
Dag beste bezoekers en familie, 
de eerste maand van het jaar is 
alweer voorbij maar zoals 
gewoonlijk hebben wij hier niet 
stil gezeten. 
  
Januari zijn we begonnen met 
onze nieuwjaarsreceptie.  Wij 
waren heel blij dat jullie zo 
talrijk aanwezig waren. Het was 
een leuke gebeurtenis voor ons 
om met jullie een babbeltje te 
kunnen doen. Op die manier 
konden we jullie de beste 
wensen voor 2018 
overbrengen.  Het was een 
leuke maar drukke receptie, zo 
druk dat we vergeten zijn om 
er foto’s van te nemen! 
 
Deze maand zijn we ook 
begonnen om meer te 
bewegen. Voor of na de krant 

doen we soms aan 
ochtendgymnastiek.  Op de 
activiteitenlijst van februari 
staat aangegeven wanneer we 
deze “zitdansjes” doen.  
 
We hebben onze bezoekers 
ook eens aan het werk gezet. 
Ze hebben zelf hun petit-beurre 
gebakje gemaakt en soep. Een 
eigen gebakje maken was niet 
zo gemakkelijk omdat ze 
voorzichtig moesten zijn dat 
hun petit-beurre koekjes niet 
braken. De soepen die deze 
maand op het menu stonden 
waren pastinaak-peren soep en 
witloofsoep met spekjes. De 
pastinaak soep is een zoete 
soep die erg in smaak viel. Deze 
soep werd door de chef kok zo 
goed bevonden dat ze het op 
hun menu mee plannen. 

 
Elke maand komt er ook een 
artiest aan bod. Deze maand 
was het Placido Domingo. We 
zochten informatie over de 
artiest op met de nieuwe smart 
TV en konden zo alles goed 
laten zien en horen. In de 
namiddag hebben we dan 
geluisterd  naar een concert 
van de 3 tenoren waarvan 
Placido er één van is. Het 
concert was opgenomen in 
Parijs. We kregen ook mooie 
beelden te zien van de 
“lichtstad”.  



Februari wordt ook de 
sprokkelmaand, de 
schrikkelmaand, of de 
kortemaand genoemd. 
 
30 dagen in februari? Ja 
hoor! In sommige landen en 
zelfs in onze contreien had 
februari ooit dertig dagen! En 
in Ethiopië heeft februari nu 
nog steeds dertig dagen! 
 
Belangrijke dagen in 
februari; carnaval, dikke 
truiendag, Alcoholloze 
maand genaamd “"Tournée 
minérale". Maar de 
bekendste is op 2 februari. 

"Geen vrouwtje is zo arm, of 
ze maakt haar pannetje 
warm". Met deze oude 
spreuk wordt verwezen naar 
Maria Lichtmis, een feest 
exact 40 dagen na Kerstmis. 
 

Jarig in februari: 
 
Frans Mannaerts 
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