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 We samen met jullie weer een nieuw jaar mochten inluiden? 

Voor iedereen de beste wensen voor 2023! Op een jaar vol 

mooie momenten samen met onze dierbaren!  

 

 We ook dit jaar weer dankbaar mogen zijn voor nieuwe collega’s die ons 

team versterken? Deze maand verwelkomen we zorgkundigen Christel, 

Jwana en Nicole. Welkom in Hof van Arenberg! 

  

 Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt of een 

bezoek heeft gebracht aan onze kerstmarkt! Het was 

een hartverwarmende en gezellige 

editie!  
 

 Hoog bezoek in Hof van Arenberg: de Sint stuurde zijn 

Roetpieten op bezoek bij onze bewoners. Natuurlijk 

brachten ze ook heel wat lekkernijen mee!  

 

 Iedereen houdt van een extraatje tijdens de feestdagen, zo 

ook onze bewoners. Ze werden dan ook verwend met heerlijke 

huisbereide feestmaaltijden!  

 
 

Terugblik activiteiten 

 

 

Komende activiteiten/ 
evenementen 

 

 Samen met onze bewoners zetten we het nieuwe jaar goed in 

met een nieuwjaarsreceptie op de verschillende woningen! Wees 

maar zeker dat er geklinkt zal worden!  

 

 Het houdt niet op, natuurlijk willen we ook samen met de 

collega’s 2023 goed inzetten! We houden op donderdag 19/01 een 

nieuwjaarsreceptie in de Peerle. Iedereen kreeg een uitnodiging, graag 

vóór 12 januari doorgeven indien je aanwezig zal zijn.  
 

 Caspar, Melchior en Balthazar, deze namen zullen 

jullie ongetwijfeld wel herkennen. Ook in Hof van 

Arenberg zullen we samen met onze bewoners 

Driekoningen op een gepaste manier vieren.  
 
 

 

  

 Ook dit jaar gaan we verder met de gebruikelijke periodieke 

gebruikersraden. De eerste gebruikersraad zal plaatsvinden op 

dinsdag 24 januari en wordt afgesloten met een drink op het 

nieuwe jaar.  
 

 2023 in met een gezond gebit: de mobiele tandarts kwam afgelopen maand 

langs voor een eerste screening bij verschillende bewoners. Verdere 

behandelingen volgend in januari.  
 

 ‘Project Odette’ en ‘Belrai’, twee mooie projecten waarover je dit jaar 

nog heel wat zal horen. Zoals bij alles wat we hier doen, zijn ook deze 

projecten gericht op zoveel mogelijk levenskwaliteit en –waarde bij 

onze bewoners.   
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