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1. VOORWOORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is weer die periode van het jaar waar iedereen mekaar 
kaarten stuurt. 
Ook bij mij zijn de eerste reeds in de brievenbus gevallen. 

Vaak wenst men elkaar een vrolijke kerst, zinspeelt me op de 

persoonlijke toestand van betrokkene of zijn familie, maar bijna 

altijd wenst men veel geluk in het nieuwe jaar.  

Maar vraagt u zich ook soms af wat geluk eigenlijk is? 

Er bestaan wel meerdere dingen die onontbeerlijk zijn voor 

geluk, zoals familie, vrienden, gezond zijn…  maar waar ik 

absoluut behoefte aan heb, zijn dromen; een doel, iets dat je wil 

verwezenlijken en dat realistisch is en bij voorbaat zelf aan kan 

meewerken. Het mag in de verre toekomst liggen, maar ook in 

de zeer nabije. Het kan voor mij over mijn werk gaan, of de 

thuissituatie… maakt niet uit, als ik maar plannen kan maken. 

Ik weet niet wat jullie definiëren als geluk, maar ik hoor het 

graag, en als je nog geen plannen hebt voor het nieuwe jaar: in 

dit kerstnummer van ons Huisklokje bieden we je alvast enkele 

(kleine) dingen aan. 

Veel leesplezier, en uiteraard: mijn beste wensen voor het 

nieuwe jaar! 

Patrick 
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2. KLOKKENLUIDER 

 
 

Vieringen de komende tijd. 
 
Elke dag is er om 11.15 uur eucharistieviering in de kapel van 
de Zusters, zondag om 11.00 uur. Deze vieringen kun je 
meevolgen op TV in de living van jouw woning. Vraag gerust 
aan iemand van de verzorgenden om hiervoor de TV aan te 
zetten. 
 
Elke zaterdag is er op 14.30 uur eucharistieviering in woning 
65. 

 
 
Dinsdag 12 januari en dinsdag 2 
februari (uitzonderlijk eerste dinsdag 
omwille van Maria Lichtmis) is er om 
11.00 uur (dus niet om 11.15 uur) 
Maria-viering in de kapel van de 
Zusters. 
 
 
 

 
Jubeljaar van de barmhartigheid. 
 
Uit de bijbel volgens Matteüs. 
 
[34] Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand 
staan zeggen: “Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want Mijn 
Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de 
bedoeling vanaf de schepping. [35] Want ik had honger en jullie 
hebben Me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben Me te 
drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben Me 
opgenomen. [36] Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, ik 
was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, ik zat in de 
gevangenis en jullie kwamen naar Me toe”. 
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[37] Dan zullen de goede mensen zeggen: “Heer, wanneer 
hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig 
en U te drinken gegeven? [38] Wanneer hebben we U als 
vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U 
gekleed? [39] Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis 
gezien en zijn we naar U toe gekomen? [40] De koning zal hun 
antwoorden: “Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat 
jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast 
mij staan, deed je iets goed voor mij”. 
 
6 van de zeven werken van barmhartigheid staan in deze 
Bijbeltekst. Een zevende werk werd er bijgevoegd: “de doden 
begraven!”. 
Jullie: is dit ook met jou erbij? Natuurlijk, want allen doen we op 
een of andere wijze goed aan elkaar en voor elkaar: als 
bewoner, als personeel, als familie en vriend. 
 
De zeven werken van barmhartigheid: 
 1. de hongerigen spijzen: een bord 
 2. de dorstigen laven: een beker 
 3. de naakten kleden: een trui 
 4. de vreemdelingen herbergen: een dakpan 
 5. de zieken verzorgen: olievaatjes 
 6. de gevangenen bezoeken: sleutel 
 7. de doden begraven: verrezen figuur 
  
 Als bewoner, als personeel, als familie worden 
we uitgenodigd om ons geloof voelbaar te 
maken doorheen onze liefde en zorg voor en 
met elkaar. 
 
Meer nog dan een oud jaar 
dat voorbij is, 
ligt er een nieuw jaar 
geboren, 
2016, 
even weerloos, 
even kwetsbaar, 
als het kribbekind Jezus. 

javascript:v(34,this)
javascript:v(34,this)
javascript:v(34,this)


6 
 

God ja, 
roep me bij mijn naam 
om met Jezus 
groot te worden 
in liefde, 
in hoop, 
in geloof, 
 
Zo gebeurt doorheen mij 
Jouw barmhartigheid 
en ben ik warmhartig, 
de naaste van mijn naasten. 
Amen. 
 
Maria Lichtmis. 
 
“Al is het vrouwke nog zo arm, ze houdt haar pannetje warm”. 
Maria Lichtmis, het feest van het Licht, het feest voor de 
kinderen, het feest dat het kind in ons hart laat blij zijn. 
 
40 dagen na Kerstmis vieren we Maria Lichtmis. En dat doen 
we met … pannenkoeken! 
 
Pannenkoeken eten op 2 februari is een oeroude klassieker. 
Maar weet je waarom we juist pannenkoeken eten op die dag? 
 
40 dagen nadat Maria van Jezus beviel, offerde ze, zoals 
Mozes het voorschreef, een lam of twee duiven om zich te 
zuiveren. Later werden ter ere van Maria op die dag processies 
gehouden met brandende kaarsen. Vandaar de naam 
“Lichtmis”. 

 
Ook de zon stelt licht voor. Ze 
neemt het over van het 
duistere. En wat voor lekkers 
lijkt er nu beter op de zon dan 
een lichtjes bruingebakken 
pannenkoek?  
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God, 
geef me vrede in het hart 
nu ik Jezus mag zien 
als een lichtpuntje op mijn weg, 
 
geef me de kracht in handen 
om mensen te laten delen 
in mijn liefde, hoop en geloof, 
 
geef me geloof 
opdat ik zoals Maria 
mensen dragen kan 
in het licht van Jouw liefde. 
Amen. 
 

Nieuw jaar 
 

Wat geweest is, 
is voorbij! 
Wat komen zal, 
is reeds barenswee, 
iedere dag opnieuw, 
een jaar lang! 
En de tijd, 
de tijd tikt verder: 
dag en nacht, 
hemel en aarde, 
God en mens 
ineen verweven. 
 
Een jaar is volbracht 
in dankbaarheid, 
in blijheid, 
in traan en droefenis, 
in leegte en gemis, 
in warme ontmoeting, 
in een stil afscheid. 
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Een nieuw jaar 
ligt zo zuiver en rein 
in een droom, 
in een verwachting, 
in het geloof, 
van ons hart. 
 
Geen goud, 
geen pracht en praal, 
geen macht en aanzien, 
brengt dit jaar tot voltooiing. 
We kunnen enkel 
maar prevelen en bidden 
om zegen en vrede, 
om nabijheid en warmte, 
om liefde en zorg, 
hoop en geloof: 
iedere dag opnieuw, 
een jaar lang: 
één en gegeven aan elkaar. 
 
 

kersttijd 
 

Overal zie je 
kerstlichten, kerstbomen, 
prachtige kerststallen, 
vuurwerk dat weergalmt, 
champagnekurken ploffen, 
rijkelijke tafels brengen mensen bijeen. 
 
En ik, 
ik zit hier nu, 
moederziel alleen, 
in mijn huisje, 
in die ene warme kamer, 
zonder kerstboom, 
zonder kerstlicht, 
zonder feesttafel. 
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In mijn keukenkast 
enkel maar wat brood en kaas, 
een theelichtje van ‘gekregen hebben’. 
 
In stille avondrood 
staar ik door het venster 
naar de tuin. 
Die spar daar 
lijkt wel te glinsteren 
door de ijskristallen  
in maanlicht beschenen: 
de schoonste kerstboom die er is. 
De sterren aan de hemel 
zijn een lichtspel, 
mooier dan de schoonste kerstlichten. 
Starend door het venster heen 
eet ik een boterham 
en smaak de zoetheid ervan, 
met een stukje kaas vermengd. 
 
Ik ontsteek het theelichtje 
en de mensen die het me gaven 
zijn bij me thuis. 
Dit is de schoonste feesttijd sedert jaren, 

zo in naakte schoonheid getooid. 
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3. DE TIJD VAN HET JAAR 

 
 
 
 
 
 

de winter is hier 

en de winter is plezier 

de winter is het seizoen van wanten en kou 

dat is precies waar ik van hou 

sneeuwvlokjes wit en klein 

een zachte zonneschijn 

de wind die huilt en fluit 

maar binnen, warm, muziek… niet luid 

werpt vuur heel grote schimmen 

op behang … het licht wat dimmen 

koude wind door mijn haren 

op de grond bevroren blaren 

mijn neus rood 

in één woord 

winter 
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4. NIEUWS UIT FLOORDAM 

 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN 
 
JANUARI 

 
03 Leonard Lucien 67/15 
03 Goossens Alex 75/14 
03 Nobels Gaston 63/12 
04 Trollin Josepha 73/05 
05 Zuster Vandegaer Rachel 79/11 
06 Van Camp Jan 65/14 
06 Verhaeren Modest 75B 13 
06 De Ridder Micheline Team 77/79 
07 Vermaelen Maria 73/09 
07 Aelbrecht Pierre 65/06 
08 De Wever Isabel Team 77/79 
10 Vanhorenbeeck Maria 67/12 
10 Christiaens Godelieve Team 77/79 
11 Geerinck Joanna 65/01 
11 Ceulemans Jan Dagverzorging 
11 Capoen Piet Pastor 
13 Lauwers Joannes Dagverzorging 
13 Tuma Kisamba Genevieve Team 67/69 
14 Dierickx Hilde Team 67/69 
14 Van Nieuwenhuyse Christel Team 73/75 
14 Kifili Mambwete Pauline Team 67/69 
15 Vandervorst Gabriella 67/04 
15 Kerremans Hugo Dagverzorging 
16 Demaerschalk Katrien Team therapeuten 
17 Bierebeeck Kristien Team dagbesteding 
19 Van Haesendonck Maria Dagverzorging 
20 Cecat Jeannine 63/04 
20 Roekens Theresia 75B 12 
22 Tuyaerts Henriette 75/01 
22 Saerens Anne Team 75B 
28 Poels Joanna 73/11 
28 Roelandts Denise 75B 07 
31 Vandermaesen Mathilde 75/02 
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FEBRUARI 
 

02 Vercammer Daniel 63/15 
03 Meloni Madeleine 67/14 
04 Vankeerberghen Victor 63/13 
05 Van Dessel Sofie Team 77/79 
06 Feyaerts Annemie Team 63/65 
08 Mathijs Lisette Team 77/79 
11 Meulemans Ursula 75/12 
11 Meganck Anna 75B 23 
13 Meulemans Hilde Centrumleidster Omikron 
14 Verboomen Evi Team catering 
15 Maenen Godelieve 75/15 
15 Rits Rita Dagverzorging 
16 Paps Francisca 77/12 
16 Paeps Irene Dagverzorging 
20 Van Kerchhove Paula 75/10 
20 Terwagne Stephanie Team 75B 
21 Dalle Lieve Team 77/79 
26 Luypaert Marina Team nachtwaken 
26 Dendas Freddy Team 73/75 
26 Meziane Jamila Team 75B 
27 De Win Sarah Team 75B 
28 Van Den Mosselaer Amelia 77/01 
28 Driesen Carine Team 63/65 
28 Callewaert Ruben Kwaliteitscoördinator 

Preventieadviseur 
29 Gangoita Gonzalez Maria Team 67/69 
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SPECIALE GEBEURTENISSEN. 
 
Geboortes 
 
Matéo, zoontje van Sarah De Win (zorgkundige) werd geboren 
op 28 oktober 2015. Wij wensen Sarah en Mathieu vele mooie 
momenten toe met hun zoontje. 
 
Op 09 november 2015 werd Babette, het dochtertje van Katrien 
Demaerschalk (therapeute) geboren. Wij wensen Katrien en 
Wouter samen met hun dochtertje veel geluk toe. 
 
Elina, het dochtertje van Tina Van Moeseke (zorgkundige) werd 
geboren op 29 november 2015. Wij wensen Tina en Kevin met 
hun dochtertje vele leuke momenten toe. 
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WELKOM IN FLOORDAM 
 
 

Schoonjans Suzanne Zuster Paula Geeraerts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woonplaats: Anderlecht Woonplaats: Melsbroek 
Geboren: 08/12/1934 Geboren: 20/10/1926 
Woning: 69/06 Woning: 79/02 
 
 
 

Lesuisse Maria Vander Elst Alfons 
  

 
Woonplaats: Kampenhout 
Geboren: 11/04/1932 
Woning: 75/13 
 
 
 
 

 
Woonplaats: Sint-Truiden  
Geboren: 15/05/1940  
Woning: 63/02  
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Van Kerckhoven Lucia Dedoncker Romain 
 

 
 
 
 
Woonplaats: Machelen 
Geboren: 26/11/1941 
Woning: 75/07 
 
 

 
Woonplaats: Vilvoorde  
Geboren: 09/04/1938  
Woning: 77/02  
 
 
 
 
 

WELKOM IN DAGCENTRUM “DE MELDE” 
 

 
Jacqueline Smout Lisette Van Haesendonck 

  
Woonplaats:Berg Woonplaats:Kampenhout 
Geboren: 01/03/ 1931 Geboren: 19/01/1926 
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN 
 
 
 

Storms Maria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geboren: 13/05/1928 

Doordacht en met een vleugje 
humor ging je dag van start. 
Steeds dankbaar om wat we 
voor jou deden. 
Je leven hing af van het 
verleden, je auto of fiets was 
je helemaal nog niet vergeten. 
Met een tasje koffie konden 
we je steeds verleiden, we 
denken met plezier terug aan 
deze aangename tijden 

 
Overleden: 23/10/2015  
  
 
 

Zuster Maria De Kinder  
 

 
 
 
Ze was heel gewoon. 
Ze deed heel gewoon. 
En toch was ze meer dan 
gewoon. 
Rust zacht zuster Maria 

 

Geboren: 16/05/1917  
Overleden: 27/10/2015  
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Penninckx Albert  

 

 
 
 
Eenvoud kenmerkte zijn 
levensweg. 
Hij zocht de vreugde van het 
leven in de simpele dingen 
 

Geboren: 03/07/1931  
Overleden: 29/10/2015  
 
 
 
 

Van Steenweghen Warre  

 

 
 
Warre, 
Je wordt nog iedere dag gemist 
in het dagcentrum. 
Jouw aanstekelijk enthousiasme 
Is iets waar we allemaal nog 
veel van kunnen leren. 

Geboren: 19/02/1936  
Overleden: 30/10/2015  
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De Velder Josepha  
 

 

 
 
Op je kamer luisterde je graag 
naar muziek, het bracht je tot 
rust. 
En met je deur open, sprong 
iedereen graag eens binnen. 
Het is fijn dat we je mochten 
leren kennen 

Geboren: 27/06/1924  
Overleden: 17/11/2015  
 
 
 
 
 
 

Learts Lea  
 

 

 
 
 

Lea droeg haar pijn heel 
moedig. 
We hebben veel vriendschap 
van haar gekregen.  
Ze was graag gezien bij 
iedereen.  

Geboren: 28/12/1931  
Overleden: 24/11/2015  
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Kerremans Yvonne  
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboren: 23/04/1928 

Yvonne, 
We herinneren jou als iemand 
die in stilte van de kleine 
dingen kon genieten. 
Je genoot tot het laatste 
moment van de aandacht, die 
je van ons kreeg en dit liet je 
merken door een brede 
glimlach. 
Elke dag was je op zoek naar 
een andere slaapplaats, we 
vonden je in andermans bed 
met je beer in je armen. 
Je stille aanwezigheid laat bij 
ons hier in huis een grote 
leegte en gemis na. 

Overleden: 27/11/2015  
  
 

Lattenist Marie  
 

 
Geboren: 02/05/1926 
Overleden: 01/12/2015 

 
 
 
 
 

Waarom al dat vechten? 
Waarom al die pijn? 
Het was de vraag die je steeds 
stelde, 
Je vroeg je ogen te mogen 
sluiten. 
Op 01 december heb je ze 
voorgoed gesloten. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4rcCuktvJAhWFBBoKHcIxClMQjRwIBw&url=http://heartlandfairfield.com/sterkte/sterkte-kaartcentrum-overzicht-van-ecards-e-cards.html&psig=AFQjCNHLPyrh12N3ybfWqP53VmwKsOGCAQ&ust=1450175354792732
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Falsté Anny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboren: 03/08/1929 

Anny, 
Je hield van het leven, en je 
geloof hielp je daarbij. 
Toen voorbije zomer jouw 
lichaam plots iets anders met 
je voorhad, wisten wij allemaal 
dat wij afscheid moesten 
nemen. 
Zeer zachtjes ben je van ons 
weggegaan. 
Zoals je kinderen zo mooi 
hebben verwoord “Je verlaat 
diegene die je lief hebt, om te 
gaan naar diegene die je lief 
had”. 

Overleden: 04/12/2015  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprf2swMnJAhUGLhoKHTEqB6UQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/condoleancekaarten/deelneming-met-vlinder&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNFfod-738FZZzw1UXOm5rJYWb_qQg&ust=1449569230548020
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 5. AGENDA 

 
 

Activiteiten in de zaal 

voor de maanden januari en februari 2016 
 

We zijn weer gestart met een nieuw jaar. We gaan trachten 
verder te gaan op het elan van de vorige jaren met zowel op 
dinsdag als op donderdag een activiteit in de zaal. De 
bedoeling is om bewoners samen te brengen vanuit de 
verschillende woningen en te zorgen voor een gezellige 
namiddag. 
 

 

Januari 2016 

 
Woensdag 6 januari: driekoningen. 
 
Volgens de traditie komen dan de driekoningen langs. Ook dit 
jaar passeren ze bij ons en zorgen voor een half uurtje muziek. 
Dit gaat doorgaan tezamen met het cafetaria gebeuren vanaf 
14 uur. 
Iedereen is welkom. 
 
Donderdag 7 januari: praatcafé. 
 
De vrijwilligers komen langs en zorgen voor de bewoners van 
hun parochie. Ditmaal voorzien wij wat hapjes en een drankje 
om het nieuwe jaar feestelijk te openen. Dit gaat door om 14 
uur. 
 
Dinsdag 12 januari: zangnamiddag. 
 
De bewoners die graag liedjes zingen uit de oude doos zijn 
hierbij welkom. Wij starten rond 14 uur. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY9pvTx9PJAhWKHxoKHffqD3cQjRwIBw&url=http://dekindertjes.skynetblogs.be/tag/driekoningen&psig=AFQjCNHPs8ffw3X7vqDv2kKOsGk1mGUyXA&ust=1449914774388910
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Donderdag 14 januari: gezelschapspelen. 
 
Wij voorzien aan een aantal tafels wat gezelschapspelen zoals 
rummicub, scrabble, kaarten, … Bewoners die graag een 
spelletje willen spelen samen met andere bewoners mogen 
zeker een langskomen. Vanaf 14 uur kan je ons vinden in de 
cafetaria. 
 
Dinsdag 19 januari: bingo. 
 
Deze activiteit heeft weinig uitleg nodig aangezien dit voor de 
meeste bewoners een topper is. Wie als eerste zijn/haar kaart 
vol heeft, mag bingo roepen en kiezen uit een prijzentafel. Kom 
tijdig want we starten om 14 uur. 
 
Dinsdag 26 januari: Brusselse wafels. 
 
De bewoners die zin hebben in een wafel kunnen vanaf 14 uur 
komen smullen. Ondertussen kan je een babbeltje slaan met 
bewoners uit je eigen woning of van de buurhuizen. 
 
Donderdag 28 januari: dansnamiddag. 
 
We gaan onze benen strekken op swingende muziek. In de 
eerste plaats nodigen wij bewoners uit die nog kunnen dansen 
al dan niet met hulp van ons. De balzaal is open vanaf 14 uur. 
 
 

Februari 2016  

 
 

Dinsdag 2 februari: Lichtmis. 
 
Er komt een kleuterklas langs die eerst voor ons het verhaal 
rond lichtmis uitbeeldt en daarna samen zullen de kleuters met 
ons pannenkoeken eten. Dit spektakel kan je bewonderen 
vanaf 14.15 uur. 
 



23 
 

Donderdag 4 februari: praatcafé met bloemschikken. 
 
De vrijwilligers komen jullie trakteren op een gezellige 
namiddag. De mensen van de dagbesteding voorzien wat 
ruimte zodat de geïnteresseerde bewoners een bloemstukje 
kunnen maken. 
 
Dinsdag 9 februari: Mariaviering. 
 
Dit gaat door om 11 uur in de kapel. De viering staat in het 
teken van moeder Maria. 
 
Woensdag 10 februari: Aswoensdag. 
 
Dit is de start van de vastenperiode. We voorzien een viering 
om 14 uur waar de bewoners een askruisje kunnen bekomen. 
 
Dinsdag 16 februari: zangnamiddag. 
 
Om 14 uur verwelkomen we jullie voor een zangnamiddag met 
liedjes vanuit de goeie oude tijd. 
 
Donderdag 18 februari: winterkwis. 
 
We gaan onze kennis testen rond het winterseizoen. De groep 
die de meeste antwoorden geeft, kan met een attentie naar 
huis. Wil je de uitdaging aangaan, kom dan langs tegen 14 uur. 
 
Dinsdag 23 februari: bingo. 
 
Als afsluiter voor deze maand 
voorzien we onze klassieker 
namelijk bingo. We starten om 
14 uur. Hopelijk worden de 
juiste nummers getrokken 
zodat jij als winnaar naar huis 
kunt gaan. 
 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://atotz.net/winter/winter05/sneeuwpop027.gif&imgrefurl=http://atotz.net/winter/winter05.htm&h=384&w=512&tbnid=xo-aZPXYsj8aDM:&docid=AARL0IGgilVBIM&ei=0KBqVrasMor8aY-Yq1g&tbm=isch&ved=0ahUKEwi21OmiyNPJAhUKfhoKHQ_MCgsQMwiKAShPME8
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6. VERS VAN DE FLOORDAM-PERS 

 
 
 
 
 
 
 

Luisteren is al voldoende 
 

Je denkt misschien 
dat je wat moet zeggen, 

je denkt misschien 
dat je me op moet vrolijken, 

je wilt me misschien 
weer zien lachen en genieten, 

je denkt misschien 
dat je me moet troosten en adviseren 

 
Wat ik vraag: 

wil je nog eens luisteren naar mijn verhaal, 
naar wat ik denk en voel, 

je hoeft alleen maar stil te zijn, 
mij aan te kijken, 
mij tijd te geven 

je hoeft mijn verdriet 
zelfs niet te begrijpen, 

maar als het kan slechts te aanvaarden 
zoals het voor mij voelt, 

je luisterend aanwezig zijn 
zal mijn dag anders maken 

 
(Marinus Van Den Berg) 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOP5guaG98gCFYK0Ggod8RQIHg&url=https://www.pinterest.com/pin/466122630159944488/&psig=AFQjCNHFRCdFiOckb7QGUOJs7T0sbXmoWA&ust=1446736272579133
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“Between tables and a shelter” 
 
 

Ik ben niet zo voor het binnensluipen van Engelse termen in 
onze woordenschat. Onze Vlaamse taal is over het algemeen 
rijk genoeg om perfect te vatten wat we willen zeggen. 
In dit geval, de benaming van het kunstwerk dat we op 14 
november mochten inhuldigen “between tables and a shelter”, 
ligt dat wat anders. Voor de eerste drie woorden bestaat er een 
perfecte vertaling “tussen tafels en….”. 
 
Voor “shelter” hebben we echter niet genoeg aan één woord. 
Even Googlen op internet geeft volgende synoniemen: 
schuilplaats, bescherming, onderdak, afdak… en net door de 
veelheid aan betekenis is het eigenlijk niet te vatten in het 
Nederlands, maar geeft het mijns inziens perfect weer wat de 
kunstenaar bedoelde: het fragiele en breekbare van het 
kunstwerk, en terzelfdertijd ook beschermend, beschuttend, 
ondersteunend… 
 
Graag vernemen we ook van jullie wat je van het kunstwerk 
denkt: aan het onthaal (bij Sylvia) ligt een boek waar je gerust 
je mening in kwijt kan; verslag hiervan in één van de volgende 
Huisklokjes. 
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Culinaire hoogstandjes in het dagcentrum 

 
 

 
 
Al zeggen we het zelf; het dagcentrum blinkt 
toch wel uit in zijn culinaire specialiteiten: we 
kunnen rekenen op een topchef: Dennis 
Delforge (waar ik best geen foto’s van 
publiceer of we zouden wel eens wat extra zout in 
ons eten kunnen krijgen ) 
 
Regelmatig staan er ook kookactiviteiten op ons programma 
waarbij we zelf ons middagmaal voorzien. 
We hebben zelf een pompoen versneden en gehaktballetjes 
gemaakt met spaghetti erin als de spinnekes. 
 
Een paar keer per jaar is het echt groot feest en krijgen we 
mosselen met frietjes op ons bod. Om de vingers vanaf te 
likken zoals je ziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN0_L7ktvJAhUCRBoKHTMQD9wQjRwIBw&url=https://cultuurmariakerke.wordpress.com/2013/03/12/keuken-op-wereldniveau/&psig=AFQjCNGo5q_rkOUGWEykejhkHRlW1-jz9A&ust=1450175515445842
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7. DE NATUURGIDS 

 
 

Vogels, die uit de noordelijk gelegen, koude, onherbergzame 
streken in de wintermaanden hier bij ons verblijven en het 
nodige voedsel vinden, noemen wij “wintergasten”. 
 
We gaan enkele watervogels spotten in 
het Bloso-domein van Hofstade. 
Vogels “spotten” betekent aandachtig 
kijken met een verrekijker of telescoop, 
naar bepaalde kenmerken waaraan 
men de vogel kan herkennen. 
Het is winter en bitter koud, onze 
trekvogels zijn naar het zuiden, de 
wintergasten zijn op bezoek!! We heten 
ze welkom. 
 

We zien de grote zaagbek. 
Deze watervogel dankt zijn naam 
aan zijn lange smalle snavel met 
gezaagde randen. Hij eet vis en 
larven van waterinsecten. 
Zout water wordt vermeden, hij 
verkiest grote en middelgrote 
stilstaande wateren, die vindt hij 

in het Bloso-domein. Zijn broedgebied is Groot-Brittanië, 
Ijsland, de Baltische Staten en Rusland. 
 
We zien de pijlstaart. 
De sierlijke watervogel heeft een lange 
hals en prachtige staart. Hij eet 
plantaardig en dierlijk voedsel dat hij 
uit het water haalt. Finland, Zweden, 
Ijsland en Noorwegen zijn zijn 
broedgebied. Is het hier in onze winter 
té koud, dan trekt hij verder naar het 
zuiden. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjysYycvczJAhUJuhoKHXOJCzEQjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/verrekijkers/&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNHEhU_k20yhNAlAY8vlN6FNrSB_wQ&ust=1449671469131815
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv_6Hkv8zJAhWBWhoKHVNTA90QjRwIBw&url=http://www.vogelsiteharen.nl/grote_zaagbek.html&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNG6oCLTnbCIZRTum0PiUFkGhC-EFw&ust=1449672153545902
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj38ObjwMzJAhVCtRoKHXS3A0oQjRwICTAA&url=http://www.birdphoto.nl/vogels/Pijlstaart.htm&psig=AFQjCNH_hsa6I6H7d8yevuqVDhUKdcRe8w&ust=1449672431561162
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Onze derde waarneming is de 
roodhalsfuut. 
Hij is een zeldzaam familielid van onze 
fuut. Hij duikt naar zijn voedsel: vis, 
schaaldieren, kikkers, wormen en planten. 
Hij broedt in Finland, Oekraïnië, Litouwen 
en Roemenië. Boven op zijn prachtkleed 
heeft hij in de paartijd nog een roodbruine 
hals en witte wangen. 
 

 
 
We gaan ons opwarmen met een geurige tas koffie of thee, en 
laten onze wintergasten rustig genieten van de grote vijver van 
35 hectaren met véél voedsel én zuiver, zoet water. 
 
Winterse groeten van Léa 
Natuurgids 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6tIDzvczJAhUBoRoKHWAlDy8QjRwIBw&url=http://www.fotoplatforma.pl/nl/fotos/6105/&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNEL9Q8qjxb2sGVySMUb2zZkow7x8w&ust=1449671653071451
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT04W9xszJAhVM0hoKHQVkCQwQjRwIBw&url=http://www.marjoleinbastin.com/nl/studio-mb&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNFw0GJ6ghfvARJzDR52lMt7lKrWwg&ust=1449673947766786
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8. LEVENSVERHAAL 

 
 
Omdat al onze bewoners en bezoekers al vele jaren achter zich 
hebben vol dagelijkse en/of bijzondere gebeurtenissen, laten 
we vanaf nu in elk huisklokje iemand aan het woord om een 
deel van dit rijk gevulde leven met jullie te delen.  
 
Deze keer zijn het woord aan Jeanne 
Van Eycken uit het dagcentrum. 
Veel leesplezier!  

 
 
Ik ben geboren op 6 maart 1929 in 
Peutie, als jongste van twee meisjes. 
Ons moe was huishoudster en onze va 
werkte aan de chauffage. Ik ben tot mijn 
14 jaar in Peutie naar school geweest. 
 
Toen den oorlog op 10 mei uitbrak, had ik juist mijn communie 
gedaan. We moesten toen vluchten. Tijdens  die vlucht dacht ik 
in Vilvoorde opeens aan mijn communiekleedje. Onze va nam 
zijne fiets en reed terug naar Peutie om mijn wit kleed te gaan 
halen. Hij kwam terug met mijn wit kleed in een blauwe 
handdoek gewikkeld. Dan werd mijn verdriet nog groter, want 
mijn kleed was helemaal gekreukt. 
 
Ik ging naar de zusterschool en ging alle dagen naar de mis. 
Als ik de kerk uitkwam, passeerde ik Philip (mijne man) en 
sloegen wij elke dag een babbeltje. Zo zijn we bij elkaar blijven 
plakken. Op 19-jarige leeftijd ben ik met hem getrouwd (in 
1948). In 1950 is onze zoon Vic geboren en in 1957 onze 
dochter Rita. 
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Ik werkte in een winkel waar ze kousen repareerden en daarna 
ben ik bij Le Grand, een gordijnenfabriek, gaan werken en ben 
ik opzichter geworden van het atelier. Dit heb ik gedaan tot 
onze dochter geboren werd. Dan heb ik nog bij de gemeente 
gewerkt tot mijn pensioen en ben ik onthaalmoeder geworden. 
Door de jaren heen werden we gezegend met vijf kleinkinderen 
en acht achterkleinkinderen, waaronder twee keer een tweeling. 
 
Ondertussen kom ik al bijna 6 jaar naar het dagcentrum, en heb 
daar spijtig genoeg al een paar vrienden moeten afgeven. 
Hopelijk kan ik nog mooie jaren bij mijn vrienden en familie 
blijven. 
 
Wat ik nog als wijze levensles wil meegeven is: “vriendelijk zijn 
voor alleman en content zijn. Tevreden zijn met uw lot”. 
 
Bedankt Jeanne om uw levensverhaal met ons te delen. 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/25/eb/ee/25ebeee3120790a79462b9b9e4e9efbe.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/348325352403370750/&h=236&w=236&tbnid=e211C0EW1dubqM:&docid=KYKP7qcLvwu_bM&ei=wV1lVp7kDMOpa8OGqcgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwjeyNXOw8nJAhXD1BoKHUNDCtkQMwg6KBcwFw
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9. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER 

 
 

 
Mijn naam is Lieve Robberechts, ik woon in 
Melsbroek. Sinds maart dit jaar werk ik op 
woensdagvoormiddag als vrijwilliger in 
Floordam. 
 
Zelf ben ik getrouwd, heb 4 kinderen en 4 
kleinkinderen. Vroeger gaf ik les als 
leerkracht Nederlands en geschiedenis, 
maar nu ben ik al ruim drie jaar thuis, 
waardoor er ruimte vrijkwam om andere 
dingen te doen, onder andere 
vrijwilligerswerk. 

 
Mijn beide ouders verbleven hier in Floordam en ik probeerde 
hen zo vaak mogelijk te bezoeken. Het feit dat wij in de 
Passiewijk wonen, maakte dat ik er meteen was. Gaandeweg 
leerde ik in woning 67, de woning waar zij verbleven, alle 
bewoners en het personeel kennen. Het werd zowat mijn 
tweede thuis. 
 
Op een dag – ergens in februari van dit jaar – las ik in het 
voorbijgaan een oproep van de animatieploeg. Ze waren op 
zoek naar mensen die zich een halve dag in de week konden 
vrijmaken om bewoners van Floordam naar kapster Nikki te 
brengen en achteraf terug naar hun woning. Dat zag ik wel 
zitten. Een week later mocht ik beginnen. 
 
De eerste weken was het nog even zoeken, zoeken naar de 
juiste bewoners – in elke woning verblijft immers wel een Maria, 
Simone, Paula en het was opletten dat je niet de verkeerde 
meenam. In het begin moest ik dan ook elke naam en elk 
woningnummer opschrijven, nu ken ik al heel wat bewoners bij 
hun naam. 
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Die van de personeelsleden, dat vraagt wat meer tijd, maar ook 
dat begint aardig te lukken. En dan zijn er nog die lange 
gangen. Na zo’n voormiddag heen en weer lopen, heeft een 
mens heel wat kilometers in de benen. 
 
Toch is het bovenal een “job” waar ik heel wat voldoening uit 
put. Het contact met en de dankbaarheid van de bewoners, het 
verplegend personeel, de mensen van het onderhoud en de 
administratie, de babbeltjes tussendoor met Nikki, het geeft mij 
zin om verder te doen, ook na het overlijden van mijn moeder. 
 
Vele groetjes 
 
Lieve Robberechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRi4zIxMnJAhUJOxoKHUbZCn4QjRwIBw&url=http://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/nieuws/dank-je-wel-vrijwilliger_197.aspx&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNE0mV9RYNZMLSio9ST1N56ZTG7dLg&ust=1449570338097910
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10. SPORTNIEUWS 

 

        

  

 
 

  
- In onze eerste klasse wordt stilaan duidelijk welke ploegen 
voor de titel zullen strijden tijdens de play-off. Club Brugge, AA 
Gent en Anderlecht lijken al zeker van deelname. Oostende is 
de revelatie van het seizoen en mengt zich nog steeds mee in 
de debatten. Voor Racing Genk en Standard luiden de 
alarmbellen. Zij zullen nog een stevige eindspurt moeten 
inzetten om alsnog deel te nemen aan de play-off. 

 
 

  
-AA Gent heeft voor een stunt van formaat gezorgd. Het is pas 
de tweede Belgische ploeg die de 
groepsfase van de Champions 
League overleeft. Anderlecht ging de 
Buffalo’s voor in 2000-2001, toen het 
in een poule met Manchester United, 

PSV en Dinamo Kiev eerste 
werd. Sindsdien kenden de 
Belgische deelnemers geen 
groot succes meer tot nu met 
AA Gent. Gent werd tweede 
in zijn poule.  
 

 

  
- Melsbroek (2

de
 provinciale A) houdt stand in de middenmoot 

van het peloton. Ze staan voorlopig 8
ste

.  
- Perk (3

de
 provinciale E) blijft sukkelen en verkeert in de 

gevarenzone, ze staan voorlaatste. 
- Steenokkerzeel (4

de
 provinciale F) doet een heel stuk beter 

dan vorig jaar in derde provinciale. Zij staan op de 9
de

 plaats. 

VOETBAL NATIONAAL 

VOETBAL CHAMPIONS LEAGUE 

VOETBAL REGIONAAL 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyc3E6tHJAhUEJQ8KHT5NBa0QjRwIBw&url=http://www.kaagent.be/supporter/nieuws/27-08-2015/speeldata-champions-league-groep-h/&bvm=bv.109395566,d.ZWU&psig=AFQjCNHuht2TOQPcm_eyPxwtOKB6n0SREg&ust=1449855420449620
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- Onze landgenoot Wout Van 
Aert krijgt er een geduchte 
tegenstander bij. De 
Nederlandse wereldkampioen 
Mathieu van der Poel pakte 
reeds in zijn vierde veldritcross 
de overwinning sinds zijn 
comeback na een knieoperatie. 
Wout Van Aert en Sven Nijs weten wat te doen: vol aan de 
bak… 

 
 

 
-Rio 2016 zal zonder Jean-Michel 
Saive zijn. Op zijn 46

ste
 houdt de 

Luikenaar zijn internationale carrière 
voor bekeken. Saive denkt niet dat hij 
nog is staat is om zich voor de achtste 
keer te kwalificeren voor de 
Olympische spelen. Zijn carrière was 
wel spectaculair: 

- 7 keer nam hij deel aan de Olympische Spelen 
- 515 dagen stond hij nummer één op de wereldranking, in 

Europa was dat 934 dagen 
- 2 keer werd hij verkozen tot sportman van het jaar 
- 32 jaar was hij profspeler 
- 25 keer op rij won hij de Belgische titel 
 
 

 
-Onze “Red Lions” (hockey) 
misten in Raipur (India) de 
afspraak op het toptornooi 
niet. In de finale stonden 
alleen de onvermijdelijke 
Australische “Kookaburras” in de weg. De Belgen leverden een 
collectieve prachtige prestatie en wonnen de zilveren medaille. 
 

VELDRIJDEN 

TAFELTENNIS 

HOCKEY 
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- Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft in 
Londen de Masters (WK tennis) op zijn 
naam geschreven. Onze landgenoot 
versloeg in een spannende finale de 
nummer 1 van de wereld, de Japanner 
Shingo Kunieda, in drie sets. 

 
 

 
- Fanny Lecluyse heeft op het EK 
zwemmen een fantastisch resultaat 
behaald. Lecluyse zwom naar het 
eerste Belgische EK-goud in 16 jaar op 
de 200 meter schoolslag.  

 
 
Pieter Timmers pakte twee zilveren 
medailles op de 100 en 200 meter vrije 
slag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TENNIS 

ZWEMMEN 
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11. MENU VOOR DE MAANDEN JANUARI EN FEBRUARI 

 

datum 28/dec 29/dec 30/dec 31/dec 1/jan 2/jan 3/jan

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg eitje zoet beleg *zoet beleg sandwiches met beleg zoet beleg sandwiches

pompoensoep tomatensoep minestrone bloemkoolroomsoep vissoep courgettesoep knolseldersoep

met bieslook

feestelijk provencaals gebraad

middagmaal** kippenwit kip curry salami vispannetje boontjes met spek abdijkaas tonijnsla

garnalenpuree pomme d'uchesse

fruit op sap appel / kiwi koekje nieuwjaarsijsje nieuwjaarsdessert fruit gebak

bakkerij

braadworst Hamburger vleesbrood eiersla hespenworst chipolatta ardeens gebraad

vleesjussaus pepersaus

avondmaal** schorseneren boontjes spinaziestoemp erwten en wortelen witte kool in

roomsaus

aardappelen aardappelen aardappelen puree

rijstpap chocomousse flan caramel yoghurt koekje vanillepudding yoghurt

datum 4/01/2016 5/01/2016 6/01/2016 7/01/2016 8/01/2016 9/01/2016 10/01/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg * zoet beleg platte kaas * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg

sandwiches met

kaas

bouillonsoep savooikoolsoep uiensoep witloofsoep preisoep minestrone tomatensoep

met balletjes

middagmaal** vleessla  kaas meesterlijke ham vleesbrood américain hesp crémepaté

vers fruit wafel koekje chocomousse fruityoghurt carré confituur gebak

ballekes met gegratineerde witte pensen kip fisch-sticks worst rumsteak

krieken macaroni champignonsaus tartaarsaus

met kaas

avondmaal** en hesp appelmoes slaatje bloemkool gestoofd witloof

gabakken aardappelen frietjes preistoemp gabakken kroketten

aardappelen aardappelen

flan caramel roomijs rijstpap vers fruit banaan yoghurt chocoladereep
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datum 11/01/2016 12/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 15/01/2016 16/01/2016 17/01/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg banaan ontbijtspek * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg chocoladekoekje

pompoensoep groentesoep wortelsoep andijviesoep knolseldersoep kippensoep preisoep

middagmaal** jonge kaas salami kipfilet hespenworst kip curry brie eiersla

yoghurt fruit op sap peer milkshake carré confituur chocomousse gebak

cordon bleu wienerschnitzel moussaka varkensgebraad visfilet kalkoenrollade ardeens gebraad

mosterdsaus

avondmaal** gestoofde wortelen boontjes sla venkel in roomsaus spruiten witte kool

in roomsaus

aardappelen puree frietjes aardappelen aardappelen gebakken

aardappelen

roomijs fruityoghurt suikerwafel rijstpap vers fruit kiwi roomijs

datum 18/01/2016 19/01/2016 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016 23/01/2016 24/01/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg platte kaas * zoet beleg chocoladereep * zoet beleg * zoet beleg rozijnenbrood

courgettensoep ajuinsoep seldersoep brunoise vissoep bouillonsoep tomatensoep

middagmaal** crémepatè vleesbrood preskop kippenwit verse kruidenkaas jonge kaas hesp

chocoladewafel vers fruit yoghurt fruit op sap sinaasappel chocomousse gebak

kaasburger varkensescalope spaghetti kipfilet vis worst vleesbrood

bolognaise vleesjussaus

gegratineerde spinazie in provencaalse saus fijne groenten schorseneren in gestoofde boontjes

avondmaal** bloemkool roomsaus roomsaus

puree aardappelen frietjes aardappelen aardappelen gebakken

aardappelen

rijstpap pannekoeken flan caramel milkshake roomijs fruityoghurt vanillepudding

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!! 
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datum 25/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 29/01/2016 30/01/2016 31/01/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg banaan chocoladereep * zoet beleg platte kaas * zoet beleg

sandwiches met 

kipsla

bouillonsoep witloofsoep bloemkoolsoep preisoep wortelsoep groentesoep tomatensoep

middagmaal** hespenworst tonijnsla kipfilet hollandse kaas américain hesp salami

koekje rijstpap flan caramel fruityoghurt vers fruit banaan gebak

gegratineerd kipbrochetten hamburger stoofvlees visfilet chipolatta gebraad

hespenrolletje vleesjussaus

avondmaal** prei appelmoes witte kool in witloofsalade spinaziestoemp groene kool gegratineerde

roomsaus stoemp bloemkool

puree gebakken

aardappelen aardappelen frietjes kroketten

vers fruit yoghurt roomijs chocomousse koekje vanillepudding perzik op sap

datum 1/02/2016 2/02/2016 3/02/2016 4/02/2016 5/02/2016 6/02/2016 7/02/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg banaan smeerkaas * zoet beleg chocoladereep * zoet beleg rozijnenbrood

uiensoep minestrone groentesoep groene koolsoep erwtensoep brunoise witloofsoep

middagmaal** kippewit tonijnsla eiersla crémepatè jonge kaas vleesbrood kip curry

suikerwafel koekje vers fruit roomijs fruit op sap liegois gebak

hamburger kipfilet gehaktbrood met vol-au-vent fish stick kaasburger kalkoengebraad

uiensaus vleesjussaus

gestoofde boontjes erwten en wortelen spruiten

avondmaal** knolselderstoemp raap in roomsaus gestoofd witloof

gebakken aardappelen aardappelen frietjes

aardappelen puree kroketten

flan caramel chocolade pudding yoghurt rijstpap koekje appel in oven platte kaas met fruit
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datum 8/02/2016 9/02/2016 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 13/02/2016 14/02/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg ontbijtspek chocoladereep * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg chocoladekoek

bouillonsoep juliennesoep groentesoep kippensoep witloofsoep ajuinsoep preisoep

middagmaal** kaas salami zalmsalade kippenwit hespenworst americain camenbert

peer roomijs koekje yoghurt banaan perzik op sap gebak

blinde vink worst hutsepot ballekes in visfilet in vissaus pensen schnitzel

vleesjussaus tomatensaus

witte kool schorseneren

avondmaal** schorseneren in roomsaus veldsla en appelmoes in roomsaus

witloof

aardappelen frietjes gebakken gebakken rosti's

aardappelen aardappelen

koekje chocomousse fruit op sap carre confituur vanillepudding fruityoghurt wafel

datum 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 18/02/2016 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** chocoladereep spiegelei * zoet beleg banaan smeerkaas * zoet beleg croissant

wortelsoep bouillonsoep seldersoep courgettesoep minestrone pompoensoep tomatenroomsoep

middagmaal** kip curry hesp geperste kop crémepaté vleesbrood abdijkaas vleessalade

wafel vers fruit koekje roomijs rijstpap yoghurt gebak

macaroni met kalkoenfilet cordon bleu kippenburger vis gepanneerde steak

kaas en hesp vleesjussaus preisaus kalkoenfilet peperroomsaus

avondmaal** gestoofde erwten witloofsla gegratineerde gemengde sla

bloemkool

gebakken wortelpurree friet aardappelen aardappelen kroketten

aardappelen

pudding flan caramel chocomousse fruit op sap banaan vanillepudding peer
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datum 22/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 28/02/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg * zoet beleg smeerkaas eitje platte kaas * zoet beleg

sandwiches met

brie

preisoep bloemkoolsoep knolseldersoep ajuinsoep witloofsoep bouillonsoep brunoise

middagmaal** salami kip andalouse vleessalade tonijnsla hesp vleesbrood hespenworst

appel yoghurt banaan ligeos gabakken banaan chocomousse gebak

kippenborst macaroni braadworst hamburger visfilt américain varkensgebraad

bolognaise

avondmaal** appelmoes gestoofd witloof provencaalse saus wortelstoemp gemengde sla gestoofde spruiten

gebakken aardappelen frietjes kroketten gebakken

aardappelen aardappelen

*** *** *** *** *** *** ***

koekje milkshake appel in oven vanillepudding fruityoghurt rijstpap carré confituur

** kan mogelijk sporen bevatten van: Gluten, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, noten, selder, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine en weekdieren.

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!! 
* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
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12. VOOR DE KINDEREN 
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13. HERSENSPINSELS 

 
 
 

In het vorige huisklokje moest je spinnen tellen. Heb je ze 
allemaal gevonden? Of zat er toch een spinnetje erg goed 
verstopt. Je komt het hier te weten! Of had ik het misschien 
toch iets te moeilijk gemaakt? Op het blad van de spin 
Sebastiaan stond een spin en ook de schaduw van die spin. 
Telt dit dan voor 1 of voor 2 spinnen? Om al die lustige 
spinnentellers niet teleur te stellen keur ik alle antwoorden met 
20 of 21 spinnen correct. Een onschuldige hand heeft Jeanine 
Verboomen als winnaar getrokken. Ik stuur een lekker 
spinnetje haar kamer in! (Ik bedoel: een lekker cadeautje!)   
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE OPDRACHT: De winter is sinds 21 december van 
start gegaan. De periode dat we gezellig samen zitten met 
familie of vrienden tijdens de feesten. Maar ook soms een 
erg koude periode. Zoek je weg in deze ijskoude 
sneeuwmandoolhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breng de doolhof ten laatste binnen op vrijdag 5 februari 
2016 bij Trees en Ilse.  
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Naam bewoner : ……………………………… Kamer:…… 
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