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1. voorwoord

Hoe zal u zich 2016 herinneren? Tenzij er u een zeer blijde
gebeurtenis te beurt is gevallen, zal het waarschijnlijk toch
vooral de miserie in de wereld zijn die u zal bijblijven: de talloze
aanslagen waaronder die in Brussel, de vluchtelingenstroom,
de verkiezing van Trump, de opwarming… allemaal
ontwikkelingen waartegen we machteloos staan en ons
beangstigen.
Neen, 2016 was niet het fraaiste jaar in de geschiedenis van de
mensheid, maar het belet ons niet om er zelf iets moois van te
maken het komende jaar, op die vlakken die we wel in de hand
hebben.
En dus wens ik jullie bij deze een fraai, medelevend, liefdevol
2017, omringd door de mensen die je graag hebt! (en hiervoor
openen we de cafetaria ook op de feestdagen 25 december en
1 januari).

Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Zoete mijmeringen…
Onder het waakzaam oog van Jozef en Maria is in het
kribbeken onder de kerstboom het kindeke Jezus zacht
ingesluimerd. De Heilige familie verwacht ons met engelenzang
en open armen: “vrede aan de mensen van goede wil”. Dit
brengt Kerstmis over de ganse wereld.
Het jaar 2016 wordt besloten met de “sylvesterslaap”. Degene
die het langst slaapt op 1 januari, die moet die dag karweien
opknappen. Dus: U haasten dat ge uit het bed springt! Want je
kan al wel denken dat niemand dit ziet zitten.
Het nieuwe jaar kan beginnen. Er wordt flink gekust en
herinneringen van vroeger worden uitgewisseld. Klein en groot,
oud en jong, wensen in kleurrijke versjes mekaar een
voorspoedig en gezond jaar. Centjes en een glaasje, ook
hapjes komen eraan te pas en een heerlijk stukje taart is ook
van de partij. Het is gezellig rond de tafel met een tasje koffie
erbij.
De avond nadert, het afscheid komt eraan, de kinderen worden
moe. Een flinke omarming volgt en we wensen mekaar een
spoedig weerzien. God zegene en beware u!
Marie-Louise Thiebaut
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3. DE KLOKKENLUIDER
In het vorig huisklokje stond er een stukje over Allerheiligen.
'In de Protestantse kerk wordt Allerzielen niet gevierd, omdat ze
de leer van het vagevuur ontkent.'
Maar dat betekent niet dat de doden niet herdacht worden in de
Protestantse kerk.
Want we ontvingen onderstaande reactie:
Als protestanten vieren wij inderdaad geen Allerheiligen en
Allerzielen. Net zoals jullie herdenken we echter wel onze
overledenen, doch doen dit telkens op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar (= achteruit kijken).( De zondag erop kijken we
dan weer vooruit tijdens de adventsperiode naar Kerstmis toe.)
Persoonlijk vond ik het jammer dat dit er niet bij staat. Nu lijkt
het of we onze overledenen niet gedenken.

Vieringen de komende tijd.
Elke dag is er om 11u15 eucharistieviering in de kapel van de
zusters, zondag om 11u00. Deze vieringen kun je meevolgen
op de televisie in de living van jouw woning. Vraag gerust aan
iemand van de verzorgenden om hiertoe de TV aan te zetten.
Elke zaterdag is er om 14u30 eucharistieviering in de kapel van
de zusters.
Dinsdag 10 januari en dinsdag 14 februari is er om 11u00 (dus
niet om 11u15) Maria-viering in de kapel van de zusters.
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Oudejaar.
Oudejaar
in een woon- en zorgcentrum
als christenmens,
hoe vier je dit?
Gewoon dankbaar zijn
om je leven,
even alle zorgen opzij zetten
en blij zijn
dat je erbij bent.
Het is genieten
van de kleine dingen
in elke dag
en dankbaar zijn
om de kleine attenties
van medebewoners,
van verzorgenden,
van verplegenden.

Ewel ja,
zo mag het zijn,
daar hef ik graag
een glas op.
Laat het leven
nu maar even
feest zijn.
Doen, zei Capoen!
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Nieuw jaar.
2017!
Wie had ooit gedacht
dat ik dit nog zou beleven.
En toch is het zo!
Ik ben er nog,
ouder dan vorig jaar,
minder zelfstandig,
meer afhankelijk.
Maar, ik ben er nog!
Jawel,
Veelal ben ik blij en opgewekt,
voel ik vrede
om wat geweest is,
om wat komen zal.
En toch!
Soms is het voor mij genoeg
geweest,
ik heb het allemaal gehad.
De zon lijkt voorgoed te verdwijnen
achter wolken van twijfel en bangheid.
2017 is geboren!
Ook voor mij!
Ook voor jou!
365 dagen
om er iets van te maken.
Gewoon erbij zijn,
iedere nieuwe dag,
zoals je bent,
in wie je bent,
in wat je kunt.
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Een beetje hemel op aarde,
een beetje God aan je zijde,
een beetje mensen die naaste zijn,
een beetje naaste zijn van mensen:
dit wens ik je toe,
van harte.
Maria Lichtmis
Twee februari 2017,
Maria Lichtmis,
Jezus naar het huis van God gedragen,
zoals lang geleden
mijn ouders mij naar de kerk droegen
om er Gods zegen te bidden,
om er gedoopt te worden.
Simeon,
een oude man,
gelovig, zoekend naar God,
is blij en vol vrede
het goddelijk kind
even te mogen aanraken.
Wij,
ouder wordende mensen,
mogen blij zijn
met mensen aan onze zijde,
met het goddelijk mooie in ons leven.
Hanna,
een oude dame,
biddend in Gods huis,
vertelt aan medemensen
waar het goddelijke te vinden is.
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Wij,
ouder wordende mensen,
mogen ons levensverhaal vertellen,
opdat de mensen
de goede weg bewandelen:
de weg van liefde en vriendschap,
de weg van solidariteit,
de weg van hoop en geloof
in de dag van morgen
uit elke nacht vandaan.
Hierop
mogen we pannenkoek eten,
want zo zegt de volksmond:
‘Al is het vrouwke nog zo arm,
ze houdt haar pannetje warm’.

Kersttijd.
Wat is er mooier
dan moeder en vader
met een pasgeboren kind.
De wereld staat stil,
alle aandacht en liefde
is er voor de kleine uk,
speurend naar de trekjes
van vader en of moeder,
soms die vluchtige aarzeling
het ouderschap wel aan te kunnen.
Iedereen vindt ons kindje
mooi en schoon,
zo goddelijk.
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En zo wordt het groot,
dag na dag, uur na uur,
toevertrouwd aan onze liefde en zorg.
Welke toekomst zal ons kindje hebben?
In de kersttijd
willen we er evenzo zijn
voor die kleine uk Jezus.
In de kribbe van ons hart gelegd
wil Hij mét ons groot worden
in liefde en trouw,
in hoop en geloof.
Welke toekomst zal ons kindje hebben?
Laten we er samen met Hem
werk van maken,
een mooie toekomst bouwen,
dag na dag,
uur na uur,
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4. DE TIJD VAN HET JAAR
Mijn wens dat je mag zijn:

jong genoeg om geestdriftig te blijven
groot genoeg om over kleine inspanningen heen te stappen
klein genoeg om je te blijven verwonderen
persoonlijk genoeg om geen massa-mens
te worden
speciaal genoeg om heel veel samen te doen
vroom genoeg om te bidden
en het anderen te leren
begrijpend genoeg om veel te kunnen vergeven
sterk genoeg om de zwakken te steunen
nederig genoeg om anderen te dienen
hoopvol genoeg om te geloven
in de toekomst
gelovig genoeg om met god
en de mensen te wagen
liefdevol genoeg om jezelf te vergeten
wijs genoeg om te kiezen voor het goede
en het schone
gelukkig genoeg om anderen gelukkig
te maken
hartelijk genoeg om dit elk-ander
te wensen ……
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
Januari
03
03
03
04
06
06
07
07
08
10
10
11
11
11
13
13
13
14
14
14
15
15
16
17
20
22
22
23
28
30

Alex Goossens
Gaston Nobels
Yasmina Vilhena
Josepha Trollin
Modest Verhaeren
Micheline De Ridder
Maria Vermaelen
Pierre Aelbrecht
Isabel De Wever
Maria Vanhorenbeeck
Godelieve Christiaens
Joanna Geerinck
Jan Ceulemans
Piet Capoen
Joannes Lauwers
Genevieve Tuma Kisamba
Isabel Verbruggen
Hilde Dierickx
Christel Vannieuwenhuysen
Pauline Kifili Mambwete
Gabriella Vandervorst
Hugo Kerremans
Katrien Demaerschalk
Kristien Bierebeeck
Jeannine Cecat
Henriette Tuyaerts
Anne Saerens
Margaretha Marmenout
Denise Roelandts
Georgette Coppens
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75/14
63/12
Team 63/65
73/05
75B 13
Team 77/79
73/09
65/06
Team 77/79
67/12
Team 77/79
65/01
Dagverzorging
Pastor
Dagverzorging
Team 67/69
Team 73/75
Team 63/65
Team 73/75
Team 67/69
67/04
Dagverzorging
Team dagverzorging
Team 63/65
63/04
75/01
Team 75B
69/09
75B 07
77/12

Februari
01
02
02
03
03
04
05
06
07
08
11
13
14
15
15
16
17
20
20
20
21
26
26
28
28

Andreas Van Loock
Daniel Vercammer
Felix Liekens
Madeleine Meloni
Jozefa Thenaerts
Vic Vankeerberghen
Sofie Van Dessel
Annemie Feyaerts
Suzanna Moreels
Lisette Mathijs
Anna Meganck
Hilde Meulemans
Evi Verboomen
Godelieve Maenen
Rita Rits
Irene Paeps
Nele Bockx
Paula Van Kerckhove
Monique Van Overloop
Stephanie Terwagne
Lieve Dalle
Freddy Dendas
Marina Luypaert
Amelia Van Den Mosselaer
Ruben Callewaert
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Maria-Theresia Gangoita

13

Dagverzorging
63/15
65/07
67/14
65/14
63/13
Team 77/79
Team 63/65
67/15
Team 77/79
75B 23
Centrumleider Omikron
Team catering
75/15
Dagverzorging
Dagverzorging
Team therapeuten
75/10
75B 24
Team 75B
Team 77/79
Team 73/75
Team nachtwaken
77/01
Kwaliteitscoördinator
Preventieadviseur
Team 67/69

SPECIALE GEBEURTENISSEN

Op 06 november 2016 overleed de pepe
van Marilène Huybrechts. Wij wensen
Marilène en haar familie veel sterkte toe.

Op 12 november 2016 is Thorren geboren. Hij
is het zoontje van Evelyne Van Nuffel, team
63/65. Een dikke proficiat gewenst.

Op zaterdag 19 november 2016 is Anneleen
Wouters, team 73/75, in het huwelijk
getreden met de heer Sam Marien. Veel
geluk samen!

Op 29 november 2016 werd Mila geboren.
Zij is het dochtertje van Denis Delforge,
catering. Wij wensen Denis en zijn vrouwtje
Kim een dikke proficiat.
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WELKOM IN FLOORDAM
Zuster Louise Vertommen

Jacques Peremans

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 01/04/1928
Woning: 79/05

Woonplaats: Landen
Geboren: 20/05/1943
Woning: 63/11

Thenaerts Jozefa

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 03/02/1929
Woning: 65/14

Coppens Georgette

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 30/01/1935
Woning: 77/12
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WELKOM IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM.
Henri “RIK” Vanderwilt

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 22/08/35

Maria De Greef

Peutie
Geboren: 14/04/31

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Jan Van Camp
Jan,
Jij was een levensgenieter. En
toen dit jou werd afgepakt,
hoefde het allemaal niet meer.
De uren die je buiten op het
terras gezeten hebt, genietend
van de buitenlucht en je
sigaretje zijn niet te tellen. Het
terras zal leeg zijn zonder jou.
Geboren: 06/01/1933
Overleden: 23/10/2016
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Zuster Johanna Aerts
Wij namen afscheid van zr.
Johanna.
Ze was bij ons voor een korte
periode,
de mooie momenten, die we
jou nog hebben kunnen
geven,
daar hebben we mooie
herinneringen aan
Geboren: 23/01/1927
Overleden: 27/10/2016

Paula Blondelle
Wij namen afscheid van Paula
Blondelle.
Haar wereld was de laatste
jaren wat kleiner.
Vaak zonder woorden toch
intens.
Haar wereld was wat anders.
Maar ze was een prachtig
mens.
Geboren: 09/04/1927
Overleden: 30/10/2016
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Frans Hermans
Je bent niet lang hier in
Floordam bij ons geweest. Je
vrouw heeft tot bijna het
laatste moment de zorg voor
jou op haar genomen.
Het was mooi om te zien hoe
liefdevol jullie voor elkaar
waren.
Geboren: 25/01/1933
Overleden: 30/10/2016
Dekoster Willem
Guilliaume,
En sommige noemden
je
“Willem”
Een man van weinig woorden
maar ,
steeds met een glimlach.
Je dagelijks bezoek van de
familie was een bron van
kracht
en je genoot van elk moment.
Geboren: 04/07/1926
Overleden: 23/11/2016
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Van Kerckhoven Lucia

Geboren: 09/04/1938
Overleden: 01/12/2016

Lucia heeft een jaar bij ons
gewoond.
Het is een onvergetelijk jaar
geworden zowel voor haar als
voor de familie.
Een laatste belofte hebben we
mogen realiseren door nog
eens naar haar tweede thuis
te gaan in de Ardennen.
Er zijn heel veel mooie
herinneringen
maar
deze
vergeet niemand meer.

Vanuytrecht Roger
Als er iemand zich gaf voor
zijn vrouw en familie, dan was
jij het. Elke week was een
nieuwe beproeving en je hebt
gestreden tot je echt niet meer
kon.
Roger, jou volharding zal altijd
bij ons blijven
Geboren: 10/05/1928
Overleden: 01/12/2016
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Van Ende Maria (Stans)
Stans,
Wat was je sterk, wat een
doorzettingsvermogen
en
vertrouwen. Je hele leven
heeft in het teken gestaan om
voor anderen te zorgen.
Ieder van ons team is blij je
gekend te hebben.
Geboren: 30/05/1934
Overleden: 02/12/2016
Gilaer Paul
Je vroeg nooit veel, je wou
vooral rust. Het leek soms
alsof er geen heden meer
was, wel het dromen over het
verleden.
Je was een zachte en
vriendelijke man, die naar het
einde toe alleen nog maar
ontzettend moe was.
Dus Paul, we wensen jou dat
je rust gevonden hebt.
Geboren: 04/11/1925
Overleden: 03/12/2016
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6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten in de maanden januari en februari.

Dinsdag 3 januari: gaan we volop genieten
van een spetterend optreden ons gebracht
door Hugo Moeskop.
Dit optreden gaat door in de cafetaria om 14
uur.
Vrijdag 6 januari: komen de driekoningen langs voor een
jaarlijkse serenade in de cafetaria om 14 uur. Allen welkom!!.
Donderdag 12 januari: kwis en
gaan we terug onze hersenen
trainen. In groepjes van 6
bewoners gaan we ons beste
beentje voorzetten om de
overwinning te kunnen halen.
Dit gaat door in de cafetaria om
14 uur. Allen op post.
Dinsdag 17 januari: is er een traktatie voor iedere bewoner.
Een lekkernij met een lekker bakje koffie. Dit om 14 uur in de
cafetaria. Wat er komt, houden we nog als een verrassing.
Donderdag 26 januari: gaan we er
volledig voor gaan op de tonen van
bekende liedjes van vroeger en nu, en
slaan we de beentjes nog eens uit. Ook
niet dansers mogen een kijkje komen
nemen.
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Donderdag 2 februari: die dag komen de kleuters langs en
vieren we samen met hen lichtmis. Dit alles gaat door in de
cafetaria om 14 uur.

Donderdag 9 februari: optreden
om 14 uur in de cafetaria.

Dinsdag 14 februari: laten we ons verrassen door een thema
activiteit wie wil weten, wat het is moet zeker langskomen om
14 uur in de cafetaria.

Donderdag 23 februari: gooien we opnieuw de beentje los en
oefenen we de alom bekende dansjes. Iedereen om 14 uur
present in de cafetaria.
Dinsdag 28 februari: smeren we
onze keel en brengen we een
serenade; we sluiten af met een lekker
drankje. Om 14 uur gaan we van start
in de cafetaria.

!!Nog te vermelden extra’s voor de feestdagen!!
Op 23 December: is er voor het middagmaal een volledige
kerstmenu voorzien. Geniet met volle teugen en laat het jullie
smaken . Dit om 12 u in de woningen.
Op 31 december: is er geen speciale menu op de middag , we
eten gewoon om 17 uur warme maaltijd. Maar om 14 u is er wel
een optreden gepland om het oud jaar goed te eindigen.
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Een woordje uit woning 75B.

“100 jaar”
Wat doet het met een mens als hij “100” jaar wordt.
We hadden in woning 75B het genoegen om Pauline Vanden
Mosselaer haar 100ste verjaardag te vieren.
Ze is onder de indruk van wat er allemaal gebeurt, wat mensen
allemaal voor haar willen doen om er een mooie dag van te
maken.
Op woning 75B waren ze echter met één dag feest niet
tevreden en dan maken ze er twee van.
Omdat onze woning verdeeld is over drie woningen waar elk
tien bewoners verblijven, en we graag hadden dat iedereen van
deze uitzonderlijke verjaardag mee kon genieten, hebben we
op donderdag 24 november voor een eerste maal iedereen
verwend met een heerlijke Breugelmaaltijd. Een leuk bord met
pens en vers gemaakte appelcompote en daarbij nog eens vers
gerolde balletjes met kriekskes. Wie zegt dat dit niet lekker is.
Alles in het leuke gezelschap van vele bewoners samen met
het personeel.
Dat onze 100 jarige ervan genoot, moeten we zeker niet
vertellen. Nadien was er voor het dessert nog een rijstpapje van
op de boerderij. Voldaan gingen onze bewoners die middag
ieder terug naar hun woning. Als je dan in de wandelgangen
liep hoorde je geregeld een echo van de voorbije middag …..
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En dan is het zondag 27 november 2016.
Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat Pauline het
levenslicht zag. In volle Wereldoorlog II. Haar verhalen zijn er
van vreugde, hard werken, zorgen voor de ouders, maar ook
genieten van het leven. Kort na het overlijden van haar
echtgenoot ging Pauline in het voormalige Lifran wonen.
Nadien verhuisde ze met haar trouwe vriendin Antoinette naar
de Vanheylenstraat nr. 89 en van daaruit kwam ze hierboven in
de nieuwbouw wonen; in 75B. Twee jaar geleden had Pauline
niet verwacht dat ze zover en zolang in het leven zou mogen
staan.
Ook deze dag werd een dag van vieren. Pauline had haar
familie uitgenodigd en wij zorgden voor bezoek van de
gemeente Steenokkerzeel.
Er werd lekkere taart gegeten en Pauline was in de wolken van
die hele familie; samen met de bewoners van blok 1; rondom
haar te hebben.
Pauline had maar één wens voor deze dag; en dat was dat we
haar moesten verrassen. En het was ook een verrassing. Ze
pinkte tranen weg, maar ze heeft ook zeer veel gelachen.
Als afronding van deze namiddag verraste enkele collega’s
haar met een sketch over gevangenen die om hun vrijheid
kwamen zingen. Menig liedje werd door Pauline meegezongen.
Moe, vol geluk, maar ook een beetje alleen zoals ze dat
benoemde kwam er een eind aan deze dagen van feesten.
Een 100 jarige vier je niet alle dagen. Maar ze mogen nog
komen.
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Pauline Vanden Mosselaer.
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Nieuws vanuit het dagcentrum: “de reuze zangstonde”
Op een rustige dinsdagmiddag deden wij, zoals gewoonlijk een
siësta in onze geliefde fauteuil. Nu ja, veel dutten zat er deze
keer niet in want we verwachtten een hele hoop bewoners uit
Floordam.
En ja hoor, het was niet eens 14u en zij arriveerden in grote,
goed gemutste, getale en waren al op voorhand enthousiast
over de activiteit van de namiddag: een reuze zangstonde.
Renilda zou het voortouw nemen en wij zouden uit volle borst
mee zingen.

En zo gebeurde het. We schraapten onze kelen en zongen zo
goed en zo kwaad als het kon. We kregen instrumenten om
voor een bijpassend ritme te zorgen en het was moeilijk om stil
te blijven zitten op onze stoel. Madeleine trok zelfs op het
deuntje van “Tinneke Van Heule” de dansvloer op.
Het was gezellig om zo veel volk over de vloer te krijgen en om
hier en daar een bekend gezicht te zien en een praatje te slaan.
Voor ons was de namiddag zeker geslaagd. Hopelijk doen we
dit over volgend jaar.
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************************ In de aanbieding! *************************
Marcel Elaerts van woning 75B zoekt een nieuwe eigenaar voor
zijn internationale collectie postzegels. Interesse? Neem gerust
contact op met Trees (ergotherapeute) - 02/2550261 trees.bogaerts@floordam.be

************************************************************************
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8. DE NATUURGIDS
Het ROODBORSTJE.

Het is een mooie traditie om bij de jaarwisseling een
nieuwjaarswens te versturen. Op vele, vele prachtige
wenskaarten vinden we vaak een lief, klein felgekleurd vogeltje
terug: Het Roodborstje!!

Tussen de groene takken van hulst,
spar en ander wintergroen, of in de
sneeuwwitte landschappen heeft dit
vogeltje al vele jaren een plaats
gekregen. Een foto of een tekening
geven het donzig gevederd diertje
natuurgetrouw
weer;
de
rode
borstveertjes, de zwarte kraaloogjes
en de ultra fijne pootjes.
Het is al vele jaren erg populair, ook
in versjes en liedjes: kent u dit nog?

"ROODBORSTJE TIKT AAN HET RAAM: TIK, TIK, TIK. Laat
mij erin...laat mij er in. 't Meisje deed open en gaf uit haar
schoot kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood. DAT WAS HET.
ROODBORSTJE WEL NAAR ZIJN ZIN EN VLOOG HET BOS
WEDER IN!
Wat weten we nog meer over deze kleine vogel?
Roodborstjes zijn zangvogels, die in tuinen kort bij de huizen
hun voedsel zoeken en vinden. Ook in de steden, in parken en
lanen voelen zij zich thuis.
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Hun fijne zang herken je zeker eenmaal je het ijverige vogeltje,
's morgens vroeg als eerste zanger zijn ochtend melodietje
hoorde en zag zingen, een klaterende waterval. Een korte 'tiktik' betekent alarm, gevaar in de buurt ... een kat, een roofvogel,
een mens.
Met zijn lang, dun snaveltje eet het vooral insecten, larven,
spinnen, slakken en wormen. In de winter is het een trouwe
gast op onze voedertafel, ... maar, klein maar dapper, vrij
agressief duldt hij geen andere hongerige magen in zijn buurt.
In de winter zijn het meestal wintergasten uit Scandinavië die in
onze tuinen verblijven, van half september tot begin maart,
terwijl veel van onze roodborsten naar het Zuiden trekken om er
te overwinteren. Zij vliegen 's nachts soms non-stop een
afstand van 1400 km tegen een snelheid van 40 km per uur
gedurende 36 uren. Hun lichaamsgewicht van 20 gram wordt
vooraf aangevuld met 5 gram, voldoende om hun bestemming
te bereiken.
Door de vele studies en waarnemingen is dit vogeltje een van
de meest bestudeerde vogelsoorten ter wereld; In 1544 werd
het in Engeland beschreven als een bosvogeltje, dat tijdens de
winter graag de menselijke aanwezigheid opzoekt. Het is sinds
de 19de eeuw dat het in tuinen is gaan broeden. Terug van weg
geweest, maakt het vrouwtje een klein nestje op of zeer laag bij
de grond, verborgen in de humuslaag en onder dicht
struikgewas. Zoals elke zangvogel legt ze elke morgen een
eitje, tot een 6-tal in totaal, zij broedt en het mannetje brengt
haar voedsel. Zo brengen ze 2 legsels groot per jaar en zorgen
voor het in stand houden van de soort.
Wij genieten van hun noeste arbeid, en bieden hen ook graag
een natuurvriendelijke omgeving aan, een tuin zonder
sproeistoffen, enkele bomen en struiken en voor de
wintergasten een rijkgevulde voedertafel.
Marjolein Bastin tekende dit mooie tafereeltje voor u !!!
Beste wensen van Lea
uw gids in de natuur.
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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 Marcel
Elaerts van woning 75B kamer 12
Veel leesplezier
Ik ben geboren op 30 april in 1923 in
Nederokkerzeel. Ik was het enige kind
in ons gezin. Mijn ouders hadden een
boerderij en kochten later een
maalderij. Ik ging naar de gemeenteschool tot mijn vader een
andere, Franstalige school voor mij uitkoos in Fleurus. Vanaf
mijn twaalf jaar moest ik dus naar een nieuwe school. Helaas
werd mijn vader kort daarna ziek en overleed hij op
vijfenveertigjarige leeftijd. Mijn moeder bleef alleen achter met
de maalderij en kon mijn studies niet meer betalen, dus ik ben
moeten stoppen met school. De maalderij werd te koop gezet.
Toen de tweede wereldoorlog naderde raadde mijn moeder me
aan om in het Belgisch leger te gaan. Ik was echter ook enorm
geïnteresseerd in de Engelse Royal Air Force en had een
voorliefde voor vliegen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de
Royal Air Force en mocht ik samen met 10 andere leerlingen
een opleiding starten in Manoir d’Anjou. We moesten daar ook
Engels leren want al snel werden we overgeplaatst naar de
vliegtuigschool in Engeland om onze opleiding tot piloot echt te
starten. Aan het einde van de oorlog was er een hele
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reorganisatie binnen de Royal Air Force en werd de opleiding
beperkt tot het zweefvliegen. We werden ook getransfereerd
naar de Engelse basis in Duitsland. Daarna werden we nog
eens overgeplaatst, deze keer naar de vliegbasis in Sint
Truiden. Na enkele jaren verhuisden we terug naar Duitsland
om uiteindelijk in Bevekom te belanden.
Tijdens de oorlog leerde ik mijn vrouw kennen op een
dansfeest. We zagen mekaar op de momenten dat ik verlof
had. In 1948 zijn we in het huwelijksbootje getreden. Omwille
van mijn bezigheden bij de Royal Air Force zagen we mekaar
de eerste jaren niet veel. Na een tijdje werd mijn vrouw dit toch
beu en zijn we samen een rijschool begonnen. We kregen
samen drie kinderen waarvan er een zoon ondertussen helaas
al overleden is.
Op een gegeven moment kwam er plaats vrij bij de politie in
Kampenhout. Op aanraden van mijn schoonvader deed ik mee
aan het examen. Ik slaagde met grote onderscheiding en werd
aangenomen. Uiteindelijk klom ik op tot korpsoverste.
Buiten mijn beroepsleven was ik ook zeven jaar aangesloten bij
een vereniging die zich bezig hield met oldtimer vliegtuigen en
werkte ik tien jaar als reisleider bij de Vlaamse Toeristenbond.
Dankzij dit laatste heb ik vele landen gezien. Zo ben ik vier keer
met een groep op safari geweest in Kenia en Tanzania. De
laatste reis die ik maakte was een prachtige reis naar Borneo.
Op een gegeven moment werd mijn vrouw ziek, daarbij maakte
ze ook nog een zware val waardoor ze haar heup brak. Er
volgde een lange revalidatie en helaas is ze overleden. Ik
woonde daarna nog drie jaar in een appartement in Kortenberg,
kwam een keer per week naar het dagcentrum hier en wachtte
op een plaats in Floordam. Ondertussen woon ik hier al enkele
maanden en ik ben zeer tevreden.
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10. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
Hey,
Ik ben Mimi, 63 jaar oud.
Ik ben gelukkig getrouwd en leef samen met mijn man, lieve
kleindochter en 3 hondjes.
Ik heb 30 jaar in het bijzonder onderwijs gewerkt; dat is wat ik
echt graag doe en waar mijn hart ligt. Mensen helpen die het
nodig hebben is mijn passie.
Toen ik op pensioen ging, wist ik al dat het niet echt mijn ding
was om hele dagen thuis te zitten en niets te kunnen doen. Ik
ben meteen op zoek gegaan om mij sociaal bezig te houden en
anderen te kunnen helpen. Aangezien ik ook een zwak heb
voor dieren heb ik eerst 2 jaar bij Shijyaa gewerkt. Daarmee
ben ik met aaihonden in verschillende rusthuizen in heel
Vlaanderen mensen gaan bezoeken.
Hoe die mensen reageren op zo een hondje is echt fijn om te
zien. Het roept bij velen herinneringen op over hun diertje dat
ze vroeger zelf hadden. Hoe blij ze dan zijn dat ze eens iemand
zien en een schattig hondje op hun schoot krijgen, maakt mij
ook instant gelukkig.
Na 2 jaar dit te doen over heel Vlaanderen beperk ik mij nu
enkel tot het woonzorgcentrum Floordam. Hier ga ik 1 keer per
week langs bij enkele inwonenden, die dol zijn op hondjes. Die
mensen enkele uren van hun zorgen kunnen afhouden en hun
zien lachen, geeft mij ongelooflijk veel voldoening;
Levensspreuk: “een persoon doen lachen kan de wereld niet
veranderen, maar misschien wel hun wereld”
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11. SPORTNIEUWS

VOETBAL INTERNATIONAAL

- De Rode Duivels hebben geen spaander heel
gelaten van Estland in hun vierde WKkwalificatiematch. België scoorde acht (!)
keer en is nu alleen leider in groep H. Enkele
dagen tevoren speelden de Rode Duivels
vriendschappelijk misplaatst hautain tegen
Nederland (1 – 1), maar daar was tegen
Estland niets meer van te merken. De eerste
minuten waren al scherp en leverden ook een snel doelpunt
op. De ganse negentig minuten speelden de Belgen op hoog
niveau en haalden het uiteindelijk met 8 – 1.

VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klasse blijft Zulte Waregem verbazen. Zij
handhaven zich aan de kop van de competitie, gevolgd door
Anderlecht en Club-Brugge.

VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (2de provinciale B) doet het voortreffelijk met een
voorlopige derde plaats. Mits voldoende volharding zit de titel
er voor hen dit jaar in met misschien promotie naar 1ste
provinciale.
- Perk (3de provinciale B) en Steenokkerzeel (4de provinciale D)
doen even goed als Melsbroek en staan voorlopig ook derde.
Misschien dit jaar een promotie voor alle drie de teams?
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BOBSLEEËN

- De Belgian Bullets (met pilote Elfje
Willemsen
en
remster
Sophie
Vercruyssen) weten eindelijk hoe zoet
een zege proeft. Tijdens de Europacup
in Letland daalden de Belgische
bobsleedames het snelst af en
behaalden hun allereerste zege. Een
uitstekende opsteker voor het preolympische jaar.

WIELRENNEN

- In het casino van Oostende werd de 23ste
Kristallen Fiets, de wielertrofee van Het
Laatste
Nieuws,
uitgereikt.
Zoals
gewoonlijk ging het grootse gala gepaard
met de nodige glimmer en glitter. Greg
Van Avermaet
en
Jolien
D’hoore
zijn
de
verwachte
laureaten geworden. Van Avermaet
won de trofee voor de derde jaar op
een rij, voor D’hoore was het de
eerste keer. Dat kon ook niet
anders, want voor het eerst kregen ook de vrouwen een
Kristallen Fiets.

VELDRIJDEN

- Toon Aerts heeft totaal verrassend het
tweede EK veldrijden bij de elite
gewonnen. In een razendsnelle race in
Pontchâteau (Frankrijk) muisde de rennen
van de ploeg van Sven Nijs er iets na half
koers alleen vanonder en hield vol. Achter
hem stopten de Belgen goed af. Mathieu
van der Poel spurtte op driekwart minuut
naar het zilver, Wout van Aert heeft brons.
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- Acht maanden nadat hij zijn actieve
crosscarrière beëindigde, werd Sven Nijs
bedacht met een Lifetime Achievement
Award. Nijs werd in zijn actieve loopbaan
twee keer wereld- en negen keer Belgisch
kampioen. Bovendien bracht hij het veldrijden
naar
een
absoluut
hoogtepunt
wat
populariteit betreft.
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12. MENU’S VOOR DE MAANDEN JANUARI EN FEBRUARI.
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
aardappelen

boontjes
aardappelen

spinaziestoemp

erwten en
wortelen
aardappelen

garnalenpuree

pomme d'uchesse

rijstpap

chocomousse

flan caramel

vanillepudding

witte kool in
roomsaus
puree
yoghurt

nieuwjaarsijsje

nieuwjaarsdessert
bakkerij

datum
dag

2/01/2017
maandag

3/01/2017
dinsdag

4/01/2017
woensdag

5/01/2017
donderdag

6/01/2017
vrijdag

7/01/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
bouillonsoep

* zoet beleg
savooikoolsoep

platte kaas
uiensoep

* zoet beleg
witloofsoep

smeerkaas
preisoep

* zoet beleg
minestrone

middagmaal**

vleessla
vers fruit
ballekes met
krieken
gebakken
aardappelen
flan caramel

kaas
wafel
gegratineerde
macaroni
met kaas
en hesp
roomijs

meesterlijke ham
koekje
witte pensen

vleesbrood
chocomousse
kip
champignonsaus
slaatje
frietjes
vers fruit

américain
fruityoghurt
fisch-sticks
tartaarsaus

hesp
carré confituur
worst

sandwiches met
kaas
tomatensoep
met balletjes
crémepaté
gebak
rumsteak

bloemkool
aardappelen
yoghurt

gestoofd witloof
kroketten
chocoladereep

avondmaal**

avondmaal**

appelmoes
aardappelen
rijstpap
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preistoemp
banaan

31/dec
zaterdag
zoet beleg
bloemkoolroomsoep
met bieslook
eiersla
yoghurt

1/jan
zondag
assortiment
koffiekoeken
vissoep

8/01/2017
zondag

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

9/01/2017
maandag
* zoet beleg
pompoensoep
jonge kaas
yoghurt
cordon bleu

10/01/2017
dinsdag
banaan
groentesoep
salami
fruit op sap
wienerschnitzel

gestoofde
wortelen
aardappelen

boontjes
puree

roomijs

fruityoghurt

16/01/2017
maandag
* zoet beleg
courgettensoep
crémepatè
chocoladewafel
kaasburger

17/01/2017
dinsdag
platte kaas
ajuinsoep
vleesbrood
vers fruit
varkensescalope

gegratineerde
bloemkool
puree

spinazie in
roomsaus
aardappelen

rijstpap

pannekoeken

11/01/2017
woensdag
ontbijtspek
wortelsoep
kipfilet
peer
moussaka

13/01/2017
vrijdag
* zoet beleg
knolseldersoep
kip curry
carré confituur
visfilet

14/01/2017
zaterdag
* zoet beleg
kippensoep
brie
chocomousse
kalkoenrollade

15/01/2017
zondag
chocoladekoekje
preisoep
eiersla
gebak
ardeens gebraad
witte kool

sla
frietjes

venkel in
roomsaus
aardappelen

spruiten
aardappelen

suikerwafel

rijstpap

vers fruit

kiwi

in roomsaus
gebakken
aardappelen
roomijs

18/01/2017
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
preskop
yoghurt
spaghetti
bolognaise

19/01/2017
donderdag
chocoladereep
brunoise
kippenwit
fruit op sap
kipfilet

20/01/2017
vrijdag
* zoet beleg
vissoep
verse kruidenkaas
sinaasappel
vis

21/01/2017
zaterdag
* zoet beleg
bouillonsoep
jonge kaas
chocomousse
worst

provencaalse
saus

fijne groenten

frietjes

aardappelen

schorseneren in
roomsaus
aardappelen

milkshake

roomijs

fruityoghurt

flan caramel

12/01/2017
donderdag
* zoet beleg
andijviesoep
hespenworst
milkshake
varkensgebraad
mosterdsaus
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22/01/2017
zondag
rozijnenbrood
tomatensoep
hesp
gebak
vleesbrood
vleesjussaus
gestoofde
boontjes
gebakken
aardappelen
vanillepudding

datum
dag

23/01/2017
maandag

24/01/2017
dinsdag

25/01/2017
woensdag

26/01/2017
donderdag

27/01/2017
vrijdag

28/01/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
bouillonsoep
hespenworst
koekje
gegratineerd
hespenrolletje
prei
puree

banaan
witloofsoep
tonijnsla
rijstpap
kipbrochetten

chocoladereep
bloemkoolsoep
kipfilet
flan caramel
hamburger

* zoet beleg
preisoep
hollandse kaas
fruityoghurt
stoofvlees

platte kaas
wortelsoep
américain
vers fruit
visfilet

witte kool in
roomsaus
aardappelen
roomijs

witloofsalade

spinaziestoemp

vers fruit

appelmoes
gebakken
aardappelen
yoghurt

* zoet beleg
groentesoep
hesp
banaan
chipolatta
vleesjussaus
groene kool
stoemp

frietjes
chocomousse

koekje

vanillepudding

30/01/2017
maandag
* zoet beleg
uiensoep
kippewit
suikerwafel
hamburger

31/01/2017
dinsdag
banaan
minestrone
tonijnsla
koekje
kipfilet

1/02/2017
woensdag
smeerkaas
groentesoep
eiersla
vers fruit
gehaktbrood met
uiensaus

2/02/2017
donderdag
* zoet beleg
groene koolsoep
crémepatè
roomijs
vol-au-vent

3/02/2017
vrijdag
chocoladereep
erwtensoep
jonge kaas
fruit op sap
fish stick

4/02/2017
zaterdag
* zoet beleg
brunoise
vleesbrood
liegois
kaasburger

5/02/2017
zondag
rozijnenbrood
witloofsoep
kip curry
gebak
kalkoengebraad
vleesjussaus

gestoofde
boontjes

erwten en
wortelen

spruiten
knolselderstoemp

raap in roomsaus

gestoofd witloof

gebakken
aardappelen

aardappelen

aardappelen

puree

kroketten
platte kaas met
fruit

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

flan caramel

chocolade
pudding

yoghurt

29/01/2017
zondag
sandwiches met
kipsla
tomatensoep
salami
gebak
gebraad
gegratineerde
bloemkool
kroketten
perzik op sap

frietjes

rijstpap
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koekje

appel in oven

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

6/02/2016
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kaas
peer
blinde vink
vleesjussaus
schorseneren

7/02/2016
dinsdag
ontbijtspek
juliennesoep
salami
roomijs
worst

8/02/2016
woensdag
chocoladereep
groentesoep
zalmsalade
koekje
hutsepot

witte kool
in roomsaus
aardappelen

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

9/02/2016
donderdag
* zoet beleg
kippensoep
kippenwit
yoghurt
ballekes in
tomatensaus

frietjes

koekje

chocomousse

fruit op sap

carre confituur

13/02/2017
maandag
chocoladereep
wortelsoep
kip curry
wafel
macaroni met
kaas en hesp

14/02/2017
dinsdag
spiegelei
bouillonsoep
hesp
vers fruit
kalkoenfilet

15/02/2017
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
geperste kop
koekje
cordon bleu
vleesjussaus

16/02/2017
donderdag
banaan
courgettesoep
crémepaté
roomijs
kippenburger

avondmaal**

pudding

11/02/2016
zaterdag
* zoet beleg
ajuinsoep
americain
perzik op sap
pensen

12/02/2016
zondag
chocoladekoek
preisoep
camenbert
gebak
schnitzel

veldsla en
witloof
gebakken
aardappelen
vanillepudding

appelmoes

schorseneren
in roomsaus

17/02/2017
vrijdag
smeerkaas
minestrone
vleesbrood
rijstpap
vis
preisaus

gebakken
aardappelen
fruityoghurt

rosti's

19/02/2017
zondag
croissant
tomatenroomsoep
vleessalade
gebak
steak
peperroomsaus
gemengde sla

peer

wortelpurree

friet

aardappelen

18/02/2017
zaterdag
* zoet beleg
pompoensoep
abdijkaas
yoghurt
gepanneerde
kalkoenfilet
gegratineerde
bloemkool
aardappelen

chocomousse

fruit op sap

banaan

vanillepudding

gestoofde erwten
gebakken
aardappelen
flan caramel

10/02/2016
vrijdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
banaan
visfilet in vissaus

witloofsla
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wafel

kroketten

datum
dag

20/02/2017
maandag

21/02/2017
dinsdag

22/02/2017
woensdag

23/02/2017
donderdag

24/02/2017
vrijdag

25/02/2017
zaterdag

26/02/2017
zondag

ontbijt**

* zoet beleg
preisoep
salami
appel
kippenborst

* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip andalouse
yoghurt
macaroni

smeerkaas
knolseldersoep
vleessalade
banaan
braadworst

platte kaas
witloofsoep
hesp
gabakken banaan
visfilt

* zoet beleg
bouillonsoep
vleesbrood
chocomousse
américain

sandwiches met
brie
brunoise
hespenworst
gebak
varkensgebraad

appelmoes
gebakken
aardappelen
koekje

bolognaise

gestoofd witloof
aardappelen

eitje
ajuinsoep
tonijnsla
ligeos
hamburger
provencaalse
saus
frietjes

wortelstoemp

gemengde sla
kroketten

milkshake

appel in oven

vanillepudding

fruityoghurt

rijstpap

gestoofde spruiten
gebakken
aardappelen
carré confituur

28/02/2017
dinsdag
smeerkaas
erwtensoep
droge worsten/
salami
roomijs

1/03/2017
woensdag
* zoet beleg
preisoep
preskop

2/03/2017
donderdag
banaan
groene koolsoep
paté

3/03/2017
vrijdag
chocoladereep
wortelsoep
brie

4/03/2017
zaterdag
* zoet beleg
kippensoep
krabsla

5/03/2017
zondag
rozijnenbrood
seldersoep
jonge kaas

koekje

yoghurt

vers fruit

gebak

stoofpotje van

varkenslapje

platte kaas
met fruit
americain

blinde vink

ardeens gebraad

kalkoen
gebakken
aardappelen

gegratineerd
bloemkool
puree

gemengde sla

vispannetje
fijne groenten
saus

witloofsla

schorseneren

frietjes

aardappelen

aardappelen

rijstpap

fruityoghurt

griesmeel pudding

suikerwafel

flan caramel

aardappelgratin
fruitcocktail

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

27/02/2017
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kippenwit
perzik op sap

avondmaal**

boomstammetjes
gestoofde
boontjes
aardappelen

chocoladepudding

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!!
* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
** kan mogelijk sporen bevatten van: Gluten, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, noten, selder, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine en weekdieren.
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13. HERSENSPINSELS
Beste bewoners,
Als je dit leest, is de kerstman op zijn slee met rendieren
misschien onderweg naar Floordam om jullie allen een fijne
Kerstmis toe te wensen. Hoor je zijn
bel al in de verte klinken?
Bij de vorige opdracht mochten jullie
8 verschillen zoeken. Kijk hier maar
eens na of je ze gevonden hebt.
Juliette vermaelen W73 mag
ondertussen ook al uitkijken naar de
lekkere prijs die ze zal ontvangen want zij is de winnaar van
deze hersenspinsels. Proficiat!

41

Nieuwe opdracht:
Vul de ontbrekende woorden in van onderstaande kerstlied.
Kerst - Kling klokje klingelingeling
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje ……….
Laat de boodschap horen
zingen d'engelen ……….,
voor die blijde ……….
willen wij God danken.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Kindje geeft ons leven
zal ons vrede ……….,
laat een loflied schallen
vrede voor ons ……….
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Laat de ………. horen
zingen d'engelen koren,
voor die blijde klanken
willen wij ……… danken.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Naam bewoner : …………………..

kamernummer: ……….

Graag binnenbrengen ten laatste op 10 februari 2017 bij Trees
of Ilse
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