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1. VOORWOORD

29 juni 1991; weet u nog wat u toen die dag
deed?
Ik ook niet …..
Het moet een frisse zaterdag zijn geweest,
met een maximum temperatuur rond de 18
graden. “Senza una Dona” van Zucchero en
Paul Young stond vooraan in de hitlijsten.
“Senza Una Dona (zonder een vrouw) was
die dag ook één van de geloften die Piet
afgelegd moet hebben.
Veel belangrijker dan bovenstaande gelofte is echter de taak
die Piet toen op zich nam om mensen te begeleiden op hun
levensweg. In Floordam merken we elke dag dat Piet deze taak
zeer ernstig neemt, al blijft hij ook nog steeds een Capoen.
Volgende uitspraak vind je op internet: “Priester zijn is een
roeping, het is iets wat je diep in jezelf kan voelen. Het is alsof
God je laat voelen dat Hij je nodig heeft om voor Zijn mensen te
zorgen”. Over zijn roeping kan ik niets kwijt, daarover lees je
verderop in zijn eigen bijdrage, maar dat Piet voor onze
mensen zorgt daarover twijfel ik geen seconde.
Piets houding en gedrag sluit naadloos aan bij onze visie op
goede zorg, en daarom Piet: van harte proficiat met je 25 jaar
priesterschap en doe er gerust nog eens 25 jaar bovenop!

Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE

Dag lieve mensen,
“En doch schijnt de zon” schreef dichter Albe. We hebben lang
moeten wachten, maar na regen komt zonneschijn, zelfs met
een donderslag.
De bloemen zijn trots dat ze hun kopje
kunnen draaien naar het zonlicht, zowel
kleine eenvoudige madeliefjes als de
trotse gele pissebloem.
De rupsen zijn van de partij en weldra
zullen bonte vlinders zich weren op de
jonge blaadjes van kleurrijke bloesems
en bloemen.
De sprinkhanen springen in het gras tot zo lang ze niet gulzig
worden opgepikt door vechtende merels en eksters. De ene zijn
leven is de ander zijn dood.
Gieren vechten het uit onder elkaar om het vrouwtje en de
macht, zelfs tot bloedens toe. Dit is ook zo bij de mens. Caïn
sloeg zijn broer Abel dood. Oorlogen en volkerenmoord zijn niet
meer weg te denken. Ten allen tijde was dat reeds zo. Van voor
Christus tot op heden en in de toekomst.
Destijds hebben de Christenen het slechte voorbeeld gegeven
met de bloedige kruistochten om de uitbreiding van het
Christendom te ondersteunen tegen de overheersing van de
groeiende Islam. Deze oorlog werd gepredikt door de
toenmalige Paus.
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We smeken en bidden nu met de Paus om vrede tussen de
volkeren maar vrede begint kleinschalig binnen eigen gezin en
familie. Verstandhouding tussen man en vrouw en kinderen
onder mekaar. Dorpsgenoten en eigen volk en vreemden. We
hebben reeds zo dikwijls goede voornemens genomen, maar
wat blijft er van over?
Laat ons hopen dat het geen vijgen na Pasen worden. Hoop
doet leven!
We verwachten dat elkeen zijn best zal doen, met de hulp van
onze gebeden en de voorspraak van Maria.

Tot volgende keer!
Marie-Louise Thiebaut
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3. KLOKKENLUIDER

Vieren in de komende tijd
Elke dag is er om 11u15 eucharistieviering in de kapel van de
Zusters; zondag om 11u00. Deze vieringen kun je meevolgen
op de 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.

Dinsdag 12 juli en dinsdag 9 augustus is er om 11u00 (dus niet
om 11u15) Mariaviering 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.
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Lyana werd gedoopt in de kapel van de zusters
In ons huis en onze thuis Floordam,
waar vooral oudere mensen wonen,
plots bijeen komen om een kindje te
dopen: het is een enig gebeuren.
Op 21 mei werd Lyana, het
dochtertje van Evi Verboomen en
Cedric Denolet gedoopt in onze
kapel. De zusters aarzelden geen
moment om dit gebeuren toe te
laten.
Het is eens iets anders dan stilstaan bij het levenseinde van
mensen. Begin van het leven en het avondrood dat aanbreekt
in ons leven: het doet meer dan ooit iets van het goddelijke
voelen en ervaren.
Proficiat en zegen in jullie verdere leven hé.
Vakantie
Vakantie is een tijd
zonder moeten,
maar van ontmoeten.
Vakantie is een tijd
zonder files
maar van onderweg zijn
in het landschap van mensen,
in de schoonheid van natuur en cultuur.
Vakantie is een tijd
zonder zorgen,
maar van zorg aan geliefden.
Vakantie is een tijd
zonder uur,
maar van genieten
op het ritme van de dag.
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Vakantie is een tijd
zonder vluchten
maar van thuiskomen
in het diepste van jezelf.
Vakantie is een tijd
jou gegeven,
neem hem aan,
van harte,
met goddelijke zegen.
(©cp)
25 jaar priester
Op 29 juni 1991 werd pastoor Piet tot priester gewijd in de kerk
Sint-Geertrui te Leuven. Na een korte ervaring te zoutleeuw,
was Piet 18 jaar pastoor te Liedekerke en Affligem. Nu is hij
reeds een zestal jaar bij ons.
Pastoor Piet staat niet graag in de schijnwerpers, maar toch
wilden de parochiegemeenschappen hem vieren. De
dankwoorden konden er maar zijn omdat al die jaren zovele
mensen, samen met pastoor Piet, de parochie hebben gemaakt
en de Blijde Boodschap hebben verteld.
Pastoor Piet wil alle mensen danken
die hem in al die jaren hebben
geholpen: in goede dagen, in kwade
dagen. Dank aan allen die hem mee
tot de priester hebben gemaakt die
we vandaag kennen. Nog vele jaren
van priester-zijn bij ons pastoor Piet.
Proficiat.
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Augustus oogstmaand
Vanaf half augustus
halen we de oogst binnen,
de vruchten
van maanden arbeid.
Met liefde
ploegen we de akkers,
strooien we er meststoffen in,
leggen we er zaadjes in.
Uit de akkergrond
ontluiken
kwetsbare kiemen,
broze plantjes,
reikend naar de zon,
groeiend in hun schoonheid.
Tot de tijd aanbreekt
om dankbaar te oogsten.
“De oogst is groot,
arbeiders zijn er te weinig”,
vertelt ons het evangelie.
Inderdaad,
de liefde van God
is zo overvloedig
dat er mensen tekort zijn
om deze liefde
naar mensen te brengen.
Augustus
is misschien ook voor jou
de stille wenk:
haal de oogst van Gods liefde
binnen in de schuur van uw hart
om ervan te breken en te delen met velen
9

15 augustus Maria Tenhemelopneming

Moeder Maria,
in jou herkennen we
zoveel van onszelf:
zekerheid,
aarzeling,
vreugde,
verdriet,
kracht,
kwetsbaarheid,
het kind in ons hart,
het ouder worden met de tijd mee.
Maar met jou
mogen we groeien
in het geloof
dat onze levensweg
geen doodlopende weg is.
Eens zullen we delen
in een ten hemel opneming.
Met Jou
willen ook wij
een beetje hemel op aarde maken
voor onszelf,
voor de mensen aan onze zijde.
Amen.
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4. DE TIJD VAN HET JAAR

Een man reisde de wereld
af op zoek naar wat hij
nodig heeft en vindt het
bij thuiskomst.
Als de wereld rond is,
hoe kan je dan naar de 4
hoeken van de wereld reizen?
Caravans willen helemaal
niet op vakantie, vandaar
dat die auto’s zo hard
moeten trekken.

Wie samen kan reizen,
kan ook samen leven!

Mijn vakantie heeft geen plan!

In een caravan kan je alles doen, maar nooit
tegelijkertijd.
Er is maar een ding erger dan rijden met een
caravan, berg op rijden achter een caravan!

PRETTIGE VAKANTIE!
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM

PROFICIAT AAN DE JARIGEN
JULI

01
02
04
08
09
10
12
12
14
17
20
21
22
24
24
24
26
26
27
28
29
30
31

Robert Henrotte
Robby Vanhoegaerden
Willem Dekoster
Monica Willems
Maria Ackermans
Sylvia Wingelinckx
Julia Belis
Martine Van Lierde
Martine Uylenbroeck
Fatima Boukhriss
Caroline Pelgrims
Hans Goeyens
Elke De Craen
Simonne De Klerck
Ferdinand Gelders
Karin Vandebriel
Frans Andries
Luc Van Leuven
Marthe Stuyck
Zr. Leonarde Joris
Jozef Baeyens
René Crispeels
Henriette Jacobs

63/06
Team mobiele equipe
69/08
Team mobiele equipe
75B 02
Team administratie
Dagverzorging
Team 77/79
Team 63/65
Team 63/65
Team 67/69
63/06
Team 73/75
77/14
67/15
Team nachtwaken
Dagverzorging
Team therapeuten
63/02
79/08
Dagverzorging
73/04
63/14
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AUGUSTUS
01
02
02
02
03
05
06
08
09
10
13
15
17
17
17
17
18
19
19
19
21
25
26
27

Zr. Pia Van Roosendael
Hilde Buelens
Roel Dupont
Lutgart Ver Elst
Henricus Versées
Aimée Van Vreckom
Ilke Wullaert
Adelia Willaerts
Anneleen Wouters
Germaine Mussche
Simonne Timmerman
Diane Golai
Maria Fabré
Georgette De Clerck
Maria Alberga
Daphne Janssens
Maria Bünten
José Vervondel
Lidiya Shibru
Nikki Verstreken
Carola Leijs
Monica Gay
Inne Van Den Rul
Octavie D’Houwer

77/08
Team 67/69
Team 63/65
Team 77/79
Dagverzorging
65/10
Team 63/65
73/02
Team 73/75
75/02
Dagverzorging
Team nachtwaken
69/11
Dagverzorging
Team 67/69
Team 67/69
75B 01
67/02
Team 67/69
Kapster
Team 73/75
Team 75B
Team dagverzorging
67/11
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SPECIALE GEBEURTENISSEN
Fien werd geboren op 04 mei 2016. Zij is het dochtertje van
Liesbet Delanglez (team 77/79) en kleindochtertje van Maria
Notredame (financiële dienst). Van harte proficiat!!
Op 09 mei 2016 werd het dochtertje van
Elke Claessens (team 73/75) geboren.
Het meisje draagt de mooie naam Romy.
Wij wensen Elke en Romy bijzondere
momenten toe.
Martine Van Lierde werd op 19 mei 2016
de trotse oma van een kleinzoon Tibo.
Van harte gefeliciteerd.
Op 14 juni 2016 werd Anemoon geboren. Zij is het
kleindochtertje van Hilde Meulemans, centrumleidster Omikron.
Een dikke proficiat!

WELKOM IN FLOORDAM
Cnaepelinckx Yvette

Zr. Van Roosendael Maria

Woonplaats: Grimbergen
Geboren: 20/06/1939
Woning: 65/09

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 01/08/1927
Woning: 75B 00
14

Marmenout Margaretha

Woonplaats: Blankenberge
Geboren: 23/01/1923
Woning: 69/09

Van Overloop Monique

Woonplaats: Machelen
Geboren: 20/02/1937
Woning: 75B 24

Zr. Aerts Johanna

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 23/01/1927
Woning: 65/07

Mancel Antoine

Woonplaats: Machelen
Geboren: 12/03/1934
Woning: 75B 00
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Andries Lodewijk

Stroobants Anna

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 03/11/1929
Woning: 73/08

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 19/01/1932
Woning: 75/08

Gilaer Paul

Van Beneden Joanna

Woonplaats: Machelen
Geboren: 14/08/1928
Woning 67/01

Woonplaats: Antwerpen
Geboren: 04/11/1925
Woning: 75/13
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WELKOM IN DAGCENTRUM “DE MELDE”
Robert Coppens

Willy Van Roy

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 20/09/1944

Woonplaats: Elewijt
Geboren: 17/04/1943

Marcel Elaerts

Woonplaats: Kortenberg
Geboren: 30/04/2016
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Servranckx Clementine

Geboren: 31/12/1927
Overleden: 04/05/2016

Iedereen noemde haar Clem.
Zij heeft niet zolang bij ons
gewoond.
We hopen dat Clem nu de rust
kan vinden, die ze de laatste
tijd kwijt was geraakt.
Het ga je goed, Clem

Cooreman Lyana

Toen je bij ons kwam wonen
had je het niet gemakkelijk om
afstand te doen van je
gewoontes.
Na verloop van tijd groeide je
vertrouwen in ons.
Je was een zachte en stil
genietende vrouw met haar
wel bepaalde principes.

Geboren: 22/10/1924
Overleden: 15/05/2016
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Van Haezendonck Jeanne
Jeanne,
Je kon moeilijk verwoorden,
maar
je
gezicht
sprak
boekdelen.
Veel hadden we niet nodig om
te weten wat we moesten
doen, en je glimlach gaf aan
de het goed was.
Je kon genieten van lekker
eten en de desserten stonden
op de eerste rij. Ogen die
fonkelden bij het serveren van
de maaltijd. Eén en al genot.
Als ook dit niet meer kon, had
je alles verloren en ben je
rustig heengegaan
Geboren: 20/05/1931
Overleden: 22/05/2016
Verdickt Jan
Je was een man die graag de
rust opzocht in zijn kamer.
Samen met je vrouw en
kinderen genoot je ’s avonds
van een tas koffie.
Je had je eigen wil maar je
kon
genieten
van
de
aanwezigheid
van
het
personeel.
Geboren: 06/10/1931
Overleden: 31/05/2016
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6. AGENDA
De vakantiemaanden zijn weer aangebroken. Voor het meeste
personeel het moment om er eventjes tussenuit te zijn en te
genieten van hun familie. Toch proberen we onze bewoners
ook een fijne vakantie aan te bieden. De activiteiten in de zaal
zullen wat minder zijn, maar we trachten in de woningen hen
wat amusement aan te bieden. Bij goed weer zal je de
bewoners regelmatig op het terras aantreffen of is een
personeelslid met hen een wandeling gaan maken. Daarnaast
wordt het volgende aangeboden:
Dinsdag 05 juli: voorzien we een ijssalon waar de bewoners
kunnen genieten van een ijscoupe en een koffie. Daarnaast
kunnen ze hun sociale contacten onderhouden of stimuleren.
Dus “The place to be”.
Maandag 11 juli: kunnen we
deelnemen aan de volksspelen die
aangeboden worden door Omikron.
Wie kent er een sjoelbak, jeu de
boules …. Hier kunnen we mee
spelen en daarbij genieten van een
drankje. Wie wordt de winnaar?

Dinsdag 12 juli: voorzien we een geheugenspel. Wat het juist
wordt, blijft voorlopig een verrassing, maar het is zeker de
moeite waard om langs te komen en dit vanaf 14.00 uur.
Vrijdag 15 juli: openen we op de
middenweg een fit-o meter om
14.00 uur. Deze gaat voor drie
maanden toegankelijk zijn en kan
op elk moment van de dag
beoefend worden. Dus heb je wat
tijd en zin, laat je dan maar gaan en
test jezelf.
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Dinsdag 19 juli: voorziet Robrecht Geeroms een
seniorenshow voor ons. Hij is hier nog nooit komen optreden,
maar heeft ons beloofd dat het gaat knallen. Dit start om 14.00
uur.
Donderdag 28 juli: gaan we onze benen weer insmeren zodat
we optimaal kunnen genieten van een dansnamiddag. Wij
zorgen voor aangepaste muziek en zullen jullie komen
uitnodigen om samen te dansen.
Donderdag 04 augustus: hopend op goed weer voorzien we
terug een heerlijk ijsje.

Donderdag 11 augustus: is het weer eens tijd om onze
stembanden te testen. Je hoeft hier zeker geen zangtalent voor
te zijn. Iedereen is welkom en samen zingen, maakt ons blij.
Dinsdag 23 augustus: zullen de bingokaarten klaarliggen en
zullen de prijzen tijdig aangekocht worden. De winnaars zullen
we pas op de dag zelf weten, maar het zal zeker spannend zijn
tot het laatste moment.
Donderdag 25 augustus: worden de bewoners in de woningen
getrakteerd op mosselen. De tafels zullen feestelijk gedekt zijn
en de wijn zal koel staan. Dit alles mag je verwachten vanaf
11.30 uur.
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Donderdag 30 augustus: voorzien we als afsluiter van de
zomer een optreden. Hopelijk laat het weer het toe om dans en
muziek te voorzien buiten op het terras.
Dit alles wordt je voorgeschoteld in de vakantiemaanden.
Hopelijk staat er iets tussen wat je leuk vindt en mogen we je in
de zaal ontmoeten.
Groetjes,
Dienst dagbesteding.
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7. VERS VAN DE FLOORDAM-PERS

Bedevaart naar Scherpenheuvel
19 juni 2016

Elk jaar opnieuw organiseert
Floordam een gezamenlijke
bedevaart van een ganse dag
met de bus.
Dit jaar is Scherpenheuvel ons
reisdoel en met een stralende
zon, gaat het via de autoweg
naar
het
meest
bekende
bedevaartsoord van Vlaanderen.
Met 52 deelnemers zijn we, opgedeeld in 25 bewoners en 27
vrijwilligers, al dan niet Chinese …
In de bus wordt de geschiedenis van deze bijzondere plek uit
de doeken gedaan en blijkt dat het een belangrijk element was
in de strijd tussen katholieken en protestanten in die periode.
Albrecht en Isabella steunen daarom uit dankbaarheid de bouw
van de huidige basiliek met een grote schenking.
Ter plaatse blijft de zon ons opwachten en we trekken dan ook
welgezind naar Sint-Jozef, het restaurant waar we een heerlijk
middagmaal krijgen. De tent is sinds de vorige keer helemaal
vernieuwd en het is er aangenaam toeven.
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Na de nodige sanitaire stops is
iedereen vrij … maar de basiliek
wenkt. Het is er stil en redelijk
rustig. De kaarsjes zijn een
verplicht nummer op elke
bedevaart, maar dat zijn ook de
winkeltjes en natuurlijk nadien
de terrasjes. Het is toch heerlijk
om in het zonnetje van een ijsje
te genieten en dan nog in goed
gezelschap!
De kruisweg ligt op een heel gevaarlijke helling en sommigen
hebben dat vroeger al ondervonden, maar misschien zou het
toch beter ook duidelijk aangegeven moeten worden dat hier
met een rolstoel naar beneden rijden een roekeloze
onderneming is!
We worden dan verwacht in
de Mariahal, omdat er teveel
grote groepen zijn en de
basiliek dan te klein is. Het
wordt een plechtige viering
met vijf heren (of toch
vierenhalf).

De drie priesters staan met plezier het voorgaan af aan onze
pastor Piet en die houdt zich tamelijk rustig in de viering, al
tovert hij toch af en toe een lach op het gezicht van de
toehoorders.
De toiletten in de Mariahal worden opnieuw getest en afgekeurd
… maar er zou beterschap op komst zijn!
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Terug in de bus heeft de chauffeur gelukkig gehoord dat de
autoweg afgezet is en dus neemt hij binnenbaantjes naar
Melsbroek. Sommige bewoners zijn blij om straatjes en plekjes
te herkennen uit hun jeugd in de omgeving van Aarschot,
Rotselaar, Werchter, Haacht of Boortmeerbeek….
Moe maar tevreden, zoals dat heet, komen we iets later dan
voorzien weer thuis in Floordam. Niet alleen de bewoners
hebben goed geslapen die nacht, maar zeker ook onze
vrijwilligers.
Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer zo’n prachtige dag
meemaken.
Dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!
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Enkele sfeerbeelden van woning 67/69

Er zijn al terug een paar maanden verstreken en kijken uit naar
het goede weer. We laten de koude winterperiode achter ons
en gaan volop genieten van de zomer die in aantocht is.
We hebben de voorbije maanden het
één en ander de revue zien passeren
in onze woningen.
Zo hebben we bezoek gekregen van
een aantal dieren, wat toch wel voor
sommige bewoners herinneringen
van vroeger deden naar boven
komen.

Vol enthousiasme gingen de dieren van hand tot hand.
Soms hebben we ook wel eens trek in een zoete lekkernij. Zo
hebben we ons eens lekker laten gaan op de heerlijke
pannenkoekennamiddag met koffie of chocolademelk.
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En ons Pauline die ons verwende met lekkere oliebollen. We
hebben toen wel ons buikje rond gegeten.
We zijn ook wel te vinden voor
een gerechtje uit een ander
land, en daar hebben ons
Pauline en Maria-Theresia
voor gezorgd; dat we eens
lekker Afrikaans en Spaans
konden eten.
Het was een echte delicatesse.

We hebben samen zelfs appelflapjes
gemaakt.
Deze waren overheerlijk.
Na al dat lekkere eten moeten we zien dat onze calorieën terug
op peil komen; dus de boodschap is: bewegen …..
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Waar we ook van kunnen genieten, is een gezellige namiddag
scrabbel met een drankje erbij.
We hebben al tweemaal bezoek
gekregen van de buren uit
woning 65; wat ook heel leuk
was.
Vooral het gezellig samenzijn op
het terras met een hapje, ijsje en
een overheerlijke sangria. Wat
voor velen van ons voor
herhaling vatbaar is.
Een
spontane
zangstonde,
die
ontstond
op
het
verjaardagsfeestje van Yvonne onder begeleiding van onze
enige echte Will Tura, kon er niet aan ontbreken samen met
een lekker stuk taart, die ons aangeboden werd door haar
dochter en echtgenoot. Bedankt.

Voor de komende maanden staat er nog wel het één en ander
op het programma: zeker ons aankomende familiefeest met
een optreden van zangeres Sally zal iedereen kunnen bekoren.
Ook nog een paar streekgerechten die we gaan uitproberen en
waar we zeker gaan van genieten.
Wij wensen jullie allen nog een fijne zomer toe.
Team 67/69
28

Uitstap van het dagcentrum naar de Plantentuin van Meise
op 27 mei 2016

Op een zonnige vrijdagmorgen brachten de busjes ons naar
Meise. Dat ging alvast goed: iedereen is er op tijd en met zijn
goed humeur op zak geraakt. Er werd een persoonlijke
begeleider toegewezen om samen de dag te beleven en dat
was top!
Het was jammer dat er niet zoveel planten in bloei stonden. We
zagen wel veel kruiden of plekjes waar nog iets moet groeien
met naamplaatjes bij. Er staat tussen het gras en de bomen
een kasteel met een prachtige vijver rond. Op het einde van de
dag mochten we de serres bezoeken. Daar waren veel mooie
planten te zien: palmbomen, reuzegrote waterlelies, cactussen
in alle maten en soorten (er is zelfs een cactus die bijna door
het dak groeit) en zoveel meer.
’s Middags aten we er in het restaurant. Dat was mooi en er
was
voldoende
plaats.
Het
was
aangepast
aan
rolstoelgebruikers met een mooie helling.
De wegen waren helaas niet rolstoelvriendelijk waardoor veel
bezoekers last hadden van het geschok. Ook de billen bleven
niet gespaard. Daarom kiezen we volgend jaar een uitstap met
betere paden en bloeiende bloemen.
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Dames en heren,
Appelen en peren,
Boeren en boerinnen,
De maand van de gezondheid zal beginnen!
Een maand vol activiteiten en gezonde maaltijden
Zullen u allen in september verblijden
Maar zou je nu al aan de slag willen gaan?
Zie dan maar onze FITOMETER staan
Langs de middenweg, helemaal rond
En wie deze doet, blijft gezond!!!
Zoals elk jaar staat de maand september in het teken van “De
maand van de gezondheid”. Maar wat betekent gezondheid:
gezond eten, je gezond/goed voelen of toch eerder genoeg
bewegen?
In Floordam zullen we op deze 3 thema’s focussen en afsluiten
met een prachtig feest. Als eerste zal de estafette-dag
doorgaan op de middenweg. We houden de hele dag de
Floordamvlag in beweging. Vervolgens wordt een rustgevende
verwennamiddag aangeboden met massage en yogatechnieken. Als derde wordt een heerlijk gezonde brunch
geserveerd met als toppunt een kwis rond voeding. Tenslotte
sluiten we de maand af met een show waar iedereen
uitgenodigd is om iets te brengen.
Als jullie mee duimen voor goed weer, zorgen wij voor 4
namiddagen om naar uit te kijken.
Op de middenweg zal vanaf 15 juli ook een fit-o-meter
geïnstalleerd worden. Als je deze wil afleggen, mag je dit zeker
doen of de therapeuten aanspreken voor wat extra uitleg.
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Woning 75B vertelt hoe lekker het allemaal kan zijn

Vrijdag na het eten gang 75B2: tafels worden plots herschikt,
stoelen bijgehaald, teamleden rennen van links naar rechts,
bewoonsters zitten ongeduldig te wachten tot ……
Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven,
Lang zullen ze leven in de gloria,
In de gloria, in de gloria!!!
Hiep hiep hiep hoera.
Zo hebben wij al onze moeders en hulpmoeders, die bij ons
vast of tijdelijk wonen, toegezongen voor hun moederdag.
Nadien hebben zij, en wij samen, lekker kunnen smullen van
een chocoladefondue met verse ananas, aardbeien en banaan.
Het was zo lekker dat velen tijdelijk chocolade lippen hadden en
vingers om af te likken. Af en toe viel er een stukje fruit in het
potje met chocolade en moest er gevist worden. Of er werd wat
chocolade op het bord gegoten om de stukjes fruit er
makkelijker in te doppen. Iedereen genoot met volle teugen en
was blij om bij elkaar te zijn. Er werd gelachen en gezongen:
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Vrolijke, vrolijke vrie-inden,
Vrolijke vrienden da-at zijn wij,
Vrolijke, vrolijke, vrie-inden,
Vrolijke vrienden da-at zijn wij.
Als wij samen gaan…..
Hoewel het voor de meeste onder ons een eerste keer was om
zo’n fondue te eten, waren we allemaal enthousiast. Dit willen
we zeker herhalen!
Tegen het einde kwam Renilde plots binnen met een mooi
plantje voor iedere aanwezige en afwezige bewoonster. De
dankbare uitroepen zeiden haar dat ze goed gekozen had: een
frisse geranium om de zomer mee in te luiden.
Tegen het einde van de middag ging iedereen tevreden naar
hun kamer. Bij rondvraag nadien krijg ik enkele positieve
reacties: “het was leuk en lekker”.

Van een onverwachtste schrijfster.
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Sfeerbeelden uit woning 75B
Samen lekker ontbijten
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Dit is de opbrengst van een leuke zoektocht vorig jaar in
september naar aanleiding van de maand van de
gezondheid….
Hopelijk kunnen we ook dit jaar op jullie inspanningen rekenen.
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8. DE NATUURGIDS
Het “Vergeet-me-nietje”

De plantenfamilie van het Vergeet-me-nietje telt vele variaties.
Het is een plant die wereldwijd te vinden is, dit wil zeggen in
Europa, Azië en Noord-Amerika, maar ook in Nieuw-Zeeland,
de gematigde streken op aarde.
Twee soorten onderscheiden zich: 1. een min of meer vaste
moerasplant
2. het
meest
bekende
tweejarig plantje.
Vergeet-me-nietjes worden ongeveer 25 cm groot en ook zo
breed; de eerste soort woekert aan de straatkant langs beken,
vijvers en rivieren. Het tweejarig plantje groeit bijna overal in
zure kalkhoudende grond, in zandige grond en zelfs in zware
kleigrond. Het sterft elk jaar af, maar door zaadverspreiding
komt het elders in de tuin weer tevoorschijn.

In vele oude legendes komt het onopvallende bloempje vaak
voor.
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Hoe kwam het aan zijn naam?
Volgens een Griekse legende gaf God bij de schepping een
naam aan alle planten. Toen hij dacht klaar te zijn met zijn
werk, riep er een klein blauw bloempje …
O ….. Heer …..Vergeet mij niet!!!!
Wel zei de schepper, zo zul je heten: ”Vergeet-mij-nietje”.
In de middeleeuwen wandelde een ridder met zijn geliefde
langs het water. Bij het plukken van een bosje blauwe
bloempjes viel hij door het gewicht van zijn harnas in het water.
Voor hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn
geliefde en riep: “Vergeet me niet”.
Zo is het tere blauwe bloempje verbonden met romantiek en
tragiek, hét symbool van liefde en trouw.

Ik bewaar nog steeds een gedroogd en vergeeld bosje Vergeetme-nietjes, verpakt in een perkamentachtig papier dat mijn
vader per post naar mijn moeder stuurde toen hij op de vlucht
was in Frankrijk bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in
1940.
Bij ons thuis kreeg het een bijzondere plaats, het lag bij het
Mariabeeld …. en …. mijn vader keerde gezond weer naar huis
bij zijn gezin.
Een mooi voorbeeld over het gebruik en de betekening die men
aan het bloempje hecht.
Beste lezer van “Het Huisklokje”, ik stuur jullie een ruikertje,
want ik vergeet jullie niet!!!!!!
Lea.
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9. LEVENSVERHAAL
Omdat al onze bewoners en bezoekers al vele jaren achter zich
hebben vol dagelijkse en/of bijzondere gebeurtenissen, laten
we in elk Huisklokje iemand aan het woord om een deel van dit
rijk gevulde leven met jullie te delen.
Deze keer is het woord aan Marc Ghijs van woning 65.
Veel leesplezier

Ik werd geboren op 2 maart 1931 in Gent, ongeveer een jaar en
half na mijn zus Christiane. We werden opgevoed door onze
grootouders omdat mijn ouders in Congo woonden. Mijn vader
had daar een goeie job. Om de drie jaar kwamen ze 6 maanden
naar België. Door de dreigende oorlog verhuisden ook mijn zus
en ik in 1939 naar Congo. Het was een hele aanpassing daar.
We zaten in een schooltje in Boma met maar 15 kinderen, alle
leeftijden zaten bij mekaar en we hadden slechts één juf.
Daarbij moesten we ook de Franse taal leren, maar al doende
ging dit vrij vlot. In 1941 overleed mijn vader aan een
hartaanval maar mijn moeder en wij bleven in Congo omwille
van WO II. Mijn zus is op zeventienjarige leeftijd getrouwd in
Congo en uiteindelijk daar blijven wonen.
Moeder en ik keerden na de oorlog terug naar Gent. Een tijd
later is mijn moeder hertrouwd en zijn we via mijn stiefvader in
een kasteel in Frankrijk terecht gekomen. Mijn moeder en
stiefvader “boerden” daar en ik werkte mee. Ik heb dat altijd
heel graag gedaan.
In 1954 moest ik , met een jaar uitstel, mijn legerdienst gaan
doen in België. Mijn verlof bracht ik door bij mijn grootouders in
Gent. Het was tijdens een van deze verlofperiodes dat ik op de
Gentse Feesten de nicht van twee kameraden leerde kennen,
Magda, een meisje uit Brussel waarmee ik in 1956 trouwde.
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We trokken samen in bij mijn schoonouders in Brussel en al
snel werd ons huwelijk bekroond met een eerste zoon, Dirk
werd geboren in 1957, in 1959 volgde Marleen en in 1961 werd
Linda geboren.
Samen met mijn vrouw had ik een droogkuis in Brussel, een
goed draaiende zaak. Helaas werd ik begin jaren ’70 getroffen
door een hersentrombose… De rechterzijde van mijn lichaam
was verlamd en ik kon niet meer praten. Gelukkig slaagde ik
erin om voor een groot stuk te revalideren zodat ik weer kon
stappen met behulp van een driepikkel. Ook mijn spraak
herstelde goed. Werken lukte helaas niet meer. Mijn auto werd
aangepast zodat ik toch nog kon rijden.
Om mijn vrije tijd op te vullen ging ik de uitdaging aan om, met
mijn beperkingen, te gaan zwemmen. Tot verbazing van mijn
familie lukte dat, met één hand! Ik deed dit met veel plezier één
keer per week.
Sinds begin jaren ’90 was ik voorzitter van “de ouden van
dagen van de stad Brussel”. Voor deze grote groep mensen
(101 leden) moest ik alles regelen voor activiteiten, feesten,
reizen,… Dit was een taak die ik met veel overgave uitvoerde,
tot ik een tweede keer getroffen werd door een trombose en ik
afhankelijker werd. Uiteindelijk ben ik een tijdje geleden hier
komen wonen. In het begin zag ik het allemaal niet zo goed
zitten, maar nu ben ik hier heel erg tevreden! Iedereen is hier
zo vriendelijk!
Marc Ghijs

38

10. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Ik ben Diane Schits en woon te Perk al sinds
mijn geboorte; weliswaar op verschillende
locaties.
Ik heb een zoon en schoondochter en ben oma
van drie lieve kleinkinderen.
In het jaar 2000, in de maand mei, is eerst mijn
vader overleden en nadien, in de maand
augustus, mijn echtgenoot.
Mijn moeder, die dan dementerende was, is bij mij komen
wonen gedurende vijf maanden; waarna ze hetzelfde jaar werd
opgenomen in de Home te Melsbroek; namelijk de oude
gebouwen gelegen tegenover het nieuwe woonzorgcentrum
Floordam. Dit onder het toeziend oog van zuster Agnes.
Al van bij de opname van mijn moeder, die ik dagelijks ging
bezoeken, werd ik nu en dan gevraagd om even bij te springen
om de bewoners te helpen bij hun verplaatsingen, deel te
nemen aan een activiteit of gewoon om een goeie babbel te
slaan.
Dit vrijwilligerswerk zet ik al zovele jaren verder in de nieuwe
gebouwen van het woonzorgcentrum Floordam.
Sinds enkele maanden heb ik de vaste taak om op
maandagmorgen de bewoners, die een afspraak bij kapster
Nikki hebben, te gaan ophalen en na de kapbeurt terug te
brengen naar hun woning. Je moest eens weten hoe fier onze
bewoners na een bezoek aan het kapsalon zijn!!!
Ik hoop nog vele jaren als helpende hand in Floordam te mogen
presteren.
Vriendelijke groetjes,
Diane Schits.
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11. SPORTNIEUWS

VOETBAL INTERNATIONAAL

- Onze Rode Duivels zijn hun EK-campagne in mineur gestart
met een 0-2 nederlaag tegen Italië. Waarschijnlijk de voorbode
van een fantastisch toernooi met winst op het einde…

VOETBAL NATIONAAL

- Club Brugge is kampioen! Michel Preud’homme heeft zichzelf
vereeuwigd als Bruggeling. Sinds zijn aantreden heeft deze
coach zich met hoofd en verstand, lijf en leden compleet laten
uitwonen voor het succes van blauw-zwart. Preud’homme
heeft bijna drie jaar exclusief voor Club geleefd met als kers
op de taart, na elf jaar, de Belgische landstitel voor Club
Brugge. Anderlecht werd tweede, Gent derde.

EK ZWEMMEN

- België is er vanaf dag één
ingevlogen tijdens het EK
zwemmen in Londen. Op die
eerste dag al greep de
estafetteploeg brons op de 4
X 100 m vrije slag. Al had dat
net zo goed zilver kunnen
zijn. Het scheelde maar één honderdste van een seconde
met de tijd van de tweede, Italië. Het Franse team werd
nummer één.
- Dat EK- zilver behaalde zij dan toch nog op de laatste dag op
de 4 X 200 m vrije slag.
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WIELRENNEN

- Met Vincenzo Nibali kreeg de
Giro een Italiaanse winnaar.
Maar deze 99ste editie van de
Ronde van Italië zal ook de
geschiedenisboeken
ingaan
als die van het Nederlandse
wielersprookje zonder happy
end, de lachende Colombiaan,
de schansspringende tijdrijder en de sterke Belgische
ploegen. Johan Estaban Chaves, de immer lachende
Colombiaan werd tweede, Alejandro Valverde derde.

TENNIS

- ROLAND-GARROS: “Alles is mogelijk in
het leven”, meent Novak Djokovic,
nadat hij in de finale van Roland-Garros
de Brit Andy Murray versloeg in vier
sets. Djokovic heeft nu alle vier
grandslamtoernooien op zijn palmares.

JUDO

- Charline Van Snick is voor de tweede
keer Europese kampioene geworden.
Ze klopte in de finale de Hongaarse
tweevoudige Europese kampioene Eva
Csernoviczki met waza-ari (je kan bij
judo drie soorten scores halen: IPPON
is de hoogste score – de partij is dan
direct beslist – vervolgens een WAZAARI en dan een YUKO. Van Snick was
na twee bestraffingen op achtervolgen
aangewezen maar zette de scheve
situatie recht en volgt zichzelf op als de
beste van Europa.
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12. MENU VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

27/06/2016
maandag
* zoet beleg
wortelsoep
brie

28/06/2016
dinsdag
smeerkaas
komkommersoep
krabsla

chocomousse
vleesbrood
champignonsaus

koekje
gevulde tomaten
met een
tomatensausje

boontjes

29/06/2016
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
macaroni met
kaas en hesp
yoghurt
kipfilet
vleesjussaus

30/06/2016
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
tonijnsla

1/07/2016
vrijdag
jonge kaas
bloemkoolsoep
hespenworst

2/07/2016
zaterdag
zoet beleg
courgettesoep
hesp

3/07/2016
zondag
suikerbrood
aspergesoep
salami

fruitsmoothie
brochetten
pepersaus

rijstpap
vispannetje
met fijne groentjes

vers fruit
macaroni met
kaas en hesp

gebak
ossetong in
madeirasaus

gemengde sla

peterselie

frietjes
roomijs

aardappelen
suikerwafel

vanillepudding

kroketten
flan caramel

aardappelen
perzik op sap

puree
fruityoghurt

venkel met prei
in roomsaus
aardappelen
koekje

4/07/2016
maandag
chocoladereep
groentensoep
vleesbrood
gesuikerde
yoghurt

5/07/2016
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
americain
vers fruit

6/07/2016
woensdag
* zoet beleg
brunoise
smoske
koekje

7/07/2016
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
vleessla
appel

8/07/2016
vrijdag
* zoet beleg
bouillonsoep
jonge kaas
fruityoghurt

9/07/2016
zaterdag
smeerkaas
vissoep
kip hawai
flan caramel

10/07/2016
zondag
rozijnenbrood
wortelsoep
kippenwit
gebak

kipfilet
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
chocomousse

braadworst

stoofvlees

Noorse visschotel

cordon bleu
vleesjussaus
sla

appelmoes
aardappelen
fruityoghurt

frietjes
roomijs

aardappelen
vanillepudding

aardappelen
perzik op sap

varkensgebraad
dragonsaus
gestoofde
courgetten
kroketten
appel

Moussaka
koekje

42

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

11/07/2016
maandag
* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip curry
pruim
hamburger
rozemarijnsaus

avondmaal** gestoofde wortelen

datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

avondmaal**

12/07/2016
dinsdag
* zoet beleg
groentensoep
kaas
koekje
witte of zwarte
pensen

13/07/2016
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
croque monsieur
rijstpap
balletjes
in tomatensaus

14/07/2016
donderdag
ontbijtspek
slasoep
vleesbrood
roomijs
gemengde sla
met americain
en kappertjes

appelmoes

15/07/2016
vrijdag
* zoet beleg
komkommersoep
hesp
perzik op sap
rolmopsfilet

16/07/2016
zaterdag
smeerkaas
bouillonsoep
paté
banaan
kipburger

17/07/2016
zondag
suikerbrood
tomatensoep
kipfilet
gebak
varkenshaasje

prei in roomsaus
puree
wafel

boontjes
met spek
rosty's
rijstpap

aardappelen
chocopudding

aardappelen
appelmoes

puree
nectarine

frietjes
aardbeien

gemengde sla
koude
aardappelen
koekje

18/07/2016
maandag
chocoladereep

19/07/2016
dinsdag
* zoet beleg

20/07/2016
woensdag
* zoet beleg

21/07/2016
donderdag
* zoet beleg

22/07/2016
vrijdag
smeerkaas

23/07/2016
zaterdag
* zoet beleg

24/07/2016
zondag
sandwiches

groentensoep

andijviesoep

seldersoep

bouillonsoep

witloofsoep

vleessla
vers fruit
gemarineerde
kalkoenfilet
wokgroentjes
in currysaus
pasta
yoghurt

kruidenkaas
chocoladewafel
vleesbrood
met vleesjussaus

garnaalkroketten
yoghurt

cervela
perzik op sap
vol au vent

paté
banaan
fish sticks
met tartaarsaus

slasoep met
kruidenkaas
hesp
chocomousse
chipolatta
in ajuinsaus

tomatensoep
met balletjes
hespenworst
gebak
rumsteak
champignonsaus

gestoofde boontjes
aardappelen
meloen

macaroni
met hesp en kaas
koekje

slaatje
frietjes
roomijs

gemengde sla
puree
flan caramel

wortelstoemp

gemengde sla
gebakken
cornetto
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milkshake

datum
dag
ontbijt**

25/07/2016
maandag
chocoladereep
komkommersoep
middagmaal**
meloen
in parmaham
vers fruit
kaasburger
erwten en
avondmaal**
wortelen
aardappelen

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

26/07/2016
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
kaas

27/07/2016
woensdag
* zoet beleg
groentensoep
americain

28/07/2016
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
vleesbrood

29/07/2016
vrijdag
smeerkaas
kippesoep
kip curry

30/07/2016
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp

31/07/2016
zondag
sandwiches
brunoise
paté

wafel
koude
pastasalade
met tonijn

milkshake
witte pensen
appelmoes

chocomousse
stoofvlees
sla

fruityoghurt
fish sticks
tartaarsaus

smoothie
ballekes
met krieken

gebak
steak
gemengde sla

puree

frietjes

puree

aardappelsla

7/08/2016
zondag
chocoladekoekjes
preisoep
eiersla
gebak
ardeens gebraad
boontjes
en worteltjes
gebakken
aardappelen
kiwi

roomijs

yoghurt

koekje

rijstpap

pannenkoeken

gebakken
aardappelen
vanillepudding

1/08/2016
maandag
* zoet beleg
courgettesoep
jonge kaas
yoghurt
ardeense vinken
koude
boterboontjes
aardappelen

2/08/2016
dinsdag
banaan
knolseldersoep
salami
fruit op sap
vol-au-vent

4/08/2016
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
tonijnsalade
milkshake
americain
gemengde sla

5/08/2016
vrijdag
* peperkoek
wortelsoep
hespenworst
carré confiture
visfilet
prei in roomsaus

6/08/2016
zaterdag
* zoet beleg
vissoep
kip andalouse
roomijs
balletjes
in tomatensaus

frietjes

aardappelen

puree

roomijs

caramelpudding

3/08/2016
woensdag
smeerkaas
venkelsoep
surimisalade
peer
koude schotel
met asperge,
eitje en hesp
koude
aardappelen
suikerwafel

rijstpap

vers fruit

koekje

puree
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flan caramel

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

8/08/2016
maandag
platte kaas
wortelsoep
krabsla
chocoladewafel
shnitsel

9/08/2016
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
vleesbrood
vers fruit
kaasburger

10/08/2016
woensdag
banaan
seldersoep
smeerkaas
yoghurt
spaghetti
bolognaise

gegratineerde
bloemkool
puree
flan caramel

spinazie in
room
aardappelen
chocomousse

koekje

15/08/2016
maandag
* zoet beleg
slasoep
kippenwit
fruit op sap
braadworst
vleesjus
appelmoes

16/08/2016
dinsdag
banaan
tomatensoep
jonge kaas
yoghurt
cordon bleu
van kip

17/08/2016
woensdag
* zoet beleg
brunoise
kip andalouse
vers fruit
stoofpot van
varkensvlees

13/08/2016
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
kaas
chocomousse
kalkoenrollade
vleesjussaus
boontjes

14/08/2016
zondag
rozijnenbrood
courgettesoep
hesp
gebak
steak

frietjes
vanillepudding

12/08/2016
vrijdag
* zoet beleg
andijviesoep
paté
vers fruit
tongrolletje
provencaalse
saus
aardappelen
natuur
rijstpap

aardappelen
koekje

kroketten
fruityoghurt

18/08/2016
donderdag
chocoladereep
vissoep
hespenworst
roomijs
kippenfilet

19/08/2016
vrijdag
ontbijtspek
bloemkoolsoep
salami
koekje
vispannetje

20/08/2016
zaterdag
* zoet beleg
seldersoep
abdijkaas
chocomousse
chipolatta

21/08/2016
zondag
croissant
komkommersoep
tonijnsla
gebak
ardeens gebraad

venkelsaus

erwten en wortelen

rijst of puree**

komkommer- en
tomatenslaatje
frietjes

puree

aardappelen

milkshake

chocomousse

cornetto

vanillepudding

bloemkool
met mayonaise
gebakken
aardappelen
yoghurt

aardappel

knolselderstoemp

koekje

rijstpap

avondmaal**

11/08/2016
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
kip curry
fruit op sap
tomaat
garnaal

45

gemengde sla

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

22/08/2016
maandag
platte kaas
tomatensoep
vleesbrood

23/08/2016
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
abdijkaas

24/08/2016
woensdag
banaan
seldersoep
hespenworst

vers fruit
hamburger

wafel
koude schotel
met makreel

fruityoghurt
witte pensen

25/08/2016
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
mosselen
met frietjes
smoothie
koude schotel met
americain

26/08/2016
vrijdag
* zoet beleg
minestronesoep
kip curry

27/08/2016
zaterdag
* zoet beleg
courgettesoep
hesp

28/08/2016
zondag
rozijnenkoek
wortelsoep
cremepaté

chocomousse
gegratineerde
macaroni
met kaas

gebak
kippebrochette

yoghurt

aardappelsla
flan caramel

appelmoes
puree
rijstpap

frisko

milkshake
zalm
spinazie in
room
puree
vanillepudding

datum
dag

29/08/2016
maandag

30/08/2016
dinsdag

31/08/2016
woensdag

1/09/2016
donderdag

2/09/2016
vrijdag

3/09/2016
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
bouillonsoep
hespenworst
koekje
gegratineerd
hespenrolletje
met witloof
en kaassaus
puree
fruitsla

chocoladereep
preisoep
salami
chocomousse
kipfilet
pepersaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
milkshake

* zoet beleg
knolseldersoep
americain
kiwi
hamburger
vleesjussaus
snijbonen
aardappelen

banaan
courgettesoep
tonijnsla
fruit
stoofvlees

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
flan caramel
ardeens gebraad

sla
frietjes

ontbijtspek
andijviesoep
vleesbrood
fruityoghurt
visfilet
vissaus
prei
puree

pannenkoeken

roomijs

peer

avondmaal**

middagmaal**

avondmaal**

wortelstoemp

natuuryoghurt

witte kool
in roomsaus
aardappelen
koekje

fijne boontjes
kroketten
appel
4/09/2016
zondag
sandwiches
jonge kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak
Noorse visschotel
sla en tomaten
aardappelsla
roomijs

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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13. HERSENSPINSELS
Vorig 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.

Deze mooie en lekker geurende bloemen konden jullie in de
zinnen terugvinden. Had jij het ook gevonden? Een aantal
bewoners hebben dit ook goed ontdekt. Eéntje daarvan, Marc
Ghys W 65, mag zich tot winnaar kronen. Hij ontvangt weldra
een lekkere beloning.

Goede reis!
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NIEUW RAADSEL: Lees en doorzoek dit huisklokje heel
goed. Omcirkel dan op deze pagina de 10 prenten die je
in dit huisklokje kan ontdekken.

Breng je antwoord binnen ten laatste op 29 juli 2016 bij Trees
en Ilse! Alvast bedankt om deel te nemen!
Naam bewoner: ……………………………………kamer:………...
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