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1. VOORWOORD

Nog enkele maanden en dan zal het
tien jaar geleden zijn dat we het
woonzorgcentrum Floordam in gebruik
namen. “We”, dat zijn dan de “anciens”
en mijn voorganger Luc Kuylen.
Het was niet evident om er destijds voor te kiezen om
kleinschalig te bouwen. Woningen van 12-16 bewoners
schrikken veel directies nog steeds af, hetzij om financiële
redenen, hetzij omdat het personeel het niet zou aankunnen.
Niet meneer Kuylen dus, die reeds van bij de eeuwwisseling
met deze plannen bezig was.
Uiteraard heeft kleinschaligheid zijn kost, maar de meerwaarde
zie ik elke dag: gezellige livings, rustige leefomgeving, meer
betrokken personeel; als ik nu opnieuw zou moeten kiezen, ik
zou het niet anders doen!
Na tien jaar beginnen ook de eerste renovaties zich op te
dringen. We pakten reeds enkele livings aan en voorzagen ze
van een nieuw kleurtje. De tuinen van woningen 63-65 en 67-69
worden in mei voorzien van een nieuwe grasmat en de
plafondtegels van woningen 73-79 die erg te lijden hadden
onder de nieuwbouw, werden ook reeds besteld.
De komende jaren zetten we deze investeringen door, zodat
Floordam een gezellige thuis blijft.
Veel leesplezier!
Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Meimaand – Mariamaand
Vroegere jaren werd bij de geboorte van onze
meisjes de naam Maria toegevoegd en werden ze
genoemd naar Onze Lieve Vrouw (Marie Anne,
Marie Jeanne, Marie Christine, Marie Claire, Marie
Louise, Marie Helene, Marie Jozefa). De maand
mei wordt de Mariamaand genoemd en volledig
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw .
“Viert Moeder – Fêter Marie”, wordt dezer dagen
commercieel uitgebuit.
Tegenwoordig wordt “Maria” als te ouderwets bestempeld,
nochtans blijft Maria de naam van de meeste moeders. Als een
kind zich niet lekker voelt gaat het terug naar moeder, die troost
en genezing brengt. Zelfs volwassenen roepen de naam Maria,
op bedevaart naar Oostakker, Banneux, Scherpenheuvel,
Lourdes, …
Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men steeds Maria
tegen. Dit zijn de talrijke kapelletjes in Vlaanderen. Met
rozenhoedje of paternoster wordt er praktisch niet meer
gebeden, tenzij sporadisch. Het lof op zondagnamiddag met
bijhorend rozenhoedje werd door onze clerus afgeschaft. In de
huiskring werd het Wees Gegroet Maria vervangen door de TV.
Dat jonge moeders de naam Maria vervangen door Kim, An of
Els ligt bij ons zelve. De film- en sportwereld en de invloed van
exotische vakantiebestemmingen heeft een grote invloed op de
keuze van namen.
Alles leeft, niettegenstaande de recente ellende en boosheid, is
en blijft Mei de maand van lente en jong leven en hebben we
hoop op de toekomst.
Marie-Louise Thiebaut.
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3. KLOKKENLUIDER
MOEDER MARIA

Bid eens een Wees Gegroet voor de mensen in je woning, voor
de mensen en kinderen in je familie en vriendenkring, voor het
personeel in huis. Zo zijn we één en verbonden met elkaar, in
de liefde van Maria.
De meiklokjes zo zuiver en rein,
de vogels die hun nesten bouwen,
de akkergrond die nieuw leven geeft:
alles ademt leven, zo kwetsbaar en breekbaar aan de mens
gelijk.
Her en der, in een kapel, in een muurnis,
naast de voordeur, aan een boom,
prijkt een Mariabeeld:
het stille teken van hoop en geloof,
van ontmoeting en verbondenheid,
van mensen die onderhouden,
van mensen die even halt houden,
van mensen die zich laten dragen
door het ongrijpbare, door het mysterieuze,
door goddelijke verwevenheid.
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De meimaand, de Mariamaand,
de genen der Vlamen,
in weer en wind door mensen bezocht,
dat ene beeld, zo vertrouwd.
JUNI
Juni is de maand van het heilig Hart
van Jezus. Toen we nog kind waren,
was het de vaste gewoonte om in de
maand juni met de Bond van heilig
Hart te bidden en te vieren. Voor velen
onder
ons
is
dit
Jezusbeeld
‘jeugdsentiment’.
Het heilig Hart van Jezus is in deze
dagen veeleer een uitnodiging om met
een liefdevol hart tussen de mensen te
staan. ‘Laat je hart zien’, ‘Wees goed
van hart’, ‘Een zacht en nederig hart’
hebben. Er zijn zovele uitdrukkingen
waarin het hart een plaats heeft, maar
allen zeggen ze hetzelfde: ‘Wees
mens met de mensen’.
De junimaand nodigt ons uit om als hart-elijke mensen bij
elkaar te zijn. Ons heilig hart laten zien en voelen is dezer
dagen elkaar met liefde en zorg omringen.
Jezus,
geef ons een hart voor mensen,
geef ons een hart dat liefde en zorg laat voelen,
geef ons een hart dat huilen mag,
geef ons een hart dat lachen kan,
geef ons een hart dat vertrouwen kan
in de goedheid van onze naasten.
Amen.
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VIEREN IN DE KOMENDE TIJD

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.
Al enkele weken vieren we op zaterdag om 14u30 eucharistie in
de kapel en niet langer in woning 65. Zowel de bewoners als
het personeel voelen zich er goed bij. Dankzij de vrijwilligers
van buitenaf heeft iedereen de kans en de mogelijkheid om aan
te sluiten.

Maandag 2 mei om 14 uur is er een
bedevaart in Floordam. Biddend en
zingend gaan we naar de Boskapel
in Floordambos. Deze bedevaart zal
maar plaatsvinden als het goed weer
is hé. We brengen eieren naar de
Arme Klaren! Doen, zei Capoen!

Donderdag 5 mei viert de kerk Onze Heer Hemelvaart. Op deze
dag vieren we ons geloof dat onze levensweg ons leidt naar
een hemelse thuishaven, eens voorgoed. Intussen willen we
hier in Floordam voor en met elkaar reeds een beetje hemel op
aarde zijn.
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Donderdag 19 mei gaan we met enkele van onze bewoners op
bedevaart naar Scherpenheuvel, waar we om 15 uur
eucharistie vieren. Ten gepaste tijde zullen we in alle woningen
gebedsintenties komen ophalen. Zo zijn we met zijn allen één
en verbonden in de Basiliek van Scherpenheuvel.
Dinsdag 10 mei en dinsdag 14 juni is er om 11 uur ( dus niet
11u15) Maria-viering in de kapel van de Zusters.
WIE HELPT MEE?
Familie en vrienden van onze bewoners te Floordam zijn van
harte welkom om letterlijk ‘een handje toe te steken’, tijdens
onze religieuze activiteiten. Vooral voor onze bedevaart op 2
mei aanstaande zoeken we nog medewerkers. Wil je meedoen,
welkom om 13u30 in het middencentrum.

DE GOEDE WEEK WAS GOED!
Dank aan alle mensen die
mee de Goede Week beleefd
hebben in het vieren van de
liturgie.
Dank
aan
het
personeel
dat
mee
de
logistiek ondersteund heeft.
Als kwetsbare mensen lieten we ons hart zuiveren tijdens de
biechtviering en gaf de Heer ons kracht doorheen de zalving
met de ‘Olie der zieken’.
Met gewijde palmtakjes hebben we Jezus welkom geheten in
ons leven en in Floordam.
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Met Witte Donderdag werden we uitgenodigd om het breken en
delen van de eucharistie voelbaar te maken in het leven van
elke dag, in onze woning, aan tafel. Door er brekend en delend
‘voedsel van liefde’ te zijn voor elkaar.
Goede vrijdag was een moment om stil te staan bij het lijden
van Jezus en de mensen. Er was een voelbare verbondenheid
met de slachtoffers van de aanslagen te Zaventem en
Maalbeek.
Op zaterdag vierden we Pasen.
De wijding van vuur en licht
vertelt ons: ‘De duisternis heeft
niet het laatste woord, wel het
LICHT.’
De wijding van het water vertelt
ons dat een mens meer nog dan
dorst naar water, dorst heeft naar
liefde en nabijheid.
Met het hernieuwen van onze doopbeloften willen we Jezus tot
leven brengen in deze tijd.
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4. DE TIJD VAN HET JAAR

Van lente en zomer
De bomen ontwaken
uit hun naakte
bestaan,
botjes ontluiken door
zonnestralen,
bloemen dansen hun
vreugde uit.

Lente is een feest voor de natuur,
het wekt stralende gezichten op.
Lente geeft een start en alles wordt weer vrolijk.
Lente is de minnaar, de schoonheid van een barre winter.

We wachten allemaal op de
zomer, zon, zand en zee.
Het is fijn in de zomer, lach
maar lekker met ons mee.
Waar wachten we nog op,
de zon schijnt her en der,
De zomer brengt ons blije
mensen der en her.
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN

MEI

02
05
08
08
09
10
10
11
12
16
16
17
17
19
20
22
23
24
26
27
28
28
29
29
30
30

Fontaines Rosa
Delforge Denis
Claessens Elke
Van Roosendael Krista
Vanoijenbrugge Yvonne
Vanuytrecht Roger
Luyckx Danny
Van Veer Marcel
Devos Martine
Devos Albert
Nackaerts Ilse
Donies Renilde
Van Overbeke Martien
Opbrouck Elke
Van Haezendonck Jeanne
Brion Francois
Zr. Verheyen Carolina
Deneyer Jan
Pardon Anna
Selderslaghs Liezl
Tirry Margaretha
Tielemans Lief
De Becker Sabrina
Ceuleers Wendy
Van Ende Maria
Lafontaine Gabrielle
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Pastorale werkster
Team catering
Team 73/75
Team dagverzorging
67/08
65/15
Team therapeuten
Dagverzorging
Team 63/65
75/11
Team therapeuten
Team 75B
Team 67/69
Team therapeuten
69/05
75B 29
79/04
Dagverzorging
75B11
Team 77/79
63/05
Team dagbesteding
Team mobiele equipe
Team 67/69
75/04
73/07

JUNI

02
02
04
05
06
08
13
13
15
17
17
17
19
20
21
26
26
26
28
29

Peeters Maria
Zr. Schyvens Martha
Wijns Albertine
Vanhoof Lut
Vekemans Jan
Schrijvers Erika
Leeman Christiane
Geets Rosa
De Putter Robert
Zr. De Maeyer Clementina
Hendrickx Maria
Lemenu Simonne
Wellens Marleen
Ngo Nsock Rebecca
Asomaning Hannah
Paps Maria
Meziane Hasnae
Riviera Christina
Notredame Maria
De Laet Finlay
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73/06
79/10
Dagverzorging
Team 67/69
Dagverzorging
Team 75B
Dagverzorging
69/13
75B 10
79/07
75/05
77/07
Team 73/75
Team 77/79
Team 73/75
77/04
Team 75B
Team 67/69
Team administratie
Team 77/79

SPECIALE GEBEURTENISSEN
Doopsel
Op 21 mei 2016 wordt Lyana het
dochtertje van Evi Verboomen en het
kleindochtertje van Maria Lesage,
allebei
werkzaam
in
het
dagverzorgingscentrum, gedoopt. Wij
wensen hen een stralende dag toe.

Communie/Lentefeest.
Briek Vankeerberghen, zoon van Ilse Nackaerts
therapeuten), doet op 7 mei zijn Vormsel.

(team

Jonathan Verstraeten, zoon van Christina Rivera (team 67/69),
doet op 4 juni zijn Vormsel.

Geboorte.

Op 10 april 2016 is Assia, het
dochtertje van Jamila Meziane,
werkzaam in woning 75B,
geboren.
Wij wensen Jamila en haar
dochtertje mooie momenten
toe.
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WELKOM IN FLOORDAM
Van den Berghe Bernadette

Woonplaats: Mechelen
Geboren: 03/04/1935
Woning: 75B 20

Vandermeulen Louis

Woonplaats: Kontich
Geboren: 19/11/1934
Woning: 73/14

Vranckx Sylvia

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 24/05/1946
Woning: 63/11
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Servranckx Clementine

Ghys Marc

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 31/12/1927
Woning: 77/08

Woonplaats: Brussel
Geboren: 02/03/1931
Woning: 65/02

Christyn Gravin de
Ribaucourt Marguèrite

Woonplaats: Perk
Geboren: 14/02/1925
Woning: 75B 00
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Gelders Ferdinand

Moreel Suzanne

Woonplaats: Peutie
Geboren: 21/07/1928
Woning: 67/15

Woonplaats: Peutie
Geboren: 07/02/1929
Woning: 67/15
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Leonard Lucien

Het leven heeft mij dag na dag heel
duidelijk laten blijken, dat de
mensen om je heen …je een fijn
gevoel kunnen geven.
Ik was een man van weinig
woorden, Yvette mijn vrouw kende
mij goed en wist dit allemaal.
Nu kon ik niet meer, mijn lichaam
was verzwakt, de pijn werd iets
teveel.
Ik ga nu maar en laat je nu.
Wees sterk en ooit zien wij elkaar
weer.
Geboren: 03/01/1932
Overleden: 22/02/2016
Beeckman Marie-Theresia
Marie-Therese,
Je genoot van de stilte en de
rust op je kamer. Toch vonden
we het fijn als we een
glimlacht op je gezicht konden
toveren met kleine attenties.

Geboren: 16/04/1922
Overleden: 24/02/2016
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Van Hamme Rosa

Rosa,
Één van de laatste foto’s die we
van je maakten, vertelde zoveel
meer dan woorden …. je voelde
je echt thuis.

Geboren: 11/08/1932
Overleden: 08/03/2016

Verplancke Simonne
Steeds tevreden, zeer dankbaar
en met een mooie glimlach.
Hele verhalen op zen Vlaanders
vertelde ze met fonkelende ogen,
waar we nog iets uit geleerd
hebben.
Simonne was een stille genieter
en hield van gezelschap.
Op zaterdag 19 maart is ze
zachtjes ingeslapen.
We wensen de familie veel
sterkte toe.
Geboren: 07/09/1921
Overleden: 19/03/2016
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André Pepermans

Geboren: 03/08/1940
Overleden: 15/03/2016

André, je was een stille
aanwezige
hier
in
het
dagcentrum.
Het was mooi om te zien wat een
mooie vriendschappen je hier
hebt opgebouwd.
Je was een man met een heel
mooie uitstraling en je droeg je
pijn heel dapper.
We wensen de familie veel
sterkte toe.

Christyn Gravin de
Ribaucourt Marguérite

Geboren: 14/02/1925
Overleden: 16/04/2016

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zij in een ander weten
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
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De Doncker Anna

Geboren: 30/06/1933
Overleden: 18/04/2016

Verhalen vertellen deed je als de
beste
Een handje helpen daar kon je
niet aan weerstaan.
De wandelingen deden je keer op
keer deugd.
Je stralende glimlach sprak
boekdelen.
Je wereld werd kleiner, de onrust
nam toe.
Nu heb je losgelaten … omringd
door je familie heb je de rust
gevonden.

Somers Suzanne

Als je kon zingen en dansen was
je er altijd bij, een gezellige
namiddag, een babbel met Annie
maakte je blij.

Geboren: 31/03/1927
Overleden: 24/04/2016
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VRIJWILLIGERS gezocht!

Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan ben je bij
dagcentrum De Melde aan het juiste adres. Wij zoeken
vrijwilligers om SAMEN met onze bezoekers leuke dingen te
doen. Bijvoorbeeld:
 koken
 bakken
 koffie drinken
 tuinieren
 wandelen
 fietsen
 kaarten
 gezelschapsspel spelen
 babbelen
 voorlezen
 licht huishoudelijk werk doen
 en zo veel meer…
Spring eens binnen, kijk op onze facebookpagina De Melde, bel
02/752.91.36 of mail naar dagverzorging@floordam.be
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6. AGENDA
Activiteiten in de maanden
mei en juni

Mei 2016.
Maandag 02 mei: met een aantal
bewoners gaan we op bedevaart
naar de boskapel. Onderweg
houden we regelmatig halt voor een
gebedje en al zingend trekken we
dan verder. Aan de kapel voorziet
Piet nog een korte viering. Daarna
genieten we van een hapje en een
drankje.
We vertrekken om 14 uur. Voor deze activiteit hebben we nog
heel wat helpende handen nodig. Indien je interesse hebt, geef
dan gerust een seintje aan de dienst dagbesteding.

Dinsdag 03 mei: gaan we onze stembanden nog eens testen
en dit vanaf 14 uur. Zing je graag kom dan zeker langs!

Dinsdag 10 mei: om 11 uur
voorzien we een Mariaviering
in de kapel. Daarna om 14 uur
kan je komen genieten van een
taartenbuffet in de cafetaria
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Dinsdag 17 mei: voorzien we een
optreden in de zaal.
Jullie kunnen genieten van
heerlijke muziek, en wie wilt kan
een dansje plaatsen en dit om 14
uur.

Donderdag 19 mei: gaan we met op voorhand afgesproken
bewoners op bedevaart naar Scherpenheuvel. We vertrekken
rond 10 uur en zijn hopelijk terug tussen 17 en 18 uur. Ginder
gaan we eerst iets lekkers eten om daarna te genieten van
Scherpenheuvel.
We sluiten deze bedevaart af met uiteraard een viering in de
Mariakapel. Daarna zal het tijd zijn om terug huiswaarts te
keren.

Dinsdag 24 mei: komen de kleuters langs en gaan samen met
de bewoners van woningen 63/65 iets doen. Dit vanaf 14.30
uur.

Donderdag 26 mei: gaat de maandelijkse dansnamiddag door
en dit vanaf 14 uur. Smeer jullie benen al maar in!

Dinsdag 31 mei: de bingo kaarten worden klaargelegd tegen
14 uur, zodat we 3 spelletjes kunnen spelen en hopelijk een
aantal bewoners tevreden huiswaarts keren.
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Juni 2016.
Donderdag 02 juni: komen de vrijwilligers langs voor het
praatcafé. Met een paar bewoners gaan we ook bloemschikken
en dit vanaf 14 uur.

Dinsdag 07 juni: komt het koor
terug samen voor het zingen van
een aantal bekende liederen uit
onze zangboekjes. Kom maar
gerust langs vanaf 14 uur.

Donderdag 09 juni: nodigen we jullie uit voor een afternoon
tea moment. Wij voorzien iets lekkers met een drankje; hopelijk
is het zonnetje van de partij en kunnen we buiten genieten van
deze traktatie.

Dinsdag 14 juni: gaat de Mariaviering door om 11 uur in de
kapel. In de namiddag komen de kleuters langs in de woningen
van Renilde.

Donderdag 16 juni: wordt er gezorgd voor een muzikale
namiddag en dit vanaf 14 uur.

Dinsdag 21 juni: vandaag start de zomer en wij gaan jullie
kennis over dit seizoen eens testen. We starten om 14 uur en
hopelijk kan je met de prijs naar huis.
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Donderdag 23 juni: als het weer het toelaat
voorzien we een wandelzoektocht samen
met de bezoekers van het dagcentrum.
Verdere info volgt nog.

Dinsdag 28 juni: de liefhebbers van bingo kunnen vandaag
hun hartje weer ophalen. We starten om 14 uur.

Donderdag 30 juni: we sluiten de maand af met een
dansnamiddag. De swingende muziek zal klinken in de zaal
vanaf 14 uur.
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7. VERS VAN DE FLOORDAM-PERS

Verjaardagen vieren, de
creativiteit van onze
voorleesvrijwilligster, bakken,
sporten, …. Voor ieder wat
wils in dagcentrum De Melde
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Het reilen en zeilen in woning 77/79

We zijn bijna in de helft van het jaar en we kunnen met fierheid
zeggen dat er toch al heel wat is gebeurd in onze woningen.
In januari gingen we van
start met een ontbijtbuffet.
Notenbrood met rozijntjes,
chocoladebrood,
keizerbroodjes en
sandwiches met allerlei
beleg en niet te vergeten
spek met eieren.
Iedereen werd verwend en
heeft ervan genoten; ook
het personeel.
Er was ook de nieuwjaarsreceptie voor familie, medezusters,
zusters, bewoners en personeel. Dit jaar waren heel wat
collega’s hard in de weer met het bereiden van een dessert. Tot
grote ergernis van manlief en kinderen werden al die
lekkernijen meegebracht en vormden ze een kleurrijk
dessertenbuffet.
Sofie las als grootste kapoen haar nieuwjaarsbrief voor …. en
dan werd er getoast op 2016. Het personeel bracht nog een
kleine dansmedley en daarna smullen en proeven van al het
lekkers!
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Driekoningenfeest met een solozang van Sofie ‘van cher ami tot
in de knie’ en ook niet te vergeten de cupcakes met de boon.

Af en toe een stamineetje in de woning heeft altijd succes.
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Het oud paardenspel
spelen, kaarten,
Rummicub … zijn ook de
gepaste activiteit waar
sommige bewoners en
zusters echt in opgaan.
Ook bingo spelen is
steeds een succes

Een hoedenshow met hoedjes van
vroeger …. zelfs de hoedjes van Woinke
Turck (oudste bewoonster van België)
werden gepast.
Regelmatig wordt er
geturnd onder leiding
van Luc. Zelfs de
kleutertjes zijn eens
komen meedoen en
dat was ambiance!

Met een paar bewoners en zusters gingen we naar de operette
‘Het witte paard’ en de musical ‘Fidler on the roof’ kijken. Een
activiteit waar nog lang werd over nagepraat.
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Maandelijks is onze creanamiddag waar we samen met
bewoners, zusters en familie knutselen. Zo maakten we een
nostalgisch muziekdoosje met primaballerina, bloemschikken
bij de buren, paasboom en een nieuwe bloemenbak.

Sofie vierde haar 40ste
verjaardag
samen
met
collega’s, bewoners en
zusters. Ze trakteerde ons
allemaal op een gezellig
tepanyaki etentje en als
toetjes een quizje.
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Carnaval zagen we dit jaar
groots.
Bewoners, zusters, personeel
en hun kids, familie … verkleed
als piraat en kapitein maar ook
boerinnetjes, prinsessen, K3,
soldaat, Frozen prinses, Sister
Act, Flamingodanseres, een
ijsbeer, een kasteelvrouw, een
Tirools meisje, …

Samen met zijn allen
hebben we de
‘Lekkerbekschuit’ van
kapitein Luc uit de nood
geholpen. Er werd
gelachten, genoten,
gespeeld, gezongen en
gedanst … een echt
carnavalsfeest!
Met als afsluiter een
pannenkoekenfestijn!
Alle jarigen zetten we in de
schijnwerper maar … eentje kreeg
een verrassingsfeest …Zuster Clara
werd 80!!! en dit konden we toch
niet laten passeren. Ze heeft zich
als 80 jarige moeten bewijzen.
Ze werd uitgedaagd om een aantal
spelletjes te spelen door een 20
jarige (Kinda), 30 jarige (Liesbet), 40
jarige (Sofie), 50 jarige (Luc), 60
jarige (zuster Tina) en 70 jarige
(Godelieve).
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Dikke proficiat Clara, we weten dat je het niet altijd makkelijk
hebt met ons 😉 als we ons maar kunnen amuseren hé !! 😄
En dan kregen we allemaal lentekriebels. We begonnen aan de
schoonmaak in onze woningen en zo gingen Zr. Ludwinne en
Lucia op stap om de tafels op te fleuren met nieuwe
tafeldoeken. Ingrid begon al stilletjes aan de bloembakken te
vullen.

Soms zijn er ook van die bakmomenten en dan maken we
smoutebollen, pannenkoeken, boding of zandkoekjes.
Reminisceren of verhalen vertellen over vroeger komt ook elke
maand aan de beurt. Onderwerpen als de grote schoonmaak,
dialecten, huisdieren passeerden al de revue. Er komen dan
triggers bij te pas en zo heeft Fons, de hond van Martine de
harten veroverd van vele bewoners en zusters. En de Fons
voelt zich al goed thuis!
Muziek, dans en zingen zijn erg geliefd zeker in woning 77.
Voor de volgende maanden hebben we al veel op het
programma staan. Mijn en jouw talenten en kwaliteiten maken
ons als team sterk en daar kunnen onze bewoners, zusters en
families, maar ook wijzelf van genieten.
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8. DE NATUURGIDS

Vogels in onze tuinen.

Naar jaarlijkse gewoonte werden in het weekend van 16 en 17
januari 2016 de vogels geteld die in onze tuinen leven en in de
winter rond de woningen op zoek zijn naar voedsel.
Onder het motto: ”Vogels voeren en beloeren”, telden 15.696
burgers in 11.056 tuinen, een totaal van 308.000 vogels.
De zachte winter, het aanbod aan voedsel, de inrichting van de
tuin, het zijn factoren die de jaarlijkse telling beïnvloeden.
Elk jaar wordt dan uitgekeken naar de resultaten van de telling.
Welke vogel komt het meest voor? Wie is de winnaar?
Hier volgt de uitslag zoals Natuurpunt het publiceerde:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de Huismus
de Koolmees
de Vink
de Merel
de Pimpelmees
de Kauw
de Houtduif
de Turkse tortel
de Ekster
de Spreeuw

42.000
39.000
38.000
30.000
30.000
28.000
24.000
23.000
15.000
13.000

1 de Huismus

2 de Koolmees

3 de Vink
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De winnaar … Onze Huismus!!
Sinds mensenheugenis is de Huismus nauw verbonden met de
mens, op de boerenbuiten, maar ook in de stad.
Nochtans heeft de moderne maatschappij een hoge tol geëist in
de mussenwereld. Studies wijzen aan dat er rond 1970 nog
1.000.000 broedparen waren in Vlaanderen. In 1985, 15 jaren
later was dit gehalveerd; 500.000!!
Niet alleen in Vlaanderen, maar over gans Europa stelt men
een grote achteruitgang vast.
Mussen zijn zaad- en insecteneters, vooral granen vallen in de
smaak. Onze akkers worden nu meestal gebruikt om maïs te
telen, grootschalig met geen eetbare restzaden na de oogst.
Door het overvloedig gebruik van sproeistoffen vinden ze ook
minder larven, vliegen, kevers, …
In de steden volgden de mussen vroeger het spoor van de
bakker die met paard en kar brood aan huis bestelde. Het
paard morste bij het eten van zijn graanmaaltijd uit de
paardenzak, én, de onverteerde zaden in de paardenvijgen
waren voor de mussen. Koning auto heeft én het paard én de
mussen verdreven.
Nu schuimen Huismussen op parkings alle auto’s af op zoek
naar insecten die zich te pletter vlogen tegen de radiator.
Zijn er nog mussen in Floordam?
Komen er meesjes snoepen van de vetbollen in de winter?
Herken je de Merel? De Ekster?
Geniet beste lezer in deze lentemaanden van al die
gevleugelde vrienden in Gods mooie natuur!
Uw natuurgids
Léa
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9. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Ik ben Ingrid Baeyens en woon
samen met mijn man Ludo in
Zaventem.
Mijn dochter leeft ondertussen
op eigen benen en heeft het
geluk gevonden in Gent.
De Melde heb ik leren kennen door mijn vader, Jef Baeyens,
die op maandag en woensdag het dagcentrum bezoekt. Bij zijn
inschrijving liet de directeur weten dat Floordam steeds op zoek
is naar vrijwilligers om een handje toe te steken. Ik voelde mij
wel aangesproken om vrijwilliger te worden en om de veertien
dagen kom ik nu op vrijdag naar De Melde om voor te lezen.
Ik ben stapelgek van boeken en vind het fijn om gezellig samen
te zitten en rustig te genieten van verhalen. De Witte van
Zichem, Pallieter, Vlaanderen De Leeuw … maar ook gedichten
van Guido Gezelle en Phil Bosmans zijn al aan bod geweest.
En de bibliotheek ligt nog vol met pareltjes om samen te
(her)ontdekken.
Als het goed weer is breng ik soms ook mijn hond Shep mee.
Hij vindt het vooral fijn geknuffeld te worden door iedereen en
samen met een bal te spelen.
Tot gauw in De Melde.
Groetjes,
Ingrid.
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Pierre, onze vrijwilliger, waar we steeds op kunnen rekenen
brengt af en toe zijn kleinzoon mee naar Floordam.
Jano helpt zijn opa dan met zijn vrijwilligersactiviteiten.
We mogen gerust zijn opvolging is verzekerd!!
Kristien & Lief.
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10. SPORTNIEUWS

VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klasse komt de play-off in een beslissende fase.
Club Brugge leidt de dans maar voelt nog steeds de hete
adem van Anderlecht in de nek. Revelatie van het jaar,
Oostende, is uitgeteld voor de titel.

VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (2de provinciale A) heeft zich weten staande te
houden in hun reeks, ze zullen het seizoen afsluiten op de
zevende plaats en kunnen stilaan aan de voorbereiding van
het volgende seizoen denken.
- Perk (3de provinciale E) heeft zich alsnog kunnen redden in
derde, zei het op het nippertje. Volgend jaar zullen ze toch een
tandje moeten bijsteken.
- Steenokkerzeel (4de provinciale F) heeft zichzelf een plaats
verzekerd in de middenmoot. Mits enige inspanningen
volgende jaar kunnen zij misschien terug de overstap naar
derde maken.

WIELRENNEN

- Ronde van Vlaanderen: de naam van de
Slovaakse wereldkampioen, Peter Sagan,
staat voorgoed op de erelijst van de
Ronde van Vlaanderen. Na een slopende
koers reed hij als eerste over de meet.
Fabian Cancellara werd tweede, Sep
Vanmarcke derde.
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- Parijs-Roubaix: Mathew Hayman
heeft Tom Boonen van zijn vijfde
zege in Parijs-Roubaix gehouden.
De Australiër van Orica was op de
piste sneller dan Boonen en
Stannard.
Sep
Vanmarcke
eindigde als vierde
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11. MENU VOOR DE MAANDEN MEI EN JUNI
datum
dag
ontbijt**

25/04/2016
maandag
chocoladereep
aspergesoep

middagmaal**

kip curry
vers fruit
chipolatta
vleesjussaus

avondmaal**

bloemkool
aardappelen
flan caramel

datum
dag
ontbijt**

2/05/2016
maandag
spiegelei
groentesoep
middagmaal**
hespenworst
koekje
hamburger
vleesjus
avondmaal** gestoofde wortelen
aardappelen
chocoladepudding

26/04/2016
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
platte kaas met
radijsjes
wafel
gegratineerde
macaroni
met hesp en kaas

vers fruit

3/05/2016
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
salami
chocomousse
vol au vent

puree
rijstpap

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

geperste kop
koekje
witte en zwarte
pensen

kaas
chocomousse
hamburger
champignonsaus

americain
fruityoghurt
visfilet
tartaarsaus

hesp
caré confituur
ballekes
met krieken

boerenpaté
gebak
gebraad
peperroomsaus

appelmoes
aardappelen
rijstpap

sla
frietjes
roomijs

preistoemp
banaan

aardappelen
yoghurt

chocolade reep

4/05/2016
woensdag
* zoet beleg
knolseldersoep
vleessalade
appel
gehaktbrood
vleesjussaus
spinazie in room

5/05/2016
donderdag
banaan
tomatensoep
abdijkaas
vers fruit
stoofvlees

6/05/2016
vrijdag
ontbijtspek
courgettesoep
tonijnsla
fruityoghurt
visfilet

7/05/2016
zaterdag
* zoet beleg
wortelsoep
americain
flan caramel
cordon bleu

8/05/2016
zondag
croissants
minestrone
kippenwit
gebak
varkensgebraad

gemengde sla

ratattouille

gestoofd witloof

aardappel
yoghurt

frietjes
roomijs

puree
vers fruit

kroketten
koekje

gemengde sla
met koude
aardappeltjes
perzik op sap
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gemengde sla

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

9/05/2016
maandag
* zoet beleg
aspergesoep
zure haring
appel
gegratineerd
hespenrolletje
met witloof en kaas

avondmaal**

10/05/2016
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
salami
platte kaas
met fruit
kipfilet

11/05/2016
woensdag
banaan
slasoep
kip curry
chocomousse

12/05/2016
donderdag
jonge kaas
groentensoep
smeerkaas
vers fruit

13/05/2016
vrijdag
* zoet beleg
tomatensoep
kip andalouse
rijstpap

14/05/2016
zaterdag
* zoet beleg
brunoise
vleesbrood
ananas op sap

15/05/2016
zondag
chocoladekoekjes
witte seldersoep
hesp
gebak

hamburger

ballekes in
tomatensaus

visfilt
vissaus
fijne groentjes

kaasburger
vleesjus

ardeens gebraad

appelmoes

gemengd sla

gestoofde boontjes

frietjes
roomijs

puree
peer

aardappelen
koekje

kroketten
yoghurt

puree
milkshake

aardappelen
fruitsla

asperges
in witte saus
aardappelen
carré konfituur

datum
dag
ontbijt**

16/05/2016
maandag
chocoladereep
komkommersoep

17/05/2016
dinsdag
* zoet beleg
wortelsoep

18/05/2016
woensdag
hesp
witloofsoep

19/05/2016
donderdag
* zoet beleg
groentesoep

20/05/2016
vrijdag
smeerkaas
seldersoep

21/05/2016
zaterdag
* zoet beleg
bouillonsoep

middagmaal**

hespenworst
chocoladewafel
braadworst
vleesjussaus

boerenpaté
vers fruit
varkensreepjes
met wokgroenten
in currysaus

kip hawaai
yoghurt
vleesbrood

salami
perzik op sap
vol au vent

americain
banaan
visfilet

vleessla
chocomousse
kipfilet

22/05/2016
zondag
suikerbrood
tomatensoep
met balletjes
kip curry
gebak
gebraad

avondmaal**

gebakken witloof
aardappelen

spinaziestoemp

rijst

erwten en wortelen
aardappelen

asperge
rosty's

appel in de oven

vanillepudding

pannekoekjes

flan caramel

koekje

warme kriekensaus met champignons
frietjes
aardappelen
chocoladereep
roomijs
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datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

23/05/2016
maandag
banaan
preisoep
jonge kaas
appel
schnitzel

24/05/2016
dinsdag
ontbijtspek
aardappelsoep
eiersla
perzik op sap
macaroni

mosterdsaus

met bolognaisesaus

25/05/2016
woensdag
pindakaas
aspergesoep
vleesbrood
peer
kalkoenrollade

26/05/2016
donderdag
*zoet beleg
preisoep
salami
yoghurt
steak / hamburger

27/05/2016
vrijdag
* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip hawai
chocomousse
gebakken visfilet

28/05/2016
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
boerenpaté
vers fruit
kipburger

provencaalse saus

vissaus

currysaus

29/05/2016
zondag
sandwiches
ajuinsoep
krabsalade
gebak
varkensgebraad
champignonroomsa
us

kroketten
koekje

asperges
avondmaal**

boterboontjes
aardappelen
vanillepudding

datum
dag
ontbijt**

30/05/2016
maandag
* zoet beleg
erwtensoep
middagmaal**
kip curry
gesuikerde Yoghurt
stoofpotje
van kalkoen
met groentjes

aardappelen
chocoladepudding

frietjes
roomijs

preistoemp
fruityoghurt

gestoofde groentjes
rijst en
aardappelen**
vanillepudding

31/05/2016
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
americain
rijstpap
gegratineerd
hespenrolletje
met prei
en kaassaus

1/06/2016
woensdag
chocoladereep
tomatensoep
hespenworst
koekje
vleesbrood
ajuin-thym saus

2/06/2016
donderdag
* zoet beleg
groentensoep
boerenpaté
chocomousse
stoofvlees op
Vlaamse wijze

3/06/2016
vrijdag
ontbijtspek
brunoise
vleesbrood
meloen
fisch-sticks
tartaarsaus

4/06/2016
zaterdag
smeerkaas
ajuinsoep
kippenwit
perzik op sap
ardeens gebraad
vleesjussaus

5/06/2016
zondag
croissants
minestrone
tonijnsla
gebak
cordon bleu
pepersaus

courgettenstoemp

gemengde sla
frietjes

tomatensla
puree

gestoofde prei

aardappelen

gestoofde wortelen
rosty's
aardappelen
chocomousse

flan caramel

avondmaal**
puree
koekje

sinaasappel

appel

roomijs

41

vanillepudding

aardappelen
koekje

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

8/06/2015
maandag
* zoet beleg
kippensoep
paté
appel
kippenbil

9/06/2015
dinsdag
jonge kaas
witloofsoep
kip hawai
fruityoghurt
braadworst

10/06/2015
woensdag
* zoet beleg
preisoep
eiersla
vers fruit
hamburger
looksaus

11/06/2015
donderdag
smeerkaas
groentensoep
vleessla
carre confituur
vol au vent

12/06/2015
vrijdag
* zoet beleg
knolseldersoep
hesp
aardbeien
visfilet
fijne groentjessaus

13/06/2015
zaterdag
chocoladereep
tomatensoep
vleesbrood
appelcake
kalkoen

14/06/2015
zondag
chocoladekoek
brunoise
hespenworst
gebak
varkenslapje
provencaalse saus

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal

avondmaal**

appelmoes

gestoofde erwten

savooiestoemp

puree
chocoladepudding

aardappelen
vers fruit

15/06/2015
maandag
* zoet beleg
minestrone
salami
vers fruit
kaasburger
vleesjussaus

16/06/2015
dinsdag
* zoet beleg
wortelsoep
abdijkaas
kiwi
chipolatta
vleesjussaus

bloemkool
witte saus
aardappelen
koekje

gestoofde boontjes

appelmoes

aardappelen
flan caramel

puree
aardbei

frietjes
roomijs

puree
suikerwafel

koude
pastasalade
flan caramel

18/06/2015
donderdag
banaan
groentensoep
tonijnsla
appel
americain
met gemengde
salade

19/06/2015
vrijdag
chocoladereep
aspergesoep
geperste kop
chocomousse
vispannetje
preiroomsaus

20/06/2015
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
koekje
hamburger
looksaus

21/06/2015
zondag
rozijnenbrood
komkommersoep
kalkoenfilet
gebak
orloffgebraad

wortelstoemp

koude boontjes

fruityoghurt

kroketten
vers fruit

fruityoghurt

17/06/2015
woensdag
spiegelei
courgettesoep
hesp
fruityoghurt
witte en zwarte pensen

frietjes
roomijs
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aardappelen
vanillepudding

kroketten
rijstpap

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

22/06/2015
maandag
* zoet beleg
knolseldersoep
vleesbrood
yoghurt
lasagne

currysaus
wokgroentjes

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

23/06/2015
dinsdag
chocoladereep
seldersoep
cremepaté
fruitsla
kippenbrochette

24/06/2015
woensdag
* zoet beleg
groentensoep
koekje
braadworst
vleesjussaus

25/06/2015
donderdag
banaan
bouillonsoep
kip curry
roomijs
hamburger

26/06/2015
vrijdag
smeerkaas
preisoep
jonge kaas
rijstpap
rolmops
koude schotel

27/06/2015
zaterdag
*zoet beleg
brunoise
eiersla
wafel
macaroni met
kaas en hesp

28/06/2015
zondag
suikerbrood
tomatensoep
salami
gebak
lakoenrollade
kruidenkaassaus

witloofsalade
courgetten

erwtjes

flan caramel

rijst of puree**
dame blanche

stoemp
pannenkoeken

frietjes
chocomousse

koude
aardappelen
koekje

29/06/2015
maandag
* zoet beleg
wortelsoep
brie

30/06/2015
dinsdag
smeerkaas
komkommersoep
krabsla

2/07/2015
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
tonijnsla

3/07/2015
vrijdag
jonge kaas
bloemkoolsoep
hespenworst

4/07/2015
zaterdag
zoet beleg
courgettesoep
hesp

5/07/2015
zondag
suikerbrood
aspergesoep
salami

chocomousse
vleesbrood
champignonsaus
boontjes

koekje
gevulde tomaten
met een
tomatensausje

fruitsmoothie
brochetten
pepersaus
gemengde sla

rijstpap
vispannetje
met fijne groentjes
peterselie

vers fruit
gebakken spek

gebak
ossetong in
madeirasaus

aardappelen
perzik op sap

puree
fruityoghurt

1/07/2015
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
macaroni met
kaas en hesp
yoghurt
kipfilet
vleesjussaus
venkel met prei
in roomsaus
aardappelen
koekje

frietjes
roomijs

aardappelen
suikerwafel

avondmaal**

fruit op sap

rosty's
fruityoghurt

luikse sla

vanillepudding

kroketten
flan caramel

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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12. HERSENSPINSELS
Oplossing vorig raadsel: Woordtrap:
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Zittend achter het raam in de warmte van de lentezon heeft
GERMAINE LANCIERS (W77/13) deze wedstrijd van de
hersenspinsels gewonnen. PROFICIAT! Een lekker
beloning is onderweg!
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NIEUW RAADSEL: Omcirkel de bloem in de volgende
zinnen.
1) Mama, de liefste van de hele wereld!
2) Voor het deeg hebben we boter, bloem en eieren nodig.
3) “Feest in Kersbeek” is de nieuwe titel van zijn boek.
4) De rivier, oostelijk gelegen van het dorp, is uit zijn oevers
getreden door de regenval van de afgelopen nacht.
5) Aan de Makro kus ik mijn liefste en wens hem een fijne
werkdag.
6) Na de processie laven de leden van de Harmonie hun dorst
op het zonnige terras van het café.

Breng de oplossing ten laatste binnen op dinsdag 7 juni
2016 bij Trees en Ilse.
Naam Bewoner………………………………………Kamer………
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