huid van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is.
7-Onder iemands duiven schieten.
8-Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.
9-Zo koppig als een ezel.
10-Als een olifant door de porseleinenkast lopen.
11-Twee vliegen in één klap vangen.
Puzzel-ontspanning voor de maand januari 2021
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De mooiste dingen…
De mooiste dingen in het leven
Kun je niet kopen
Omdat ze onbetaalbaar zijn.
De warmte van vriendschap
Een ruzie die wordt bijgelegd
Het gevoel dat je echt meetelt
Een vertrouwen dat bergen verzet,
Een bloem zomaar gegeven
Door iemand die zielsveel van je houdt,
Tranen van vreugde
Een schouder om tegen te schreien,
Ogen die je begrijpen,
Handen die je koesteren,
Geborgenheid en veiligheid
Bij iemand die kan zwijgen
Vergeving na een domme fout,
Genieten van de stilte en de natuur,
Een mooie zonsondergang
Vertrouwen krijgen en geven,
Iemand die ziet dat er iets met je scheelt,
Een glimlach van een onbekende,
Een onverwachte brief,
Een bevrijdend gesprek,
Stille aanwezigheid bij verdriet,
Weten dat je verwacht wordt,
Geloof in het leven en in vrienden.
Erik Steynen
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Worstenbrood smullen op ‘Verloren
Maandag’
Waarom die maandag na driekoningen ‘Verloren Maandag’ wordt genoemd kan
niemand voor vaste waarheid vertellen. Het lijkt wel duidelijk dat het om een
dag ging waarop er amper gewerkt werd, omdat de meeste arbeiders zich lazarus
dronken. De oudste vermelding dateert uit 1231, omdat sommige ambtenaren op
die dag hun eed aflegden en daarna niet meer gingen werken. In Antwerpen
vinden we de term in een kerkrekening uit 1431 en in een stadsrekening van
1513. De naam ‘Verloren Maandag’ zelf duikt de eerste keer op in Leuven in
1730, alweer naar aanleiding van de eedaflegging van de ambtenaren. Een
gebeurtenis die flink gevierd werd. In de archieven vinden we ook een
verwijzing naar de gilden. Op die dag werden de rechten en plichten
voorgelezen voor de leden. Na de eedaflegging trakteerde de patroon op een
borrel en dat werd meteen de start van zware eet- en drinkgelagen waarbij zowat
iedereen ’s avonds naar huis waggelde.
Het begrip ‘Verloren Maandag’ lijkt meteen verklaard. Maar waar ligt het
verband met het smullen van worstenbrood ? Daarvoor moeten we naar
Antwerpen. Omstreeks 1581 spraken de Sinjoren al over ‘heten koek’ of ‘heet
brood’. De gildeleden trokken na de eedaflegging naar de herberg.
De cafébazen zorgden dat hun klanten binnenshuis bleven en schotelden dorst
opwekkende spijzen voor. De pintenpakkers kregen brood en gebraden vlees
voorgeschoteld. Een snuggere herbergier gebruikte goedkope vleessoorten,
verwerkt in worsten. Die werden verpakt in deeg waarin het vet tijdens het
bakken opgeslorpt werd. De eerste worstenbroden waren geboren!
Bij worstenbrood hoort ook appelbrood. Ook dat spruit voort uit een ver
verleden want appelbroden werden speciaal bereid voor vrouwen de niet zo tuk
waren op het zware, vettige varkensvlees.
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Activiteiten januari ‘Nethendal’
Vrijdag 1 januari 2021

Maandag 4 januari 2021

NMWe drinken een glaasje op het nieuwe .
jaar!
Gezellig samen zijn en mooie hophalen aan de winters van vroeger.

Dinsdag 5 januari 2021

NMRelaxatienamiddag, nagels lakken
En voetbadjes..

Woensdag 6 januari 2021

NMDriekoningen
De Driekoningen brengen ons een bezoek in de
livings van de afdeling. Ze trakteren met
appelcake en chocolademelk.

Donderdag 7 januari 2021

NMKerstbomen opruimen samen met bewoners

Vrijdag 8 januari 2021

NMBingo

Maandag 11 januari 2021

Verloren maandag
NMSmulnamiddag
We bakken vandaag appelflappen..
Hmm…lekker smullen

Dinsdag 12 januari 2021

NMRelaxatienamiddag
Een rustige namiddag met handmassage
en nagels lakken..

Woensdag 13 januari 2021

NMBingo
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Donderdag 14 januari 2021

NM Samen liedjes zingen

Vrijdag 15 januari 2021

NM We houden ons fit en gezond; beweging

Maandag 18 januari 2021

NM Smulnamiddag

Dinsdag 19 januari 2021

NM Relaxatie

Woensdag 20 januari 2021

NMBingo

Donderdag 21 januari 2021

NMSamen gaan we mooie prenten inkleuren

Vrijdag 22 januari 2021

NMSjoelbak

Maandag 25 januari 2021

NMSmulnamiddag

Dinsdag 26 januari 2021

NMRelaxatienamiddag

Woensdag 27 januari 2021

NMBingo

Donderdag 28 januari 2021

NMWe gaan mooie bloemstukken maken

Vrijdag 29 januari 2021

NMSamen liedjes zingen
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Activiteiten januari ‘Den Breemaert’
Vrijdag 1 januari 2021

Maandag 4 januari 2021

M



Aperitieven op het nieuwe jaar!

NM 

Woensdag 6 januari 2021

NM 

Driekoningenfeest

Donderdag 7 januari 2021

NM 

Vertelnamiddag

Vrijdag 8 januari 2021

NM 

Spel

Maandag 11 januari 2021

Verloren maandag
NM 
Bingo

Dinsdag 12 januari 2021

NM 

Taalspel

Woensdag 13 januari 2021

NM 

Zitdans

Donderdag 14 januari 2021

VM 

We maken lekkere soep

Vrijdag 15 januari 2021

VM 

Belevenistafel
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Maandag 18 januari 2021

NM 

Bingo

Dinsdag 19 januari 2021

NM 

We maken als avondmaal
pensen met appelmoes!

Woensdag 20 januari 2021
liedjes !

NM 

Zangnamiddag : we zingen Engelse

Donderdag 21 januari 2021

NM 

Petanque

Vrijdag 22 januari 2021

NM 

Spel

Maandag 25 januari 2021

NM 

Bingo

Dinsdag 26 januari 2021

NM 

Vertelnamiddag

Woensdag 27 januari 2021

NM 

Nieuws uit Berlaar en omstreken

Donderdag 28 januari 2021

NM 

Sjoelbak

Vrijdag 29 januari 2021

NM 

Muziekinstrumenten maken
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Activiteiten januari Hazeldonk
Vrijdag 1 januari 2021

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Maandag 4 januari 2021

VM Geheugenoefeningen
NM Vertelnamiddag

Dinsdag 5 januari 2021

VM Zitdansen
NM Bingo

Woensdag 6 januari 2021

NM 3 koningen vieren op de afdeling
Chocomelk met appelcake

Donderdag 7 januari 2021

VM Rummikub
NM Smulnamiddag

Vrijdag 8 januari 2021

NM Belevenistafel

Maandag 11 januari 2021

Verloren maandag  appelbollen en
worstenbrood als avondmaal

Dinsdag 12 januari 2021

VM Spel
NM Zangnamiddag

Woensdag 13 januari 2021

NM Smulnamiddag
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Donderdag 14 januari 2021

VM Spel

Vrijdag 15 januari 2021

NM Sjoelen

Maandag 18 januari 2021

NM Gezelschapspel

Dinsdag 19 januari 2021

VM Kaartspel
NM Bingo

Woensdag 20 januari 2021

NM Vertelnamiddag

Donderdag 21 januari 2021

VM Rummikub
NM Smulnamiddag

Vrijdag 22 januari 2021

Pensen met appelmoes als avondmaal

Maandag 25 januari 2021

NM Herstelnamiddag

Dinsdag 26 januari 2021

VM Zitdansen

Woensdag 27 januari 2021

NM Bingo

Donderdag 28 januari 2021

VM Galgje
NM Verwennamiddag

Vrijdag 29 januari 2021

VM Spel
NM Smulnamiddag
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Activiteiten ‘Stijnenhof’
Vrijdag 1 januari 2021

Gelukkig Nieuwjaar

Woensdag 6 januari 2021

Driekoningenfeest
Traktatie van appelcake.

Maandag 11 januari 2021

Verloren maandag
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Kwatrijnen…
Nadat men
Haar voeten waste
Vond ze dat
Haar schoenen pasten

Ik denk dat stilte
Pas bestaat
Als je naar
De bliksem gaat….

De dame liet
Een windje
Maar stak het
Op haar kindje….

Je kan de pot op
Zei haar man!
Ze zei ik kwam
Er net van….

Wat voor
Politiekers telt
Is niet hun taak
Maar wel het geld…

Hij was bakker
Zij was slager
En verkochten
Worstenbrood later….

Schat waar is
De tijd van toen?
Ze keek me aan
En gaf me een zoen….

Een advocaat
Kan het niet laten
Om wat slecht is
Goed te praten….

Belangrijk zijn
Is vaak maar schijn
Voor mensen die
Dat echt niet zijn…
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Moppentrommel
De eerste minister en zijn echtgenote maken een wandeling
door de stad. Plots houdt hij halt voor een etalage en zegt:
“Kijk hier eens, schat! En dan durven de mensen nog zeggen dat alles zoveel
duurder geworden is onder mijn regering! Moet je hier kijken: 10 euro voor een
broek, 25 euro voor een kostuum, 8 euro voor een rok en 12 euro voor een jas!”
“Sssst, schat, je maakt je belachelijk! We staan hier voor een wasserij!”
Een man loopt binnen in een apotheek en vraagt iets tegen de hik.
De apotheker buigt over de toonbank en geeft de man een klap in het gezicht.
“Waar was dat voor nodig?” vraagt de klant stomverbaasd.
“Wel, je hebt nu toch de hik niet meer?” vraagt de apotheker.
“Dat klopt,” zegt de man “maar mijn vrouw die in de auto zit, wel nog altijd!”
De rechter kijkt de verdachte doordringend aan.
“Bent u al eens eerder voor de rechtbank verschenen?”
“Nee, edelachtbare.”
“Uw gezicht komt me nochtans heel bekend voor. Heb ik u al eens ergens
gezien?”
“Dat kan ik u wel zeggen, edelachtbare, ik ben de portier van het eroscentrum
aan de andere kant van de stad.”
Na een zwoele zomerdag stopt Eline haar zoontjes Ferre en Bavo in bed.
Plots breekt er een hevig onweer los. De kleine jongens zijn doodsbang.
“Mamaatje, wil je bij ons slapen?” vraagt Ferre met trillende stem.
Eline geeft de jongens allebei een dikke knuffel en zegt:
“Ik kan niet, mijn lieve schatten, ik moet bij papa slapen.”
De jongens zijn even stil en dan vraagt Bavo:
“Is papa ook bang?”
“Later wil ik rijk worden en een groot huis hebben met grote kamers,” zegt
kleine Jelle tegen zijn oma, “maar ik wil geen badkamer!”
“Waarom geen badkamer, jongen?” vraagt oma.
“Omdat ik stinkend rijk wil worden.” antwoordt Jelle.
Kleine Karsten mag mee naar de dierentuin. Hij heeft nog nooit een pauw
gezien. Als ze voorbij de hokken met pauwen lopen, roept hij verrukt:
“Kijk, mama! Die kip staat in bloei!”
Tijdens een examen kijk je omhoog voor inspiratie, naar beneden voor
concentratie en naar links en rechts voor informatie.
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Welke dieren staan verstopt in de zinnen?
1. Wij kunnen niet naar hem gaan, vraag of hij naar ons toe kan komen.
2. De lopers bleven tijdens de marathon dicht bij elkaar.
3. Jacob raakte met zijn auto van de weg toen hij de bocht te snel nam.
4. Ik zal maar op tijd naar bed gaan vanavond.
5. De vulkaan heeft een diepe krater.
6. De nieuwe woonplaats bleek Hoorn te zijn.
7. Ik ben door al dat gedoe sterker in mijn schoenen komen te staan.
8. Het spant erom bij de laatste wedstrijd; wie wordt kampioen?
9. Ik denk wel dat ik hem bij zijn voornaam mag noemen.
10. Een toegewijde yogi raffelt zijn oefeningen nooit af.
11. Het artikel zal weldra af zijn en klaar voor publicatie.
12. Ben jij pro of anti looptrainingen van meer dan 10 kilometer?
13. Is in Europa uw hoofdkantoor gevestigd?
14. De verdachte heeft niets aan een alibi zonder bewijs.
15. Zouden ze in Marokko Nijntje ook kennen?
16. Een mummie raakt na verloop van tijd vaak toch nog in verval.
17. Zij werd vanwege het maken van teveel poeha gediskwalificeerd.
18. In de speeltuin gaan de kinderen graag op de schommel
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Even serieus…
Als kleine Piet uit school thuiskomt,
vraagt zijn vader: “Zeg jongen,
hoe zou je het vinden als je er een zusje
of broertje bij zou krijgen?”
Waarop Piet: “Dat kun je nu wel vragen papa, maar zou het wat uitmaken als ik
nee zei?”
In de bus staan twee ongewassen, langharige jongelui op voor een non, die haar
arm in de gips heeft.
“Hoe is dat gekomen?” vraagt de ene jongen.
“Ik ben in de badkuip uitgegleden,” antwoordt de non.
De ene buigt zich naar zijn vriend toe en fluistert: “De badkuip? Wat is dat?”
De andere haalt zijn schouders op en zegt: “Geen idee. Ik ben niet katholiek”.

Zijn vrouw is voor de eerste keer
alleen met de weg. Jansen is
vreselijk ongerust omdat ze
urenlang wegblijft en maar niet
terugkomt. Na drie uur wordt hij
opgebeld door een garagehouder.
“Mijnheer Jansen, uw vrouw is
hier aangekomen. Bent u bereid
om voor de schade die ze heeft
aangericht, te betalen?”
“Maar vanzelfsprekend. Hoeveel
denkt u dat het gaat kosten?”
“Tja, dat kan ik pas zeggen als
de werkplaats weer is opgebouwd.”

Twee schotten overnachten in een hotel. Midden in de nacht schrikt Tom
wakker en wekt zijn vriend.
“Wat is er?” zegt Bill.
“Ik droomde dat je aan het telefoneren was met je broer in Australië. Ik heb je
wakker gemaakt omdat het gesprek anders te lang duurt en zoveel kost.”
“Oh Tom, je bent geweldig!” roept Bill dankbaar uit.
“Mijn broer wilde namelijk juist geld lenen.”
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Puzzelwedstrijd
Ons kent ons
We zijn op zoek naar naaste verwanten zoals gezinsleden
familieleden, vrienden en buren…..
1)Een suiker…….
2)Beter een goede …….dan een verre…….
3)Aan…….rokken hangen
4)Je hebt geen…….aan hem
5)Dat komt in de beste ……voor
6)Iemand te …….houden
7)Een klets……
8)Een aartje naar zijn…….hebben
9)Al te goed is …..gek
10)Een …..dood aan iets hebben
11)Het zal je…….maar wezen
12)In tijd van nood leert men zijn……kennen
13)Het zit in de …….
14)……ziel alleen
Moeders - Families -Vriend - Vaartje - Buur –Oom – Broertje - Kind
Buurmans – Kind – Tante – Vrienden –Familie – Moeder - Vriend

Dit blad met de oplossing mag gepost worden in de brievenbus in ’t Trefpunt
vóór 20 januari 2021.
Naam…………………………………Afdeling………………………………
Uit de juiste oplossingen wordt door een onschuldige hand één winnaar
gekozen. Meedoen dus!
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Vergeet het afgelopen jaar!
Trek uw handen uit het haar.
Want nu gaat het beginnen,
in 2021 zullen we wel winnen.
Gezondheid, liefde en geluk,
je zal zien onze hoop kan niet meer
stuk!
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