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1. VOORWOORD 

 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben het weer even gehad: 
 
- de omschakeling van Telenet naar Proximus. We hadden er 

onze handen mee vol: het trekken van nieuwe bekabeling, 
het aansluiten en programmeren van tv’s. Door dit vele werk 
bleven andere taken wat liggen in het voorjaar, maar vanaf 
het begin van de zomer heeft de technische dienst een 
inhaalbeweging ingezet 

 
- de vakantie: welverdiend voor onze medewerkers, maar 

uiteraard gevoeld in ons huis. Het was een behoorlijke 
moeilijke vakantieperiode, met veel afwezigen en drukke 
dagen. Bij deze mijn appreciatie en dank voor de inzet en de 
creativiteit van ons personeel bij het oplossen van 
onverwachte afwezigheden! 

 
- de eerste schooldag, voor mij persoonlijk betekent dit de 

eerste dag kleuterschool van onze jongste en de eerste dag 
lager onderwijs voor zijn iets grotere broer….. 

 
- de hetze in de pers tegen de rusthuizen, het komt om de 

zoveel maanden in de pers en helaas wordt iedereen over 
dezelfde kam geschoren … het is niet aan mij om Floordam 
te beoordelen, dat laat ik aan jullie over, maar ik wil wel mijn 
absolute dank betuigen voor de vele bemoedigende reacties 
van bewoners en families, een hart onder de riem voor onze 
medewerkers 
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- de zomer … mogen we die nog zo noemen of verglijden 

seizoenen stilaan in mekaar en spreken we binnen afzienbare 
tijd nog over een koudere en warmere periode van het jaar. 

 Voor die enkele (té) warme dagen voorzagen we de livings 
van airco; ik hoop dat het deugddoend was … 

 
En wat de toekomst brengt dat lezen jullie verderop. 
 
 
Patrick Meers 
Algemeen directeur. 
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE 

 
 

Regelmatig ontvangen we ons Huisklokje. Daarin lezen we heel 
gevarieerde onderwerpen van verschillende auteurs over het 
reilen en zeilen in Floordam, over de wensen en noden om ons 
heen. Maar er mag ook eens iets anders vermeld worden. 
In dat kader wil ik het even hebben over “vergeet-mij-nietjes”. 
Wie zijn dit? 
 
Wel, dat zijn de alledaagse helpende handen die het ons 
mogelijk maken onze oude dag hier te kunnen “slijten”, in een 
aangepast milieu. Wij, allemaal ouderen, met onze eigenheden 
en verleden, allemaal samen in een grote familie: Floordam.  
 
Geduld, verdraagzaamheid en begrip zijn een basis voor het 
werk en bij om het even welke opdracht van onze “vergeet-mij-
nietjes”. Dit geldt ook voor ons, ouderen, want het moet van 
beide kanten komen. Deze voorwaarden zijn een dankbare hulp 
om gelukkig te zijn.  
Laten we ons het leven aangenamer maken en de kleine 
ongemakken ter zijde leggen. 
 
Véél dank aan alle “vergeet-mij-nietjes”!!!!!! 
 
 
Marie-Louise  
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3. KLOKKENLUIDER 

 
 

Vieren in de komende tijd. 
 
 
Van harte welkom in de kapel van 
de zusters om er te bidden en te 
vieren.  
Elke dag is er om 11u15 
eucharistieviering, zondag om 
11u00. 
Deze vieringen kun je meevolgen 
op TV in de living van jouw woning. Vraag gerust aan iemand 
van de verzorgende om hiertoe de TV aan te zetten. 
Dankzij de vrijwilligers van buitenaf heeft iedereen de kans en 
de mogelijkheid om aan te sluiten. 
 
Dinsdag 13 september en dinsdag 11 oktober is er om 11u00 
(dus niet om 11u15) Maria-viering in de kapel van de  Zusters. 
 
 
Seppe Zwings werd gedoopt in de kapel van de zusters. 
 

Zaterdag 6 augustus was 
het feest in de kapel van 
de zusters. Seppe, het 
zoontje van Kelly en 
Marilène werd gedoopt. 
Enkelen van onze 
zusters waren erbij en 
vonden het een mooi 
gebeuren. Proficiat en 
nog vele mooie 
momenten met Seppe. 
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Oktobermaand is Mariamaand. 
 
Naast de meimaand hebben we 
ook de oktobermaand om meer 
dan anders stil te staan bij de 
figuur van Maria. Als eenvoudig 
joods meisje, en na veel 
aarzeling, gaf ze haar leven aan 
Gods liefde om Hem een 
menselijk gelaat te geven tussen 
de mensen. 
Als moeder van het goddelijk kind Jezus, werd ze ons door 
Jezus gegeven als onze Moeder. Met haar mogen we de 
vreugden en de pijnen van ons leven delen. Tijdens onze 
levenstocht op de weg van het geloof, wil Maria onze gids zijn. 
Opdat we Jezus zouden ontmoeten, opdat we Hem een plaats 
zouden kunnen geven in ons leven. 
 
In de volksmond is de oktobermaand de rozenkransmaand. 
Vele mensen bidden dan de paternoster, zoals afgebeeld op de 
foto. Langsheen 15 grote momenten uit het leven van Maria 
willen ook wij voedsel en inspiratie vinden om zelf een 
deugddoend en dragend geloof te hebben. 
 
 
Oktobermaand Missiemaand. 

 
Tijdens de oktobermaand opent de 
organisatie Missio ons hart voor de 
christenen in de missielanden. Er is 
zoveel werk in deze landen, dat we 
niet alles ineens kunnen. Daarom 
kiest Missio elk jaar een land uit, 
zoals dit jaar Nigeria. Missio is echter 
niet meer zoals vroeger: ‘We geven 
zilverpapier en wat geld en het 
probleem is opgelost’.  
Tegenwoordig is de actie Missio een 
gebeuren van ware ontmoeting. 
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Op de eerste plaats kunnen we leren van het christen zijn van 
de mensen in Nigeria. Vanuit deze ontmoeting(en) willen we 
hun projecten steunen met bijdragen. 
 
We kunnen leren van de Nigeriaanse barmhartigheid 
In voorbereiding op onze campagne reisde ik naar Nigeria. Ik 
ontdekte er hoe Nigeriaanse christenen Gods barmhartigheid 
een plaats in hun leven geven. Misschien hebben ze niet altijd 
de nodige middelen om hun geloof te vieren, aan de werken 
van barmhartigheid geven ze zeker een vast gestalte. Ze 
vinden hiervoor kracht in hun band met de barmhartige vader. 
Tijd, moeite, noch geld worden gespaard om perspectieven te 
geven. Hoop wordt concreet. Ook al door alle initiatieven 
kansen te geven. 
 
 
September 
 
De zomer voorbij, 
vakantie gedaan, 
de sleur klopt aan, 
het ritme van de dag, 
een jaar lang, een week kort. 
 
School, 
werk, 
vereniging, 
parochie:  
het leven van altijd al 
herademt, 
met blije tijd, 
met zorgenpijn. 
 
En toch 
is het telkenmale anders, 
nieuw, 
geboortekreet, 
bron van hoop en geloof. 
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Jij die in het leven staat, 
bidt bij morgendauw 
om Gods zegen 
in je werk, 
in elke ontmoeting. 
 
Wees stille verademing 
op de middag van de dag 
en besef dat alles je gegeven is. 
 
Jij die droom zijt en verwachting, 
bidt bij avondrood 
om wat geweest is 
en leg het in het hart 
van de Heer 
om na een nacht van rust 
opnieuw te ontwaken 
in Zijn liefde en nabijheid 
en jezelf te zijn 
met en voor mensen. 
 
Barmhartigheid 

 

 
Het jubeljaar van de barmhartigheid is 
al een ganse tijd bezig. De kerken in 
de ganse wereld geven aandacht en 
hart aan de zeven werken van 
barmhartigheid. Ook ons huis 
Floordam doet mee. De zeven werken 
staan in de kapel uitgebeeld in zeven 
symbolen en willen ons uitnodigen 
deze woorden ons hart te geven. 
Barmhartigheid is concrete liefde en 
zorg doen aan mensen in nood. Ook 
het nieuwe werkjaar dat voor de deur 
staat zullen we hieraan verder werken. 
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De hongerigen spijzen 
De dorstigen laven 
De naakten kleden 
De vreemdelingen herbergen 
De zieken verzorgen 
De gevangen bezoeken 
De doden begraven. 
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4. DE TIJD VAN HET JAAR 

 
 
 
 
 

Gezond eten is zo goed 
Gevarieerd, niet enkel zoet 
Beetje bitter, zuur en zout 

Liefst echt vers en niet te oud. 
 

Vitamines, mineralen 
Moeten we uit ons voedsel halen. 

 
Maar bewegen in het rond 

Houdt ons lichaam pas gezond! 
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Maand van  de 

Gezondheid  

2016 
06/09: Estafette:  

op de middenweg van 10.30u tot 15.15u 

15/09: Wellness, massage en Yoga: 

   in grote zaal  vanaf 14u 

20/09: Gezonde Quiz:  

in grote zaal  om 14u 

27/09: Feest in de straat: 

   In grote zaal om 14u 

 

 

Van 15/07 tem 30/09 : Fit-o-meter op de 

middenweg 

Gezonde lunch in elke woning  
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM 

 
 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN 
 
SEPTEMBER 

 
01 Zr. Ursule De Cat 79/03 
02 Blanche Clavie 63/10 
02 Cyrille Devarrewaere  67/07 
02 Evelyne Van Nuffel Team 63/65 
05 Adelia Van Obberghen 67/09 
05 Zr. Mia Costermans 77/06 
05 Ann Rombauts Team schoonmaak 
07 Zr. Lydwina Van der Smissen 79/12 
10 Angelina Greunlinx 79/09 
10 Marilyn Van Hoof Team nachtwaken 
11 Sofie De Mulder Team 63/65 
15 Jacobus Cardinaels 75/15 
18 Sonja Arnaudts Team 75B 
20 Denise De Leeuw 65/15 
20 Marie-Louise Thiebaut 67/13 
20 Willy Van Roy Dagverzorging 
20 Conny Peeters Team 75B 
21 Henriette Pinray 69/01 
23 Jette Verstreken Team 75B 
24 Kathleen Schelkens Team 73/75 
25 Gina Oliverio 63/09 
26 Veronique De Pauw Team 67/69 
29 Elfriede Van Oostende Team 63/65 
30 Sylvie De Knop 67/06 
30 Maria Groetaers 75B 28 
30 Theresia Hermans Dagverzorging 
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OKTOBER 

 
01 Leonie Kemps 73/13 
02 Wendy Dendas Team 63/65 
05 Heidi Verstraeten Team 73/75 
06 Louise Roelandts 75B 04 
06 Rita Brusselmans Team 73/75 
06 Greta De Grave Team 75B 
08 Sabrina Quintelier Team 73/75 
11 Germain Lanciers 77/3 
12 Cecile Vandenbossche Team nachtwaken 
16 Anne De Mey Team nachtwaken 
18 Yvette Buquet 69/05 
20 Mariette Houthuys 75B 06 
20 Zr. Paula Geeraerts 79/02 
21 Anna Van Grunderbeeck 65/12 
21 Danny Luyten Team techn. dienst 
22 Kathleen Luyten Team 75B 
22 Hendrickx Nathalie Team 63/65 
23 Helga Gysen Team administratie 
24 Jeannine Florquin 75/09 
24 Amelie De Greef 73/01 
25 Merckx August Dagverzorging 
27 Paula Dedecker 75B 19 
31 Jorien De Bousser Team 77/79 
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SPECIALE GEBEURTENISSEN 
 
Overlijden. 
 
Op 03 juli 2016 overleed mevrouw Frieda 
Vandenplas. Zij was de zus van Christel 
Vandenplas (team 67/69). Wij wensen 
Christel en haar familie veel sterkte toe. 
 
 
Geboorte. 

 
 
Op 19 augustus 2016 werd Fleur geboren. Zij 
is het tweede kleindochtertje van Rita 
Uytterhoeven (team therapeuten). 
Rita, een dikke proficiat. 
 
 

 
WELKOM IN FLOORDAM 
 

Suber Juliaan Lahaye Eliane 
 
 
Woonplaats: Diegem 
Geboren: 15/12/1930 
Woning: 63/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woonplaats: Melsbroek 
Geboren: 16/11/1946 
Woning: 63/08 
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Zuster Gabriella Hermans Wouters Huguette 
 

 

 

Woonplaats: Puurs Woonplaats: Perk 
Geboren: 19/04/1930 Geboren: 01/09/1934 
Woning: 77/12 Woning: 65/08 
 

De Laet Augusta Vander Mercken Joanna 
 

 

 
 
 

Woonplaats: Zemst 
Geboren: 24/03/1928 
Woning: 65/03 

 
 
 
 

Woonplaats: Tremelo  
Geboren: 22/04/1945  
Woning: 75B 29  
 

 
WELKOM IN DAGCENTRUM “DE MELDE”. 

 
 

Van Loock André  
 
 

 

Woonplaats: Zaventem  
Geboren: 01/02/1929  
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN 
 
 

Jacobs Henriette  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
We zullen je herinneren als een 
stille genieter, iemand die altijd 
positief bleef ondanks de 
tegenslagen die er soms waren.  
Een dame met karakter, geliefd 
bij alle bewoners en teamleden. 
 

Geboren: 31/07/1933  
Overleden: 26/06/2016  
 
 

Kaura Usha  
  

Culturen verschillen, maar 
mensen blijven mensen; 
muziek en een lach zijn overal 
hetzelfde. 
Jij kon bij ons zijn wie je wilde 
zijn, en dat is waar wij voor 
willen staan. 

 

Geboren: 02/10/1928  
Overleden: 29/06/2016  
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Paps Francisca  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
In onze woning namen we 
afscheid van Adèle. 
Zij was een fiere dame; altijd 
goedgezind. 
Hier bij ons ging ze al zingend 
door het leven en haar 
lieverlingslied “Daar bij die 
molen” zal voor ons een levende 
herinnering blijven aan haar. 

Geboren: 16/02/1928 
Overleden: 06/07/2016 
 

Schilling Ellen  

 

 
Verdriet en geluk liggen niet ver 
uit elkaar. Je was zo dankbaar 
voor de kleine dingen, je brede 
glimlach, je glinsterende ogen; 
ze betekenden zoveel voor 
iedereen rond jou. 
Nu nemen we afscheid van jou, 
maar vergeten doen we je niet. 
Het zonnetje zal weer schijnen 
vandaag, precies zoals jij zou 
willen. 
 

Geboren: 22/03/1934 
Overleden: 04/08/2016 
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Brion Francois  
 

 
 

Wat had je een pracht van 
een stem; doch we hoorde 
ze niet vaak. 
En plots werd ze heel stil, 
maar toch deed je alle 
moeite om je nog uit te 
drukken. 
Nu gaan we ze voorgoed niet 
meer horen, die stem. 
Laat ze maar klinken aan de 
andere kant. 
Het ga je goed. 
 

Geboren: 22/05/1929 
Overleden: 07/08/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Maria, 
Elke dag stond je klaar met 
een lach en veel gevoel voor 
humor. Het was een plezier 
om je te zien genieten van de 
buitenlucht op het terras, een 
vers gemaakte pannenkoek of 
een spelletje bingo of bowling. 
Je was graag onder de 
mensen en we zullen je 
aanwezigheid dan ook missen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Silvrants Maria 
 

Geboren: 11/11/1932 
Overleden: 16/08/2016 
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 6. AGENDA 

 
 
De vakantie ligt al achter de rug; hoewel september voor velen 
en vooral voor de studenten toch nog een vakantiemaand is. 
Wij voorzien in deze maand altijd een themamaand namelijk 
“de maand van de gezondheid”. Tijdens deze periode voorzien 
therapeuten, personeel van het dagcentrum en dagbesteders 
een wekelijks grotere activiteit. Dit is al stilaan een traditie 
geworden en is meestal genieten voor zowel de bewoners als 
het personeel. Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Dinsdag 6 september: er 
wordt van 10.30 uur tot 15.00 
uur een estafetteloop 
voorzien. Gedurende deze 
periode trachten we twee 
vlaggen een afstand te laten 
afleggen door bewoners en 
personeel. Dit gaat door op de 
middenweg en er wordt wat randanimatie voorzien. Bewoners 
kunnen genieten van een hapje en een drankje en dit alles met 
op de achtergrond wat muziek. Ook de kleuters komen langs. 
Kortom, voldoende om eens een kijkje te komen nemen en 
samen met je moeder of vader de vlag mee in beweging te 
houden. 
 
Donderdag 15 september: de bewoners krijgen een wellness 
pakket aangeboden op maat. Ze krijgen een verzorging van 
hun handen, kunnen deelnemen aan yoga, …. Wat er allemaal 
wordt aangeboden, ga ik nog niet verklappen maar het is zeker 
de moeite. 
 
Dinsdag 20 september: deze dag hebben we voeding 
gekozen als thema. De kennis van de bewoners wordt getest 
aan de hand van een aantal vragen. Daarnaast wordt in de loop 
van de maand een gezonde brunch aangeboden. Dit verschilt 
van huisje tot huisje afhankelijk van de bezetting. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi92YLbyPzNAhXE1BoKHQ4DCfUQjRwIBw&url=http://plazilla.com/page/4295101920/de-vierde-etappe-in-de-plazilla-estafette-vind-jij-het-stokje&bvm=bv.127178174,d.d2s&psig=AFQjCNGgUXamujAT90s0PjZFKJnCWfJKhw&ust=1468915983575649
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Dinsdag 27 september: we 
voorzien een bonte namiddag als 
afsluiter. Wat we te zien gaan 
krijgen, weet ik zelf nog niet, 
maar elk jaar is dit een voltreffer. 
Het gaat van start om 14.00 uur. 
Iedereen is welkom. 
 

 
In de maand oktober schotelen we elke week een activiteit 
voor in de grote zaal. Daarnaast zorgt het personeel nog voor 
wat plezier in de woningen. 
 
Donderdag 6 oktober: wordt er gezorgd voor een muzikale 
namiddag en dit vanaf 14.00 uur. Wat het gaat worden weten 
we zelf niet, maar we kijken er met plezier naar uit. 
 
Donderdag 13 oktober: via een spel gaan we het geheugen 
van onze bewoners trainen. Dit kan een kwis zijn maar 
evengoed een hoger/lager of ….. Wil je het weten, kom dan 
zeker eens langs. 
 
Dinsdag 18 oktober: gaan we iets creatiefs doen, samen met 
een aantal bezoekers van het dagcentrum. Je kan ons daar 
vinden vanaf 14.00 uur. 
 
Donderdag 27 oktober: als afsluiter van 
de maand voorzien we nog een 
dansnamiddag. Dit is eerder iets voor 
bewoners die nog eens graag een dansje 
plaatsen, maar ook toeschouwers zijn 
welkom. 
 
Dit is het programma voor september en 
oktober. Hopelijk is er een activiteit die je 
kan bekoren en mogen we je hierop 
welkom heten. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwick7qszfzNAhXM1BoKHc3WCWsQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/opa-en-oma/opa-dansen-268808/&bvm=bv.127178174,d.d2s&psig=AFQjCNHbXi6m2xNsDJj_FO5c767sRso0zQ&ust=1468917243911572
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiApPPjzfzNAhVBuBoKHS7-BHMQjRwIBw&url=http://beleefbalans.com/verrassingen/&bvm=bv.127178174,d.d2s&psig=AFQjCNEMLB_LhaT81Q0xzvtf8aBqhSWYcw&ust=1468917325622371
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7. VERS VAN DE FLOORDAM-PERS 

 
 

Nieuws uit woningen 63 en 65. 
 
 

In de woningen heerst een vakantiesfeertje; ook al laat het 
zonnetje ons af en toe wat in de steek. Maar zodra het zonnetje 
schijnt proberen we zoveel mogelijk met de bewoners naar 
buiten te trekken en te genieten van de omgeving.  
 

Ofwel maken we een 
wandeling en houden we al 
eens halt in het dorp om te 
kijken naar de petanque, 
ofwel voorzien we iets leuks 
op het terras. 
 Zo hebben we op 04 juli l.l. 
wat bewegingsspelen 
gedaan zoals ringwerpen, 
baloefeningen, … om af te 
sluiten met een zangstonde.  
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Een paar bewoners hebben ook mogen genieten van een 
uitstapje naar de makro om mee nieuwe glazen te kiezen en 
dan af te sluiten in het restaurant. 
 
Regelmatig, als er een vrij moment, is, wordt de rummicub 
bovengehaald en gaan een aantal bewoners de uitdaging aan. 
 

 
 

In de grote zaal of ontmoetingsruimte werd er iets lekkers 
aangeboden. De bewoners konden er proeven van een “coupe 
dame blanche” of een “coupe krieken”. De week daarna werd 
hun geheugen getraind aan de hand van een quiz. Het 
optreden van Maurice en Erika was dan weer een knaller van 
formaat, die veel succes had. 
 
Tussendoor was er ook regelmatig tijd voor een leuk feestje. 
We hebben niet veel nodig om met zijn allen samen te kruipen 
en het ons gezellig te maken. Er is ook elke maand wel iemand 
jarig en ook dan halen we de schuimwijnglazen boven. 
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We hebben ook deelgenomen aan 
de fit-o-meter. Personeel en 
bewoners hebben zich samen 
ingezet om de fit-o-meter plechtig 
te openen en zetten hun beste 
beentje voor. 
 
Naast de activiteiten in de woning 
is er ook hard gewerkt in de living 
van woning 63. De muren kregen 
een ander kleurtje en één muur 
dient nog behangen te worden. 
Kom dan zeker eens langs om het 
resultaat te bekijken. 
 

 
En als afsluiter schotelen we jullie een raadsel voor: 
 

“Wie is Pissewit?” 
Een bijnaam voor persoon gegeven door Madeleine. Hij is 
van Duitsland afkomstig. Heeft vier kinderen en kwam rond 
21 juli uitvoerig in de dagbladen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7Nv507bOAhWE1xQKHfklDO4QjRwIBw&url=https://forum.tribalwars.nl/showthread.php?125912-Raadsels!&psig=AFQjCNHscpdGemWqn8jarS5UKuNXse6bgQ&ust=1470911890752672
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Vakantienieuws uit woningen 77 en 79 
 

 
 
De zomer was weeral 
heel Belgisch qua weer: 
de ene dag regen en 
wind … dan zon, en 
hittegolf. Maar dat lieten 
we niet aan ons hartje 
komen. Bij mooi weer 
genoten we buiten van 
wat zoetigs en wat fris. 

 
 

En was het te heet buiten, dan bleven we binnen en werd er 
voor de nodige koelte gezorgd. 

 
Als echte Belgen gingen we naar het 
frietkot of het frietkot kwam naar ons … 
zalig een zak friet en een curryworst 
special. 
En tussenin eens een fris koud 
schoteltje als middagmaal; lekker met 
die warme dagen. 
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Ook deze zomer 
organiseerden we voor de 
tweede maal een 
petanquetornooi. 
In september weten we of 
Martha een tweede trofee 
op haar kast mag zetten? 
 
 

 
Buiten wat wind of riskant 
bewolkt dan speelden we 
spoelbak voor punten en 
brachten we een stamineesfeer 
in de woning. Soms ging het er 
heftig aan toe! Maar iedereen 
genoot en daar doen we het 
voor 
 
Fons, de hond van Trees, kwam 
ook eens op bezoek, maar ook 
de hond van Martine en die van 
Elfi kwamen ‘dag’ zeggen. 

 
 
 
Dieren knuffelen, snoepjes 
aan hen geven of zelfs 
stiekem de boterhammen … 
onze bewoners doen het 
graag en fleuren op bij hun 
komst. 
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Maar niet alleen dieren; ook kinderen brengen leven in de 
brouwerij en brengen bij de meeste ouderen een brede glimlach 
op het gezicht. Het stimuleert hen ook tot ACTIE… en dat 
ondervonden we tijdens onze kindernamiddag met volksspelen. 
 
Zr. Leonarda nam fier uit handen van Patrick de sjerp van 
burgemeester aan en hoopt dat er weldra een schepencollege 
en gemeenteraad zal komen want anders kan ze niet veel 
doen; vertelde ze nadien. Daan werd haar afgevaardigde en 
Jolien schilderde de origineelste vlag terwijl Tiemen dan in de 
bloemetjes werd gezet voor zijn verjaardag. 
 
Bedankt Annelien, Jolien, Daan, Stien, Samber, Fien, Lowie, 
Marte, Tiemen en Hanna voor jullie komst!!!! 
 
Misschien een kwakkelzomer??? maar voor ons geslaagd. 
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Nieuws uit het dagverzorgingscentrum 
 

VRIJWILLIGERS gezocht! 

 
 
Ben je op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan ben je bij het 
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: Vanheylenstraat 71, Melsbroek. Kijk op 

onze facebookpagina: dvc De Melde. Bel 02/752.91.36 of mail 

naar dagverzorging@floordam.be. We ontvangen jullie graag!!! 

mailto:dagverzorging@floordam.be
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_-3V9uXLAhWGjA8KHQMHBT4QjRwIBw&url=http://www.asiabybike.be/vrijwilligerswerk.html&bvm=bv.117868183,d.ZWU&psig=AFQjCNEM9MUdktTL14cly-NkCU_190IHRQ&ust=1459341976752405
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10 redenen waarom iedereen vrijwilligerswerk zou moeten 

doen. 

 

1. Het staat goed op je cv … 

 Werkgevers zullen zien dat je moeite doet om bezig te 

blijven en om ervaring op te doen. Het toont ook dat je 

gemotiveerd bent en bereid bent om dingen te doen zonder 

eigenbelang. 

 

2. …. en er kan een job uit voortvloeien. 

 Als er een job vrijkomt in de organisatie waarin je 

vrijwilligerswerk doet, zullen ze misschien wel aan jou 

denken. En ook: als je ergens anders solliciteert, kunnen ze 

een goed woordje voor je doen. 

 

3. Je leert nieuwe vaardigheden. 

 Vrijwilliger bij het Rode Kruis, de brandweer, in Floordam, 

enz. je kan dingen leren die jou persoonlijk vooruithelpen. 

Meer ervaring en zelfvertrouwen bijvoorbeeld. 

 

4. En je ontdekt wat je graag doet (of niet). 

 Je weet niet echt wat je wil doe? Dan is vrijwilligerswerk een 

ideale manier om dat te weten te komen. 

 

5. Je leert een pak nieuwe mensen kennen. 

 Nieuwe mensen die vrienden kunnen worden, zeker omdat 

het om gelijkgestemde zielen gaat. 

 

6. Je hebt iets (leuks!) te doen. 

 Stilzitten en nietsdoen went erg snel, waardoor je in een 

vicieuze cirkel terechtkomt en haast niets meer doet. Door 

vrijwilligerswerk te doen, blijf je echter bezig en komt je 

onder de mensen. 
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7. Je gaat andere mensen een goed gevoel … 

 Je kan met mensen praten, iets goeds doen, mensen (of 

dieren) helpen. Kortom: je kan iemand een goed gevoel 

geven en een verschil maken. 

 

8. …. én  je krijgt er zelf een goed gevoel van 

 En dat alles zorgt natuurlijk ook bij jou voor een goed gevoel. 

Je weet dat je goede dingen doet, blijft bezig en kweekt 

zelfvertrouwen. Bovendien zou vrijwilligerswerk ook je 

stressgehalte verlagen en een boost geven aan je humeur. 

 

9. Het is flexibel. 

 Vrijwilligerswerk is niet helemaal hetzelfde als “echt” werken. 

Je hebt wel verantwoordelijkheden en druk, maar je bent 

nooit verplicht. 

 

10 En last but not least: het is ongelooflijk plezant. 

 Je kan er niet alleen voldoening uithalen, maar je ook echt 

amuseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0stHT1_zNAhWGMhoKHYP0CtgQjRwIBw&url=http://tbrakelt.be/blog/aan-alle-brakelse-vrijwilligers-een-welgemeend-dank-je-wel/&psig=AFQjCNGRqTz_K6G2irqo5NL6x9dy_7NeSw&ust=1468919832507635


31 
 

De zomer van 2016 in woning 75B 
 
 

Van een zomer verwacht je dat deze wordt overgoten met zon. 
Doch we hebben dit jaar zeker evenveel regen gehad als zon. 
En wat doe je dan zoal om de dagen met een zongevoel te 
vullen? 
 
Je houdt een frietkot 
met de “zonneparaplu” 
bij de hand en een 
terras waar je lekker 
deze frietjes kan 
verorberen. En nadien 
nog nagenieten van 
het dessertje met een 
tas koffie 
 

 
 
 
 
Maar daarmee is die zomer 
natuurlijk nog niet voorbij. Dus 
bestellen we bij de weergoden 
goed weer; het moet niet te warm 
zijn. 
 
 
 
 

We trekken met enkele bewoners naar de zorgboerderij in 
Erps-Kwerps. 
Daar krijgen we prachtige konijnen te zien; kunnen we tussen 
de pony’s lopen en krijgen we prachtige vleeskoeien te zien. 
Die kolossen hebben zelfs interesse in ons en komen aan onze 
kleren snuffelen of laten hun enorme tong zien. 
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Als laatste is er nog een 
knuffelronde bij de geitjes, 
en die laten zich gewillig 
strelen; ja zelfs pakken, de 
kleine geitjes natuurlijk. 
 
Om die leuke namiddag af 
te ronden, krijgen we nog 
een tas koffie of iets fris 
met hierbij een lekker stuk 
cake, door de boerin voor 
ons zelf gebakken. 

 
Voor sommigen onder ons 
was het een terugkeer 
naar hun eigen jeugd, 
waar er dagelijks moest 
gemolken worden en de 
zorg voor het vee voor een 
groot deel van de dag in 
beslag nam. 
Voldaan en met zeer 
mooie herinneringen rijden 
we “tevreden terug naar 
huis. 

 
 
 



33 
 

Maar nog stoppen we er niet mee!! Omdat de zon dan toch 
deze zomer wil schijnen: wat smaakt er dan beter dan een 
lekkere Sangria of een zelfgemaakte limonade op een zonnig 
terras? 
Dus hebben we eerst samen met de bewoners de 
voorbereidingen gedaan en daarna op een ongewone plaats in 
onze woning hiervan geslurpt en genoten. 
Tijd om de andere woningbewoners te ontmoeten; zeker als het 
al een tijdje geleden was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMMMMMM lekker! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gang van woning 75B 
Gezelligheid alom!!!! 
 
 



34 
 

8. DE NATUURGIDS 

 
 

De eik. 
 

De eik is een bladverliezende loofboom. In onze regio komen 
enkele soorten eiken voor: de zomereik, de wintereik, de 
Amerikaanse eik en de moeraseik. 
De eik is de koning van het plantenrijk; de grootste, de sterkste 
en de nuttigste. 
De zomereik kan tot 36 meter hoog worden en zéér oud.          
In Lummen, in Limburg, staat een 1.000 jarige eik; hij is 
wereldberoemd, onze koningen Léopold III, Boudewijn en 
Albert II zijn hem gaan bewonderen. 
 

 
 

De vruchten van de eik zijn de eikels, oneetbaar voor de mens, 
maar een voedselbron voor de eekhoorn, de gaai, het everzwijn 
en de houtduiven. Eekhoorns en gaaien leggen in de zomer 
wintervoorraden aan; ze verstoppen de eikels in de grond. 
Tijdens de winter spreken ze hun voorraad aan, doch de niet 
opgegeten vruchten gaan kiemen in de lente. Uit deze kleine 
kiemplantjes groeien nieuwe, sterke volwaardige bomen.         
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De eikel valt niet ver van de boom … maar … deze dieren 
helpen mee aan de verspreiding. 

 
 

Eikenhout is ook zeer duurzaam, daarom wordt het meestal 
gebruikt voor het vervaardigen van meubelen, dakgebinten en 
wijnvaten. Als brandhout geeft het mooie gele vlammen, véél 
warmte en brandt zeer lang in kachels of haarden. 
In de herfst verkleuren de bladeren van de Amerikaanse eik 
met zijn grote puntige bladeren van groen naar geel en bruin. 
Rond Allerheiligen gebruikt men deze kleurrijke eikenbladeren 
als basis voor het samenstellen van bloemstukken voor de 
kerkhoven. 
Bij een zomerse wandeling in het bos kom je zeker een van 
deze prachtige eiken tegen, de eikels aan de takken of op de 
grond doen u dan zeker niet twijfelen. 
 

Léa, geboren in “’t bronsgroen 
eikenhout” Limburgs dierbaar oord. 
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9. SPORTNIEUWS 

            

    

 

  
- EK in Frankrijk:  

- Portugal werd voor het eerst in de geschiedenis Europees 
kampioen. Frankrijk werd in de finale in Parijs na verlenging 

met 1 – 0 geklopt. Eder scoorde in de 
109

de
 minuut. Portugal stond in 2004 

ook al in de finale van het EK. Toen 
werd voor eigen publiek met 1 – 0 
verloren van Griekenland. Dat vlekje 
in de geschiedenis is door de zege 
op Frankrijk uitgewist. De Portugezen 

speelden het grootste deel van de wedstrijd zonder hun 
sterspeler Cristiano Ronaldo. De spits van Real Madrid 
raakte al vroeg geblesseerd aan zijn linkerknie en werd 
halverwege de eerste helft gewisseld.  

- De uitschakeling van de Rode Duivels in de kwartfinales 
tegen Wales was een grote ontgoocheling. De eerste match 
tegen Italië was al een eerste slecht voorteken; onze 
“getalenteerde” spelers speelden zonder grinta en beleving. 
Dat werd nog wel rechtgezet tegen Ierland en Zweden en 
tegen Hongarije was het heel goed. Ook de openingsfase 
tegen Wales was nog goed maar na 
de knappe goal van Nainggolan in 
minuut 15 zakten de Rode Duivels 
in elkaar en Wales maakte zich 
meer en meer meester van de bal. 
Tegen Wales waren onze jongens 
echt niet op de afspraak en 
bovendien misten we Kompany, Vermaelen en Vertonghen. 
We waren te gehandicapt in de verdediging. Uiteindelijk 
verloren we met 3 – 0. 

 
 
 

VOETBAL INTERNATIONAAL 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb55GVguzNAhXIaRQKHTNNCD4QjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140701_01162934&psig=AFQjCNEDaAc7zaq_4PeoNBqN-br6jxEOBQ&ust=1468347302516413


37 
 

  
- Supercup: landskampioen 
Club Brugge tegen 
bekerwinnaar Standard. De 
eerste wedstrijd van het 
nieuwe seizoen bezorgde 
Club al hun eerste titel. Het 
zag er aan de rust heel 
benard uit voor blauw-
zwart, maar Standard werd uiteindelijk vakkundig aan de kant 
gezet. Club won met 2 – 1, de concurrentie is ineens 
gewaarschuwd. 

- Ondertussen is bij ons opnieuw de binnenlandse competitie, 
de Jupiler Pro League, gestart. Club Brugge en Standard 
hebben hun start gemist, Zulte Waregem is als een haas uit de 
startblokken gevlogen. Nu ja, de competitie is nog lang en de 
laatste zullen de eerste zijn… 

 
 
 

 
- Thomas Van der Plaetsen zorgde op het EK atletiek in 

Amsterdam voor een uitzonderlijke 
prestatie: hij won goud op de tienkamp 
en is hiermee pas de zevende Belg die 
een individuele Europese titel 
bemachtigde. Zo won hij goud: 100m in 
11,23, verspringen 7m64, kogelstoten 
13m17, hoogspringen 2m10, 400m in 

50,50, 110m horden in 14,64, discuswerpen 44m32, 
polsstokspringen 5m40, 
speerwerpen 53m92, 1.500m in 
4:37.84, TOTAAL PUNTEN: 8.218 

- Philip Milanov heeft ons land de 
tweede medaille op het EK 
bezorgd. De discuswerper uit 
Brugge pakte een knappe zilveren medaille in Amsterdam, net 
zoals vorig jaar op het WK  

VOETBAL NATIONAAL 

ATLETIEK 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt_JHxs-PNAhXGuxQKHd8aB6cQjRwIBw&url=http://sportfeed.nl/thomas-van-der-plaetsen/&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNGiKUt2ei6_uTymOsq0A8mHT-Jt4g&ust=1468051417100951
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- Op de afsluitende 4 X 400 meter werden onze “Belgian 
Tornados” eerste. Julien Watrin, Jonathan, Dylan en Kevin 

Borlée bleven Polen  en Groot-
Brittannië voor in een intense  
medaillestrijd. In een spannende 
slotronde duurde het tot in de laatste 
rechte lijn vooraleer Kevin helemaal 

kwam opzetten. Met een krachtinspanning om u tegen te 
zeggen ging hij nog over topfavoriet Groot-Brittannië. De Polen 
kwamen nog gevaarlijk dicht, maar Borlée hield goed stand en 
zorgde zo voor de derde Belgische EK-medaille in Amsterdam. 
Het is de tweede Europese titel voor onze estafetteploeg, na 
die van 2012 in Helsinki.  

- Met twee gouden en één zilveren medaille sluit ons land het 
EK af op een tiende plaats in de medaillestand en heeft België 
zijn op één na succesrijkste EK ooit achter de rug. Alleen in 
2006 deden de Belgen met drie gouden medailles (voor Kim 
Gevaert op 100 en 200 meter en Tia Hellebaut in het 
hoogspringen) beter. Ook in 1994 (één zilveren en twee 
bronzen medailles) en 2010 (één gouden plak en twee 
bronzen medailles) veroverde België driemaal eremetaal, 
maar dat blonk niet zo fel als in 2006 en 2016. 

 

 
- Philippe Gilbert is voor de tweede keer 
kampioen van België. Op vijftig kilometer van 
het einde vertrok hij samen met Tim Wellens 
uit de groep van aanvallers die drie minuten 
voor het peloton uit reden. Tim Wellens werd 
tweede, Greg Van Avermaet derde. 

- Ronde van Frankrijk 
- De 103

de
 editie van de Ronde van Frankrijk zit erop, met Chris 

Froome als eindwinnaar. De voorbije 
drie weken heeft Froome zijn stempel 
nog wat harder op de geschiedenis van 
de Tour de France gedrukt. Niemand 
die harder bergop rijdt dan Froome. 

WIELRENNEN 
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http://www.hln.be/hln/nl/1295/Tour-De-France/article/detail/2808389/2016/07/25/Een-beetje-saai-maar-wat-een-coureur.dhtml
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- Gedurende vier dagen voelde Greg Van Avermaet zich 
Koning van de wielerwereld. Na 
een prachtige zege in de vijfde rit, 
had hij het voorrecht om rond te 
rijden in de gele trui. Geel. 
Nergens staat die kleur zó mooi als 
in de Tour de France. Gedragen 
door de allerbeste. 

- Thomas De Gendt boekte op de Franse nationale feestdag, 
le quatorze juillet, een droomzege op de flanken van de 
Mont Ventoux. De Tourrit naar 
de Mont Ventoux is een echte 
Belgische triomftocht 
geworden. Een kopgroep van 
13 trok van bij de start in de 
aanval met daarbij vier Belgen 
waaronder Thomas De Gendt 
en Serge Pauwels. Met 9 
minuten voorsprong begonnen 
de vluchters aan de Mont Ventoux. De Gendt en Pauwels 
gooiden de anderen al snel overboord. Op de top klopte De 
Gendt Pauwels in een sprint met z’n tweeën. Met zijn ritzege 
nam De Gendt ook de bolletjestrui over van Pinot. 
Gedurende zes dagen heeft hij die trui met succes 
verdedigd. 

 
 

- WIMBLEDON: Andy Murray heeft op Wimbledon zijn derde 
grandslamzege behaald. In de 
finale gaf de Schot geen set prijs 
tegen Milos Raonic, van wie het 
opslagkanon maar niet geladen  
raakte. Murray haalde het met 6-4, 
7-6 en 7-6 setstanden. Beide 
tiebreaks werden gemakkelijk door 
Murray gewonnen: 7-3 en 7-2. 

Eerder nog dit jaar stond Andy Murray al in de finales van de 
Australian Open en Roland Garros; hij verloor ze allebei. 

TENNIS 
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- Zestien dagen brandde de olympische vlam in Rio. Mooie 
dagen met de couleur locale van een prachtig land en volk. De 
verwachte chaos is uitgebleven. Het waren strak 
geregisseerde Spelen, niet altijd dansend op de maat, maar 
wel in heerlijke harmonische choreografie. Je kan niet anders 
dan van Brazilianen houden. Deze Olympische Spelen 
beademen vooruitgang en beschaving. Sportief succes, velden 
en stadions van een adembenemende schoonheid, 
daaromheen vrolijke mensen met swing en samba. 

 De olympische oogst van België is een groot succes. Zes 
medailles, en deze keer is edelmetaal niet de totale 
weerspiegeling van heroïek. Ook de verliezers hebben zich 
opgericht tot olympische hoogte. Allicht gaat alle eer naar Nafi 
Thiam, Greg Van Avermaet, Dirk Van Tichelt, Pieter Timmers, 
Jolien D’hoore en onze “Red Lions”. Bijzonder succesvol zijn 
de verbeteringen van persoonlijke records van zevenkampster 
Nafi Thiam, inclusief het wereldrecord hoogspringen. Dit 
laatste is al even buitenaards als de zilveren plak van Pieter 
Timmers. Rio 2016 heeft dit land niet alleen medailles 
bezorgd, het geeft ook cachet aan een mentaliteit van 
weerbaarheid.  

 
 

OLYMPISCHE SPELEN RIO 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI4u3zn7_OAhVCiRoKHeMBBZUQjRwIBw&url=http://www.blissout.be/olympische-spelen-rio-2016/&psig=AFQjCNHErpd3hgpMwlY-Y2V3F8IDWpxzrQ&ust=1471207154341121
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-Eerste dag in Rio, eerste medaille voor ons land. Goud 
zowaar. Met dank aan een 
grandioze Greg Van Avermaet. Op 
een loodzwaar bergparcours reed 
hij de perfecte wedstrijd. 
Copacabana, zaterdag 6 augustus, 
20:39h: een onvergetelijk moment 
in onze sportgeschiedenis. Het 
eerste goud ook voor een 
Belgische man sinds Fred Deburghraeve in 1996. Zijn succes 
inspireerde ook andere landgenoten op die eerste dag. Kirsten 
Flipkens stuntte tegen Venus Williams – wat een thriller! – en 
Dennis Goossens, amper 22, plaatste zich bij het turnen voor 
de toestelfinale aan de ringen. 

- Judoka Dirk Van Tichelt pakte op dag drie een tweede 
medaille voor ons land. In de categorie tot 73 kilogram klopte 
Van Tichelt de Hongaar Ungvari en pakte daarmee een 

bronzen medaille. Eerder op de dag had hij al 
de Koreaan An uitgeschakeld, eerste op de 
wereldranking. Een Olympisch afscheid in 
schoonheid voor de judoka, die op z’n 32

ste
 

stilaan zijn pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt? Als het van hem afhangt niet: “Nu het 
zo mooi is, kan ik niet stoppen. Mijn sporthart 
zegt: laat ik Tokio proberen te halen.”  

 
- Nafi Thiam zorgde voor de tweede 

gouden medaille. In de zevenkamp 
behaalde ze oververdiend de gouden 
medaille. Ze rijgde bovendien het ene na 
het andere persoonlijke record aan 
elkaar: op vijf van de zeven nummers 
verbeterde ze haar persoonlijk record en 
finishte de zevenkamp met 6810 punten, 
een gevoelige verbetering van haar 
persoonlijk record. 
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- Dinsdag, 16 augustus: medaille nummer 
vijf. En weer geen evidente. Met haar 
bronzen plak gaf Jolien D’hoore het 
Belgische baanwielrennen opnieuw een 
gezicht. D’hoore reed in Rio het omnium 
van haar leven. Op aangeboren talent, 
wilskracht en karakter. Eindelijk bingo! 

- Donderdagavond, 23:26h: einde van de wedstrijd tussen 
België en Argentinië. In een spannende finale struikelden 
onze “Red Lions” over de allerlaatste horde, Argentinië. Ze 
verloren de wedstrijd met 2 – 4. Toch mag België terugblikken 
op een méér dan geslaagd olympisch hockeytoernooi. Dat 
een heel team in een olympische finale staat, is voor ons land 
een culturele doorbraak.    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6r-mOxsvOAhWIxRQKHRNUAwYQjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160116_02071397&psig=AFQjCNHAWuz3osTWfkcsIKefAhthr6spnw&ust=1471629726871930


43 
 

 

10. MENU VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER EN OKTOBER 

 

datum 29/08/2016 30/08/2016 31/08/2016 1/09/2016 2/09/2016 3/09/2016 4/09/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg chocoladereep * zoet beleg banaan ontbijtspek * zoet beleg

sandwiches

jonge kaas

bouillonsoep preisoep knolseldersoep courgettesoep andijviesoep minestrone pompoensoep

middagmaal** hespenworst salami americain tonijnsla vleesbrood abdijkaas kippenwit

koekje chocomousse kiwi fruit fruityoghurt flan caramel gebak

gegratineerd kipfilet hamburger stoofvlees visfilet ardeens gebraad Noorse visschotel

hespenrolletje pepersaus vleesjussaus vissaus

met witloof

en kaassaus

avondmaal** gemengde sla snijbonen sla prei witte kool sla en tomaten

gebakken in roomsaus

puree aardappelen aardappelen frietjes puree aardappelen aardappelsla

fruitsla milkshake pannenkoeken roomijs peer koekje roomijs

datum 5/09/2016 6/09/2016 7/09/2016 8/09/2016 9/09/2016 10/09/2016 11/09/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg banaan chocoladereep ontbijtspek * zoet beleg * zoet beleg chocoladekoekjes

groentensoep bloemkoolsoep tomatensoep wortelsoep pompoensoep groene seldersoep courgettesoep

middagmaal** vleesbrood americain smeerkaas vleessla abdijkaas eiersla salami

frisko vers fruit koekje appel roomijs yoghurt gebak

chipolatta kipburger schnitzel gyros zalm kalkoen konijn

vleesjussaus vissaus met pruimen

andijvie appelmoes erwten en wortelen gemengde sla spinaziestoemp bloemkool

avondmaal** in roomsaus

aardappelen gebakken aardappelen frietjes puree kroketten

aardappelen

koekje yoghurt vanillepudding chocomousse kiwi rijstpap cornetto
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datum 12/09/2016 13/09/2016 14/09/2016 15/09/2016 16/09/2016 17/09/2016 18/09/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** chocoladereep * zoet beleg hesp * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg

sandwiches

met brie

komkommersoep seldersoep groentesoep bouillonsoep pompoensoep tomatensoep brunoise

middagmaal** geperste kop jonge kaas platte kaas  salami kip curry hesp crèmepaté

vers fruit wafel vers fruit chocomousse fruityoghurt smoothie gebak

chipolatta vleesbrood kippenborst stoofvlees visfilet witte pensen koude schotel

met vis

bloemkool bonen in erwten en sla pastasalade appelmoes gemengde sla

avondmaal** roomsaus tomatensaus wortelen met fijne groente

aardappelen puree aardappelen frietjes puree gebakken aardappelsla

aardappelen

roomijs yoghurt koekje rijstpap pannenkoeken vanillepudding flan caramel

datum 19/09/2016 20/09/2016 21/09/2016 22/09/2016 23/09/2016 24/09/2016 25/09/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg banaan platte kaas *zoet beleg *zoet beleg *zoet beleg suikerbrood

courgettesoep groentensoep wortelsoep tomatensoep knolseldersoep kippesoep preisoep

middagmaal** jonge kaas salami kipsalade hespenworst crèmepaté brie eiersla

yoghurt fruit op sap peer milkshake carré confituur chocomousse gebak

hamburger wienerschnitzel koude schotel steak visfilet ardeens gebraad kippenborst

vleesjussaus met asperges op 

en hesp grootmoeders

avondmaal** gestoofde wortelen boontjes slaatje prei in roomsaus gestoofd wijze

aardappelen puree koude frietjes puree witloof kroketten

aardappelen aardappelen

koekje yoghurt roomijs koekje appel rijstpap vanille pudding
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datum 26/09/2016 27/09/2016 28/09/2016 29/09/2016 30/09/2016 1/10/2016 2/10/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** platte kaas * zoet beleg banaan chaocoladereep * zoet beleg peperkoek rozijnenbrood

wortelsoep kippensoep seldersoep minestronesoep andijviesoep bouillonsoep cougettesoep

middagmaal** salami vleesbrood kaas kip curry kruidenkaas kaas hesp

chocoladewafel vers fruit yoghurt fruit op sap sinaasappel chocomousse gebak

kaasburger varkensescalope worst kipfilet met tongrolletje moussaka Konijn

provençaalse saus met

gegratineerde spinazie in room schorseneren preistoemp pruimen

avondmaal** bloemkool

puree aardappelen aardappelen frietjes kroketten

rijstpap pannenkoeken flan caramel milkshake roomijs fruityoghurt vanillepudding

datum 3/10/2016 4/10/2016 5/10/2016 6/10/2016 7/10/2016 8/10/2016 9/10/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

brunoise pompoensoep tomatensoep vissoep bloemkoolsoep komkommersoep seldersoep

middagmaal** kippenwit jonge kaas hesp kip curry salami abdijkaas tonijnsla

fruit op sap yoghurt vers fruit milkshake koekje chocomousse gebak

braadworst goulasch van cordon bleu steak vispannetje chipolatta kip marengo

vleesjussaus varkensvlees van kip pepersaus (champignons en

avondmaal** bloemkool rode kool sla venkel erwten en wortelen tomaten)

aardappelen gebakken aardappelen frietjes puree aardappelen kroketten

aardappelen

koekje rijstpap roomijs chocomousse cornetto vanillepudding yoghurt
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datum 10/10/2016 11/10/2016 12/10/2016 13/10/2016 14/10/2016 15/10/2016 16/10/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

tomatensoep aspergesoep pompoensoep bouillonsoep kippensoep minestrone wortelsoep

middagmaal** brie américain preskop vleesbrood salami hesp  paté

vers fruit wafel fruityoghurt chocomousse milkshake koekje gebak

ballekes kippenborst worst kipbrochetten visfilet gegratineerd kalkoenrollade

met krieken champignonsaus macaroni vleesjussaus

bloemkool kaas en hesp

avondmaal** in witte saus gemengde sla erwten en wortelen

gebakken wortelpuree aardappelen frietjes puree aardappelen

aardappelen van sla

yoghurt flan caramel rijstpap frisko vanillepudding fruityoghurt appel

datum 17/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 22/10/2016 23/10/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

tomatensoep knolseldersoep bloemkoolsoep bouillonsoep pompoensoep courgettesoep erwtensoep

middagmaal** geperste kop kaas zwarte woud ham vleesbrood kip curry smeerpaté hesp

vers fruit wafel milkshake chocomousse fruityoghurt koekje gebak

varkensescalope hamburger witte en zwarte stoofvlees vis moussaka steak

pensen

avondmaal** boontjes rode kool appelmoes sla spinazie slaatje

aardappelen aardappelen puree frietjes puree frietjes

yoghurt flan caramel rijstpap frisko vanillepudding fruityoghurt vers fruit
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        ** kan mogelijk sporen bevatten van: Gluten, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, noten, selder, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine en weekdieren 

datum 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 30/10/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

sandwiches met

kaas

rapensoep groentesoep knolseldersoep preisoep minestrone aardappelsoep pompoensoep

middagmaal** hespenworst tonijnsla kip curry abdijkaas salami krabsla kippenwit

koekje chocomousse milkshake kiwi fruityoghurt flan caramel gebak

gegratineerd hespen- kipfilet hamburger ballekes in visfilet américain ardeens gebraad

rolletje met witloof pepersaus vleesjussaus tomatensaus vissaus  

en kaassaus

avondmaal** gemengde sla snijbonen prei sla en tomaten witte kool in

gebakken roomsaus

puree aardappelen aardappelen frietjes puree kroketten puree

fruitsla vanillepudding pannenkoeken roomijs peer koekje yoghurt

datum 31/10/2016 1/11/2016 2/11/2016 3/11/2016 4/11/2016 5/11/2016 6/11/2016

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg ontbijtspek platte kaas * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg rozijnenbrood

witloofsoep ajuinsoep met courgettesoep groetensoep preisoep wortelsoep knolseldersoep

gemalen kaas

middagmaal** abdijkaas hesp philadelphia tonijnsla salami hespenworst kruidenkaas

vers fruit chocoladereep fruityoghurt flan caramel koekje chocomousse gebak

kaasburgers kipfilet met pensen stoofvlees op visfilet hamburger orloffgebraad

vleesjussaus currysaus vlaamse wijze vissausje

bloemkool tagliatelli en appelmoes spinaziestoemp gestoofd witloof gestoofde boontjes

avondmaal** in roomsaus wokgroentjes met spekjes

aardappelen puree frietjes aardappelen kroketten

koekje pannenkoeken banaan fruit vanillepudding fruityoghurt roomijs

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!!  

* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing 
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11. HERSENSPINSELS 

 
 
Beste, fervente hersenspinseldenker, 
  
In het vorige nummer van het huisklokje is een fout geslopen. 
Er waren wel degelijk 10 prenten verstopt in het huisklokje maar 
1 prentje is plots bij het drukken verdwenen (misschien op 

vakantie vertrokken ) uit het huisklokje. Bieke D’ Houwer uit 
W 67 heeft dit opgemerkt! Proficiat!! Jij mag je uitroepen tot 
winnaar en ontvangt een lekkere, zoete prijs! 
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Nieuwe opdracht: woordzoeker huisdieren: omcirkel de 
onderstaande woorden in het letterrooster. 
 
Graag binnenbrengen tegen vrijdag 7 oktober’16 bij Ilse. 
Naam bewoner: …………………………………….kamer: …… 
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