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1. VOORWOORD
In de Vereeckenstraat (dat is, van
hieruit gezien, de achterzijde van de
MS kliniek) starten binnenkort de
werken voor de bouw van 27
assistentiewoningen. Deze zouden in
het najaar 2017 opgeleverd worden.
De Raad van Bestuur van onze VZW
besliste reeds vorig jaar om deze uit te baten én er ook één van
aan te kopen. Het was nochtans geen evidente beslissing. De
assistentiewoningen worden immers door een privé - partner
gebouwd die dat uiteraard om commerciële reden – lees winst
maken- doet. Voor een VZW, die geen winst nastreeft en zich
op ouderenzorg toelegt, niet de gedoodverfde partner dus.
In een zorglandschap dat hoe langer hoe meer
commercialiseert, was het echter niet tegen te houden dat ook
de “verenigingen zonder winstbejag” vroeg of laat gingen
samenwerken met commerciële partners.
De voorbije jaren merkte we immers dat de overheid zich
stilaan aan het terugtrekken was en nog uitsluitend subsidies
wenste uit te keren voor de zorgfacetten. De zogenaamde
“hoteltaken” worden meer en meer aanzien als ten laste van de
gebruiker.
Het zal de facto voor de bewoners van de assistentiewoning
weinig verschil maken: hun enige partner in het hele verhaal
blijft VZW Goddelijke Voorzienigheid en ze beschikken over
dezelfde garanties als alle andere assistentiewoningbewoners.
U hoort er de komende maanden ongetwijfeld meer over; maar
wie niet kan wachten tot de officiële oproep: onze sociale dienst
kan u alvast de voornaamste informatie bezorgen.
En wat er voor onze huidige gasten voorzien wordt, leest u
verderop.
Veel leesplezier!!!
Patrick Meers
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Ons huisje,
Telkenmale als ik in de gang al de deuren
voorbij loop, doet me dat denken aan een
begijnhof. Waar achter elk deurtje een
persoonlijk iemand woont; met een eigen
geschiedenis en eigen meubeltjes.
Eénmaal deurtje toe, is alles stil. Je hoort wel
hier en daar muziek of de tv, die de stilte met
hun geluid doorbreken, of bezoekers die veel
te vertellen hebben.
Als het rode lichtje brandt aan de deur wil dit
zeggen dat er hulp nodig is. De zorgkundige
is er dan vlug bij.
Op regelmaat van driemaal per dag komen de residenten, met
of zonder rolstoel of rollator, uit hun deurtje om gezamenlijk in
de living de maaltijd te gebruiken. De tongen komen los en
meestal smaakt het. Na een half uurtje loopt de living leeg en
keren allen terug achter hun deurtje om een siësta te doen.
Voor de liefhebbers zijn er activiteiten in de grote zaal op
dinsdag en donderdag tussen 14 uur en 15.30 uur. Dat gaat
van zang, dans, bingo tot gezelschapsspelen of een
praatnamiddag over allerlei onderwerpen. Sommigen onder ons
sluiten ook regelmatig aan bij de Lustige Denkers. Vriendelijke
handen komen ons halen en brengen ons dan terug.
Op bepaalde dagen is er gelegenheid tot het bijwonen van de
Heilige Mis in een living of in de kapel van de zusters.
Een dag is snel gevuld en voorbij, en de nacht is vaak te kort …
’s Morgens staan er alweer helpende handen klaar om je te
komen helpen bij wassen en aankleden. De dag is terug
gestart, we gaan ons deurtje uit om te ontbijten, en zo gaat het
maar verder, …..
Marie-Louise Thiebaut, woning 67.
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3. KLOKKENLUIDER

Vieren in Floordam.
Elke dag is er om 11u15 eucharistieviering in de kapel van de
zusters, zondag om 11 uur. Deze vieringen kun je meevolgen
op TV in de living van jouw woning. Vraag gerust aan iemand
van de verzorgenden om hiertoe de TV aan te zetten.
Dinsdag 8 maart en dinsdag 12 april is er om 11 uur (dus niet
om 11u15) Mariaviering in de kapel van de zusters.
Vieren op zaterdag.
Vanaf heden vieren we op zaterdag de eucharistieviering om
14u30 in de kapel van de zusters en niet langer in woning 65.
Zo kunnen we bijeen zijn in dé ruimte, die voor gebed gebouwd
is, en blijft de living in woning 65 ter beschikking van de
mensen die niet meevieren en voor de familie die tijdens hun
bezoek een tas koffie wil drinken. We zoeken wel nog
vrijwilligers van buitenshuis die de bewoners kunnen helpen
brengen naar en van de kapel.
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Gezocht.
Door de nieuwe aanpak in verband met het vieren op zaterdag
zoeken we mensen die op zaterdag kunnen meehelpen om de
mensen naar de kapel van de zusters te brengen en na de
viering terug naar de woning. Bij goed weer nemen we de korte
weg, door de middenweg over te steken. Bij slecht weer dienen
we langs de gangen naar de kapel te gaan (wat meer tijd vergt).
Aarzel niet en doe mee. Doen, zei Capoen!
Op weg naar Pasen: Broederlijk Delen.
Na een mooie viering op Aswoensdag, waar we ons tekenden
met een askruisje, zijn we samen op weg naar Pasen. Als
ouder wordende mensen hebben we elk van ons een eigen
verleden, een eigen geschiedenis, een eigen levensverhaal. Er
waren en zijn vele mooie momenten en ontmoetingen, die we
blijven koesteren, maar her en der zijn er ook gebeurtenissen
die we liever vlug willen vergeten. Als christenen mogen we
echter blijven geloven dat de liefde van God verzoenend is.
Geen nacht is te donker, geen verleden is te duister of Gods
liefde brengt troost en verlichting.
Wat God doet aan ons, willen we
doen aan de mensen om ons heen:
hen nieuwe kansen geven, hen een
nieuwe toekomst geven.
We doen dit niet zomaar in het ijle
weg. We zetten ons heel concreet
in voor een volk op deze aardbol.
Dit jaar willen we één zijn met de
mensen
in
Colombia.
Deze
mensen moeten verhuizen omdat
rijken hun akkers inpalmen voor de
industrie.
Met hen zeggen we ‘neen is neen’.
‘Met een leven speel je niet’.
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Biechtviering en ziekenzalving op 17 maart.
Thuis komen bij onszelf tijdens de veertigdagentijd confronteert
ons met zwakheden die ons pijn doen. We hoeven echter geen
angst te hebben. Liefde overwint alles. Ook de liefde van God.
God is barmhartig zo vieren we in het jubeljaar van de
barmhartigheid. Zoveel houdt Hij van ons dat Hij onze zonde
uitveegt. Laten we ons verzoenen met onszelf, met elkaar, met
Hem, tijdens de biechtviering op donderdag 17 maart om 14 uur
in de cafetaria. Tijdens de biechtviering ontvangen hen die het
wensen ook de ziekenzalving. De liefde van God wil kracht zijn
als ons lichaam ziek wordt en wij ons breekbaar voelen.

Palmviering op 20 maart.
Als christenen zijn we blij
Jezus te kennen als hartelijke
mens.
Maar
meer
nog
verwelkomen we Hem als
goddelijke mens, die een
beetje hemel op aarde brengt
voor elk van ons. Laten we
een palmtakje in de hand
nemen en Hem verwelkomen.
Hij die ons kruis draagt opdat wij zouden delen in een leven
voorbij een sterven. We vieren samen op zaterdag 19 maart om
14u30 in de kapel van de zusters en op zondag 20 maart om 11
uur.
Mogen we vragen aan de familie om zelf al palmtakjes mee te
brengen van thuis uit. Zo heeft iedere bewoner een beetje
groen van hoop op de kamer.
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Witte Donderdag op 24 maart.
Eucharistie vieren is God danken om het leven, om ons leven.
Deze dankbaarheid willen we breken en delen met alle
mensen, door naar het beeld van Jezus gebroken brood te zijn,
vergoten wijn: voedsel van liefde, wijn van vreugde. We vieren
om 14 uur in de cafetaria.

Goede Vrijdag op 25 maart.
Allen hebben we op één of andere wijze een kruis te dragen in
ons leven: een geliefde die gestorven is, een durende ziekte,
het oud worden.
Ook Jezus heeft een kruis
gedragen! Dit gedenken we
op Goede Vrijdag om 14 uur
in de cafetaria. Door samen
gemeenschap te vormen rond
het kruis van Jezus dragen we
elkaar
in
de
moeilijke
momenten. Laten we ook
samen bidden voor alle
mensen die tot op vandaag
een kruis te dragen hebben.
Zo steken we hen een hart
onder de riem en weten ze dat
ze er niet alleen voor staan.
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Pasen.

Zaterdag 26 maart om 14 uur in de cafetaria en zondag 27
maart om 11 uur in de kapel van de zusters, vieren we Pasen,
vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Jezus is niet in
het graf, hij lééft midden tussen de mensen. Als christenen
sluiten we ons niet op in een veilig kerk. Neen, de steen is
weggerold, de deur staat open, we staan op en gaan naar de
mensen met het goede nieuws: ‘ook voor jou is er leven, ook
voor jou is er toekomst’. Alleluia, laat de klokken maar luiden.

Zalig Pasen
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Om niet te vergeten
Maandag 2 mei is er om 14 uur bedevaart en Mariahulde aan
de Boskapel in het Floordambos.
Hou die datum reeds vrij om mee te bidden, om mee te helpen
bewoners te begeleiden.
Bij slecht weer gaat de aanbidding door in de cafetaria
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4. DE TIJD VAN HET JAAR

Als ’t winterweer door zonnebrand gedwongen
zijn spel heeft uitgespeeld
dan wordt het lentelied gezongen
en komt het nieuwe leven weer!
’t Zal lopen of ’t zal kruipen
in bloemen en in struiken,
’t zal vliegen en ’t zal blinken
’t zal lief zijn en ’t zal klinken!
De lente is uitgebot
z’is zat en zot van overvloed.
Maar na de winter
doet het goed!
En weg die kou, gedaan met lange nachten.
Het spel is omgekeerd. Voorgoed voorbij het loze wachten,
de populieren staan in ’t goud.
’t Zal lachen en ’t zal zingen
met vogels en seringen,
’t zal met de bietjes zoemen
en alle bloemen zoenen.
De lente is uitgebot,
z’is zat en zot van overvloed.
Ze zit vol lente-, vol lentebloed.
Maar na de winter
doet het goed
Uit het lied: “Lente”,
Muziek: Luc Goosen
Tekst: Karel Anneessens
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
MAART
01 Smout Jacqueline
02 De Roover Marie-Josée
02 Huybrechts Marilène
04 Van Loock Martha
04 Francois Laetitia
06 Van Eycken Jeanne
07 Vranckx Mathilde
07 Saelens Emma
07 Coosemans Hilde
08 Adams Lucie
08 Quick Bob
09 Lefevre Isabelle
11 Rendant Roger
12 Luypaert Frans
12 Jaspers Emanuel
12 Bauters Carla
13 Clemens Corine
14 Zwings Kelly
18 Lesage Marina
19 Bersipont Renée
19 Verbeeck Ingrid
20 Delanglez Liesbet
21 Ver Elst An
22 Schilling Ellen
22 Coppens Karen

Dagverzorging
73/12
Team 73/75
77/05
Team 63/65
Dagverzorging
69/07
77/09
Team 77/79
67/10
69/02
75/06
Dagverzorging
Dagverzorging
Dagverzorging
Team therapeuten
Team 63/65
Team technische dienst
Team dagverzorging
73/10
Team 77/79
Team 77/79
Team 73/75
65/08
Team administratie
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MAART
24
24
27
28
28
31

Van Pée Marie-Jeanne
Van Nieuwenhuyse Dorien
Cauwelier Agnes
Vanrysselberghe Paula
Schulpen Caroline
Somers Suzanne

63/15
Team 75B
77/10
67/05
Team 63/65

APRIL
01
01
02
06
07
09
09
09
10
12

Dirix Jeanne
Vandeplas Ann
Baert Nancy
Leclercq Irene
Minner Celine
Blondelle Paula
Van Kerckhove Lucia
Bredael Agnes
Beukenhorst Katy
Herbots Betty

12
14
16
18
19
23
27
28
29
30

Maquet Daisy
Bohets Alphonsine
Beeckman Maria
Vanderborght Linda
Dewil Vera
De Praeter Linda
Uytterhoeven Rita
Vankeerberghen Jos
Van Tricht Jan
Verheyden Jan Pieter

75B 21
Team 75B
Team sociale dienst
75/03
Dagverzorging
77/11
77/02
Dagverzorging
Team 75B
Directeur
bewonerszorg
Team 67/69
Dagverzorging
73/14
Team nachtwaken
Team 63/65
Team nachtwaken
Team therapeuten
75B 05
Dagverzorging
69/10
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SPECIALE GEBEURTENISSEN

Overlijden
Op 04 januari 2016 is Maurice Baus, schoonvader van Christel
Vandenplas, werkzaam in de woningen 67/69, overleden. Op
07 januari 2016 is haar vader, Alfons Vandenplas, overleden.
Wij wensen Christel en haar familie veel sterkte toe.

Geboorte
Op 19 januari 2016 werd Mila geboren. Zij is het kleindochtertje
van Hilde Buelens, woningverantwoordelijke woningen 67 en
69.
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WELKOM IN FLOORDAM
Brion François

Van Houtte Theo

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 22/05/1929
Woning: 75B 29

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 26/11/1924
Woning: 75B 09

De Roover Marie-Josée

Rombauts René

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 18/09/1933
Woning 63/11

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 02/03/1933
Woning: 73/12
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Adams Francisca (Zr. Ludwina)

Stuyck Marthe

Woonplaats: Zaventem
Geboren: 27/07/1921
Woning: 63/02

Woonplaats: Scherpenheuvel
Geboren: 16/11/1928
Woning: 79/11

Devarrewaere Cyrille

Fabré Maria

Woonplaats: Strombeek-Bever Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 02/09/1923
Geboren: 17/08/1932
Woning: 67/07
Woning: 69/11
16

Rech Joseph

Crispeels René

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 30/07/1934
Woning: 73/04

Woonplaats: Machelen
Geboren: 16/12/1926
Woning: 75/13

Costermans Maria (zr. Mia)

Woonplaats Melsboek
Geboren: 05/09/1938
Woning: 77/06

Helsen Florentina

Woonplaats: Keerbergen
Geboren: 17/05/1936
Woning: 77/08
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WELKOM IN DAGCENTRUM “DE MELDE”

Emmanuel Jaspers

Woonplaats: Berg
Geboren: 12/3/1939

Jan Vekemans

Woonplaats: Nossegem
Geboren: 06/06/1935

Denise Heydens

welkom

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 17/03/1929
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
RECHTZETTING.
In het vorige huisklokje is er een fout geslopen met de foto van
mevrouw Storms Maria. Hieronder vindt u de rechtzetting. Onze
excuses aan de betrokken bewoonster en haar familieleden
Storms Maria

Geboren: 13/05/1928
Overleden: 23/10/2016

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

Mertens Angele
Door jouw aanwezigheid scheen
het zonnetje in onze woning.
Jouw dagelijkse complimentjes
waren voor ons niet vreemd om
te horen.
Ondanks al het leed en verdriet
in je leven, was je steeds
opgewekt en dankbaar.
Geboren: 15/09/1929
Overleden: 12/12/2012
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Lesuisse Maria

Je bent heel kort onder ons
geweest, maar hier was je
dichtbij je familie

Geboren: 15/05/1940
Overleden: 17/12/2015
Wingelinckx Maria

Een dame die wist wat ze
wou, altijd op zoek naar
gezelschap

Geboren: 05/07/1936
Overleden: 19/12/2015
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Zuster Vandegaer Lutgarde

Zuster Lutgarde,
Uw typische uitspraken gaan
we nooit vergeten.
Je hebt genoten van ieder
moment en we zijn blij dat we
mee mochten genieten.
Geboren: 05/01/1925
Overleden: 06/01/2016
Callens Claudine
Een vrouw van weinig woorden, zo
kende we onze Claudine.
Toch vonden we steeds humor in
iedere zin.
Klagen deed ze weinig en alles was
Geboren: 01/11/1950
rap goed.
Overleden: 09/01/2016 De bezoeken van haar man en
kinderen deden haar steeds weer
goed.
De kleinkinderen brachten leven in
huis en Claudine genoot met volle
teugen.
Plots hebben we afscheid moeten
nemen ……
Dag Claudine het gaat je goed.
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De Schouwer Maria
Je kwam bij ons verzonken in
je eigen wereld.
Je leerde ons kennen en
genoot van de kleine dingen.
Je mooie glimlach gaf ons
voldoening.
Je zag dat het goed was … en
nam stap voor stap afscheid.
Slaap zacht Mariette.
Geboren: 24/09/1919
Overleden: 09/01/2016
Van Der Perre Virginie
Je was ooit een levensgenieter.
Maar je wereld werd steeds
kleiner.
Je deur ging langzaam en
zachtjes dicht.
Iedere dag wat verder.
Tot je reis naar het eeuwig licht
Rust zacht Virginie.

Geboren: 20/06/1922
Overleden: 19/01/2016
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Geenens Marcel

Rustig, aangenaam, beleefd zijn
woorden die je erg typeren.
Je dankbaarheid en glimlach
maakten je aanwezigheid in ons
huis zeer waardevol
Geboren: 06/07/1930
Overleden: 21/01/2016
Lambrechts Maria

Wandelen, taartjes eten,
schilderen, zingen en dansen
Dat was Mimi; een fijne
artistieke dame.
We zullen haar missen.
Rust zacht Mimi

Geboren: 29/03/1938
Overleden: 25/01/2016
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In het dagcentrum namen we nog afscheid van Jacques Van
Tricht.
Geboren op 29/04/1938 en op 06/02/2016 van ons
heengegaan.
We hebben je maar kort gekend Jacques. Graag hadden we je
nog horen spelen op je orgel of meer horen vertellen over je
prachtige leven.
Het ga je goed.

Kemps Eduard

Geboren: 26/04/1921
Overleden: 10/02/2016
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn.
Waarom zijn er zoveel dingen.
Die niet te begrijpen zijn.
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Vanderborght Maurice

Vriendschap, dankbaarheid,
Verbondenheid, woorden die
ons immer aan jou zullen
herinneren.
Je was de vader van een
hecht gezin, Maurice
Geboren: 25/03/1936
Overleden: 16/02/2016

Rombauts René

Geboren: 18/09/1933
Overleden: 20/02/2016

Je heb te weinig tijd gehad om
je thuis te voelen bij ons, we
kregen de kans niet om je
goed te leren kennen.
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6. AGENDA

Activiteiten in de zaal voor de maanden
maart en april

Stillaan komt de lente in het vizier.
De eerste bloemetjes laten hun kopje
al zien. ’s Morgens is het al sneller
klaar. We hebben een goed
vooruitzicht.
Ook op gebied van activiteiten gaan
we niet stilzitten.
Het volgende is gepland:
Maart 2016.
Donderdag 3 maart: de vrijwilligers komen ons ondersteunen
bij het praatcafé en we voorzien tijd om paasversiering te
maken. Dit alles is voorzien vanaf 14 uur.
Dinsdag 8 maart: om 11 uur is er een Mariaviering gepland.
Deze gaat zoals steeds door in de kapel.
Donderdag 10 maart: er is een optreden
voorzien om 14 uur. Ik kan nog niet
verklappen wie deze keer gaat zorgen voor
de muzikale namiddag. Je kunt wel al je
benen insmeren zodat we die namiddag weer
eens goed kunnen dansen.
Dinsdag 15 maart: de kleuters komen langs en gaan samen
met de bewoners een activiteit doen. Dit alles start om 14.30
uur in de zaal.
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Donderdag 17 maart: we voorzien een biechtviering om 14
uur. Iedereen is welkom.
Dinsdag 22 maart: we voorzien onze maandelijkse bingo.
Weer gaan we trachten zo snel mogelijk onze bingokaart vol te
krijgen en zo met een prijsje naar huis te gaan.
Donderdag 24 maart: starten we met een reeks misvieringen
rond het paasgebeuren. Vandaag vieren we Witte Donderdag
om 14 uur.
Vrijdag 25 maart: rond 10.30 uur
komen de kleuters paaseitjes rapen
op de middenweg. Als het weer het
toelaat, kunnen we samen met hen
gaan zoeken.
In de namiddag vieren we binnen de katholieke kerk Goede
Vrijdag. Deze viering start om 14 uur.
Zaterdag 26 maart: de Paasviering staat geprogrammeerd om
14 uur.
Dinsdag 29 maart: komen we samen met een aantal bewoners
en genieten van afternoon-tea met een assortiment koekjes.
Zeker de moeite waard om eens langs te komen.
Donderdag 31 maart: Veronique en Kristien voorzien een
namiddag vol opdrachten en vragen rond de lente. Dit start om
14 uur en de winnende ploeg kan met een aangepaste attentie
naar huis gaan.
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April 2016
Donderdag 7 april: de vrijwilligers
uit de buurt komen langs en gaan
samen met ons bloemstukjes
maken. Deze bloemstukjes mogen
de bewoners meenemen naar huis.
Dit alles gaat van start om 14 uur.
Dinsdag 12 april: om 11uur gaat de Mariaviering door in de
kapel.
Donderdag 14 april: de thee en koffie vergezeld van wat
lekkers staat klaar vanaf 14 uur. Kom zeker eens langs.
Dinsdag 19 april: wie als eerste zijn bingokaart vol heeft mag
bingo roepen en sleept zo een prijs in de wacht. We zijn
benieuwd wie deze keer de winnaars zijn.
Donderdag 21 april: we gaan om 14 uur bloemen planten in
bloembakken. Deze kunnen daarna onze terrassen wat kleur
geven.

Donderdag 28 april: het is weer tijd om
onze benen te strekken en te genieten
van heerlijke dansmuziek. Dit kan vanaf
14 uur.
Er is in de zaal dus heel wat gepland,
zodat jullie kunnen uitkijken naar een
aantal fijne namiddagen.
Daarnaast wordt er door de dagbesteding en de verzorging nog
gezorgd voor ontspannende namiddagen in de woning.

28

7. VERS VAN DE FLOORDAM-PERS

Op algemene vraag vindt u hieronder de tekst die Marie-Louise
schreef en voorlas tijdens de Kerstviering.

Beste allen,
Zowel bij de mens als bij dieren is er steeds vreugde bij de
geboorte van nieuw leven. Of je nu gelovig bent of niet, rijk of
arm, jong of oud. Over gans de wereld wordt de wedergeboorte
met Kerstmis herdacht zonder onderscheid van ras.
Meestal gaat dit ook samen met lekker eten. Dat gaat van een
gewone patat naar frieten, kroket, rijst, pasta, een stukje vlees
of vis, een glaasje wijn of gewoon water, een tas koffie of thee,
een dessert of een boterham. Maar, heel veel mensen lijden
honger…
Er wordt heel veel eten weggegooid in de vuilbak. Zelfs geen
dier krijgt wat overschot, behalve enkele katten en duiven.
Zouden we geen eenzame uitnodigen?
De hoofdrol, betekenis, van Kerstmis wordt soms vergeten…
Eenvoud van een geboorte maar dan volgens de christelijke
leer, die van het kindje Jezus. Kerstmis moet vrede brengen
aan de mensen van goede wil, vrede en verzoening in de
huisgezinnen en tussen de volkeren, vrede met jezelf en
vergeving van de oneer ons aangedaan.
Hier in Floordam wensen we mekaar een Zalig Kerstmis, vrede
en verdraagzaamheid, maar vooral dank voor de geboden hulp
van zoveel lieve handen!
De pijp van 2015 is bijna uit. Het nieuwe vuur komt eraan met
2016. Wat zal het worden? Geluk, gezondheid, liefde,
vriendschap, verdriet, een vredespijp zoals bij de indianen?
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Na de lange koude dagen is de lente in het vooruitzicht met
haar mooie bloemen.
De katjes aan de struiken, jonge groene blaadjes aan de
bomen, nederige madeliefjes in het groen. Vogeltjes fluiten om
ter beste en bouwen hun nestje met overblijfsels van takjes en
blaren. Ze wensen een veilig nestje. De fauna wordt vernieuwd
met nieuw leven.
De jeugd floreert! Laten wij hopen dat zij het beter zal doen.
Iedereen hoopt zijn best te doen met de mogelijkheden die ze
hebben. Het zijn maar boze mensen die niet zingen.
We geloven in de mensen van goede wil en volgen de ster die
ons vanuit Betlehem de goede weg moet wijzen.
Al de goede voornemens wensen wij mekaar toe.
Het beste voor 2016 voor jullie allemaal!!!

Marie-Louise Thiebaut,
Melsbroek, 24 december 2015
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De bewoners en zusters op muzikale toer.
Geen enkele operette is zo gekend als “Im Weissen Rössl”,
naar de hand van Ralph Bernatzky,
een meezingoperette, een revue
eigenlijk.
Wij gingen er naar kijken in
Steenokkerzeel
met
enkele
bewoners en zusters. En het was
een echte meevaller.
Vele liedjes zijn gekend; zo ook door één van onze bewoners
want zij neuriede alle melodietjes mee. Andere lieten zich dan
meeslepen door het luchtige en prettige verhaal van de
liefdesperikelen tussen de verschillende personages Leopold
en Josepha, Sigismunt en klaartje, ….
Iedereen heeft er zo van genoten dat we eind februari terug op
stap gaan en deze keer gaan we kijken naar de musical “Fidler
on the roof” in Zaventem.
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Sfeerbeelden uit het dagcentrum, zonder woorden…
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de aan Dagcentrum “De Melde”

Het is er groot en gezellig
Het heeft wel een groot gewellef.
’s Morgens komen we toe met de bus
en geven we mekaar een dikke kus.
Het is er heel goed voor te eten,
zonder alles op te vreten.
Ho heerlijke plek van patekes en frit
en als we geturnd hebben, voelen we ons fit.
Ik ben altijd blij als ik mag komen
en de soep laten ze van tijd eens
overstromen
De dagen gaan er snel voorbij,
zowel voor jou, alsook voor mij
We voelen ons hier zo goed als thuis,
maar ’s avonds gaan we graag naar huis
Oh dagcentrum, blijft u nog lang bestaan
anders weten wij niet waarheen te gaan
(voor en door de bezoekers van het Dagcentrum)
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Een woordje uit woning 75B
Een nieuw jaar is daar; en ook woning 75B is daar. In de
maand juni wonen we 2 jaar in onze nieuwe woningen en nu
zijn we het zo goed als gewoon. We trachten onze bewoners
een bruisende daginvulling te geven, en daar willen we het
volgende over vertellen.
Hierboven in de 75B, zoals we vaak onze woningen benoemen,
hebben we ijverige bewoners die graag een handje toesteken.
Zo hebben we bewoners die graag dagelijks te tafels helpen
afruimen en klaarzetten. Anderzijds hebben we ook een
bewoner die graag de handen uit de mouwen steekt, en onze
poetsvrouwen helpt met poetsen.
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In 75B houden ze ook van leute en pret. Zo hebben we vorig
jaar een modeshow gehouden met kleding uit de jaren 1900.
Enkele van onze collega’s hadden nog hun trouwkleed en
toonden dit met veel fierheid aan onze bewoners. Eén van onze
bewoners droeg een trouwkleed uit 1900 en Denis (van de
catering) was bereid om met haar de catwalk op te lopen.
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Familiedagen en de Nieuwjaarsdrink passeerden de revue,
waar we al zingend op hebben geklonken.
Maar leven in woning 75B is soms ook afscheid nemen van
bewoners. Zo hebben we eind vorig jaar afscheid genomen van
Anny Falsté en Yvonne Lattenist.
In woning 75B zijn er in blok 1 werken aan de gang. Hier wordt
een extra kamer getimmerd waar we weldra een bewoner
mogen verwelkomen.
Maar we kijken ook in de toekomst. Op 24 februari wagen we
ons aan onze eerste pyjamafuif voor bewoners en personeel.
Hoe dit verlopen is, zal je in de wandelgangen wel horen.
De komende periode is het ook Vastenperiode en samen met
onze bewoners zullen we hier op hun maat tijd aan besteden.
Zo kunnen we ons samen voorbereiden op Pasen.
Hieronder nog enkele sfeerbeelden uit woning 75B.
Verjaardagsfeest in 75B
van een bewoner

Sfeer op de gang van 75B
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Met volgende bezinningstekst, die Erika ons bezorgde, willen
we eindigen.
Dementie
Ik moet naar huis
maar de deuren zijn gesloten
Ik heb geen sleutel
moet ik er harder tegen
aanstoten?
Ik moet naar huis
maar ze zeggen dat ik hier
woon.
Kom maar, u bent in de war.
Ik vraag “waar is mijn zoon”.
Ik moet naar huis
de lichten gaan al aan
kom maar, we brengen u
naar bed
ik kijk haar niet begrijpend
aan

Maar ik moet naar huis.
En de deuren blijven dicht!
De zuster trekt mij tegen zich
aan.
En ik? ik kijk hoopvol naar
haar gezicht.

U hoeft niet naar huis
daar is alles al geregeld, ze
weten ervan
u slaapt vannacht bij ons
Ik geloof haar …omdat ik niet
anders kan.

Maar morgen moet ik naar
huis
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8. HET ZOMERUUR

HET ZOMERUUR
GAAT IN OP ZONDAG 27 MAART 2016
OM 2 UUR ’S NACHTS WORDT HET
3 UUR.

HOE GAAN WE DAT IN ORDE BRENGEN?
OP ZATERDAGAVOND 26 MAART
BIJ HET SLAPEN GAAN,
ZETTEN WE ONZE KLOK EEN UUR VOORUIT.
DUS ALS WE SLAPEN GAAN OM 21 UUR
ZETTEN WE ONZE KLOK OF WEKKER
OP 22 UUR.
EN ALLES IS IN ORDE!
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9. DE NATUURGIDS
Dieren onder onze wielen.
Februari 2016 … een klein berichtje in de krant:
- Elke dag rijden we 25.000 dieren dood, jaarlijks 8,8
miljoen!! België heeft het dichtste wegennet van Europa,
een dier dat zich in Vlaanderen verplaatst, komt om de
300 meter een weg tegen.
- De trieste top 10 van de verkeersslachtoffers zijn:
1. de gewone pad
6. de eekhoorn
2. de egel
7. de bunzing
3. de vos
8. het konijn
4. de merel
9. de steenmarter
5. de bruine kikker
10. de houtduif.
Vele andere bekende diersoorten, vullen deze lijst aan, het type
weg, de snelheid en de verkeersdrukte bepalen welke dieren er
sneuvelen.
In de paartijd en op momenten dat jonge dieren het nest
verlaten en uitzwerven, vallen de meeste slachtoffers.
Hoe voorkomen?
Door sensibiliseren, door voorzieningen voor groot wild
om snelwegen te kruisen, door tunnels aan te leggen voor
amfibieën, door foto’s en lijsten te publiceren van de vele
slachtoffers.
Hoe helpen?
De paddenoverzet.
Vanaf eind februari beginnen de padden, bruine kikkers en
salamanders aan hun grote trek naar het water om te paren
voor de voortzetting van de soort. Ze houden daarbij geen
rekening met de autowegen die op hun pad opduiken. Daarom
worden ze geholpen door mensenhanden; vrijwilligers die
letterlijk de handen uit de mouwen steken om de diertjes veilig
over te zetten. Zij moeten wel een hele periode beschikbaar
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zijn, want de trek kan wel van zes tot zeven weken duren. De
weersomstandigheden
spelen
hierin
een
grote
rol;
temperaturen boven de 8 graden, vochtig, liefst regen, bij
voorkeur windstil.
Vooraf worden op plaatsen, waar men bij ondervinding padden
weet trekken, schermen geplaatst vóór de oversteekperiode.
Om de tien meter worden emmers ingegraven, die de padden
opvangen.
’s Morgens worden deze emmers door vrijwilligers naar de
overkant van de weg gedragen en leeggemaakt; de diertjes
zetten dan hun tocht veilig verder naar het water. In één emmer
zitten soms wel 50 krolse padden!!
Het spreekt voor zich dat de natuurverenigingen vaak de
medewerking vragen en krijgen van scholen, die met een klasje
jong geweld deze taken op zich nemen, onder het wakend oog
van juf of meester, terwijl ze ook informatie verzamelen over de
aanwezige diertjes: vooral padden, bruine kikkers of
salamanders; nuttige, onmisbare schakels in de dierenwereld..

We willen dan ook deze vrijwilligers van harte danken, want per
ploeg redden ze tot 2.700 kwakende, glibberige beestjes.
Lea, natuurgids.
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10. 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 het woord aan Theo Vanhoutte
van woning 75B.
Veel leesplezier

Ik ben op 26 november 1924 geboren in Diksmuide. Ik ben daar
naar het College gegaan tot het 4de Grieks-Latijnse en daarna
nog 2 jaar in Veurne. Tot mei heb ik nog 1 jaar sportkot gedaan
(dit was op het einde van de bezetting). Nadien heb ik in
Leuven nog 7 jaar verder gestudeerd als arts. Oorspronkelijk
heb ik vervangingen gedaan als huisarts in Knokke. Ik had daar
mogen blijven, maar het interesseerde mij niet.
Mijn vrouw heb ik leren kennen op het trouwfeest van mijn
oudste zus met haar oudste broer. In 1943 zijn we getrouwd.
Na vervangend huisarts te zijn geweest in Knokke, zijn we naar
Melsbroek verhuisd en ben ik daar een praktijk begonnen
omdat daar nog geen huisarts aanwezig was in het dorp.
Samen met mijn vrouw hebben we 6 kinderen groot gebracht: 3
jongens en 3 meisjes.
Op 28 februari 1999 ben ik in Aalst dringend opgenomen en
ben daardoor beroepshalve gestopt met werken.
In 2012 is mijn echtgenote overleden.
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Ik ben daar nog alleen blijven wonen tot eind 2015.
Ik ben dan een tijdje naar het dagcentrum gegaan en op 9
december 2015 ben ik definitief in Floordam komen wonen.
Bedankt Theo om uw levensverhaal met ons te delen.
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11. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Mijn naam is Viviane Pieters en ik
woon in Steenokkerzeel.
Ik ben getrouwd; heb 3 kinderen en
ook al 4 kleinkindjes.

In 2010 deed onze jongste dochter stage in Floordam en toen ik
haar ging halen in huisje 75, waar ook mijn schoonzus werkt,
zag ik op het prikbord een briefje hangen waar ze een
vrijwilligster vroegen om kleine herstellingen te doen aan de
kleren van de bewoners.
Ik heb mij dan opgegeven en doe dit nu ondertussen al bijna 6
jaar.
Ik vind het ook aangenaam om dit te kunnen doen voor de
bewoners. Het gaat dan van een knoop aanzetten tot het
volledig openmaken van kleren achteraan, zodat de
verzorgenden de bewoner niet teveel moeten belasten met het
aan en uitdoen van de kledij.
Ziezo, nu weten jullie wie ik ben.
Groetjes,

Viviane.
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12. SPORTNIEUWS

SPORT ALGEMEEN

-In het Brusselse hotel Le Plaza zijn Rode
Duivel Kevin De Bruyne en boksster Delfine
Persoon
uitgeroepen
tot
sportman en sportvrouw van het
jaar 2015. De Bruyne haalde
het voor vice-wereldkampioen
discuswerpen Philip Milanov en
wielrenner Greg Van Avermaet. Persoon hield
bij de verkiezing judoka Charline Van Snick en
zeilster Evi Van Acker af.

VOETBAL INTERNATIONAAL

-Marc Wilmots is in Dubai verkozen
tot coach van het jaar. De
bondscoach kreeg de voorkeur op
Luis Enrique (Barcelona) en
Antonio Conte (Italië). Op de
erelijst volgt Wilmots de Italiaan
Carlo Ancelotti (Real Madrid) op.
VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klasse staan we aan de
vooravond van de play-off. Gent,
Brugge en Anderlecht lijken de
grote favorieten. Achter hen volgen
nog drie ploegen die er alles zullen
aan doen om het de favorieten
moeilijk te maken. Wordt vervolgd.

45

VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (2de provinciale A) heeft zich verzekerd van verblijf
in 2de provinciale. Kampioen spelen zit er echter niet meer in.
- Perk (3de provinciale E) zal nog een tandje moeten bijsteken.
Ze bengelen achteraan en degradatie naar 4de provinciale is
nakend.
- Steenokkerzeel (4de provinciale F) zal nog een seizoentje in
vierde moeten vertoeven. Ze bengelen in het midden van het
klassement en zullen volgend jaar voor de titel moeten
strijden.

VELDRIJDEN: BK

- Wout Van Aert heeft in zijn
geboortedorp Lille zijn suprematie
bekroond met zijn allereerste
Belgische titel. Na drie ronden
snelde de 21-jarige crosser al naar
de Belgische driekleur. Het zilver
was voor generatiegenoot Laurens Sweeck. Sven Nijs legde
beslag op de derde plaats.
- Bij de vrouwen maakte Sanne Cant haar favorietenrol waar in
eigen dorp. Voor het zevende
jaar op rij kroonde ze zich tot
nummer 1 van België. Ellen Van
Loy werd tweede, Loes Sels
derde.

VELDRIJDEN: WK

-België
heeft
er
weer
een
wereldkampioen bij. Wout Van Aert
heeft zich in Zolder tot wereldkampioen
veldrijden gekroond. Hij maakte in de
slotfase een achterstand goed op Lars
van der Haar en reed de Nederlander uit
het wiel in de slotronde. Kevin Pauwels klopte Sven Nys en
titelverdediger Mathieu van de Poel voor het brons.
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-Ontgoocheling
echter
voor
Sanne Cant. Ze startte als
absolute
topfavoriete
maar
strandde op de derde plaats. De
Nederlandse Thalita de Jong
won verrassend voor de Franse
Caroline Mani.

BOBSLEE

-De
“Belgian
bullets”
Elfje
Willemsen en Sophie Vercruyssen
hebben zilver veroverd op het EK
bobslee in Sankt Moritz. Ze
moesten enkel het Duitse duo
Schnelderheinze/Drazek voor zich
dulden.

TENNIS

- Novak Djokovic heeft geschiedenis
geschreven in Australië. Hij had in
de finale maar drie sets nodig om
Andy Murray te kloppen. Met zijn
zesde eindzege op de Australian
Open evenaart hij het record van de
Australiër Roy Emerson.

-Bij de vrouwen was het niet de favoriete
Serena Williams maar wel de Duitse
Angelique Kerber die de beste van het
tornooi was. De Duitse versloeg Williams
in drie sets, goed voor haar eerste
grandslamzege.
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13. MENU VOOR DE MAANDEN MAART EN APRIL
datum
dag
ontbijt**

29/02/2016
maandag
* zoet beleg

1/03/2016
dinsdag
smeerkaas

2/03/2016
woensdag
* zoet beleg

3/03/2016
donderdag
banaan

4/03/2016
vrijdag
chocoladereep

5/03/2016
zaterdag
* zoet beleg

6/03/2016
zondag
rozijnenbrood

middagmaal**

bouillonsoep
kippenwit

erwtensoep
droge worsten/
salami
roomijs

preisoep
preskop

groene koolsoep
paté

wortelsoep
brie

kippensoep
krabsla

seldersoep
jonge kaas

koekje

yoghurt

vers fruit

gebak

stoofpotje van
kalkoen

varkenslapje

platte kaas
met fruit
americain

vispannetje
fijne groenten saus

blinde vink

ardeens gebraad

witloofsla

schorseneren

perzik op sap
boomstammetjes
gestoofde boontjes

gegratineerd
bloemkool

gemengde sla

gebakken
aardappelen

puree

frietjes

aardappelen

aardappelen

chocoladepudding

rijstpap

fruityoghurt

griesmeel pudding

suikerwafel

flan caramel

aardappelgratin
fruitcocktail

7/03/2016
maandag
* zoet beleg
tomatensoep
hespenworst
koekje
kaasburger

8/03/2016
dinsdag
jonge kaas
groentesoep
salami
kiwi
gehaktbrood

9/03/2016
woensdag
* zoet beleg
aardappelsoep
smeerkaas
flan caramel
schnitzel

10/03/2016
donderdag
* zoet beleg
preisoep
hesp
chocomousse
konijn met
pruimen

11/03/2016
vrijdag
ontbijtspek
bloemkoolsoep
vleesbrood
yoghurt
fish stick

12/03/2016
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
philadelphia
appel
schnitzel

13/03/2016
zondag
chocoladekoek
minestronesoep
kip curry
gebak
orloff gebraad

wortelpuree

boterbonen

knolselderpuree

spinazie in
room
aardappelen

erwten

aardappelen

andijvie in
roomsaus
puree

perzik op sap

vanillepudding

ligeos

vers fruit

avondmaal**
aardappelen

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

gebakken
aardappelen
appel

frietjes
frisko
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fruitsla

rosti's

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

14/03/2016
maandag
* zoet beleg
groene koolsoep
kaas
peer
elleboogjes in
bolognaise

15/03/2016
dinsdag
platte kaas
erwtensoep
tonijnsla
flan caramel
hutsepot

16/03/2016
woensdag
* zoet beleg
brunoise
kalkoenfilet
koekje
pensen

17/03/2016
donderdag
banaan
uiensoep
salami
yoghurt
stoofvlees

appelmoes
avondmaal**

18/03/2016
vrijdag
chocoladereep
schorsenerensoep
hesp
roomijs
vis

20/03/2016
zondag
croissant
bouillonsoep
paté
gebak
ballekes in
tomatensaus

gestoofde
prei

19/03/2016
zaterdag
* zoet beleg
preisoep
vleessla
vers fruit
gemarineerde
kipfilet
courgette in
provencaalse saus

vanillepudding

koekje

gebakken
aardappelen
rijstpap

datum
dag

21/03/2016
maandag

22/03/2016
dinsdag

23/03/2016
woensdag

24/03/2016
donderdag

25/03/2016
vrijdag

26/03/2016
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
groentesoep

platte kaas
tomatensoep

* zoet beleg
seldersoep

banaan
kippensoep

chocoladereep
andijviesoep

* zoet beleg
minestrone

middagmaal**

kippenwit
yoghurt
gegratineerde
macaroni
met kaas
en hesp

hespenworst
vers fruit
kalkoenlapje

zalmsalade
appel / kiwi
worst

kip curry
koekje
vol-au-vent

eiersalade
fruit
zalm
met garnalensaus

abdijkaas
koekje
steak

spruiten

bloemkool in
witte saus

slaatje

aardappelen

aardappelen

frietjes

vers fruit

rijstpap

chocolade pudding

frietjes
appelsien

puree
fruitcocktail

aardappelen
yoghurt

puree
koekje

27/03/2016
zondag
croissant +
paaschocolade
aspergesoep
met gerookte zalm
tonijnsla
gebak
kip
champignonsaus

boontjes

gestoofd witloof

preistoemp

kroketten

yoghurt

fruit

gebakken
aardappelen
koekje

avondmaal**

koekje
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datum
dag
ontbijt**

28/03/2016
maandag
* zoet beleg
aardappelsoep

29/03/2016
dinsdag
smeerkaas
wortelsoep

30/03/2016
woensdag
eitje
knolseldersoep

31/03/2016
donderdag
* zoet beleg
kippensoep

1/04/2016
vrijdag
chocoladereep
courgettesoep

2/04/2016
zaterdag
* zoet beleg
groene seldersoep

middagmaal**

hespenworst
fruit
kaasburger

paté
banaan
balletjes in
provencaalsesaus

preskop
koekje
kippenborst
in currysaus
met ananas

americain
fruityoghurt
varkensgebraad
mosterdsaus

vleesbrood
roomijs
gepaneerd
vislapje

jonge kaas
fruit op sap
kalkoenrolade

3/04/2016
zondag
chocoladekoek
tomatensoep
met kruidenkaas
camenbert
gebak
koninginnehapje

avondmaal**

gestoofde prei
aardappelen

aardappelen

slaatje
friet

venkel
puree

erwten en wortelen
aardappelen

gemengde sla
kroketten

koekje

yoghurt

gebakken
aardappelen
chocomousse

flan caramel

koekje

milkshake

vers fruit

4/04/2016
maandag
banaan
preisoep
kaas
cornetto
cordon bleu

5/04/2016
dinsdag
ontbijtspek
aardappelsoep
salami
koekje
blinde vink

6/04/2016
woensdag
smeerkaas
komkommersoep
hesp
vers fruit
witloofrolletje

7/04/2016
donderdag
* zoet beleg
ajuinsoep
hespenworst
perzik op sap
hamburger
champignonsaus

8/04/2016
vrijdag
* zoet beleg
minestrone
brie
roomijs
visfilet
vissaus

9/04/2016
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
paté
appel in de oven
ballekes met
witte selder

10/04/2016
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep
kip andalouse
gebak
gebraad

schorseneren in
roomsaus
aardappelen

groentenratatouille
aardappelen

puree

sla met bloemkool
kroketten

fruitcocktail

Yoghurt

vanillepudding

flan caramel

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**
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gemengde sla
gebakken
aardappelen
chocomousse

tomatensaus
puree
koekje

komkommer sla
koude aardappelen

koekje

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

11/04/2016
maandag
* zoet beleg
preisoep
hespenworst
perzik op sap
wortelstoemp
met spek

avondmaal**
fruityoghurt
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

18/04/2016
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kaas
peer
blinde vink
vleesjussaus
spruiten

aardappelen
koekje

12/04/2016
dinsdag
spiegelei
aspergesoep
salami
koekje
vleesbrood

13/04/2016
woensdag
smeerkaas
juliennesoep
americain
yoghurt
kalkoenrollade

14/04/2016
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
abdijkaas
koekje
goulash

15/04/2016
vrijdag
* zoet beleg
seldersoep
vleessla
roomijs
gebakken visfilet

16/04/2016
zaterdag
* zoet beleg
minestrone
kip curry
suikerwafel
hamburger
vleesjus

17/04/2016
zondag
croissants
knolseldersoep
hespenworst
gebak
kip

frietjes
vers fruit

gebakken witloof
puree
flan caramel

gestoofde wortelen
aardappelen
peren op sap

sinaasappelsaus
kroketten
rijstpap

slaatje

22/04/2016
vrijdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
roomijs
fish sticks
tartaarsaus
wortelstoemp

23/04/2016
zaterdag
* zoet beleg
ajuinsoep
americain
fruit op sap
schnitzel
pepersaus
gebakken witloof

24/04/2016
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep
vleesbrood
appel
kalkoenrolade
met vleesjussaus
boontjes met
mayonaise

frietjes
koekje

tartaarsaus
vanillepudding

aardappelen
fruit

aardappelen
koekje

gestoofde boontjes
appelmoes
aardappelen
rosty's
vanillepudding
verse kaas met fruit
19/04/2016
dinsdag
chocolade
komkommersoep
salami
chocomousse
braadworst
witte kool
in roomsaus
aardappelen
banaan

20/04/2016
woensdag
ontbijtspek
ministrone
eiersalade
koekje
kipfilet
met currysaus
perzikken

21/04/2016
donderdag
* zoet beleg
kippensoep
kippenwit
yoghurt
rosbief

gebakken
aardappelen
wafel
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datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

25/04/2016
maandag
chocoladereep
aspergesoep

26/04/2016
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep

27/04/2016
woensdag
* zoet beleg
groentesoep

28/04/2016
donderdag
* zoet beleg
brunoisesoep

29/04/2016
vrijdag
smeerkaas
bouillonsoep

30/04/2016
zaterdag
*zoet beleg
tomatensoep

1/05/2016
zondag
sandwiches
witloofsoep

kip curry
vers fruit

platte kaas met
radijsjes
wafel

geperste kop
koekje

kaas
chocomousse

americain
fruityoghurt

hesp
caré confituur

boerenpaté
gebak

witte en zwarte
pensen

hamburger
champignonsaus

visfilet
tartaarsaus

ballekes
met krieken

gebraad
peperroomsaus

appelmoes

sla

preistoemp

aardappelen
***
rijstpap

frietjes
***
roomijs

***
banaan

chipolatta
vleesjussaus
avondmaal**

gegratineerde
macaroni
met hesp en kaas

bloemkool
aardappelen
***
flan caramel

***
vers fruit

gemengde sla
rosti
aardappelen
***
yoghurt

***
chocolade reep

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!!
* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
** kan mogelijk sporen bevatten van: Gluten, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, noten, selder, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine en weekdieren.
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14. HERSENSPINSELS
Vorige opdracht : Sneeuwmandoolhof :
Sommige bewoners waren de doolhof aan het invullen terwijl er
sneeuwvlokjes door de lucht dwarrelden. Wij zaten lekker
binnen maar buiten was het erg koud. José Vervondel (W67)
mag daarbij ook nog genieten van een stukje lekker chocolade
als winnares van de hersenspinsels. Proficiat José!

NIEUWE OPDRACHT: Woordtrap: Vul de juiste woorden in,
je gebruikt de letters van het vorige woord en telkens wordt
er 1 letter toegevoegd.
1
2
3
4
5
6
7
1 overvloedig
2 rein
3 luizenei
4 verbouwen
5 verhoging in een schouwburg waarop gespeeld wordt
6 meer dan één podium
7 zonnetje tussen 21 maart en 20 juni

Breng de oplossing ten laatste binnen op vrijdag 5 april
2016 bij Trees en Ilse.
53

“Ons Huisklokje
Huisblad van het woonzorgcentrum
FLOORDAM
VZW GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

1820 MELSBROEK - Vanheylenstraat 71
Jaargang 2016 nr. 2 maart - april
Uitsluitend voor intern gebruik

54

