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10u45 14u45

Maandag 1/05 DAG VAN DE ARBEID DAG VAN DE ARBEID

Dinsdag 2/05 Beweging  (animatieruimte) Optreden: Hélène (brasserie)

Woensdag 3/05 Wellness De tijd van toen (bioscoop)

Donderdag 4/05                             / Bingo (animatieruimte)

Vrijdag 5/05
10u30: Eucharistieviering (bioscoop)
11u: Aperitief (animatieruimte)

Karaoke (bioscoop)

Maandag 8/05
Relaxatie- en ontspanningsoefenin-
gen (bioscoop)

Film: Hugo

Dinsdag 9/05 Beweging (animatieruimte) Bloemschikken (animatieruimte)

Woensdag 10/05 Wellness
Cocktails en Mocktails (restaurant 1e 
verdieping)

Donderdag 11/05 10u: Marktbezoek
Schildersatelier met Nara 
(animatieruimte)

Vrijdag 12/05
10u30: Eucharistieviering (bioscoop)
11u: Aperitief (animatieruimte)

Crea activiteit voor Moederdag   
(animatie)

Maandag 15/05
Relaxatie- en ontspanningsoefenin-
gen (bioscoop)

Film: Mother’s Day

Dinsdag 16/05 Beweging (animatieruimte)
Lavendelzakjes maken
(animatieruimte)

Woensdag 17/05 Wellness Pianoconcert met Geert

Donderdag 18/05 O.L.H. HEMELVAART O.L.H. HEMELVAART

Vrijdag 19/05
10u30: Eucharistieviering (bioscoop)
11u: Aperitief (animatieruimte)

Pétanque à la Marseillaise

Maandag 22/05
Relaxatie- en ontspanningsoefenin-
gen (bioscoop)

Documentaire: Microcosmos

Dinsdag 23/05 Beweging (animatieruimte)
Hartige hapjes maken (eetzaal 1e 
verdieping)

Woensdag 24/05 Wellness Dialectendag (bioscoop)

Donderdag 25/05 Bewegen op muziek (bioscoop) Verjaardagsfeest (brasserie)

Vrijdag 26/05
10u30: Eucharistieviering (bioscoop)
11u: Aperitief (animatieruimte)

Wandeling naar de Abdij

Maandag 29/05 PINKSTERMAANDAG PINKSTERMAANDAG

Dinsdag 30/05 Beweging (animatieruimte) Breinamiddag (animatieruimte)

Woensdag 31/05 Wellness Spelnamiddag (animatieruimte)

Agenda

Wijzigingen in het programma kunnen voorkomen en worden zo snel mogelijk aangepast en doorge-
geven. Dank voor uw begrip.
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Wat komen zal
 Beste bewoners,

Graag belichten wij deze activiteiten die in de maand mei 
zullen plaatvinden:

Op vrijdag 5 mei organiseren we terug een karaoke 
namiddag in de bioscoop. Er is keuze uit meer dan 3000 
Vlaamse, Franse, Engelse en  Duitse nummers. Dat 
belooft. En zing je zelf niet graag, dan kan  je gewoon 
meegenieten van alle andere talenten.

Woensdag 10 mei maken we samen een lekkere cocktail 
of mocktail  in het restaurant op de eerste verdieping. 
Een mocktail is een alcoholvrije cocktail. Hij wordt bereid 
uit frisdranken, vruchtensappen, fruit, siropen en andere 
alcoholvrije ingrediënten. Is het nu echt mooi weer dan 
gaan we deze verfrissende drankjes gewoon op het terras 
onder de parasol klaarmaken.

Op vrijdag 12 mei brengen we voor moederdag hulde aan 
alle mama’s in onze residentie. Het animatie-team doet 
dit graag aan de hand van een kleine attentie.

Dinsdag 16 mei kunt u leuke stofjes komen kiezen die 
dan met de naaimachine worden omgetoverd tot een 
zakje dat u kan komen vullen met gedroogde lavendel. 
Lavendel staat bekend om zijn heerlijke geur en 
kalmerende en reinigende eigenschappen.

Pianoconcert woensdag 17 mei    
Geert Maeckelberg is een bevlogen leerkracht en 
muzikant. Al 20 jaar brengt hij zijn passie voor muziek 
over op jongeren. Verbindend communiceren is een 
belangrijke sleutel geworden tot het beleven van 
succeservaringen. Zijn muzikale bagage bevat duizenden 
liederen, zowel klassiek als populair, die hij zonder 
moeite en zonder partituur kan spelen op de piano en 
meteen kan delen. Zijn blindheid wordt grotendeels 
gecompenseerd door een koppel uitmuntende oren die 
hem onder meer een absoluut gehoor bezorgen.

UITSTAP AFRIKAMUSEUM 
EN PARK VAN TERVUREN 
  07/06/23

Beste bewoners, familie en vrienden van 
Hertog Jan,

Met veel plezier en enthousiasme kondigen 
wij een uitstap naar het Afrikamuseum van 
Tervuren aan. Deze uitstap zal doorgaan 
op woensdag 7 juni. We regelen aangepast 
vervoer zodat ook rolstoelgebruikers mee 
kunnen genieten van deze uitstap. We vragen 
wel ten laatste in te schrijven tegen woensdag 
31 mei. Familie en begeleiders van onze be-
woners kunnen zich ook inschrijven. Vertrek 
en aankomst worden gepland tussen 9u30 en 
17u. Er zal ook de mogelijkheid zijn om aldaar 
te eten. Verdere concrete en praktische infor-
matie krijgen jullie begin deze maand via een 
infoblad dat wordt bedeeld via het ontbijt-
plateau of de brievenbus. We kijken er alvast 
naar uit jullie te verwelkomen!
Graag tot dan,

Het animatieteam 
Residentie Hertog Jan

Dialectennamiddag    
Woensdag 24 mei houden wij een dialectennamiddag 
in onze bioscoop. Heb je een verhaal of anekdote over 
een bepaald dialect, zou je graag eens wat muziek 
beluisteren, heb je een interessant boek over een 
bepaald dialect? Breng dit alles maar mee en we maken 
er samen een gezellig momentje van! De bedoeling es 
dat we daane achternoen bè ien dialecten uitwisselen 
op een plezante manier!
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   SCHILDERSATELIER EN

  TENTOONSTELLING HERTOG JAN

Beste bewoners

Hierbij wil ik me voorstellen en jullie tevens uitnodigen op een leuk kunstavontuur. Mijn naam is Nara 
en op donderdag 11 mei zal ik de eer hebben om in de namiddag het schildersatelier te begeleiden 
in Residentie Hertog Jan. 

In het verleden heb ik rechten gestudeerd in Nederland. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan, 
maar ik hou me het liefst bezig met het maken van kunst. Omdat ik kunst zie als een stille poëzie, 
waarbij de kunstenaars mensen iets geven waarvan ze niet wisten dat ze het misten. Momenteel 
studeer ik tekenkunst aan de Kunstacademie te Eeklo. Dat doe ik heel graag.

Tijdens onze eerste tekenles gaan we werken met aquarel, het is een mooi materiaal en toegankelijk 
om mee te beginnen. Ik vind het leuk om te zien hoe het water de prachtige pigmenten met zich 
meeneemt en het effect van de wijze waarop deze op het papier neerslaan en opdrogen. Het 
resultaat wordt meestal  spectaculair mooi. 

Daarnaast wens ik jullie van harte uit te nodigen op mijn eerste tentoonstelling te Hertog Jan. 
Vanaf 11 mei kunnen jullie kennis maken met vijf van mijn werken die te bezichtigen zijn in de gang 
aansluitend op de animatieruimte op de eerste verdieping. Heel graag tot dan,

      NARA 
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Filmbespreking

Mother’s Day

Engels gesproken, Neder-
lands ondertiteld, 113 min, 
2016, Komedie

Beleef de meest uiteenlopende 
Moederdag-avonturen met de 
all-star cast. Jesse (Kate Hudson) 
moet eerst een ruzie met haar 
moeder uitpraten, de geadop-
teerde Kristin (Britt Robertson) 
arrangeert een ontmoeting met 
haar echte moeder, Miranda 
(Julia Roberts) beleeft haar eerste 
Moederdag en Sandy (Jennifer 
Aniston) moet haar kids op Moe-
derdag delen met hun nieuwe 
stiefmoeder Tina (Shay Mitchell). 
De ene situatie is nog herkenbaar-
der en grappiger dan de ander, 
overgoten met een flinke dosis 
(moeder)liefde!

Hugo

Engels gesproken, Neder-
lands ondertiteld, 118 min, 
2011, Avonturenfilm

Welkom in een magische wereld 
vol spectaculaire avonturen! 
Wanneer de gewiekste en vinding-
rijke Hugo een geheim ontdekt 
dat hem werd nagelaten door zijn 
vader, probeert hij het mysterie te 
ontrafelen en begint hij aan een 
zoektocht die iedereen rondom 
hem zal transformeren. Zijn reis zal 
hem naar een veilige en geborgen 
plaats leiden die hij eindelijk zijn 
thuis kan noemen. De Oscar-win-
nende cineast Martin Scorsese 
nodigt je uit om een adembene-
mende en onvergetelijke droom-
reis te ervaren. De film werd ook 
genomineerd voor elf Academy 
Awards (Oscars) in 2012, waarvan 
het er uiteindelijk vijf in de wacht 
sleepte.

Microcosmos

Frans gesproken, Nederlands 
ondertiteld, 75 min, 1996, 
Documentaire

Je ziet de insecten zo groot, van 
zo dichtbij, dat ze bijna mense-
lijk worden. Want ook insecten 
houden zich bezig met ‘gewone 
dingen’ als wakker worden, eten, 
liefhebben en strijd. Soms ziet het 
er alleen een beetje anders uit. 
Een dag, een regenbui, de duister-
nis. Twee lieveheersbeestjes die 
elkaar passeren op een grasspriet, 
een regendruppel als een bomin-
slag voor een tor, rupsen die slecht 
ritsen op de snelweg. Meegesleurd 
door de prachtige filmmuziek, 
kun je je moeiteloos identificeren 
met dieren waar je dagelijks over 
heen loopt. Prachtige beelden, die 
verrassen, ontroeren, verbijsteren. 
En met een glimlach op je gezicht 
draai je de band terug om ‘m nog 
een keer te zien. Deze documen-
tairefilm won 5 César awards.


