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1. VOORWOORD

Ik heb het gevoel dat we voortdurend op een kruispunt staan…
Tien jaar geleden ging Floordam open; ettelijke jaren daarvoor
nam het toenmalig bestuur en het voltallige team van “den
home” de moedige en gedurfde beslissing om kleinschalig te
bouwen. Een belangrijke keuze op dat kruispunt, waar we
vandaag nog steeds de vruchten van plukken.
Een decennium verder staan we opnieuw voor belangrijke
keuzes.
Het is nog niet helemaal duidelijk waar onze Minister Van
Deurzen naartoe wil, maar hij geeft alleszins aan dat de nadruk
op thuiszorg komt: iedereen wenst langer thuis te wonen en
met de nodige ondersteuning - ook technisch - zou dat moeten
lukken.
Daarnaast is het ook duidelijk dat het systeem van
persoonsvolgende financiering zijn intrede zal doen in de
ouderenzorg. Mindervaliden doen er nu reeds beroep op, en
het lijkt me dat dat de voorbereiding is om deze vorm van
financiering ook in te voeren in bij de zorg voor ouderen. Kort
door de bocht kan je stellen dat bij persoonsvolgende
financiering de zorgvrager zelf over zijn budget zal kunnen
beslissen. Afhankelijk van de vastgestelde zorgbehoefte kan de
zorgbehoevende beslissen om zijn budget aan een
zorgcentrum of thuiszorg/mantelzorg te besteden.
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De lijn tussen residentiële zorg en thuiszorg wordt steeds
dunner. Deels organiseren of ondersteunen we reeds thuiszorg,
denk
maar
aan
de
assistentiewoningen,
het
dagverzorgingscentrum, ons kortverblijf of het lokaal
dienstencentrum. Vanuit deze evolutie is het duidelijk dat een
verdere samenwerking of het zelf ontwikkelen van activiteiten in
de thuiszorg een noodzaak zullen zijn om goede zorg te blijven
aanbieden. De komende jaren zal onze vzw dan ook in die
richting opschuiven, hetzij door het zelf te organiseren hetzij
door het uitbouwen van een verregaande samenwerking.
Ik heb het gevoel dat we op een kruispunt staan, eentje waar
meer dan vier straten op uitkomen, een gps zou handig zijn….

Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. de blog van marie-louise
“Het najaar”
Ze zijn voorbij, de schaarse zomermaanden. Met 1 november
beginnen we het najaar en de inzet van de kille wintermaanden.
De bomen zijn uitgebloeid en laten hun
gekleurde bladeren op de grond dwarrelen.
Wandelaars ritselen er gretig met hun voeten
door, zodat de verdoken paddenstoelen
kunnen doorbreken. De nijdige spinnen
spannen hun netten om de onnozele vliegen
in de val te lokken. De eekhoorns vluchten
hogerop, hun pluimstaart wijst hen de weg
naar hun winternestje in de bomen.

Het hoogfeest van Allerheiligen
is in België een betaalde
verlofdag voor iedere inwoner.
Maar 2 november is een
afgestelde Heiligendag; dan
worden
de
overledenen
herdacht. Hun graven worden
niet vergeten.
Ze worden opgekuist en met een pracht van kleurrijke
chrysanten versierd. Op het kerkhof is het een komen en gaan
naar de vele graven van vrienden en familieleden. Men maakt
er een mooie herfstwandeling van met bloemen en paraplu bij
de hand.
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Voor de kinderen is Sinterklaas in aantocht en weldra wordt het
advent met de hoop op een witte Kerst. Kerstmis moet vrede
brengen aan de mensen van goede wil.
Het nieuwe jaar komt op zijn sokken aanmelden met heel veel
goede voornemens. De postbode zal zijn handen vol hebben
met wenskaarten in alle talen.
Wij wensen mekaar bij voorbaat gezondheid en voorspoed voor
het nieuwe jaar vanuit Floordam!
Marie-Louise Thiebaut.
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3. de klokkenluider
Vieren in de komende tijd.
Je bent alle dagen welkom in de eucharistie bij de zusters in
woning 79. Op weekdagen om 11.15 uur, op zaterdag om 14.00
uur en op zondag om 11.00 uur.
Er komt een nieuwe digitale camera om de vieringen ook via de
TV mee te volgen.
We danken ook de vrijwilligers die telkens aan zoveel mogelijk
bewoners de kans bieden om mee te vieren.
Op dinsdag 8 november en 13 december is er een bijzondere
Mariaviering om 11 uur. Hartelijk welkom!
November – We herdenken onze overledenen.

De maand november is traditiegetrouw
de maand waarin we onze doden
gedenken. Elk jaar vieren we eerst
Allerheiligen en de dag daarop
Allerzielen. Twee feestdagen die nauw
verbonden zijn met elkaar.
Aan de verre oorsprong van dit feest ligt
de
toewijdingkerstening
van
het
Pantheon in Rome, de tempel in Rome
waar alle godheden uit de GrieksRomeinse oudheid werden vereerd. Het
wordt gevierd in de Rooms-katholieke
kerk, maar ook bij de Anglicanen.
Protestanten vieren dit feest niet.
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Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij
God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het
belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld
zijn geworden voor alle gelovigen. Samen vormen zij de
ontelbare menigte die Johannes beschrijft in zijn Apokalyps:
“Daarna zag ik de grote menigte, die niemand tellen kan, uit alle
rassen en stammen en volken en talen”.
Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor
de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog
strijdende en lijdende broeders, dat wil zeggen, voor iedereen
die wil leven zoals Jezus.
Allerzielen.
Met
Allerzielen
worden
de
overledenen herdacht en wordt
een requiemmis opgedragen. De
nabestaanden plaatsen bloemen
op het graf. In veel parochies is
het gebruikelijk dat als er een
parochiaan uit de kerk wordt
begraven er een kruisje wordt
opgehangen met daarop de naam
van de overledene. Op de
eerstvolgende Allerzielen komt de
familie van de overledene naar de
mis om het kruisje in ontvangst te
nemen. Allerzielen is een dag om
speciaal te bidden voor alle zielen
die nog niet in het hemel zijn,
maar in het vagevuur.
Allerzielen stamt uit de benedictijnse kloostertraditie van Cluny,
waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de
13de eeuw kreeg het de naam Allerzielen. De laatste jaren is in
deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit
Amerika, sterk in opmars.
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De gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben
ontwikkeld, zijn talrijk.
Naast het bijwonen van missen, deelname aan processie,
bidden en branden van kaarsen behoren kerkhofbezoeken en
versiering van graven met (witte) bloemen tot de plechtigheden.
Het eten van zielebroodjes door de nabestaanden en het
uitdelen daarvan aan armen is lange tijd een onderdeel van het
Allerzielenfeest geweest. Elk (al of niet onder gebed) gegeten
broodje betekende de verlossing van een zieltje. Deze
brooduitdeling was een belangrijke vorm van kerkelijke
armenzorg.

De gebruiken rond Allerzielen
hebben ook aanleiding gegeven tot
verteltradities. Verhalen over de
tijdelijke terugkeer van doden,
lichtjes die daarbij de weg moesten
wijzen, klokluiden en gekruiste
bosjes stro op graven als afweer
tegen het kwade, zijn daar
voorbeelden van.
Samen met de gebruiken thuis en
op kerkhoven geven ze inzicht in de
individuele geloofsvoorstellingen die
vaak nog tot in de twintigste eeuw
leefden.

Bijna iedereen in België zet grote potten chrysanten op graven
van familieleden. Het grijze kerkhof wordt een kleurige
bloemenzee. In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen
uitbundig gevierd. Hele families gaat naar het kerkhof met
tassen vol eten en drinken. Ze versieren de graven met
bloemen en slingers. Muzikanten maken muziek, priesters
houden preken. De hele dag is het een gezellige boel op de
begraafplaats.
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Het feest sluit aan bij een oude traditie: je moet goed zorgen
voor de geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er nog
gewoon bij horen. Misschien feesten ze zelfs wel mee.
In de Protestantse kerk wordt
Allerzielen niet gevierd, omdat ze
de leer van het vagevuur ontkent.
Het vagevuur zou je volgens de
katholieke leer kunnen omschrijven
als het voorportaal van de hemel,
hier moeten de zielen afwachten of
ze naar de hemel gaan of naar de
hel. In het vagevuur zijn wel
kwellingen maar niet zo heftig als in
de hel, want daar is de duivel de
baas en je gaat naar de hel als je
ziel niet meer te redden is omdat je
toch wel heel erg slecht bent
geweest op aarde.

Weerspreuken.
“Allerzielen zonder vuur, spaart geen brandhout uit de schuur”.
“Sneeuw op Allerzielen, voorspelt een zacht voorjaar”.

Floordam.
Wij houden een extra eucharistieviering op donderdag 3
november om 14.00 uur in de cafetaria. Alle overledenen van
het voorbije jaar zullen herdacht worden.
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December.
Vanaf zondag 27 november begint de advent. Deze periode
van vier weken, deze keer voluit, want Kerstmis valt op een
zondag, is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Tijdens deze
weken wordt onze solidariteit gevraagd met armen uit onze
eigen omgeving, de vierde wereld, zoals dat genoemd werd.
Dit in tegenstelling tot de Vasten met de campagnes van
Broederlijk Delen voor de zogenaamde derde wereld.
Nu is het dus aan Welzijnszorg
om acties te doen. Dit jaar is het
thema “armoede uitsluiten”. Het
gaat
dus
om
daklozen,
vluchtelingen en mensen die hier
bij ons leven in armoede. Vaak
hebben ze geen toegang tot de
sociale voorzieningen en is het
bijna onmogelijk om deze cirkel
te doorbreken. Vooral kinderen
die in armoede opgroeien, raken
zelden uit deze situatie zonder
extra hulp.
De kerstviering wordt dit jaar dan ook op vrijdag 23 december
om 14.00 uur in de cafetaria gehouden.
Je hoort er wel meer van in de woningen!
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4. de tijd van het jaar
Het is weer winter in ons land,
dat geeft soms een hele toestand.
Je gaat met een dikke jas naar buiten,
de auto heeft bevroren ruiten.
Koude vingers, rode neus,
het is winter, iedereens keus.
Warme kleren, dikke sjaal,
eigenlijk allemaal toch heel speciaal.

Trage auto’s, gladde wegen
dappere fietsers trotseren de regen.
Kinderen maken een sneeuwpop
met een grote kop er op,
een wortel als neus,
dat is een mooie keus.
Hij staat te pronken in onze tuin
tot hij zakt, helemaal schuin.

Mooi! Nu gauw een chocolaatje eten,
van de winter wil niemand iets weten?
Of toch misschien, want het is wel fijn,
zo dicht bij elkaar … tezamen zijn.
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5. nieuws uit floordam

PROFICIAT AAN DE JARIGEN.

november.
04
08
10
11
11
11
12
13
15
16
16
19
20
22
22
24
26
27
27
28

Paul Gilaer
Christel Schoevaerts
Camiel Croon
Antoinette Fierens
Rudy Steurs
Nina Verboomen
Gerardine Matthijs
Maria “Mia” Matthijs
Emily Van Hove
Zr. Ludwina Adams
Eliane Lahaye
Louis “Lou” Vandermeulen
Mirèse Van Veldhoven
Celina Peeters
Georges Kumps
Annette Engelen
Romain Dedoncker
Paulina Vanden Mosselaer
Trees Bogaerts
Corinne Banckaert
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75/13
Team 63/65
Dagverzorging
75B 08
Team techn. dienst
Team 77/79
67/03
63/07
Team 73/75
79/11
63/08
77/14
Sociale dienst
77/03
75B 22
Team nachtwaken
75/07
75B 03
Team therapeuten
Team 67/69

December
01
02
02
08
08
09
11
12
13
13
14
15
15
18
19
19
19
20
20
22
24
25
25
26
26
26
27
29
31

Linda Lenseclaes
Zr. Marie-Jeanne Caluwaerts
Maria “Mia” Vannerem
Suzanne Schoonjans
Patrick Meers
Stephanie Alewaters
Christel Vandenplas
Agnes Verwilghen
Madeleine Peeters
Kathleen Robberechts
Rachida Achaoui
Juliaan Suber
Melissa De Greef
Simonne Van Asbroeck
Anna Stroobants
Francine Verhaegen
Myriam Verheyden
Tina Van Moeseke
Cindy Matthijs
Georgette De Smet
Jeannine Verboomen
Maria “Miep” Gorissen
Jozina Smilde
Maria De Greef
Zr. Myriam Daemen
Theo Vanhoutte
Emile Verhasselt
Mariette Verbesselt
Anna Fatermans
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Team nachtwaken
79/06
69/12
69/06
Algemeen directeur
65/04
Team 67/69
Team 77/79
63/01
Team 67/69
Team 63/65
63/14
Team 73/75
63/03
75/08
Team catering
Team 73/75
Team 75B
Team 75B
75B 27
75B 18
65/05
73/03
69/14
79/01
75B 09
69/04
Dagverzorging
65/11

SPECIALE GEBEURTENISSEN.
Geboortes

Renilde Donies, team 75B, werd op 17
september 2016 de trotse oma van
kleinzoon Robin. Aan de fiere oma een
dikke proficiat gewenst van onzentwege.

Juul werd geboren op 14 september 2016.
Hij is het zoontje van Inne Van den Rul,
verantwoordelijke dagverzorgingscentrum.
Eveneens een dikke proficiat.

Op 16 oktober werd Jan Goyvaerts,
pastor, de trotse opa van een kleindochter
Lina. Een dikke proficiat gewenst van
onzentwege.

Overlijden.
Op 07 september 2016 overleed mevrouw Elsa Emmerechts.
Zij was de mama van Micheline De Ridder, team 77/79. Wij
wensen Micheline en haar familie veel sterkte toe.
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WELKOM IN FLOORDAM
Liekens Felix “Bertus”

Hermans Frans

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 25/01/1933
Woning: 73/11

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 02/02/1923
Woning: 65/07

Van Loock Maria “Mia”

Woonplaats: Machelen
Geboren: 31/07/1938
Woning: 75B 21

Elaerts Petrus “Marcel”

Woonplaats: Kortenberg
Geboren: 30/04/1923
Woning: 75B 12
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WIJ NAMEN AFSCHEID

Poels Joanna

Moutti,
Jij was “DE” Moutti van ons
allemaal. Dankjewel daarvoor.
Familie was voor jou zeer
belangrijk.

Geboren: 28/01/1923
Overleden: 23/08/2016
Andries Louis

Je bent maar heel even bij ons
geweest.
Een fijne en lieve man.
Je was moe en je bent in alle
rust van ons weggegaan.

Geboren: 03/11/1929
Overleden: 03/09/2016
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Zr. Josepha Van Wezenmael
Van zuster Josepha hebben
we plots afscheid moeten
nemen.
Je was een zuster die van de
kleine eenvoudige dingen kon
genieten: een kriekske, een
uurtje turnen of een spelletje
petanque spelen; steeds was
je content.
We hebben zoveel mooie
herinneringen aan jou die we
altijd zullen blijven koesteren.
Geboren: 25/11/1927
Overleden: 06/09/2016

Thérèse Roekens

Geboren: 20/01/1927
Overleden: 20/09/2016

Thérèse,
Je genoot van het leven met je
dagelijks pintje Duvel.
Je genoot van de feestjes,
gezellig aan tafel keuvelen met
de medebewoners.
De
herinneringen
aan
uw
Mechelen …
En dan…
O zo moeilijk … O zo lastig …
Steeds zoekend naar kracht…
Steeds zoekend …
Het genieten liet je in de steek ...
Langzaam ben je van ons
weggegaan …
Wij zijn blij en tevreden dat we je
gekend hebben.
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Zuster Mechtilde Schyvens
Op 27 september overleed
zuster Mechtilde.
Een lieve, stille zuster; alles
was altijd goed.
Tot het laatste moment
glimlachte ze naar ons; we
wisten dat het goed was voor
haar…..

Geboren: 02/06/1923
Overleden: 27/09/2016

Ursula Meulemans

Geboren: 11/02/1931
Overleden: 15/10/2016

Ursula,
Een dame die in heel haar leven
veel verdriet en zorgen heeft
gehad.
We hebben met z’n allen ons
ingezet om haar hier in Floordam
nog rustige, mooie jaren te geven.
Hier was ze erg dankbaar voor.
Zolang ze zelf nog kon, was ze
voor de andere bewoners zeer
hulpzaam.
Heel zachtjes is ze weggegaan
omringd door mensen die haar
heel erg lief waren
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6. activiteitenkalender
Activiteiten in de maanden
november en december 2016
We zijn alweer beland in de laatste twee maanden van het jaar.
Maanden waar we denken aan gezellig samenzitten bij het
haardvuur met een heerlijk drankje. Een leuke herfstwandeling
aangevuld met een kopje koffie of verse soep. Deze sfeer
trachten we enigszins ook over te brengen bij onze bewoners
en dit vooral in de woningen. Daarnaast bieden we hen in de
ontmoetingsruimte één keer per week een activiteit aan waar
het sociale aspect primeert. Het volgende wordt aangeboden:
Donderdag 3 november: misviering waar onze aandacht gaat
naar de overleden bewoners, familie of vrienden. Deze viering
gaat van start om 14 uur.
Donderdag 10 november: quiz. Aan de hand
van vragen en opdrachten testen we de kennis
van onze bewoners. In groepjes van 6
bewoners strijden ze voor de overwinning of
voor de eer. Dit alles kan vanaf 14.00 uur.
Dinsdag 15 november: gaan we zingen en zoeken we hiervoor
versterking bij de bezoekers van het dagcentrum. Daarna
kunnen we genieten van een drankje met een koekje erbij.
20

Donderdag 17 november: worden de
bewoners voor de laatste keer dit jaar
getrakteerd op mosselen. Hier kijken vele
bewoners naar uit en we maken er dan ook
een feest van.

Donderdag 24 november: gaan we onze beentjes nog eens
strekken op de tonen van muziek. Ook bewoners die gebonden
zijn aan een rolstoel kunnen al zittend meebewegen op de
muziek; dit vanaf 14.00 uur.
Donderdag 1 december:
trakteren we de bewoners op iets lekkers.
Het is ook de gelegenheid om contacten te
leggen met bewoners uit andere woningen.
Welke traktatie het is gaan we nog niet
verklappen. Hiervoor moet je zelf komen kijken.
Dinsdag 6 december: trainen we het geheugen met de hulp
van een spelletje of wat oefeningen. Geïnteresseerden zijn
zeker welkom.
Donderdag 8 december: voorzien we een biechtviering naar
aanloop van het kerstgebeuren. Deze viering start om 14.00
uur.
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Maandag 12 december: brengen we een bezoekje aan het
dagcentrum en gaan we zingen.

Donderdag 22 december:
komen de kleuters langs voor het
kerstfeest.
Traditiegetrouw brengen ze het
kerstverhaal. Daarna brengt elk
klasje zijn nieuwjaarsbrief en een
kerstliedje. Dan is het tijd voor
een drankje met wat chips.
Vrijdag 23 december: na het kerstdiner in de woning voorzien
we een kerstviering om 14.00 uur. Iedereen is welkom.
Vrijdag 30 december: sluiten we het jaar af met een optreden
van Carmen Deslee en dit vanaf 14.00 uur.
We gaan het nieuwe jaar dus al zingend of dansend tegemoet.
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7. vers van de floordampers
NIEUWS UIT DE WONINGEN 73/75

Avondje Griekenland in woning 73
Omdat ons budget het niet toeliet om
met de bewoners naar Griekenland te
gaan, hebben wij een stukje
Griekenland naar hier gebracht.
Rita (schoondochter José) en Koen (zoon José) zijn fervente
liefhebbers van Griekenland.
Vooral het culinaire aspect en Griekse dans zijn hun
stokpaardje.
Ooit lang geleden, lieten ze dit tijdens een babbel met Lief,
even vallen. Uiteraard deze laatste heeft dit opgeslagen in haar
harde schijf.
Afgelopen zomer heeft ze dit idee terug
van onder het stof gehaald en aan Rita
en aan Koen gevraagd of ze het zagen
zitten om Grieks te komen koken in de
woning. Het enthousiasme was groot.
Het resultaat van deze samenwerking
was een avond vol verrassingen: Grieks
buffet à volonté, Griekse muziek,
Griekse dans, Griekse kledij.
De
woning
was
helemaal
ondergedompeld in de Griekse sfeer.
Het was absoluut een topavond waar
bewoners en familie van genoten
hebben.
Heel, heel veel dank daarvoor!!
23
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Breugelavond.
Op dinsdag 4 oktober was het in
huisje 75 “Breugelavond”.
Mooi gedekte tafels, sfeervolle
muziek en zang.
Onze chef-kok van de dag,
Freddy,
zorgde
voor
een
uitgebreid warm en koud buffet.
Hiervoor nemen we nogmaals
onze hoed af.
Onze bewoners genoten, voor ons weer een duidelijk bewijs dat
sfeer, gezelligheid en samenbrengen van mensen voor
iedereen een meerwaarde kan zijn. Families zijn soms
aangenaam verrast te zien dat hun moeder/vader/partner
ondanks een ver gevorderd ziektebeeld toch nog mee genieten.
Laat ons blijven feesten in Floordam!
Team 73/75

25

26

Kunst in woning 67/69
In onze woningen hangen een
paar mooie kaders omhoog.
Kaders met daarin zelfgemaakte
puzzels.

Paula Van Ryselberghe is een krak in het maken van puzzels.
Er kwam een idee naar voren om haar te vragen om er enkele
in elkaar te steken voor onze woningen.

Telkens als Paula een puzzel
maakt, moet ze die daarna terug
uit elkaar halen. Dit vonden velen
onder ons spijtig. Al het werk, het
vele geduld dat zij daarin steekt,
mocht nu eens beloond worden.

Zo gezegd, zo gedaan. Aan
Paula werd gevraagd om 4
puzzels te maken voor onze
woningen en ze twijfelde geen
minuut.
Met volle moed ging ze
ertegenaan en zoals we Paula
kennen, waren er al snel 2 in
elkaar gestoken.
Rustig op haar kamer werkt ze
ijverig verder, af en toe krijgt ze
hulp van het team en de
dochter legt hier en daar ook
een stukje neer.
27

We zijn zeer trots op onze puzzels en ze pronken in onze
woningen.
Binnenkort komen er nog 2 bij.
Wie deze prachtige kaders eens wil bewonderen, mag gerust
een kijkje komen nemen in onze woningen.
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Nieuws vanuit het dagcentrum.
Op 29 september trokken wij met een bende enthousiastelingen
naar het Provinciaal domein in Hofstade. Ze voorspelden 22°
dus zagen we het helemaal zitten.
Onze wandeling vertrok langs het strand. Dankzij de wind
voelden we ons zelfs een beetje aan zee. We wandelden
tussen de 2 vijvers en kozen voor het kleine, romantische,
rustige paadje dat ons goed begaanbaar leek. Na een tijdje
werd dat smaller en smaller, kwamen er meer wortels boven
liggen en was er een spannend stuk, vlak langs de oever.
Niemand is te water gegaan, gelukkig. Een beetje later werden
we gewaarschuwd dat het van kwaad naar erger zou gaan. We
moesten dus een serieuze helling opklimmen om terug op het
brede pad te komen. Onze dappere mannen en vrouwen
gingen de uitdaging aan, stonden op uit hun rolstoelen en
beklommen de steile berm. En ja, het lukte!!! Het leven is zuur
zonder avontuur, dat is alweer een feit 
De wandeling was mooi. We zagen kinderen op surfplanken die
veel plezier maakten. We lieten de cafetaria voor ons openen
en genoten daar van een heerlijke lunch van zelf belegde
sandwiches. Jaja, zelfs op uitstap weten ze ons te verwennen!
Onze bezoekers waren in de wolken en raakten er niet snel
over uitgepraat.
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Lys massage

In september konden enkele bewoners kennis maken met
Liesbeth, een verpleegkundige uit UZ Leuven die zich
specialiseerde in een streelzachte massagetechniek.
De reacties waren heel positief: zo’n zachte massage (met op
de achtergrond een rustig muziekje) doet je helemaal
ontspannen en de massage olie is een weldaad voor je huid.
Sommige bewoners sloten de ogen en doken helemaal weg in
de ontspanning, anderen voerden een rustig gesprekje.
Wil je zelf ook genieten van zo’n deugddoende massage, geef
dan een seintje aan Rita of Lief. Maak je liever eerst kennis,
dan komt Liesbeth graag even bij je langs.
Tijdens een massage van 30 minuten (in zetel of op bed)
komen gelaat, handen, voeten, onderarmen en –benen aan
bod. Wie ook graag een massage van rug, achterzijde van
benen en het hoofd heeft, kiest voor een formule van 60
minuten (op bed).
Na afloop van je eerste massage, verwent Liesbeth je graag
met een Avène verzorgingsproduct (voedende lippenbalsem,
douchegel of handcrème).
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De betaling gebeurt via je maandelijkse afrekening (€30 voor 30
minuten, €60 voor 60 minuten).
Eindejaarstip: verras een medebewoner of familielid met een
kadobon voor een massage.
Contact: Rita Uytterhoeven – Lief Tielemans – Liesbeth
Leemans (0486/96.68.14).
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ZOEKERTJE

jj

Gezocht: een visbokaal
(rond of rechthoekig; allebei goed)
om een vis of drie in te zetten
Is voor de bewoners van woning 73
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8. de natuurgids

Terug van weggeweest!! De otter
Tot het einde van de jaren 80 werd de
otter met zekerheid af en toe gezien in
Vlaanderen, maar nadien niet meer.
Vermoedelijk was hij uitgestorven … hij leeft namelijk in
zoetwatergebieden, rivieren, kanalen, beken en moerassen.
Onze waterlopen geleken soms meer op riolen, met alle
gevolgen van dien. Dit dappere knaagdier en flinke zwemmer
verliet zo onze streken.
2010: Natuurpunt start een ottercampagne en komt tot het
besluit dat er van dit roofdier geen sporen of bewijzen
van aanwezigheid meer zijn in Vlaanderen.
2012: met behulp van een verborgen camera, in het noorden
van de provincie Limburg, op de grens met Nederland
komt een otter in beeld. In dit moerasgebied van 187
hectaren, de ideale biotoop van de otter, vindt hij veilige
rustplaatsen, voldoende voedsel en vooral zuiver water.
2014: in de Rupelstreek wordt per toeval een otter gefilmd, ook
in een waterrijk natuurgebied.
2016: heuglijk nieuws, ook in onze regio Vlaams-Brabant is de
otter terug!
Terug van weggeweest, van harte welkom!
Dankzij de betere kwaliteit van onze waterlopen, de
Zenne, De Dijle, De Barebeek vindt de otter de gepaste
omgeving om te leven.
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Wat weten we nog meer over de otter?
De otter is een beschermd zoogdier, met een lengte van 60 tot
140cm, staart inbegrepen. Hij weegt ongeveer 12kg, heeft een
bruine pels aan de buitenzijde en vaalwit tot grijs aan de
buikzijde. Hij heeft als flinke zwemmer, zwemvliezen tussen de
tenen.
Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vis: paling, baars, snoek,
karper en zalm. Ook woelratten en ratten, wormen en insecten
staan op zijn menu.
De otter is een nachtdier, is erg schuw en zoekt daarom
overdag beschutting in rietvelden, holle bomen en
ondergrondse holten.

Van de otter vindt je
weinig
foto’s,
onze
fotograaf maakte hierop
een uitzondering; geduld
en veel geluk is dan ook
een voorwaarde.

Dankzij de jarenlange inspanningen om onze waterlopen terug
leefbaar te maken, zien we nu een heropleving van de
biodiversiteit in en rond deze rivieren.
Met dit goede nieuws besluit ik het jaar 2016 en wens u, trouwe
lezer van het huisklokje “een zalig einde en een goed begin”.

Léa.
Natuurgids
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9. het verhaal van mijn
leven
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
Antoine Mancel van woning 75B.
Veel leesplezier

Ik ben geboren in Machelen in 1934
in het huis, waar ik uiteindelijk mijn
hele leven ben blijven wonen.
Vier jaar later kwam mijn broer erbij.
Ik was zo’n zes jaar toen de oorlog begon en we moesten
vluchten naar Frankrijk. Ik ging daar ook even naar school. Na
enkele weken keerden we al terug naar huis, daar ging ik naar
de gemeenteschool in Machelen. Rond mijn elf jaar zat ik,
omwille van de oorlog, een half jaar in een kinderkolonie in
Terhulpen. Het was daar dat mijn liefde voor wandelen en de
natuur werd aangewakkerd. Daarna ging ik nog tot mijn zestien
jaar naar school in Brussel.
Na mijn schoolcarrière ben ik gaan werken in een drukkerij, een
familiebedrijf, als typograaf. Ik heb deze job even moeten
onderbreken voor mijn legerdienst in 1953. Ik had daar een
gemakkelijke job als bediende. In de drukkerij kreeg mijn job
later een andere inhoud door de opkomst van de computer en
kwam er ook nog het snijwerk bij. Ik heb die job altijd heel graag
gedaan! Toen ik zestig jaar was, ging ik met pensioen.
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Tijdens mijn pensioen had ik bezigheden genoeg: ik deed alles
van mijn huishouden zelf (ik ben nooit getrouwd), ging twee
keer per week wandelen en zat al vele jaren in verschillende
verenigingen. Zo deed ik sinds mijn zeventien jaar toneel en
was ik bij het kerkkoor in Machelen.
Toneel deel ik heel graag. Ik was niet de man van de grote
teksten, maar was heel goed in bepaalde typetjes en komische
rollen. Over al die jaren heb ik wel in zestig stukken
meegespeeld, waaronder ook enkele operettes. Mijn eerste rol
was in het toneelstuk “Artevelde’s val”.
Mijn meest memorabele rol was in een stuk waarin ik een
zatlap moest spelen, het publiek was zo enthousiast dat ik zelfs
tijdens het stuk al applaus kreeg; op het einde was het applaus
voor mij zo groot dat de tranen over mijn wangen rolden van
emotie. Voor mijn vijfentwintigjarig jubileum bij de toneelkring
koos ik een stuk van Slisse en Cesar; ik vertolkte de rol van
Slisse.
In de toneelkring zat ook mijn beste vriend Pierre en het was
samen met hem dat ik in het koor van Machelen zong. Dit koor
was in het begin een kerkkoor, maar later zongen we ook
profane liederen. Ik zat zo’n zestig jaar in dit koor; tot we
stopten als profaan koor in 2004. Enkele leden, ook ik, keerden
terug naar de basis en we zongen nog enkele jaren verder met
een kleinere delegatie als kerkkoor.
Ik was secretaris van ons koor en heb jaren allerlei notities
bijgehouden. Enkele jaren geleden heb ik twee boeken
geschreven over ons koor: historiek, anekdotes, … een mooie
herinnering!
Sinds kort woon ik hier in Floordam. Het toneel, het zangkoor,
de lange wandelingen in de natuur; het zijn nu nog mooie
herinneringen. Ik ben heel tevreden met hoe mijn leven tot nu
toe gelopen is en ik zou het opnieuw hetzelfde doen!

Antoine Mancel
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10. vrijwilliger in de kijker

Mijn naam is Erika Bosselaers.
Ik ben 57 jaar jong en 37 jaar getrouwd, moeder van 5 kinderen
en ik heb 3 kleinkinderen.
Mijn beroep is zorgkundige. Door lichamelijke problemen met
gewrichten van nek, schouder, rug en op een paar jaar tijd de
ene operatie na de andere; ben ik al enkele jaren niet meer aan
het werken. Begin dit jaar heb ik het niet leuke nieuws gekregen
dat ik op invaliditeit sta tot aan mijn pensioen. Het enige werk
dat ik nog mag doen is vrijwilligerswerk, mits goedkeuring van
de adviserende geneesheer van de mutualiteit.
2 jaar geleden heb ik mijn hond, Ramstein, in huis genomen.
Dit om terug mee te bewegen en vooral om mezelf ertoe aan te
zetten om buiten te komen. Dankzij mijn hond ben ik niet in een
depressie geraakt. Ik had het moeilijk om telkens
geconfronteerd te worden met meer en meer lichamelijke
beperkingen. Vooral omdat ik altijd sportief en heel actief ben
geweest.
Waarom heb ik gekozen vrijwilligerswerk te gaan doen? Omdat
ik zo mijn steentje kan bijdragen aan de maatschappij en het
geeft ook een meerwaarde aan mijn leven. Je bent nuttig bezig
en kan mensen helpen. Mijn voorkeur voor Floordam heeft te
maken met het feit dat ik hier enkele jaren geleden heb gewerkt
en mij kan vinden in de werking van dit woonzorgcentrum.
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11. sportnieuws
NOVEMBER - DECEMBER

VOETBAL INTERNATIONAAL

- De Rode Duivels hebben hun
drie eerste wedstrijden in de
voorronde van het EK 2018
gewonnen. Cyprus ging voor
de bijl met 0 – 3, BosniëHerzegovina werd in de pan
gehakt met 4 – 0 en Gibraltar
verloor met 0 - 6. Een
doelpuntensaldo van + 13 na drie wedstijd, niet mis.
VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klas heeft Zulte Waregem zijn vliegende start
met succes verdergezet. Ze staan nog steeds bovenaan en
leveren spetterend voetbal. Grote verassing van het seizoen is
Charleroi, zij hebben zich bovenaan tussen de “grote”
gevestigd. Racing Genk heeft zijn start gemist en is op
achtervolgen aangewezen.
- 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…
VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (2de provinciale B) doet het voorlopig goed, ze
staan derde met slechts drie punten achterstand op nummer 1.
- Ook Perk (3de provinciale B) heeft mooie vooruitzichten met
een voorlopige vierde plaats. Zij hebben wel al een
achterstand van 8 punten.
- Steenokkerzeel (4de provinciale C) leidt de dans in vierde
provinciale C, ze staan samen met Haasrode op kop.
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WIELRENNEN

- Ronde van Spanje: met de
Vuelta
hebben
de
wielerliefhebbers hun vingers
en duimen kunnen aflikken.
Tien keer lag de finish bergop,
dan krijg je spektakel. De Vuelta
was ook meer een strijd van
man tegen man, de ploegen
staan hier minder sterk aan de start dan in de Ronde van
Frankrijk. Uiteindelijk won Nairo Quintana de Ronde van
Spanje, Chris Froome werd tweede en Esteban Chaves derde.
- WK 2016: de regenboogtrui zit ook komend seizoen om de
schouders van Peter Sagan.
De 26-jarige Slovaak was na
een door waaiers getekende
koers in Doha (Qatar) de beste
in de finale. Hij liet Mark
Cavendish en Tom Boonen
achter zich.

PARALYMPISCHE SPELEN RIO

België trok naar Rio met als doel 8 medailles te halen. Het
werden er 3 meer. Een schitterende beloning voor het harde
werk van de atleten. We behaalden 5 gouden, 3 zilveren en 3
bronzen medailles.
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1. Marieke Vervoort
(400m: zilver)

2. Laurens Devos
(tafeltennis: goud)

4. Peter Genyn
(100m: goud)

5. Michèle George
(dressuur: zilver)

7. Kris Bosmans
(wielrennen: zilver)

8. Joachim Gérard
(tennis: brons)

10. Peter Genyn
(400 m: goud)

11. Marieke Vervoort
(100m: brons)
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3. Florian Van Acker
(tafeltennis: goud)

6. Michèle George
(freestyle: goud)

9. Aflossing
(handbike: brons)

Op de derde competitiedag zet atlete Marieke Vervoort de
Belgische medailleteller op
één. De rolstoelsprintster uit
Diest pakt de zilveren plak op
de 400m in klasse T52. Ze
slaagt er niet in om haar
eeuwige rivale, de Canadese
Michelle Stilwell, te verslaan,
maar behaalt wel een mooie tweede plaats en krijgt haar
medaille uit handen van prinses Astrid.
Het wordt een dagje wachten om een
andere Belg het podium te zien
betreden. Deze keer is het de beurt
aan Laurens Devos in het
tafeltennis (klasse TT9). De jonge
atleet – net 16 jaar geworden–
verovert in de Braziliaanse nacht de
gouden plak in een finale van amper 17 minuten tegen de
Nederlander Gerben (’s werelds nummer 8). Zo sluit hij met een
duizelingwekkende vlotheid een resem overwinningen af tegen
tegenstanders met beduidend meer ervaring. En dit zonder één
enkele set te verliezen. De volgende ochtend jubelen de Belgen
van trots wanneer ze de stunt van dit jonge talent ontdekken.

Eén dag later brengt de al even verbluffende Florian Van
Acker het Belgische publiek opnieuw in
extase in de finale van het enkelspel
tafeltennis in klasse TT11 (verstandelijke
beperking). Het wordt een regelrechte thriller:
na een 1-2 achterstand tegen de Australiër
Samuel Von Einem (nummer 6 op de
wereldranglijst) komt onze jonge landgenoot
uit Langemark dankzij brute wilskracht terug
tot 3-2. Vol trots mag de Belgische delegatie voor de tweede
maal in twee dagen het volkslied zingen.
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Dag 7, 10.34u Braziliaanse tijd.
Ons land houdt opnieuw de adem
in. In een verzengende hitte staat
rolstoelsprinter Peter Genyn aan de start van de 100m in
klasse T51. De regerende wereldkampioen moet zijn
leidersstatuut bewijzen… Ondanks de drukte en de hitte neemt
onze landgenoot een goede start. Halverwege de wedstrijd
staat Peter erg dicht bij zijn belagers, maar hij kan al snel
afstand nemen om uiteindelijk met meer dan één meter
voorsprong over de eindlijn te vlammen. Peter schenkt België
haar 4de medaille, de 3de gouden.
Op woensdag 14 september richten de Belgische blikken zich
op Deodoro, in het noorden van Rio,
waar het paardrijden doorgaat. De
amazone uit Amougies Michèle George
legt er de individuele proef af met haar
paard FBW Rainman. Michèle, dubbel paralympisch kampioene
en regerend wereldkampioene, treedt aan als voorlaatste, met
alle druk van het stadium op haar schouders. Toch legt ze een
bijzonder mooi parcours af. De jury beslist: het wordt een
tweede plaats! Michèle is licht teleurgesteld, maar schenkt haar
land toch voor de derde maal in haar carrière een
paralympische medaille!
Na een “rustigere” donderdag wordt vrijdag 16 september
opnieuw beslissend voor België. De
blikken richten zich eerst op het
schiereiland Pontal, waar de wegrit in
klasse C3 volop aan de gang is. Onze
landgenoot Kris Bosmans, die zich
op dit nummer kampioen kroonde op de World Cup in
Oostende, weet dat hij een sterk resultaat kan neerzetten. Hij
laat zich niet onder druk zetten en bevindt zich snel in de
kopgroep van zes renners. Bij het ingaan van de laatste ronde
zijn ze nog maar met vijf. Vijf renners voor drie medailles… De
sprint wordt dus beslissend. De atleet uit Overijse plaatst zich
zo goed als hij kan en sprint vanuit vierde positie toch nog naar
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zilver, op een zucht van de gouden medaille. België heeft er
een zilveren plak bij.
Vervolgens is het de beurt aan
Michèle George, die dezelfde dag
aantreedt in de Freestyle Test in
Deodoro. Haar uitgekiende vrije kür
wordt beloond met de schitterende
score van 76.300 punten. Na eindeloos wachten, eindelijk de
opluchting: niemand heeft beter gedaan dan Michèle! Goud
voor België, de 4de gouden plak… en de 2de medaille van de
dag! De Belgische para-dressuur boekt opnieuw succes op de
Spelen, want ook het team verovert net als in Londen vier jaar
eerder opnieuw een plek in de top-5 van het landenklassement.
In de vroege namiddag komt de tennisser Joachim Gérard, ’s
werelds nummer 2, in actie in het
Olympisch Park. De Brabander, die
door de Brit Hewett (grote verrassing
van het tornooi) in de halve finale
werd uitgeschakeld, komt nog
steeds in aanmerking voor een (bronzen) medaille. Maar
daarvoor moet hij eerst afrekenen met het nummer 1 op de
wereldranglijst, de Fransman Houdet. Gérard probeert zijn
tegenstander, die minder vlot is in zijn verplaatsingen, zoveel
mogelijk te doen bewegen. Onze landgenoot neemt al snel het
voortouw, beslist de match in twee sets (6-4, 6-2) en laat zijn
vreugde de vrije loop! De Belgische familie juicht vandaag voor
de derde keer.
Terug naar Pontal waar ons handbikerstrio Jean François
Deberg, Christophe Hindricq en
Jonas Van de Steene om 15u aan
haar team relay start. Tijdens deze
aflossingswedstrijd
rijden
drie
teamgenoten elk om de beurt een ronde van 2,5km, voor een
totaal van 22,5km. Zoals verwacht slaan de onklopbare
Italianen en Amerikanen al snel een kloof. Het wordt dus
vechten om het brons in een pittige en tactische strijd tussen
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België, Zwitserland en Oostenrijk. Hun mooie band en sterke
resultaten op de individuele race de dag ervoor (ze haalden alle
vier de top 5) geven de Belgen de nodige energie om alles uit
de kast te halen. De Oostenrijkers en Zwitsers moeten het
onderspit delven, onze handbikers kapen het brons weg. Vierde
medaille voor België in één dag. Een historische score!
Op zaterdag 17 september, de laatste competitiedag voor onze
landgenoten,
komt
Peter
Genyn als eerste in actie op de
400m T51. De atleet uit
Kalmthout staat in baan 8 en
moet dus een blinde race rijden.
Na een geweldige start neemt hij onmiddellijk afstand van zijn
belagers. Niets lijkt hem te kunnen stoppen, tot de laatste
bocht. Daar dreigt de Mexicaan Navarro Sanchez (baan 2) hem
in te halen. De supporters houden de adem in, maar Peter
bevestigt opnieuw zijn klasse met een krachtige sprint op de
laatste 100m. Peter Genyn wordt dubbel paralympisch
kampioen en verovert de vijfde gouden plak voor België!

Marieke Vervoort, die een week
eerder de medailleteller had geopend,
mag hem vandaag afsluiten op de
100m in klasse T52. De Canadese
Stilwell is opnieuw erg sterk en in haar
kielzog strijden Marieke Vervoort en
Kerry Morgan (USA) al snel om de tweede plaats. Marieke gaat
er volledig voor en eindigt op de 3de plaats, goed voor een
bronzen plak én haar vierde paralympische medaille!

Met 11 medailles, een historische score, is Rio 2016 een
topeditie voor ons land. Naast de 10 Belgische
medaillewinnaars moeten ook de mooie prestaties van de
andere atleten in de kijker worden gezet.
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Deze prachtige campagne zal ongetwijfeld veel weerklank
vinden onder de Belgische bevolking. De bijzonder hartelijke
ontvangst bij de terugkeer van de delegatie op Brussels
Airport gaf alvast een voorsmaakje van de positieve impact
van de Paralympische prestaties… Met Rio achter de rug
wordt het nu uitkijken naar het volgende grote doel: het
grandioze Tokio 2020!
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12. menu’s Voor de maanden november en
december
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

24/10/2016
maandag
* zoet beleg

25/10/2016
dinsdag
chocoladereep

26/10/2016
woensdag
* zoet beleg

27/10/2016
donderdag
banaan

28/10/2016
vrijdag
smeerkaas

29/10/2016
zaterdag
* zoet beleg

30/10/2016
zondag met
sandwiches
kaas

rapensoep

groentesoep

knolseldersoep

preisoep

minestrone

aardappelsoep

pompoensoep

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

gemengde sla

snijbonen

prei

sla en tomaten

witte kool in

vissaus

en kaassaus
avondmaal**

gebakken

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

roomsaus

puree

aardappelen

aardappelen

frietjes

puree

kroketten

puree

fruitsla

vanillepudding

pannenkoeken

roomijs

peer

koekje

yoghurt

7/11/2016
maandag
chocoladereep
pompoensoep
vleessalade
vers fruit
kippeborst

8/11/2016
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
abdijkaas
milkshake
ballekes
met krieken

9/11/2016
woensdag
* zoet beleg
groentesoep
macaroni
wafel
worst

11/11/2016
vrijdag
smeerkaas
bouillonsoep
kip curry
fruityoghurt
fish sticks
tartaarsaus
knolselderstoemp

12/11/2016
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp
koekje
kalkoenrollade
vleesjussaus
erwten en
wortelen
aardappelen

13/11/2016
zondag
sandwiches met
brunoise
crèmepaté
gebak
ardeens gebraad

savooikool

10/11/2016
donderdag
* zoet beleg
wortelsoep
vleesbrood
roomijs
kipbrochetten
champignonsaus
gemengde sla

yoghurt

vanillepudding

avondmaal**
wortelpuree

gebakken
aardappelen

aardappelen

frietjes

rijstpap

pannenkoeken

flan caramel

koekje
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chocoladereep

boontjes
rosty's

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

14/11/2016
maandag
* zoet beleg
minestrone
salami
kiwi
kipburger

appelmoes

15/11/2016
dinsdag
* zoet beleg
wortelsoep
abdijkaas
flan caramel
schnitzel
mosterdsaus

16/11/2016
woensdag
spiegelei
courgettesoep
krabsalade
fruityoghurt
vleesbrood

17/11/2016
donderdag
banaan
groentensoep
tonijnsla
pannenkoeken
vol au vent

18/11/2016
vrijdag
chocoladereep
preisoep
americain
chocomousse
vispannetje
met fijne groenten

gestoofde spruitjes warme kriekensaus

19/11/2016
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
koekje
hamburger

20/11/2016
zondag
croissant
ajuinsoep
jonge kaas
gebak
kalkoenrollade
ajuinsaus
erwten en wortelen
kroketten

frietjes

puree

koekje

gebakken
aardappelen
vanillepudding

schorseneren in
roomsaus
aardappelen

rijstpap

roomijs

vers fruit

platte kaas met

21/11/2016
maandag
* zoet beleg
knolseldersoep

22/11/2016
dinsdag
chocoladereep
seldersoep

23/11/2016
woensdag
* zoet beleg
groentensoep

24/11/2016
donderdag
banaan
preisoep

25/11/2016
vrijdag
ontbijtspek
minestrone

27/11/2016
zondag
suikerbrood
brunoise

vleesbrood
yoghurt
ballekes in
tomatensaus

crèmepaté
fruitsla
ardeense vinken

hesp
koekje
braadworst
vleesjussaus
stoemp van
groene kool

kip curry
roomijs
goulash op
Hongaarse wijze

jonge kaas
rijstpap
fish sticks
tartaarsaus
sla

26/11/2016
zaterdag
smeerkaas
tomatensoep
met balletjes
eiersla
wafel
macaroni met
kaas en hesp

frietjes
chocomousse

puree
koekje

puree

aardappelen

chocomousse
datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

avondmaal**

boterboontjes
puree
flan caramel

aardappelen
dame blanche

pannenkoeken
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fruit op sap

salami
gebak
hamburger
champignonsaus
gemengde sla
rosty's
fruityoghurt

datum
dag

28/11/2016
maandag

29/11/2016
dinsdag

30/11/2016
woensdag

1/12/2016
donderdag

ontbijt**

platte kaas
wortelsoep
geperste kop
vers fruit

* zoet beleg
seldersoep
crèmepaté
koekje

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
rijstpap

kipfilet

gebakken
gehaktballetjes
jagerssaus

banaan
groentensoep
meesterlijke hesp
platte kaas
met fruit
kalkoengebraad
erwten en wortelen

hamburger
peperroomsaus
gemengde sla

aardappelen
roomijs

aardappelen
flan karamel

middagmaal**

avondmaal**

wokgroentjes
currysaus
puree
yoghurt

2/12/2016
vrijdag
* zoet beleg
met sint
preisoep
vleesbrood
banaan

3/12/2016
zaterdag

4/12/2016
zondag

* zoet beleg
courgettesoep
kip curry
fruit op sap

rozijnenkoek
witloofsoep
hespenworst
gebak

vispannetje

vleesbrood

frietjes
wafel

fijn groentensausje
peterselie
aardappelen
chocomousse

krieken
gebakken
aardappelen
koekje

ardeens gebraad
vleesjussaus
rapenpuree

datum
dag

5/12/2016
maandag

6/12/2016
dinsdag

7/12/2016
woensdag

8/12/2016
donderdag

9/12/2016
vrijdag

10/12/2016
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
seldersoep
smeerkaas
fruit op sap
lasagne

ontbijtspek
tomatensoep
salami
chocomousse
braadworst

smeerkaas
wortelsoep
abdijkaas
vanillepudding
cordon bleu

* zoet beleg
groene kool soep
vleessla
frisko
stoofvlees

chocoladereep
minestrone
hespenworst
vers fruit
zalmfilet
vissaus

* zoet beleg
ajuinsoep
tonijnsla
koekje
hutsepot

flan caramel

spruitjes
puree
pannenkoeken

fijne boontjes
aardappelen
yoghurt

frietjes
koekje

middagmaal**

avondmaal**

spinaziepuree
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rijstpap

pannenkoeken

pannenkoeken
11/12/2016
zondag
sandwiches met
brie
bloemkoolsoep
platte kaas
gebak
kalkoenrollade
pepersaus
gestoofd
witloof
kroketten
chocoladepudding

datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

12/12/2016
maandag
* zoet beleg
soep van
savoiekool
kippenwit
yoghurt
kipfilet

13/12/2016
dinsdag
eitje
witloofsoep
brie
koekje
hamburger
vleesjussaus

14/12/2016
woensdag
* zoet beleg
groene selder
soep
pepersalami
roomijs
vleesbrood

slaatje

erwtjes met spekjes

gestoofd witloof

gebakken
aardappelen
vanillepudding

aardappelen

aardappelen

vers fruit

rijstpap

datum
dag
ontbijt**

19/12/2016
maandag
* zoet beleg
juliennesoep

20/12/2016
dinsdag
*zoet beleg
kippesoep

middagmaal**

kaas

peer
lasagne

15/12/2016
donderdag
platte kaas
bloemkoolsoep

16/12/2016
vrijdag
* zoet beleg
bouillonsoep

17/12/2016
zaterdag
* zoet beleg
pompoensoep

18/12/2016
zondag
croissant
wortelsoep

kalkoenfilet
wafel
steak

tonijnsla
koekje
visfilet

jonge kaas
rijstpap
boerenworst

salami
gebak
runderstong

vissaus met
provencaalse saus met fijne groentjes

rode kool

avondmaal**

avondmaal**

carre confituur

frietjes
fruityoghurt

puree
flan caramel

aardappelen
fruit

kroketten
chocomousse

21/12/2016
woensdag
koffiekoeken
pompoensoep

22/12/2016
donderdag
* zoet beleg
ajuinsoep

23/12/2016
vrijdag
* zoet beleg
preisoep

24/12/2016
zaterdag
* zoet beleg
witloofroomsoep

25/12/2016
zondag
chocoladekoek
tomatensoep
met balletjes

zalmsalade

surimi salade

americain

camenbert

geperste kop

meesterlijke
ham

yoghurt
fishstick
veldsla
puree

chocolade
kipfilet
worteltjes
aardappelen

perzik op sap
pensen

gebak
schnitzel
schorseneren
in roomsaus
rosti's

carre confituur
wildragout

koekje

fruit op sap

vanillepudding
gemarineerd
gebraad
peer met veenbessen
kroketten
gebak

appelmoes
gebakken
aardappelen
fruityoghurt
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wafel

pomme d'uchesse

kerststronk

datum
dag

26/dec
maandag

27/dec
dinsdag

28/dec
woensdag

29/dec
donderdag

ontbijt**

* zoet beleg
pompoensoep

eitje
tomatensoep

zoet beleg
minestrone

*zoet beleg
courgettesoep

30/dec
vrijdag
sandwiches met
beleg
knolseldersoep

middagmaal**

kippenwit
fruit op sap

kip curry
appel / kiwi

salami
koekje

abdijkaas
fruit

tonijnsla
gebak

braadworst
vleesjussaus

Hamburger
pepersaus

vleesbrood

chipolatta

ardeens gebraad

feestelijk
vispannetje

hespenworst
koekje
provencaals
gebraad
boontjes met spek

schorseneren

boontjes

spinaziestoemp

erwten en
wortelen

garnalenpuree

pomme d'uchesse

aardappelen
rijstpap

aardappelen
chocomousse

flan caramel

aardappelen
vanillepudding

witte kool in
roomsaus
puree
yoghurt

***
nieuwjaarsijsje

***
nieuwjaarsdessert
bakkerij

avondmaal**

31/dec
zaterdag

1/jan
zondag

zoet beleg
bloemkoolroomsoep
met bieslook
eiersla
yoghurt

sandwiches
vissoep

** 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. om te kleuren
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14. hersenspinsels

Sommige van onze bewoners hebben zich samen met familie
of een medewerker op een mooie nazomerdag gewaagd aan
de woordzoeker van de huisdieren.
Niet zo gemakkelijk om alles te vinden wat met onze huisdieren
te maken heeft. Toch zijn ze weer een tijdje zoet geweest met
het zoeken en is er weer een voor- of namiddag sneller
voorbijgegaan.
BLANCHE CLAVIE (W63) kan ook nog even nagenieten want
zij mag de lekker prijs in ontvangst nemen. Proficiat!
Nieuw Raadsel: Zoek de 8 verschillen op de volgende pagina!
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