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1. voorwoord

Er zijn al van die ochtenden waarop je het kan voelen: de lente
komt er aan. De paasbloemen staan al hoger dan andere jaren
en ook de sierkers staat al in bloei…. Het gaat snel.
Ook binnen onze organisatie staat er veel te gebeuren: in het
woonzorgcentrum wensen we het Tubbemodel in te voeren.
Een Zweeds model voor meer inspraak voor de bewoner en
familie.
Ook in het dagcentrum willen we meer activiteiten die
aansluiten bij de wensen van onze bezoekers en trachten we
de inrichting van die ruimte daar aan aan te passen.
Omikron, ons lokaal dienstencentrum, kijkt uit naar de bouw
van de cafetaria; die zou ook dit jaar van start moeten gaan.
Ook nog voor dit jaar: de opening van de 27 bijkomende
assistentiewoningen in de Vereeckenstraat en daarmee
gepaard gaand: de opstart van onze dienst thuisverpleegkunde
en dienstencheques.
U leest ten gepaste tijde meer over bovenstaande initiatieven,
maar als u daar niet op kan wachten, laat het me weten en we
bezorgen u alle info in primeur!
Veel leesplezier,

Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Leven in het bos
De winterslapers worden stilaan wakker.
Niettegenstaande we hier deze winter niet veel sneeuw zagen
duwde doch het witte sneeuwklokje zijn frèle kopje door de
weinige sneeuw, daarmee hangt zijn klokje zo scheef. Maar het
is niet van lange duur en het smelt als sneeuw voor de zon.
De blauwe kristalheldere boshyacinten vormen een tapijt en
slingeren zich om de balderloze bomen heen. Zonder licht en
zon groeien of bloeien zij niet. Maar eenmaal het jonge groen
zich toont verdwijnen zij onder de aarde en maken plaats voor
andere plantjes, onder andere het vergeet mij nietje.
De lente kondigt zich aan, vogeltjes zoeken een plek om hun
nestje te bouwen met overschot van droge takjes en bladeren.
Ze kwetteren van ’s morgens vroeg om een plaatsje te
veroveren en er hun eitjes te leggen. Er komt leven in de
brouwerij. Langs de fonkelende beekjes nemen de bonte
sleutelbloemen gretig hun plaats in, gevolgd door bosviooltjes
en anemonen.
Het geurig meiklokje brengt prille liefde. Op 1 mei worden
bossen leeggeroofd om tuiltjes te maken en er genegenheid
mee te tonen, maar ook om het feest van de arbeid mee te
vieren. De maand mei is de Maria-maand, de maand van de
kerkelijke feesten. Zo draagt de natuur bij tot het feestelijk
leven.
Marie-Louise Thiebaut
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3. DE KLOKKENLUIDER
Vieren in Floordam
Elke dag is er om 11u15 eucharistieviering in de kapel van de Zusters, zondag
om 11 uur. Deze vieringen kun je meevolgen op TV in de living van jouw
woning. Vraag gerust aan iemand van de verzorgenden om hiertoe de TV aan
te zetten.
Dinsdag 14 maart en dinsdag 11 april is er om 11 uur ( dus niet 11u15) Mariaviering in de kapel van de Zusters.

Vieren op zaterdag
Op zaterdag vieren we de eucharistie om 14u30 in de kapel van de zusters. In
deze mooie ruimte zijn we één met elkaar om er bidden en te zingen, om er te
genieten van stil bij elkaar zijn. Om iedereen de kans te geven erbij te zijn
zoeken we naar mensen die mee komen helpen om onze bewoners naar de
kapel te brengen en nadien terug naar de woning. Aarzel niet om je naam op te
geven aan pastoor Piet.
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Op weg naar Pasen: Broederlijk Delen

‘Stort regen voor Burkina Faso’
Met een regenseizoen van slechts vier maanden is het in Burkina Faso een
uitdaging om voldoende graan te produceren. Een tekort aan voedsel is een
jaarlijks terugkomend probleem. Tijdens onze campagne staat
'regen' symbool voor een vruchtbaar leven. Help ons investeren in een
platteland met toekomst.
Met jouw steun:
krijgen boeren laagdrempelige leningen
worden erosiedijken aangelegd
wordt onvruchtbare grond herbeplant
Geef 115.000 Burkinese boerenfamilies een eerlijke kans om te kiezen voor
gezond voedsel, onderwijs en toekomstkansen.
Ondanks het gebrek aan regen.

Aswoensdag 1 maart om 14 uur
Met Aswoensdag starten we de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Veertig
dagen krijgen we de kans om opnieuw thuis te komen in wie we echt zijn:
‘Ouder wordende maar schone mensen, de moeite waard om bemind te
worden en te beminnen. Laten we het verleden verbranden tot as en
gaandeweg opstaan in een nieuwe toekomst, dat we Pasen zichtbaar
vieren rond het gebeuren van ‘verrijzenis’.
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Biechtviering en ziekenzalving op donderdag 16 maart
Donderdag 16 maart komen we om 14 uur bijeen in de cafetaria om er voor de
Heer uit te spreken dat we van goede wil zijn, maar soms zo zwak, zo broos, in
onze liefde. De liefde van de Heer is altijd weer sterker dan onze zwakheid.
Zoals moeder haar kind fouten niet aanrekent, zo krijgen we bij de Heer altijd
weer nieuwe kansen.
Na ons hart gezuiverd te hebben wil de Heer ons zalven met de heilige olie der
zieken. Als oudere mensen voelen we ons soms zo kwetsbaar en breekbaar.
Met deze heilige zalving laat Heer ons horen en voelen: ‘Ik laat je niet alleen! Ik
ben met u! Ik blijf bij u!

Palmviering op 8 en 9 april

Om iedereen de kans te geven een takje gewijde palm te hebben, vragen we
langs deze weg aan familie en personeel om enkele dagen voor Palmzondag
palmtakjes mee te brengen voor de bewoners. Tijdens de palmvieringen
luisteren we naar het Passieverhaal van Jezus, de laatste momenten in Zijn
leven’. Zoveel houdt Hij van ons dat Hij Zijn leven geeft, opdat wij leven zouden
hebben. Iemand die zoveel van ons houdt willen we van harte welkom heten
tijdens deze vieringen, met een palmtakje in onze hand. Uit de as van
Aswoensdag, na een tocht van veertig dagen, ontluikt er hoop en nieuw begin.
Het groene takje vertelt in stilte: ‘Jezus, welkom, met Jou heb ik hoop in de dag
van morgen.
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Witte donderdag op 13 april
Iemand die we graag zien, geven we met ons hart een geschenkje. Dit geeft ons
vreugde. Nog meer vreugde ervaren we als we van geliefden een geschenkje
krijgen. Dit doet deugd, ze zijn me niet vergeten. Ook Jezus geeft ons een
geschenk, om dat Hij ons graag ziet. Er zit geen strikje rond! Hij geeft Zichzelf in
brood en wijn. Op Witte Donderdag vieren we plechtig de heilige Eucharistie.
Raar maar waar, in dezelfde viering horen het verhaal van ‘voetwassing’. Jezus
geeft Zich niet vanuit de hoogte maar vanuit ‘dienende liefde’.
Laten we dankbaar vieren om 14 uur in de cafetaria.

Goede Vrijdag op 14 april
Mij hoef je niet te vertellen wat lijden en pijn is. Ik voel het aan mijn lichaam.
En meer nog in mijn hart. Mensen die je graag ziet uit handen moeten geven:
dit is een kruis voor mij. Niet meer kunnen doen wat ik vroeger deed: dit doet
pijn.
Met Goede Vrijdag willen we vertellen: ‘Ik voel met je mee! Ik begrijp je ten
volle! Ik lijd een stukje met je mee, aan jouw pijn!’. En wat meer is: Iemand is
ons heen nabij. Jezus ziet ons zo graag dat Hij ons kruis op Zich neemt.
Vandaag willen we dankbaar zijn naar Jezus toe. We willen heel dicht bij Hem
zijn, die laatste momenten van Zijn leven. Even dicht als ooit eens bij een
geliefde die gestorven is. Laten we ook bidden voor alle mensen die NU lijden:
door oorlog en geweld, door honger en armoede.
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PASEN
Zaterdag 15 april om 14 uur inde cafetaria
en zondag 27 maart om 11 uur in de kapel van de zusters, vieren we Pasen,
vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Jezus is niet in het graf, Hij lééft
midden tussen de mensen.
Vandaag vieren we blij dat er geen doodlopende grenzen zijn in het leven. Het
sterven van Jezus op Goede Vrijdag is geen begrenzing van het leven voorgoed.
Zijn sterven is geen nieuwe grens. Een grens wordt verlegd, voorbij de dood.
Ook daar is er leven, is er verrijzenis, een opstaan in een nieuw begin.
In twee mooie symbolen laten we de verrijzenis aan ons gebeuren: de zegening
van het licht, de zegening van het water. Ja Jezus, ik hernieuw mijn
doopbeloften, ik wil je blijven volgen op de weg van leven.

Zalig Pasen
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Om niet te vergeten
Maandag 8 mei is er om 14 uur bedevaart en Mariahulde aan de Boskapel in
Floordambos. Houd die datum reeds vrij om mee te bidden, om mee te helpen
bewoners te begeleiden. Bij slecht weer gaat de aanbidding door in de
cafetaria.
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4. DE TIJD VAN HET JAAR
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
Maart
01
02
02
02
04
04
06
07
07
07
08
08
09
12
12
12
13
14
17
18
19
20
21
22
24
24
24
27
28
28
28

Jacqueline Smout
Marie-José De Roover
Marc Ghys
Marilène Huybrechts
Martha Van Loock
Laetitia Francois
Jeanne Van Eycken
Mathilde Vranckx
Emma Salens
Hilde Coosemans
Lucia Adams
Bob Quick
Isabelle Lefevre
Antoine Mancel
Frans Luypaert
Carla Bauters
Corine Clemens
Kelly Zwings
Denise Heydens
Marina Lesage
Ingrid Verbeeck
Liesbet Delanglez
An Ver Elst
Karen Coppens
Marie-Jeanne Van Pée
Joanna Vander Mercken
Dorien Van Nieuwenhuyse
Agnes Cauwelier
Paula Vanrysselberghe
Raymond Vandesande
Caroline Schulpen
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Dagverzorging
73/12
65/02
Team dagverzorging
77/05
Team 63/65
Dagverzorging
69/07
77/09
Team 77/79
67/10
69/02
75/06
75B 00
Dagverzorging
Team therapeuten
Team 63/65
Team techn. dienst
Dagverzorging
Team dagverzorging
Team 77/79
Team 77/79
Team 73/75
Team administratie
63/15
65/03
Team 75B
77/10
67/05
75/13
Team 63/65

April
01
01
02
03
06
07
10
12
12
14
14
17
18
19
19
22
23
27
30
30

Jeanne Dirix
Zr. Louise Vertommen
Nancy Baert
Bernadette Van den Bergh
Irène Leclercq
Celine Minner
Katy Beukenhorst
Betty Herbots
Daisy Maquet
Melania Bohets
Maria De Greef
Robert Coppens
Linda Van Der Borght
Zr. Gabrielle Hermans
Vera Dewil
Augusta De Laet
Linda De Praeter
Rita Uytterhoeven
Jan Pieter Verheyden
Petrus Elaerts
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73/08
79/05
Team sociale dienst
75B 20
75/03
Dagverzorging
Team 75B
Directeur bewonerszorg
Team 67/69
Dagverzorging
Dagverzorging
Dagverzorging
Team nachtwaken
79/10
Team 63/65
75B 29
Team nachtwaken
Team therapeuten
69/10
75B 12

SPECIALE GEBEURTENISSEN

Op 19 december 2016 is Keona
geboren.
Wij
wensen
Hannah
Asomaning een dikke proficiat en vele
mooie dagen met haar dochtertje.

WELKOM IN FLOORDAM
Emma Van Malderen

Woonplaats: Perk
Geboren: 15/12/1933
Woning: 73/11

Denise Truyens

Woonplaats: Asse
Geboren: 23/06/1939
Woning: 69/08
14

Raymond Vandesande

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 28/03/21928
Woning: 75/13
Robert Bernard
Woonplaats:St-AgathaBerchem
Geboren: 15/11/1935
Woning: 73/10

15

Anna Michalenko

Woonplaats: Peutie
Geboren: 12/06/1919
Woning: 63/02

Nadine Vancraenenbroeck

Woonplaats:Alsemberg
Geboren: 01/02/1950
Woning: 63/12

Beatrix Buelens

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 28/04/1949
Woning: 75/11

Leontina Jaspers

Woonplaats:Perk
Geboren: 27/05/1931
Woning: 75/07
16

Byn Angela

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 24/01/1928
Woning: 63/06

Welkom In Dagverzorgingscentrum De Melde
Maria Herremans

Woonplaats:St-Stevens-Woluwe
Geboren: 21/11/1949
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Stuyck Marthe
Je droomde van je thuis, je
tuin, je zelfstandigheid.
Stilzitten was niet je ding,
Maar je hebt er ondanks alles
Het beste van gemaakt.
Santé, Francine!

Geboren: 27/07/1921
Overleden: 30/12/2016
Bersipont Renée
Je was een dame met
karakter, en zeer
behulpzaam naar andere.
Breien en haken waren jou
hobby’s, fier toonde je jouw
handwerkjes.
Jou kamer was 14 jaar je
thuis, je genoot van de tuin
en bloemen.
Geboren: 19/03/1935
Overleden: 03/01/2017
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Nobels Gaston

Geboren: 03/01/1946
Overleden: 13/01/2017

Je hebt hier echt gewoond en
geleefd, “carpe diem” was je
motto. Je bleef genieten tot het
laatste moment met familie en
vrienden, met een glaasje, een
sigaret en muziek, terwijl je
ziekte probeerde om je te
versmachten. Je hebt de strijd
niet verloren, want je bent als
een dapper man heen gegaan.

Gaston, ik ben je niet vergeten!
Ik kan mij nog zeer goed herinneren, alsof het gisteren was, als
Marie-Jeanne en ikzelf voor ons eerste avondmaal hier in
Floordam in de eetzaal kwamen, en een plaats kregen
toegewezen aan de tafel waar jij en andere bewoners zaten,
dat jij ons begroet hebt met de woorden “Ik ben Gaston, wie
zijn jullie?” Van af dat moment was het alsof wij ons reeds
vele jaren gekend hadden. Maar die ziekte waarmede jij te
kampen had nam zo langzamerhand bezit van jouw lichaam
zodat je noodgedwongen steeds minder te zien was in de
eetzaal. Ook hebben wij talloze malen diepzinnige
gesprekken gevoerd op jouw kamer.
Ik ben ook zeer blij dat ik nog afscheid heb kunnen nemen …Ik
schrijf dit wel in de “ik” vorm, maar dit is zeker ook zo voor
alle medebewoners en de verzorgers hier in Floordam.
Gaston, wij zullen je niet vergeten.
Danny
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Zuster Imelda Decoster
Haar leed is gestreden
de cirkel is rond.
Nu heeft zij de rust
die zij hier niet meer vond.
Rust zacht Zr. Imelda

Geboren: 03/07/1920
Overleden: 04/02/2017

Romain Dedoncker
Je had een merkbaar eigen
willetje in onze woning
Je genoot van zoetigheid en
drankjes.
Met jou kameraden ging je
regelmatig een pintje
drinken onder de toren.
Bezoek was voor jou een
echte meerwaarde

.

Geboren: 26/11/1941
Overleden: 04/02/2017
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Albert Devos
Je kon zo fantastisch lachen,
Je kon koppig zijn, maar toch
was je een geweldige man.
De chocoprins van onze
woning daar je zo graag
bokes met choco at.

Geboren: 16/05/1928
Overleden: 05/02/2017

Marcel Van Veer

Geboren: 11/05/1926
Overleden: 04/02/2017

Rita Rits

Geboren: 15/02/1953
Overleden: 19/02/2017
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6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten in de maanden maart en april.

Donderdag 01 maart vieren we
Aswoensdag en is er een misviering
om 14.00 uur in de cafetaria.

Dinsdag 07 maart komen we alle samen voor een gezellige
babbel en een lekkernij om 14.00 uur in de cafetaria.

Dinsdag 14 maart staat de maandelijkse Mariaviering op de
agenda en dit om 11.00 uur in de kapel.

Donderdag 23 maart laten we ons terug
verrassen met een leuk optreden van en
dit in de cafetaria om 14.00 uur.

Donderdag 30 maart slaan we nog eens
de beentjes uit en plaatsen we een dansje
voor wie kan. Start om 14.00 uur in de
cafetaria.
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Dinsdag 04 april allen op post voor
een lekkere smulpartij om 14.00 uur in
de cafetaria.

Dinsdag 11 april is er onze
maandelijkse Mariaviering om 11.00
uur in de kapel.

Donderdag 13 april vieren we Witte Donderdag om 14.00 uur
in de cafetaria.

Vrijdag 14 april gaat de
misviering voor Goede Vrijdag om
14.00 uur door in de cafetaria.
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VEERTIENDAAGSE VAN DE VALPREVENTIE: VAN 1/5 TOT 12/5

Sinds 2012 wordt in Floordam “valpreventie” jaarlijks in de kijker
gezet. Daarom organiseren wij in mei opnieuw “de
veertiendaagse van de valpreventie”. Voortbouwend op het
succes van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 rekenen wij ook dit
jaar op uw enthousiaste inzet en deelname. De beste remedie
om valincidenten te voorkomen, is aan lichaamsbeweging te
doen. Regelmatig bewegen heeft niet alleen een positief effect
op
het
valrisico
maar
heeft
tal
van
andere
gezondheidsvoordelen zoals bv. het verminderen van stress,
het behouden of bekomen van een gezond lichaamsgewicht,
het verminderen van risico op diabetes, hoge bloeddruk,
hartproblemen, beroerte, sommige vormen van kanker, enz.
Actief en fit blijven door regelmatig te bewegen zorgt bovendien
voor sterke botten, sterke spieren en gewrichten en het
verbetert de houding en coördinatie.
“Blijf in beweging, doe het veilig”. In 2017
leggen we de nadruk op actief bezig zijn
en dit op een veilige manier. Dat wil
zeggen
met
aandacht
voor
de
verschillende valrisicofactoren.
Met specifieke activiteiten bundelen we opnieuw de krachten
om zowel ouderen als collega’s te sensibiliseren en te
informeren.
 Op dinsdagnamiddag 02/05 (14:00h – 15:30h) is er een
activiteit in de grote zaal: bewegingsmoment, dansen en
bewegen op muziek
 Donderdagvoormiddag 04/05 (10:30h – 11:30h) is er een
SPORTIK in het kader van de valpreventie waarbij onze FitO-Meter terug zal opgesteld worden.
 Donderdagnamiddag 11/05 (14:00h – 15:30h) is er terug een
activiteit in de grote zaal, samen met de kleuters;
 Tijdens de week van 8/5 tot 12/5 zal er ook in elke woning
een activiteit plaatsvinden in het kader van valpreventie.
24

 Doorheen deze twee weken loopt er dan nog een “indoor
fietshappening”
voor
onze
bewoners;
een
soort
fietscompetitie tussen de verschillende teams.
 Ook voor alle medewerkers proberen we een
bewegingsimpuls te creëren en te onderhouden gedurende
de ganse twee weken.
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Een woordje uit de woningen 77 en 79.
De maand december was een gezellige maar ook drukke
maand. En net zoals overal werd er serieus gefeest in de
woningen 77 en 79.
Begin december verwelkomden we naar jaarlijkse traditie
Sinterklaas. Zwarte Piet bracht ons een toffe zang- en
bewegingsnamiddag. En zr. Myriam versierde de Sinterklaas
cakes.

In die periode reminisceerden we ook met onze bewoners rond
snoep van vroeger: toverbollen, snotneuzen, smoelentrekkers,
kalichenstokken en nog veel meer werd er geproefd.
Martha maakte speculoos en aan haar handeling zag je dat ze
het als “bakkersvrouw” nog niet verleerd was.
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Om het winters gevoel extra in de woning te krijgen, maakten
we samen een sneeuwman van jawel … plastiek bekertjes.
In beide woningen werd de kerstboom gezet en de woning
ondergedompeld in een mooie kerstsfeer.
Samen met enkele bewoners en zusters gingen we naar
Intratuin in Aarschot. Iedereen genoot daar van de
kerstversieringen maar vooral van de overheerlijke croque
monsieur.

Ook naar jaarlijkse traditie kwamen de Kerktorenpoortclochards
hun kerstliederen brengen.
De
zusters
kregen
bezoek
van
medezusters
uit
Scherpenheuvel die het kerstverhaal voor hun kwamen
brengen.
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Met zijn allen werd er genoten van het kerstdiner en de
cadeautjes. Dit jaar een zelfgemaakte kerstsok met daarin
zelfgebakken cupcakes. Onze kerstwens was vergezeld van
een mooie foto die de familie had uitgekozen voor onze
bewoners en wij voor onze zusters.

Met oudjaar nodigden we twee “eenzame” buurtbewoners uit
om samen met ons te vieren. De welgemeende dankuwel
achteraf was voor ons personeel een mooi geschenk. Samen
met hen was er een breughelmiddagmaal en in de namiddag
dansten we het oude jaar uit.
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Georgette bakte daags voor Driekoningen meer dan 60
cupcakes. En ’s middags gingen we die met alle bewoners van
woning 77 al zingend ronddelen in Floordam. Fier maar ook
moe werden we op het einde op de koffie gevraagd bij onze
zusters.

In het nieuwe jaar hadden we ook al onze receptie met de
familie en medezusters. Het personeel had hun bakkersmuts
opgezet en toverde een fantastisch super lekker
dessertenbuffet tevoorschijn. Sofie had weer een speechke
klaar waarin ze al haar vrijwilligers en personeel letterlijk in de
bloemetjes zette.
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Terwijl we dit schrijven, is januari al voorbij maar willen we toch
elke lezer(es) een fijn 2017 toewensen.
We hebben ook nog een kleine mededeling dat we in februari
een extra gast hebben in de woning.
Rikske komt dan halftijds meewerken met Martine om onze
bewoners en zusters een huiselijk gevoel te geven. En eerlijk …
ik denk dat hij in de watten zal worden gelegd door iedereen.
We kijken er naar uit !
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Nieuws vanuit het dagcentrum:
“dansen met Ronny De Prins”

Omdat het leuk is om de koude wintermaanden te vullen met
muziek, nodigden wij Ronny De Prins, een geweldige
accodeonist, uit om onze nieuwjaarsreceptie te komen
opfleuren.
We nodigden enthousiastelingen uit de rest van het huis uit en
ze werden hier warm onthaald.
We vlogen er al meteen goed in. Er
waren hapjes en drankjes en Ronny
zorgde voor de juiste muziek.
We
mochten
verzoeknummers
aanvragen en uiteraard was “Marina”
een hit, speciaal voor onze eigen
ster.
Er werd heel de middag gezongen en
gedanst, van de vogeltjesdans tot
een tango, en een wals; daar bij die
molen en Rozemarie.
Tijdens de polonaise had Ronny
ons beet. Hij bleef maar sneller en
sneller spelen, zodat wij sneller en
sneller moesten gaan dansen tot
we er rode wangen van kregen en
bijna niet meer konden.
De namiddag vloog voorbij en we
waren blij om de beentjes nog
eens uit te mogen slaan. Het was
plezierig, we bedankten Ronny en
keerden moe maar voldaan terug
naar huis
31

Diamanten bruiloft van
Crispeels René
en
Goovaerts Hortense

Zij was een Paardenfretster, geboren en getogen in de Marius
Duchez straat.
Hij was een Kiekenfretter, geboren en getogen in een slagerij
annex café te Vorst. Ironisch genoeg leerden ze
elkaar kennen danzij “den duits”.
Bompa werd tijdens de bezetting van de Franstalige
schoolbanken geplukt en zou vanaf dan in het Nederlands
school lopen. Toen ze allebei voor onderwijzer studeerden in
Brussel ontmoeten ze elkaar op een bal. Wat er die avond
precies gebeurde weet niemand met zekerheid, maar feit is dat
bobon bij het zien van bompa meteen zei: “den daanen is van
maa”. Vanaf toen waren zij onafscheidelijk. Ze spraken
regelmatig af in Brussel en toen bompa zijn legerdienst deed
was de liefde sterker dan de afstand Vogelsang-Vilvoorde.
Op 24 december 1956, iets meer dan 60 jaar geleden,
trouwden ze dan. Sommigen zeggen een beetje te vroeg,
andere zeggen dan weer een beetje te laat;-). Het was een
feest in een bescheiden arbeiderswoning, maar wel met alles
erop en eraan. En sinsdien waren zij:
60 jaar Hortense en René
60 jaar mevrouw en meneer Crispeels
60 jaar mama en papa
60 jaar bobon en bompa
60 jaar Pit en Pit
60 jaar Kassei
60 jaar Herbeumont
60 jaar Malnitz
60 jaar visser en vissersvrouw
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60 jaar liefde en leed.
Bobon en bompa, een dikke proficiat van ons allemaal! Geniet
van het feestje en weet dat de liefde die jullie voor elkaar
voelden en ook in deze moeilijke omstandigheden, door de
fysieke en mentale barrieres heen, nog steeds voor elkaar
voelen, ons allemaal laat geloven in de ware liefde!
Een dikke proficiat en zestig lieve zoenen van de hele familie!
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Lezen in Floordam

Zorgbib
De zorgbib is een organisatie die boekenpaketten uitleent aan
zorginstellingen. Dit om enerzijds een zinvolle dagbesteding
aan te bieden, anderzijds wordt dit initiatief ook ondersteund
door vrijwilligers die een boekenronde doen en terwijl ook tijd
maken voor een babbeltje met de bewoners.
Vanaf nu werkt ook Floordam samen met de Zorgbib en dus
hebben we onze eigen mini-bibliotheek in het ergo-logolokaal!
De collectie is heel uiteenlopend: van romans tot detectives,
zowel in gewone druk als “grootletterboeken”. Er zijn ook een
heel aantal informatieve boeken/tijdschriften over verschillende
thema’s zoals ons koningshuis, dieren, sport, geschiedenis,
handwerk, steden, natuur,… Niet alleen met interessante
teksten maar ook met hele mooie foto’s, want gewoon kijken
kan soms even leuk zijn als lezen! Verder zitten er ook een
paar leuke cd’s en films bij.
Ook voor het personeel is er interessant materiaal om te
gebruiken bij activiteiten. Zo zijn er een aantal leuke
voorleesboeken bij waar een aantal van jullie misschien
binnenkort in de living wel met gespitste oren naar zitten te
luisteren.
Om de zes maanden wordt onze collectie vernieuwd en zijn er
weer andere boeken verkrijgbaar.
Wil je graag een boek uitlenen? Spreek dan Trees (ergo), Ilse
(logo) of de “dagbesteder” van je woning aan. Een andere
mogelijkheid is een boek uit te lenen als onze nieuwe
vrijwilligster Gea haar maandelijkse ronde doet met de
boekenkar. (meer info volgt nog)
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Luisterboeken
Als je altijd graag gelezen hebt maar dit nu niet meer kan
omwille van slechte ogen of als zelf lezen te vermoeiend is
geworden, is er een interessant alternatief: luisterboeken.
Dit zijn boeken die ingelezen zijn op een cd. Deze cd kan
worden afgespeeld op een speciaal toestel. In plaats van een
boek zelf te lezen kan je er naar luisteren, net zoals bij een
gewoon boek wanneer je wil en zo lang je wil. Als je stopt met
lezen, zet je het toestel uit en wanneer je dit terug inschakelt,
wordt er verder gelezen
waar je vorige keer
geëindigd was. Alsof je er
een bladwijzer zou tussen
steken. Ook hier in
Floordam kan je gebruik
maken
van
deze
luisterboeken. Er is een
toestel beschikbaar en er
is steeds een collectie
boeken die regelmatig
vernieuwd
wordt.
Interesse? Laat dit dan
zeker weten aan Trees
(ergo).

Bibliotheek Steenokkerzeel
Uiteraard kan je ook nog steeds
boeken
ontlenen
bij
de
bibliotheek van Steenokkerzeel.
Zij komen elke eerste woensdag
van de maand langs met de
boeken die jij graag wil lezen. Ook je wensen of titels van
boeken die je graag wil lezen, kan je aan hen doorgeven. Wil je
dit graag doen, laat dit dan weten aan Ilse (logo).
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8. DE NATUURGIDS
Het Mezennestje.
Het is en blijft spannend om het mezenvolkje in de winter te
bekijken wanneer het op den rond de voedertafel, de
pindasnoeren of de vetbollen hun kunstjes tentoonstellen.
Circusartiesten!!
Guido Gezelle, 1830-1899, de priester-lyrische dichter staat
bekend voor zijn fijnzinnige gedichten over de natuur.
Hij wist in een woordspel te vangen wat hij met zijn zintuigen
waarnam.
Mooier kan je het niet verwoorden en zelfs zijn laatste woorden
spreken van een uitzonderlijke gave: “ ‘k hoorde zo geerne de
veugelkes schufelen! “
Geniet van dit prachtig gedichtje misschien herinner je het u
nog van vroeger, vergeten kan je het niet!
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Het mezennestje
Een mezennestje is uitgebroken
dat in de wilgentronk gedoken
met vijftien eikes blonk;
ze zitten in de boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-in, tak-om,
met velen,
en ‘k lach mij, ‘k lach mij,
‘k lach mij bijna krom.
Het mezenmoertje komt getrouwig,
komt op de late noen al blauwig
en geluwachtig groen;
het brengt hun dit en dat, ook te azen,
tak-om, tak-op, tak-uit, tak-in,
te razen
en kruipen vlug het mezennestje in.
Het mezenvaartje zit – de loveren
verduiken voor ’t gestraal – te toveren
al in de mezentaal;
daar vliegen ze, al meteen, tesamen
tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit
en, amen,
het mezennestje is weerom ijle en uit.

Lea uw gids in de natuur.
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10. SPORTNIEUWS

VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klasse maken we ons op voor de play-off.
Club-Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem, Oostende, Genk
en Gent hebben de beste papieren. Standard lijkt zich voor
het tweede jaar op rij niet te kunnen plaatsen voor de playoff.

VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (2de provinciale B) handhaaft zich aan de kop van
de rangschikking, ze staan vierde op slechts twee punten
van leider Wambeek.
- Ook Perk (3de provinciale B) staat op de vierde plaats. Zij
hebben echter al dertien punten achterstand op Herent.
- Steenokkerzeel (4de provinciale C) staat derde op “slechts”
vijf punten van Tildonk.

GOUDEN SCHOEN

-Veertien jaar na Timmy
Simons is de Gouden
Schoen weer eigendom van
Club-Brugge. De Colombiaan
José Izquierdo haalde het
voor Anderlecht-spits Lukasz
Teodorczyck en zijn Clubploegmaat Ruud Vormer.
Tessa Wullaert won de Gouden Schoen bij de vrouwen.
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WIELRENNEN

- BK veldrijden: Wout Van Aert heeft zijn
favorietenrol op het BK in Oostende met
overmacht waargemaakt. Van Aert had
slechts anderhalve minuut nodig om zijn
concurrenten overboord te gooien. Kevin
Pauwels werd tweede op een kleine minuut,
Laurens Sweeck derde.
- WK veldrijden: dubbel feest in Luxemburg. Sanne Cant op
zaterdag en Wout Van Aert op
zondag bezorgden België twee
wereldtitels
op
het
WK
veldrijden. Mathieu Van de Poel
werd tweede, Kevin Pauwels
derde.
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11. MENU’S VOOR DE MAANDEN MAART EN APRIL.
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

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

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

1/03/2017
woensdag
* zoet beleg
preisoep
preskop
koekje

boomstammetjes

stoofpotje van

varkenslapje

2/03/2017
donderdag
banaan
groene koolsoep
paté
platte kaas
met fruit
americain

kalkoen
gestoofde
boontjes

gegratineerd
bloemkool

gemengde sla

gebakken
aardappelen

puree

chocoladepudding
6/03/2017
maandag
* zoet beleg
tomatensoep
hespenworst
koekje
kaasburger

rijstpap
7/03/2017
dinsdag
jonge kaas
groentesoep
salami
kiwi
gehaktbrood

fruityoghurt
8/03/2017
woensdag
* zoet beleg
aardappelsoep
smeerkaas
flan caramel
schnitzel

frietjes
griesmeel
pudding
9/03/2017
donderdag
* zoet beleg
preisoep
hesp
chocomousse
konijn met
pruimen

wortelpuree

boterbonen

aardappelen

andijvie in
roomsaus
puree

perzik op sap

vanillepudding

avondmaal**
aardappelen

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

gebakken
aardappelen
appel

3/03/2017
vrijdag
chocoladereep
wortelsoep
brie
yoghurt

4/03/2017
zaterdag
* zoet beleg
kippensoep
krabsla
vers fruit

5/03/2017
zondag
rozijnenbrood
seldersoep
jonge kaas
gebak

vispannetje
fijne groenten
saus

blinde vink

ardeens gebraad

witloofsla

schorseneren
aardappelgratin

aardappelen

aardappelen

suikerwafel
10/03/2017
vrijdag
ontbijtspek
bloemkoolsoep
vleesbrood
yoghurt
fish stick

flan caramel
11/03/2017
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
philadelphia
appel
schnitzel

fruitcocktail
12/03/2017
zondag
chocoladekoek
minestronesoep
kip curry
gebak
orloff gebraad

knolselderpuree

spinazie in
room
aardappelen

erwten

ligeos

vers fruit

frietjes
frisko
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fruitsla

rosti's

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

13/03/2017
maandag
* zoet beleg
groene koolsoep
kaas
peer
elleboogjes in
bolognaise

14/03/2017
dinsdag
platte kaas
erwtensoep
tonijnsla
flan caramel
hutsepot

15/03/2017
woensdag
* zoet beleg
brunoise
kalkoenfilet
koekje
pensen

16/03/2017
donderdag
banaan
uiensoep
salami
yoghurt
stoofvlees

frietjes
appelsien

prei
puree
fruitcocktail

18/03/2017
zaterdag
* zoet beleg
preisoep
vleessla
vers fruit
gemarineerde
kipfilet
courgette in
provencaalse
saus
aardappelen
yoghurt

appelmoes
avondmaal**

datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

17/03/2017
vrijdag
chocoladereep
schorsenerensoep
hesp
roomijs
vis
gestoofde

19/03/2017
zondag
croissant
bouillonsoep
paté
gebak
ballekes in
tomatensaus

26/03/2017
zondag
croissant + paaschocolade
aspergesoep
met gerookte
zalm
tonijnsla
gebak
kip
champignonsaus

vanillepudding

koekje

gebakken
aardappelen
rijstpap

20/03/2017
maandag
* zoet beleg

21/03/2017
dinsdag
platte kaas

22/03/2017
woensdag
* zoet beleg

23/03/2017
donderdag
banaan

24/03/2017
vrijdag
chocoladereep

25/03/2017
zaterdag
* zoet beleg

groentesoep

tomatensoep

seldersoep

kippensoep

andijviesoep

minestrone

kippenwit
yoghurt
gegratineerde
macaroni
met kaas
en hesp

hespenworst
vers fruit
kalkoenlapje

zalmsalade
appel / kiwi
worst

kip curry
koekje
vol-au-vent

eiersalade
fruit
zalm
met garnalensaus

abdijkaas
koekje
steak

spruiten

slaatje

aardappelen

bloemkool in
witte saus
aardappelen

frietjes

preistoemp

boontjes
kroketten

gestoofd witloof
gebakken
aardappelen

vers fruit

rijstpap

chocolade
pudding

yoghurt

fruit

koekje

avondmaal**

koekje
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puree
koekje

datum
dag
ontbijt**

27/03/2017
maandag
* zoet beleg

28/03/2017
dinsdag
smeerkaas

29/03/2017
woensdag
eitje

30/03/2017
donderdag
* zoet beleg

31/03/2017
vrijdag
chocoladereep

aardappelsoep

wortelsoep

knolseldersoep

kippensoep

courgettesoep

middagmaal**

hespenworst
fruit
kaasburger

paté
banaan
balletjes in
provencaalsesaus

preskop
koekje
kippenborst
in currysaus

americain
fruityoghurt
varkensgebraad
mosterdsaus

vleesbrood
roomijs
gepaneerd
vislapje

avondmaal**

gestoofde prei
aardappelen

aardappelen

slaatje
friet

koekje

yoghurt

met ananas
gebakken
aardappelen
chocomousse

3/04/2017
maandag
banaan
preisoep
kaas
cornetto
cordon bleu

4/04/2017
dinsdag
ontbijtspek
aardappelsoep
salami
koekje
blinde vink

5/04/2017
woensdag
smeerkaas
komkommersoep
hesp
vers fruit
witloofrolletje

schorseneren in
roomsaus

groentenratatouille

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

1/04/2017
zaterdag
* zoet beleg
groene
seldersoep

2/04/2017
zondag
chocoladekoek

jonge kaas
fruit op sap
kalkoenrolade

tomatensoep
met kruidenkaas
camenbert
gebak
koninginnehapje

venkel
puree

erwten en
wortelen
aardappelen

gemengde sla
kroketten

flan caramel

koekje

milkshake

vers fruit

6/04/2017
donderdag
* zoet beleg
ajuinsoep
hespenworst
perzik op sap
hamburger
champignonsaus

7/04/2017
vrijdag
* zoet beleg
minestrone
brie
roomijs
visfilet
vissaus

8/04/2017
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
paté
appel in de oven
ballekes met
witte selder

9/04/2017
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep
kip andalouse
gebak
gebraad
komkommer sla

sla met bloemkool

aardappelen

aardappelen

puree

kroketten

fruitcocktail

Yoghurt

vanillepudding

flan caramel
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tomatensaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
chocomousse

koude
aardappelen
puree
koekje

koekje

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

10/04/2017
maandag
* zoet beleg
preisoep
hespenworst
perzik op sap
wortelstoemp
met spek

gestoofde
boontjes
aardappelen

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

11/04/2017
dinsdag
spiegelei
aspergesoep
salami
koekje
vleesbrood

fruityoghurt

vanillepudding

17/04/2017
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kaas
peer
blinde vink
vleesjussaus
spruiten

18/04/2017
dinsdag
chocolade
komkommersoep
salami
chocomousse
braadworst

aardappelen
koekje

witte kool
in roomsaus
aardappelen
banaan

12/04/2017
woensdag
smeerkaas
juliennesoep
americain
yoghurt
kalkoenrollade

appelmoes
rosty's
verse kaas met
fruit
19/04/2017
woensdag
ontbijtspek
ministrone
eiersalade
koekje
kipfilet
met currysaus
perzikken
gebakken
aardappelen
wafel

13/04/2017
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
abdijkaas
koekje
goulash

14/04/2017
vrijdag
* zoet beleg
seldersoep
vleessla
roomijs
gebakken visfilet

gebakken witloof
puree

15/04/2017
zaterdag
* zoet beleg
minestrone
kip curry
suikerwafel
hamburger
vleesjus
gestoofde
wortelen
aardappelen

frietjes

sinaasappelsaus
kroketten

vers fruit

flan caramel

peren op sap

rijstpap

20/04/2017
donderdag
* zoet beleg
kippensoep
kippenwit
yoghurt
rosbief
slaatje

21/04/2017
vrijdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
roomijs
fish sticks
tartaarsaus
wortelstoemp

22/04/2017
zaterdag
* zoet beleg
ajuinsoep
americain
fruit op sap
schnitzel
pepersaus
gebakken witloof

frietjes
koekje

tartaarsaus
vanillepudding

aardappelen
fruit

23/04/2017
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep
vleesbrood
appel
kalkoenrolade
met vleesjussaus
boontjes met
mayonaise
aardappelen
koekje
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16/04/2017
zondag
croissants
knolseldersoep
hespenworst
gebak
kip

datum
dag
ontbijt**

24/04/2017
maandag
chocoladereep
aspergesoep

middagmaal**

kip curry
vers fruit
chipolatta
vleesjussaus

avondmaal**

bloemkool
aardappelen
***
flan caramel

25/04/2017
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
platte kaas met
radijsjes
wafel
gegratineerde
macaroni
met hesp en kaas

***
vers fruit

26/04/2017
woensdag
* zoet beleg
groentesoep

27/04/2017
donderdag
* zoet beleg
brunoisesoep

28/04/2017
vrijdag
smeerkaas
bouillonsoep

29/04/2017
zaterdag
*zoet beleg
tomatensoep

30/04/2017
zondag
sandwiches
witloofsoep

geperste kop
koekje
witte en zwarte
pensen

kaas
chocomousse
hamburger
champignonsaus

americain
fruityoghurt
visfilet
tartaarsaus

hesp
caré confituur
ballekes
met krieken

boerenpaté
gebak
gebraad
peperroomsaus

appelmoes
aardappelen
***
rijstpap

sla
frietjes
***
roomijs

preistoemp

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!!
* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
** Indien je info wenst over de aanwezigheid over allergenen, kan je dit vragen aan de
catering.
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***
banaan

gemengde sla
aardappelen
***
yoghurt

***
chocolade reep

12. HERSENSPINSELS
Beste, huisklokjelezer,
Het doet altijd een plezier als je merkt dat
bewoners het huisklokje helemaal tot
achteraan uitlezen. Dat kan ik merken
aan
de
hoeveelheid
ingevulde
hersenspinsels die ik deze keer mocht
ontvangen. Of iedereen begint achteraan
met de hersenspinsels? Dat is ook een
mogelijkheid. Ik heb ook kunnen
ontdekken dat de ene het kerstliedje kling
klokje klingelingeling al beter kent dan de
andere. Het zal vooral Jeanne Vander
Mercken (W 65) zijn die het hoogste lied
mag zingen, want zij is de winnaar van
deze hersenspinsels. Dikke Proficiat,
Jeanne! Jij mag iets lekkers verwachten!
Hiernaast geef ik nog eens de volledige
tekst van het lied.

Nieuw raadsel : DIERENMIX: Op deze volgende pagina
vinden jullie foto’s van dieren. Als je goed kijkt, kan je telkens 2
dieren ontdekken. Schrijf de namen van de dieren onder de
foto.
Om jullie te helpen hang ik grotere foto’s in kleur aan de deur
van het kinelokaal. Je kan dan altijd eens tot daar wandelen om
de foto’s beter te kunnen zien. Fijne wandeling!
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111
1………………..
2………………………..
…………………….. …………………………

4………………………
…………………………

3……………..
………………

5…………………….
……………………..

Breng je antwoord binnen voor 4 april 2017 bij Trees of Ilse.
Naam bewoner: …………………………………………………
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