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Lieve lezer, 

We hebben weer een zeer bijzondere maand achter de 
rug. Het bezoek kon weer op de kamer komen en 
activiteiten werden in kleine groepjes weer toegelaten. 
De bewoners konden dankzij de versoepelingen ook 
weer gebruik maken van de tuin om van de zon te 
genieten of een verfrissend drankje gaan nuttigen in de 
cafetaria.  

Alles lijkt dus beetje bij beetje de goede richting op te 
gaan. We blijven echter op onze hoede want de 
gezondheid van de bewoners primeert.  

De komende maand wordt ons team versterkt met een 
nieuw gezicht. Faye komt een maand als jobstudente 
met ons meedraaien.  

We gaan deze maand nog niet op uitstap, wel gaan we 
regelmatig wandelen, kuisen we alle rolstoelen, komt 
zapatta schoenen op bezoek en gaan we creatief aan de 
slag.   

 

Lieve groetjes, 
Caroline, Berten, Eline, Ingrid en Faye  



Bewoners 

Mevrouw Molly Sels     14/07 
Mevrouw Julie Van Hal    21/07 
Mevrouw Maria Vermeulen   22/07 
Mevrouw Lilian De Munter    23/07 
Mevrouw Nieke Van Camp    23/07 
Mevrouw Helène Pouveur    24/07 
Mevrouw Henriette Feyt    25/07 
Meneer Louis Matysen     30/07 
Mevrouw Maria Hendrickx    31/07   

Personeel 

Marie – keuken      02/07 
Nube – student keuken    05/07 
Salim – student zorg     09/07 
Eline – animatie      16/07 
Carmen – onderhoud     16/07 
Els – zorgkundige      20/07 



Mevrouw Yvonne Wuijtack   kamer 317 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  



 
 In juli zal Faye een handje toesteken bij het animatieteam. 

Ze zal hier op weekdagen tussen 12u en 18u rondlopen.  
 

 We gaan verschillende keren wandelen in juli. We kunnen 
nog niets gaan drinken in het Kasteel, maar wel genieten 
van het prachtige Rivierenhof. Laat het tijdig weten indien 
je graag mee gaat wandelen. 
 

 Het is nog steeds belangrijk om je aan de regels te houden 
in verband met het coronavirus. Dat wil zeggen: 
 
o Afstand houden en bij het verlaten van de kamer 

steeds een mondmasker dragen over neus én mond. 
Bij activiteiten en tijdens het eten waar je ver genoeg 
uit elkaar zit, mag het mondmasker afgezet worden. 

 
o Bij bezoek op de kamer is het ook nog steeds 

verplicht om beiden een mondmasker te dragen over 
neus én mond.  

 
o Ook bij het verlaten van Boterlaarhof met een 

bewoner wordt het dragen van een mondmasker 
verplicht. Zeker indien de afstand tussen bewoner en 
bezoeker niet gegarandeerd kan worden.  



 

Ram 
21 maart – 20 april 
Juli wordt een van de meest 

positieve maanden dit jaar voor Ram. U 
zult het goed doen in alles wat u 
aanraakt. De energie van juli zal ook 
goed zijn voor fysieke activiteit. Daarom 
is het een ideaal moment om te 
beginnen met een soort sport of hobby 
waarbij beweging betrokken is. Ram zal 
zulke energiereserves hebben dat het 
moeilijk zal zijn om er zonder te komen. 

 

Stier 
21 april – 21 mei  
Met de invloed van Mars wordt 

juli een maand die het denken en het 
concentratievermogen zal stimuleren. 
Stier zal in staat zijn om hun doelen en 
ambities te bereiken, en ze zullen het 
vertrouwen ook overdragen naar het 
gebied van liefde. Het is alsof je net een 
charme hebt ontdekt die je nog nooit 
eerder hebt onthuld.  
 

Tweeling 
22 mei – 21 juni 
Juli kan voor u een zeer 

emotionele maand zijn. Alle gevoelens 
die je in jezelf hebt verzameld, willen 
naar boven komen. Of je nu verdriet, 
woede of teleurstelling voelt, laat het 
maar komen. Tweelingen zouden in 
deze periode niet veel moeten 
socialiseren, omdat ze misschien 
overgevoelig lijken. Af en toe isoleren is 
niet slecht, omdat de persoon in staat is 
om zijn gedachten te ordenen en met 
energie op te laden voor het volgende 
deel van zijn levensreis. 
 

Kreeft 
22 juni – 23 juli 
Juli brengt dezelfde 

gevoeligheid als juni. Maar de Kreeft is 
deze maand scherpzinniger en 
empathischer. De gebieden waarin je je 
onzeker voelt, kunnen een gevoel van 
onbehagen geven, dus probeer dicht bij 
je familie en vrienden te blijven welke je 
veiligheid bieden. Wees alert op 
overdreven en overgevoelige reacties. 

Leeuw 
24 juli – 23 augustus 
Pas tijdens deze periode op 

voor buitensporige uitgaven. We raden 
aan om een financiële reserve te 
creëren, omdat potentiële hoge kosten 
u zelfs het dak boven uw hoofd kunnen 
kosten. Leeuw mag echter niet in paniek 
raken, omdat ze zich verantwoord met 
hun financiën zullen gedragen en alles 
goed zal zijn. Juli zal het verlangen naar 
materiële genoegens doen ontwaken, 
maar overweeg altijd of het echt nodig 
is om het specifieke ding te kopen. 

 

Maagd 
24 augustus – 23 september 
Deze periode zal vrij vredig zijn 

en Maagd zal aandacht kunnen 
besteden aan praktische zaken. Reizen 
en vakanties met uw dierbare zijn nu 
meer dan geschikt. Je zult veel plezier 
beleven en de banden versterken. Houd 
er echter rekening mee dat Juli, met zijn 
energie, iemand kan brengen die je 
misschien niet zo serieus neemt. Niet 
iedereen volgt de regel om het hart op 
de mouw te dragen en een leugenaar te 
ontmoeten kan je naar beneden halen. 
. 



Weegschaal 
24 september – 23 oktober 
In juli wil de Weegschaal 

respect van anderen verdienen. 
Hierdoor raak je uit balans als iemand je 
uitlacht of zelfs je motieven in twijfel 
trekt. Maar ook in deze situaties reageer 
je niet en wacht je liever af om te zien 
wat er zal gebeuren. In relaties gedraag 
je net zo conservatief als in elk ander 
aspect in je leven. 

 

Schorpioen 
24 oktober – 22 november 
Afleiding komt samen met juli. 

De Schorpioen kan zich nergens op 
concentreren dus zal hij zijn toevlucht 
zoeken tot fantasie en dromen. Je wil 
niet nadenken over werk, dus stel 
belangrijke beslissingen uit. 
 

Boogschutter 
23 november – 22 december 
Juli brengt een goede bui en 

optimisme met zich mee. Dankzij deze 
positieve energie heeft de Boogschutter 
veel interessante ideeën. Wees niet 
bang om ze te presenteren aan anderen. 
Relaties doen je niet zoveel, dus focus je 
op activiteiten die je alleen kan doen. 

Steenbok 
23 december – 20 januari 
Juli is best een emotieloze 

periode voor jou. De Steenbok voelt zich 
het beste alleen, dus hij mijdt contact 
met anderen. Het is duidelijk dat je geen 
kennissen zal ontmoeten. Je investeert 
je energie in andere dingen, dat je 
zoveel plezier geeft dat het voelt als 
rust. 
 

Waterman 
21 januari – 18 februari 
Juli is positiever dan afgelopen 

maand. De Waterman krijgt een stoot 
energie. Maar pomp het er niet hard 
weer uit; dit kan gevolgen hebben voor 
je gezondheid. Leer luisteren naar je 
lichaam en neem rust als je dat nodig 
hebt. Als je je lichaam niet respecteert 
kunnen de consequenties fataal zijn. 
 

 
 
 

Vissen 
19 februari – 20 maart 
In Juli zal de steun van mensen 

om u heen zeer aangenaam zijn. U bent 
open-minded en daarom is het 
makkelijk om met u te communiceren. 
Aan de andere kant zult u niet in staat 
zijn om objectieve beslissingen te 
nemen en daarom kunt u gemakkelijk 
worden beïnvloed. In extreme gevallen 
zult u vertrouwen opbouwen met 
iemand die u later zal verraden. 

  



 



 



 

 



 











Menu van 1 tem 5 juli 2020  
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
DAG MIDDAGMAAL 

Woensdag 
1 juli 

Knolseldersoep 
Heilbot met wokgroentjes en puree 

Bavarois 

Donderdag 
2 juli 

Paprika-wortelsoep 
Varkenshaasje met snijbonen en 

aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag 
3 juli 

Pastinaaksoep 
Zalm met prei en pasta 

Rijstpap 

Zaterdag 
4 juli 

Preisoep 
Kalfsfricassee met groenten en puree 

Mousse 

Zondag 
5 juli 

Tomatenroomsoep 
Gebraad met wortelen en gratin  

Gebak 

 

  



Menu van 6 tem 12 juli 2020 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
DAG MIDDAGMAAL 

Maandag 
6 juli 

Groentesoep 
Loze vink met boontjes en aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 
7 juli 

Paprika-tomatensoep 
Vidée met slaatje en frieten 

Fruit 

Woensdag 
8 juli 

Kip-knolseldersoep 
Kabeljauw met gember-pompoenpuree 

Bavarois 

Donderdag 
9 juli 

Champignonsoep 
Kalkoengebraad met venkel en 

aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag 
10 juli 

Pompoensoep 
Normandische tongfilets en puree 

Panna Cotta 

Zaterdag 
11 juli 

Aspergesoep 
Kipsaté met nasi-goreng en currysaus Mousse 

Zondag 
12 juli 

Bloemkool-broccolisoep 
Rosbief met asperges en kroketten 

Gebak 

 



Menu van 13 tem 19 juli 2020   
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
DAG MIDDAGMAAL 

Maandag 
13 juli 

Tomatengroentesoep 
Chipolata met bloemkool en aardappelen 

Créme caramel 

Dinsdag 
14 juli 

Pastinaaksoep 
Stoofvlees met sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 
15 juli 

Preisoep 
Zeewolfhaasje met broccolipuree 

Bavarois 

Donderdag 
16 juli 

Chinese Kippesoep 
Gebraad met franse erwtjes en 

aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag 
17 juli 

Knolseldersoep 
Kabeljauwhaasje met ratatouille en puree 

Muffins baba rumh 

Zaterdag 
18 juli 

Bospaddenstoelensoep 
Spaghetti Bolognaise 

Mousse 

Zondag 
19 juli 

Tomatenroomsoep met balletjes 
Kalfsentrecôte met wortelen en gratin 

Gebak 

 



Menu van 20 tem 26 juli 2020   
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
DAG MIDDAGMAAL 

Maandag 
20 juli 

Groentesoep 
Gebraad met boterboontjes en aardappelen 

Pudding 

Dinsdag 
21 juli 

Paprikasoep 
Hamburger met sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 
22 juli 

Minestrone 
Schartong in ’t groen met knolselderpuree 

Bavarois 

Donderdag 
23 juli 

Broccolisoep 
Kalkoenmedaillon met witloof en 

aardappelnootjes 
Ijs 

Vrijdag 
24 juli 

Wortelsoep 
Koude schotel zalm en pommes pérsillée 

Tiramisu 

Zaterdag 
25 juli 

Champignonsoep 
Kipgyros met griekse pasta 

Mousse 

Zondag 
26 juli 

Gele Paprikasoep 
Kalfsgebraad met snijboontjes & kroketten 

Gebak 

 



Menu van 27 tem 31 juli 2020   
(onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
DAG MIDDAGMAAL 

Maandag 
27 juli 

Pompoensoep 
Gehaktballetjes met witloof en aardappelen 

Marmercake 

Dinsdag 
28 juli 

Tomatensoep 
Kip in rode wijnsaus met sla en frietjes 

Fruit 

Woensdag 
29 juli 

Kippensoep 
Kabeljauwhaasje met pastinaakpuree 

Bavarois 

Donderdag 
30 juli 

Preisoep 
Gebraad met selder en aardappelen 

Ijs 

Vrijdag 
31 juli 

Chinese kippensoep 
Scampibrochette met wokgroentes,krieltjes 

en choronsaus 
Donkere chocomousse 

 



 

Woensdag 1 juli 

10u00 Geheugentraining 
Berten gaat op het eerste verdiep met jullie aan 
de slag om jullie geheugen te trainen aan de 
hand van leuke oefeningen en raadsel. 

14u30 Koffieklets 
Deze namiddag halen we ons schoon servies 
boven en serveren we lekkere koekjes. We doen 
dit op het eerste verdiep.  

 

Donderdag 2 juli 

10u15 Uno 
Berten speelt dit leuke spel met enkele bewoners 
op het gelijkvloers. 

Voormiddag Soep koken 
Ingrid en Faye gaat op het tweede verdiep aan 
de slag met enkele bewoners om een lekkere 
soep te maken.  

Namiddag Fietsen 
We trekken er deze namiddag op uit met de 
duofiets.  

  



Vrijdag 3 juli 

10u00 Gazetteklap 
Berten leest op het derde verdiep de kranten van 
de afgelopen dagen voor.  

14u00 Wandelen 
We wandelen vandaag naar het Rivierenhof. We 
gaan nog niets drinken zoals vroeger, maar we 
gaan wel genieten van de omgeving. 

 

Zaterdag 4 en 5 juli 

 

  



Maandag 6 juli 

10u15 Turnen 
Deze voormiddag bereiden we ons voor op de 
rest van de week. We strekken al onze spieren op 
het eerste verdiep. 

14u30 Knutselen 
Berten, Ingrid en Klaar knutselen deze namiddag 
iets leuk in elkaar. Ze verwelkomen alle creatieve 
en minder creatieve bewoners uit op het eerste 
verdiep.  

 

Dinsdag 7 juli 

Voormiddag Overleg 

Deze voormiddag overlegt het animatieteam 
over de activiteiten van de komende weken.  

14u30 Belevingsmoment 
We duiken terug in de tijd aan de hand van 
muziek- en filmfragmenten. Kom mee genieten 
op het derde verdiep. 

Namiddag Fietsen 
Deze namiddag neemt Faye enkele bewoners 
mee op een mooi fietstochtje met onze duofiets.  

 

  



Woensdag 8 juli 

10u00 Geheugentraining 
We hebben weer enkele leuke oefeningen 
voorzien om jullie geheugen aan het werk te  
zetten.  

Namiddag Wafels bakken 
In de namiddag gaan Faye en Ingrid aan de slag 
op het tweede verdiep. Ze bakken daar lekkere 
wafeltjes.  

14u30 Bewonersraad 
Op de bewonersraad op het derde verdiep kan je 
al je complimenten, klachten en opmerkingen 
delen.  

 

Donderdag 9 juli 

10u15  Uno 
   Berten speelt dit leuke spel op het gelijkvloers.  

Voormiddag Aperitief 
In de voormiddag zorgt Ingrid voor enkele 
lekkere hapjes en een drankje voor de bewoners. 

14u30 Bakken 
Berten en Eline gaan aan de slag met enkele 
lekkere ingrediënten. Benieuwd wat ze gaan 
maken? Kom dan een handje helpen op het 
eerste verdiep.  

 

  



Vrijdag 10 juli 

10u00 Gazetteklap 
Deze voormiddag leest Eline de kranten van de 
afgelopen dagen voor op het derde verdiep.  

Namiddag Ijskar 
Deze namiddag worden alle bewoners in de 
watten gelegd met een lekker ijsje dat rond 
komt op alle verdiepen. 

 

 

Zaterdag 11 en zondag 12 juli 

  



Maandag 13 juli 

10u00 Turnen 
We zetten de week goed in en strekken al onze 
spieren op het eerste verdiep.  

14u30 Reminiscentie 
We duiken deze namiddag terug in de tijd. We 
doen dit met een lekkere tas koffie en een 
koekje op het derde verdiep. 

  

Dinsdag 14 juli 

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

14u30 Platenspeler 
We halen onze retro platenspeler van onder het 
stof en installeren hem op het eerste verdiep.  

Avond Hotdogs 
Deze avond worden de bewoners van het 
gelijkvloers en het eerste verdiep in de watten 
gelegd met een lekkere hotdog.  

 

Woensdag 15 juli 

Hele dag Opruimdag 
Het animatieteam ruimt heel de dag hun 
berging op. Er zijn dus geen activiteiten 
voorzien.  

Avond Hotdogs 
Deze avond worden de bewoners van het 
tweede en derde verdiep in de watten gelegd 
met een lekkere hotdog.  



 

Donderdag 16 juli 

10u00 Handmassages 
Ingrid geeft enkele bewoners van het tweede 
verdiep een rustgevende handmassage. 

10u15 Uno 
Berten speelt met de UNO-kaarten op het 
gelijkvloers. 

14u30 Aperitief 
We voorzien deze namiddag enkele lekkere 
hapjes en een heerlijk drankje. Kom mee het glas 
klinken op het eerste verdiep. 

 

Vrijdag 17 juli 

10u00 Gazetteklap 
Eline leest op het derde verdiep de kranten van 
de afgelopen dagen voor. 

14u00 Wandelen 
We gaan deze namiddag wandelen in het 
Rivierenhof. Wil je graag mee? Laat het dan 
zeker op tijd weten! 

 

Zaterdag 18 en zondag 19 juli 

 

Zoek je geluk niet te 

ver, straks kijk je er 

over 

  



Maandag 20 juli 

10u15 Turnen 
We starten de week met een beweeguurtje op 
het eerste verdiep. 

14u30 Cafetaria-/tuinnamiddag 
Deze namiddag maken we het gezellig in de 
cafetaria. Bij goed weer doen we dit in de tuin. 

 

Dinsdag 21 juli 

 

 

Er zijn vandaag geen activiteiten  
voorzien vanwege de Nationale Feestdag 

  



Woensdag 22 juli 

10u15 Geheugentraining 
Berten en Eline laten jullie hersenen kraken op 
het eerste verdiep tijdens de geheugentraining. 

14u00 Wandelen 
Bij mooi weer gaan we wandelen in het 
Rivierenhof. Laat tijdig weten indien je graag 
mee zou gaan.  

 

Donderdag 23 juli 

10u15 Uno 
Deze ochtend speelt Berten op het gelijkvloers 
het leuke spel ‘UNO’. 

Namiddag Fruit uitdelen 
We komen deze namiddag langs op alle kamers 
om jullie te verwennen met een lekker stuk fruit. 

 

Vrijdag 24 juli 

Hele dag Rolstoelen carwash 
Bij goed weer kuisen we al het rollend materieel 
van onze bewoners.  

 

 

  



Maandag 27 juli 

10u15 Turnen 
Eline zet op het eerste verdiep jullie spieren aan 
het werk om de week goed in te zetten.  

14u00 Wandelen 
We gaan deze middag wandelen in het 
Rivierenhof. Laat het tijdig weten als je graag 
mee gaat.  

 

Dinsdag 28 juli 

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

14u30 Quiz 
We testen jullie kennis aan de hand van een 
quiz. Kom mee quizzen op het derde verdiep. 

 

Woensdag 29 juli 

10u00 Geheugentraining 
We kraken deze ochtend aan de hand van enkele 
oefeningen en raadsels onze hersenen op het 
eerste verdiep.  

14u00 Zapatta 
Deze namiddag komen de dames van Zapatta 
langs met een mooie collectie schoenen. Kom ze 
bij goed weer bekijken in de tuin, anders staan 
ze in de cafetaria.  

 

  



Donderdag 30 juli 

10u00 Handmassages 
Ingrid geeft deze ochtend handmassages aan 
enkele bewoners op het tweede verdiep.  

10u15 UNO 
Eline speelt deze ochtend enkele leuke spelletjes 
UNO op het gelijklvoers. 

14u00 Spel 
We spelen deze namiddag op het derde verdiep 
het spel Trivial Pursuit. Dit is een combinatie van 
een bordspel en vragen die je juist moet 
beantwoorden. 

 

Vrijdag 31 juli 

10u00 Gazetteklap 
Eline leest deze namiddag de kranten van de 
afgelopen dagen voor. Dit doet ze op het derde 
verdiep.  

14u00 Bloemschikken 
We maken deze namiddag mooie bloemstukjes. 
Kom mee bloemschikken op het derde verdiep.  

 

 

 

 

 

 



Los de rebus  op en geef hem af aan iemand van de 
animatie. Wie weet win jij wel een mooie prijs.  

 

 

Oplossing:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 


