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1. voorwoord 
 

Met een behoorlijke regelmaat stel ik 
me de vraag wat ik zelf zou verwachten 
van een woonzorgcentrum, voor mezelf, 
of voor mijn moeder.Niet omdat een van 
ons beiden het binnenkort nodig zou 
hebben, wel om me in te beelden welke 
weg we moeten bewandelen om aan 
ieders wens te voldoen. 

 
Je zou denken dat dit de beste, misschien wel enige manier is 
om het je bewoners naar hun zin te maken: je inleven in hun 
wereld, proberen te voelen en verwachten wat mensen in die 
situatie willen of wat best voor hen is.  
Het klopt echter niet. Door de ziekte van mijn vrouw, Sofie, heb 
ik geleerd dat je je echt niet in alles kan inleven, dat je sommige 
dingen niet kan begrijpen maar “gewoon” moet luisteren naar 
verlangens of angsten. 
 
Een tijdje geleden kregen we de oproep van het Koning 
Boudewijnfonds met de vraag of we geïnteresseerd waren om 
een Zweeds rusthuis te bezoeken en hun ervaringen inzake 
inspraak van bewoners ook bij ons toe te passen.  
We hebben deze kans met twee handen gegrepen: Betty, onze 
directeur bewonerszorg, is de geknipte persoon om in dit traject 
mee in te stappen.  
In dit Zweeds project (Tubbemodel) laat men personeel en 
bewoners samen het rusthuis beheren en wil men zo aan 
ouderen het gevoel geven dat het hun eigen huis is. 
Ik denk niet dat we zover (kunnen) gaan als in Zweden, ook al 
omdat veel van onze bewoners hun wil niet meer te kennen 
kunnen geven, maar dat we er mee op pad gaan, dat zal u de 
komende maanden zeker merken. 
 
 
Patrick Meers 
Algemeen directeur 
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE 
 
 

Vriendschap 
 
 

Het eerste en grootste gebod is de liefde. We verlangen 
allemaal naar genegenheid. Is er wel iets mooier dan 
vriendschap?  
 
Ware vriendschap schept liefde en vergeeft het kwaad dat ons 
werd aangedaan. Mensen hebben ware liefde nodig. Indien zij 
de liefde niet hebben, kunnen zij er ook geen teruggeven. 
Liefde komt niet van één kant.  
 
Wederzijdse liefde bindt man en vrouw, en kinderen aan hun 
ouders. Indien er méér vriendschap en verdraagzaamheid zou 
bestaan, dan zouden er minder echtscheidingen zijn. Volkeren 
zouden in vrede leven. Ze hebben het lot in eigen handen en 
beslissen over eigen daden. Zij beschikken over vrije wil, hen 
door de Schepper gegeven, maar die wordt dikwijls misbruikt.  
De spreuk “Ik zie iets goeds in u” helpt ons de vriendschap als 
een grote noodzaak beschouwen.  
 
Eenvoud is een ware deugd, wees tevreden met wat je hebt, 
dan zal je ook gelukkig zijn! 
 
 
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 11.00u. Deze vieringen kun je meevolgen 
op de TV in de living van jouw woning. Vraag gerust aan 
iemand van de verzorgenden om hiertoe de TV aan te zetten. 
 

Dinsdag 9 mei  en dinsdag 13 juni is er om 11.00u ( dus niet 
11u15) Maria viering in de kapel van de Zusters. 
 
 

Om niet te vergeten 
 
Maandag 8 mei is er om 14.00u bedevaart 
en Mariahulde aan de Boskapel in 
Floordambos.  
 
Deze kapel voor Onze-Lieve-Vrouw werd na 
de oorlog opgericht uit dank voor de 
terugkeer van de jonge mannen die tijdens 
de oorlog naar Duitsland gevoerd waren. Het 
is een sober gebouw midden in het groen. 
We vertrekken hier om 14.00 u. te voet of in 
de rolstoel. Onderweg wordt er gebeden en 
af en toe halt gehouden bij een rustaltaar. 
Aan de kapel houden we een kort 
gebedsmoment en krijgen we een verfrissing. 
 

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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MARIA  
In de stilte 
van de morgendauw 
geurt reeds de nabijheid van moeder. 
De dag wordt gegaan, 
steeds weer gedragen 
door moederliefde. 
Als avondrood alles laat vervagen 
tot duistere nacht gebeurt, 
dan weet ik, diep in het geborgene mijner hart: 
‘Ook nu nog is moeder er’. 
Maria, 
zo waart Gij Jezus nabij 
en mét Hem ieder van ons. 
Amen. 
 
 

Bedevaart in de meimaand  naar  Maria op 18 mei 
 
De 'grote' bedevaart gaat dit jaar een stukje 
verder dan anders. We trekken immers 
naar Banneux, een dorpje achter Luik. 
 
Het bedevaartsoord ontstond nadat de 
twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 
2 december 2011) verklaarde dat Maria 
haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 
acht keer was verschenen en dat Maria 
zich toen de Vierge des Pauvres ("Maagd 
van de Armen") had genoemd. 

 
Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben. Deze 
werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de 
Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie 
Beco, gebouwd en ingezegend. Haar verklaringen werden 
tussen 1935 en 1937 door een bisschoppelijke commissie 
onderzocht. Vanaf 1948 bouwde men aan een basiliek. 
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Op 19 maart 1942 gaf bisschop Kerkhofs van Luik toestemming 
tot de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux en op 22 
augustus 1949 bevestigde hij het bovennatuurlijk karakter van 
de verschijningen, waarna in 1952 de erkenning door het 
Vaticaan volgde. Beco trad later in het huwelijk en leidde een 
eenvoudig familiaal leven. 
 
Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het 
wordt jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims bezocht. Er bevindt 
zich een bron, die door Maria aan Mariette getoond zou zijn, 
waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. In 
1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes Paulus II. In 
2008 werd het 75-jarig jubileum gevierd. 
 

 
Elke dag kan men er terecht voor de Mis, 
de ziekenzegening, stille aanbidding, biecht 
en het rozenkransgebed. Er worden ook 
activiteiten georganiseerd voor kinderen en 
jongeren. 
 

Wij bezoeken deze mooie plek op 
donderdag 18 mei 2017. De bus vertrekt 
om 10 u. Meer inlichtingen bij de mensen 
van de dagbesteding. 

 

Moederdag 
 

EEN MOEDER 
Een moeder,  
iedereen heeft een moeder  
maar dit lijkt zo normaal,  
zo normaal als we ademen. 

 
Een moeder 
laat het leven groeien, 
niet enkel in haar schoot, 
maar vanaf de geboorte iedere dag opnieuw. 
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Een moeder 
gelooft 
in haar eigen kunnen, 
in het kunnen van haar kroost, 
in de aanwezigheid van een Drager, de Heer. 
 

Een moeder 
hoopt 
in een toekomst 
doorheen noeste arbeid  
en nederige dienstbaarheid,  
vol zorg en kommer. 
 
Een moeder 
is als een rots in de branding,  
een veilige burcht,  
een huis van liefde, 
onvernietigbaar. 
 

'Geloof, hoop en liefde', zegt Paulus , 
'blijven voor altijd'. 
Een moeder sterft nooit. 
Ze leeft in ons hart. 
Zoals een moeder het leven baart,  
zo doet God uit de dood van mensen  
nieuw leven gedijen 
doorheen de verrijzenis 
van Zijn Zoon Jezus. 
(©cp) 
 
 
Hemelvaart van Jezus 
 
De weg die Jezus is gegaan, 
zo menselijk en kwetsbaar, 
is niet ten einde. 
Uit het dode kruishout vandaan 
welt verrijzenis op, 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-qM3_2NDTAhXF1hoKHeT9AUoQjRwIBw&url=http://www.voeding-co.nl/voor-moeders/&psig=AFQjCNFuthifY4ysNM8hzCl7GRxTTOl2-w&ust=1493796777908821
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nieuw leven, 
poort van genade, 
een vaart ten hemel, 
eens en voorgoed in Christus 
is een weg gebaand 
die ook aan ons eens wordt gedaan. 
 

Staar niet naar de hemel, 
wees een hemel op aarde. 
Zoek Jezus niet langer te vinden, 
Hij heeft jou gevonden 
en blijft zo mensen nabij. 
Laat de heilige Geest 
in jou leven 
en allen die je ontmoet 
zijn geheiligd 
met leven en verrijzenis. 
 

Spreek in woord en daad 
het geloof: 
‘Zie, Ik ben met u 
alle dagen  
tot aan de voleinding der wereld’. 
Wees mét de mensen, 
iedere tijd opnieuw. 
 
 
Kom, heilige Geest, kom 
neem me, bid in me, 
woon in me, werk in me, 
adem me tot icoon van de Heer, 
opdat mensen  
Hem waarlijk ontmoeten 
in mijn kwetsbaar bestaan. 
Hiertoe ben ik gedoopt en gezonden 
met Christus als Herder.  

 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxpXy39DTAhUBOBoKHa9UCUYQjRwIBw&url=https://www.debijbel.nl/blog/de-hemelvaart-van-jezus-&psig=AFQjCNF-s-fVnlqBhnnUGj3TsNyxQQym8A&ust=1493798671999294
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4. DE TIJD VAN HET JAAR 
 
 
 

Moederdag Zondag 14 mei 2017 
 
 
 
 

Moederdag 
 

Mama is het woord 
Waar het leven mee begint 

Mama is het woord 
Dat hoort bij ieder kind 

Een woord om zacht te zeggen 
Niet om luid te schreeuwen 
Het hoeft niets uit te leggen 
En gaat door alle eeuwen 

Waar de mensheid mee begint 
Mama is een ander woord voor Liefde 

 
-Toon Hermans- 

 
 
 
 

 
 
 

http://blog.seniorennet.be/pedro/archief.php?startdatum=1272664800&stopdatum=1275343200
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VADERDAG Zondag 11 JUNI 2017 
Hey pa heb je even tijd 

Ik wil jou iets kwijt 

Ook al weet ik niet wat ik zeggen moet 

Hoe je zoiets doet 

Ik sta bij je in het krijt 

Hey pa ik weet hoe je bent 

Een hele lieve vent 

Die nog veel te vaak aan een ander denkt 

Maar te weinig weet 

Wat voor moois hij voor me deed 

Jij weet alles van het leven 

Kleine jongens worden groot 

Jij bracht liefde in het huis waar ik woon 

Jij bent m’n vader ik je zoon 

Hey pa als kleine jonge snaak 

Zeg ik je niet zo vaak 

En ik wou zo graag dat je bij me was 

Samen dingen doen 

Want je was m’n kampioen 

Hey pa nu ik wat groter ben 

En aan je leeftijd wen 

Weet ik dat je echt alles hebt gedaan 

Om nu zo ver te staan 

Ben zo blij dat ik je ken 

Jij weet alles van het leven 

Kleine jongens worden groot 

Jij bracht liefde in het huis waar ik woon 

Jij bent m’n vader ik je zoon 

Jij mag ook eens bang zijn pa 

Weet dat ik dan naast je sta 

En jij dan altijd schuilen kan 

Eens stiekem huilen kan bij mij 

Want jij weet alles van het leven 

Kleine jongens worden groot 

Jij bracht liefde in het huis waar ik woon 

Jij bent m’n vader 

Hey pa hoop dat ik op een dag heel erg op je lijken mag 

 

Tekst: Niels Destadsbader 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8mfq6hLDTAhXLtxQKHQF_BUsQjRwIBw&url=http://rammelaars2.blogspot.com/2011/07/opa-van-der-wulp-1900-1963.html&psig=AFQjCNGq2Ro7X7Svkx8psjPNJJLfBBD45Q&ust=1492674394505360
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM 
 

Proficiat aan de jarigen 
 
Mei 
 
02 Rosa Fontaines Pastoraal werkster 
05 Denis Delforge Catering 
08 Elke Claessens Team 73/75 
08 Krista Van Roosendael Team dagbesteding 
09 Yvonne Vanoijenbrugge 67/08 
10 Danny Luyckx Team therapeuten 
12 Martine Devos Team 63/65 
16 Ilse Nackaerts Team therapeuten 
17 Renilde Donies Team 75B 
17 Martien Van Overbeke Team 67/69 
19 Elke Opbrouck Team therapeuten 
20 Jacques Peremans 63/11 
23 Zr. Caroline Verheyden 79/04 
24 Sylvie Vranckx Dagverzorging 
26 Anna Pardon 75B 11 
27 Leontina Jaspers 75/07 
27 Liezl Selderslaghs Team 77/79 
28 Lief Tielemans 73/75 
29 Sabrina De Becker Team mobiele equipe 
29 Wendy Ceuleers Team 67/69 
30 Gabrielle Lafontaine 73/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lIad2r_TAhXCshQKHbEtD1YQjRwIBw&url=http://forum.deleukstetaarten.nl/viewtopic.php?id%3D237213&psig=AFQjCNFq5Zs1ZJ7jbWasDfyFA0sDTiYVUA&ust=1493213039428796
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Juni 
 
02 Maria Peeters 73/06 
05 Lut Vanhoof Team 67/69 
08 Erika Schrijvers Team 75B 
10 Monique Boerjan 65/05 
13 Rosa Geets 69/13 
14 Maria Van Damme 65/13 
15 Robert De Putter 75/08 
17 Zr. Clementine De Maeyer 79/07 
17 Maria Hendrickx 75/05 
17 Simonne Lemenu 65/15 
19 Marleen Wellens Team 73/75 
20 Yvette Cnaepelinckx 65/09 
20 Ngo Nsock Rebecca Team 77/79 
21 Hannah Asomanning Team 73/75 
23 Denise Truyens 69/08 
24 Lodewijk Feyaerts Dagverzorging 
26 Maria Paps 77/04 
26 Hasnae Meziane Team 75B 
26 Christina Rivera Team 67/69 
28 Maria Notredame Team administratie 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1uMfq2r_TAhUIxxQKHZZaBLMQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_14182429_gefeliciteerd-met-je-verjaardag-poster-rainbow-kleur-letters.html&psig=AFQjCNEkTwy8hEmwYL8sTzXgFqsrKyCXIA&ust=1493213163970596
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Speciale gebeurtenissen. 
 

 
 
Op 3 Februari 2017 vierden we de 66st 
huwelijksverjaardag 
Van Dhr en Mvr Gelders – Moreels die 
verblijven in woning 67.15 
 
 
 

 
 
Geboortes. 

 
 
 
Tina Van Moeseke, team 75B, is de trotse 
mama geworden van een zoontje met de 
mooie naam “Eden”. 
 
 

 
 
 
Caroline Pelgrims, team 67/69, is de 
trotse mama geworden van een wolk 
van een baby “Hanne”. 
 
 
 
Aan beide mama’s een dikke proficiat!! 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu4bWjhe_SAhVB7RQKHdhHCicQjRwIBw&url=https://nl.hallmark.be/kaarten/huwelijksverjaardag/algemeen-hv&psig=AFQjCNHSHQ71rur1nlGihEka1GY_M3SkmQ&ust=1490441414572024
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyveOaoL3TAhWKtBQKHcI5BfIQjRwIBw&url=http://www.makkelijkfeestje.nl/geboorte/geboorte-versiering-jongen/&psig=AFQjCNHDgUqb-3DuaW05LmclFW8LOyIEEw&ust=1493128703293712
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj89JS2oL3TAhVBmhQKHbOHDvMQjRwIBw&url=http://www.makkelijkfeestje.nl/geboorte/geboorte-versiering-meisje/&psig=AFQjCNFGIlNWO_BcXMXnHNgc2yjBKa96ug&ust=1493128807173774
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Communies – Lentefeest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samber Dupont, zoon van Sofie van Dessel (team 77/79) en 
Roel Dupont (team 63/65) doet op 14 mei 2017 zijn vormsel. 

 

 Yelena Neckebroeck, dochter van Nina Verboomen (team 
77/79) doet op 20 mei 2017 haar eerste communie. 

 

 Merel, dochter van Martien Van Overbeke (team 67/69) viert 
op 21 mei 2017 haar lentefeest. 

 

 Chelsey Deridder, dochter van Kathleen Luyten (team 75B) 
en kleindochter van Heidi Verstraeten (team 73/75) en 
Danny Luyten (team technische dienst) doet op 21 mei 2017 
haar eerste communie. 

 

 Niels Verhelpen, zoon van Katie Michiels (team 75B) doet op 
27 mei zijn eerste communie. 

 

 Sepp Michiels, zoon van Elke Opbrouck (team therapeuten) 
viert op 3 juni 2017 zijn lentefeest. 

 
 
Floordam wenst al deze jongens en meisjes samen met hun 
ouders en familie een hele fijne dag toe! 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqsJ2QpL3TAhVIUBQKHW_BAvsQjRwIBw&url=http://www.japsnoet.be/index.php?manufacturers_id%3D158%26page%3D1%26sort%3D3a%26osCsid%3Df9e7bc46caa37286be39fbbdf25c59b0&psig=AFQjCNGeq4IDMj16FaCSb7dnyJRb-RTyqg&ust=1493129788927765
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Welkom in Floordam 
 

Johan Veys Sylvain Tuyls 
 

Woonplaats: Vilvoorde Woonplaats: Mechelen 

Geboren: 14/11/1955 Geboren: 13/04/1929 
Woning: 75/04 Woning: 77/11 
 
 

Willy Beernaert Wilfried Cornette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woonplaats: Machelen Woonplaats: Vilvoorde 
Geboren: 01/07/1932 Geboren: 06/08/1940 
Woning: 65/15 Woning: 75B 01 
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Juliette Angelus Zr. Mimi Callaerts 

  

Woonplaats: Haacht Woonplaats: Lier 
Geboren: 23/06/1932 Geboren: 15/03/1928 
Woning: 77/07 Woning: 79/01 
 
 
 

Welkom in het dagverzorgingscentrum 
 

Sonja Knaepen  
 

 
 
Woonplaats: Vilvoorde 

 

Geboren: 26/10/1961  
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl0piRp9PTAhVIvRQKHdBOAZsQjRwIBw&url=http://plaatjes.startpagina.nl/&psig=AFQjCNGUxCaBu4-a1JfVlua-mlDU1obZKg&ust=1493886520007122
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Wij namen afscheid van 
 

Madeleine Peeters  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik heb u voor het eerst 
ontmoet in een liefdevolle 
gemeenschap. Als enige 
rijkdom had gij uw 
vriendschap, die je met 
iedereen deelde. 
Samen hebben wij vreugde en 
leed gedeeld. 
Een meedogenloze stormwind 
heeft ons uit elkaar gewaaid. 
Uw beeld zal mij immer 
bijblijven, het beeld van een 
echte vriendin. 

 
Geboren: 13/12/1927 Geschreven door Blanche  
Overleden: 10/02/2017 Clavie 
 

Margaretha Tirry  
 
 
 

 
Geboren: 28/05/1926 
Overleden: 10/02/2017 

 
 
 
 

 
 

 
Je was een vrouw die genoot 
van de rust en de stilte op je 
kamertje. 
In de living koos je bewust 
meer aandacht voor een 
aantal bewoners waar je tijd 
voor maakte met een 
babbeltje. 
Je hield van structuur en ja 
vaste routines. 
Op het einde moest het niet 
meer voor jou. 
Het was goed geweest. 

 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3tDep9PTAhVDvBQKHYmrD6cQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/210191507587031582/&psig=AFQjCNFR2miISw4fFz8rTNUnjlZ7xyrh1Q&ust=1493886678009009
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Jos Vankeerberghen  

 

Geboren: 28/04/1949 
Overleden: 26/02/2017 

 
 

 
In één woord gezegd, was je 
niet klaar om alles achter te 
laten. 
Je wilde nog zoveel doen, 
maar door je vermoeidheid en 
de pijn kwam je niet tot rust. 
Jos, diepgelovig was je toch 
angstig voor de dood. 
Je bent ontslapen in de heer, 
bijgestaan door je familie en 
beste vrienden. 
Het gaat je goed daarboven bij 
de heer. 

 
 

Mieke Bünten  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Optimistisch tot het laatste. 
Niet moeilijk maken voor je 
naasten. 
Gesloopt van al je krachten; 
Bleef je op een betere dag 
wachten. 
Er is geen tijd meer gegeven. 
Jij streed vol moed en kracht 
Rust nu maar zacht 

 

Geboren: 18/08/1922  
Overleden: 19/03/2017  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0pmDqNPTAhWLtBQKHYkoBqkQjRwIBw&url=https://nl.hallmark.be/kaarten/deelneming/algemeen-d&psig=AFQjCNFlYuUQnw7hYdQ8TkWyJxT4rq5dvg&ust=1493886765363237
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Zr. Myriam Daemen  
 
 
 
Geboren: 26/12/1926 
Overleden: 22/03/2017 
 
 
 
 
 
 

 
Voor ons was zij als een 
Moeder Theresa … een 
kleine, frêle zuster die het 
steeds opnam en klaar stond 
voor haar zieke medezusters. 
Haar leven stond steeds in het 
teken van zorgen voor en 
dienen. En in deze levenstaak 
cijferde ze vaak zichzelf weg. 
We gaan je missen allemaal 
… rust zacht 

 
 
 
 
 
 
 
 

Germaine Lanciers  
 

Geboren: 11/10/1928 

 
 
We hadden nog plannen en je 
ging nog allerlei dingen doen 
en plots was je er niet meer … 
dat was toch wel schrikken. 
Je was een vrouw van de 
echte ‘boerenstiel’ 
en had hierover een leerrijk 
verhaal. 
Germaine we missen je! 

 
Overleden: 05/04/2017  
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo06yjqNPTAhVJOxQKHfkEClIQjRwIBw&url=https://www.sterkte-wensen.nl/sterkte-wensen-terminaal/&psig=AFQjCNFlYuUQnw7hYdQ8TkWyJxT4rq5dvg&ust=1493886765363237
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Anna Michalenko  

 

 
We hebben niet lang mogen 
genieten van jou. 
De ene dag was je zwijgzaam 
en had je niet veel contact. 
De andere dag kwam je al 
lachend de living in en konden 
we genieten van je humor en 
stralend gezichtje. 
Je ogen spraken voor jou. 

 
Geboren: 12/06/1919  
Overleden: 12/04/2017  
 

Louise Roelandts  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De mensen van voorbij 
Zij worden niet vergeten 
De mensen van voorbij 
Zijn in een ander weten 
Bij God mogen zij wonen 
Daar waar geen pijn kan 
komen. 

Geboren: 06/10/1921  
Overleden: 13/04/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDsIvaqNPTAhWCPhQKHXnLC6QQjRwIBw&url=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?p%3D4484898%26sid%3D0ac2ed6dc1ac3d2d079229fbe91c7776&psig=AFQjCNFF_Gr9QLfWqAO6WEdUy7L4yNiQSQ&ust=1493886924643129
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Anna Stroobants  

Geboren: 19/12/1932 

 

Overleden: 16/04/2017  
 
 

Jozef Phlips  
 
 
Geboren: 08/11/1937 
Overleden: 19/04/2017 
 

 
 

 
Zelden zagen we iemand die 
zich hier zo snel thuis voelde. 
Je was erg dankbaar en 
steeds vriendelijk. Ook al was 
je maar heel even bij ons, je 
hebt “een steen verlegd in een 
rivier op aarde”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbhdGSqdPTAhUBFxQKHeo7CooQjRwIBw&url=https://nl.hallmark.be/kaarten/deelneming/algemeen-d&psig=AFQjCNEds5DeCXowFPNvsRtPwcXxJbpG5Q&ust=1493887055647729
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyn8O2qtPTAhWBmxQKHUYtCaIQjRwIBw&url=http://www.legionnairesdisease.nl/&psig=AFQjCNH-FOYwmawgS1zcE4IjDA9_9NAn4A&ust=1493887393449146
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6. ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
 

 

Activiteiten in het kader 
van de week 

van de valpreventie. 
 
 
- Op dinsdagnamiddag 2 mei (14.00u tot 15.30u) 
 is er een activiteit in de grote zaal: bewegingsmoment, 

dansen en bewegen op muziek. 
 
- Donderdagvoormiddag 4 mei (10.30 tot 11.30u) 
 is er SPORTIK in het kader van de valpreventie waarbij onze 

Fit-O-Meter terug zal opgesteld worden. 
 
- Donderdagnamiddag 11 mei (14.00u tot 15.30u) 
 is er terug een activiteit in de grote zaal, samen met de 

kleuters. 
 
- Tijdens de week van 8 mei tot 12 mei zal er ook in elke 

woning een activiteit plaatsvinden in het kader van 
valpreventie. 

 
- Doorheen deze 2 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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Activiteiten mei en juni 
 

 
 

Op 4 mei gaan we nog eens lekker 
smullen van een ijsje; dit gaat door in de 
cafetaria om 14.00u. 
 

 
Op 8 mei organiseren van onze jaarlijkse bedevaart naar de 
boskapel. We vertrekken om 14.00u. 
 
Op 9 mei is er om 11.00u een Mariaviering in de kapel. 
 
Op 16 mei gaan we nog eens ons geheugen trainen; dit om 
14.00u in de cafetaria. 
 
 
Op 18 mei gaan we zoals 
jaarlijks op bedevaart. Dit keer 
gaan we naar Banneux. 
We vertrekken rond 10.00u 
 
 
 
Op 23 mei gaan we het nog eens aandurven om onze benen 
uit te slaan en een dansje te wagen met live muziek. Dit alles 
gaat door in de cafetaria om 14.00u. 

 
 
Op 25 mei is er om 11.00u een 
viering in de kapel voor 
Hemelvaartdag. 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU4Oix_-7SAhXHcRQKHfyIA48QjRwIBw&url=http://www.kidsweek.nl/nieuws-nieuws/recepten-voor-ijsjestijd&psig=AFQjCNH7zeNE9zM2Fo4L-L140CQPvll_Hw&ust=1490438224777583
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://reizendichtbijhuis.files.wordpress.com/2013/11/img_5901.jpg&imgrefurl=https://reizendichtbijhuis.wordpress.com/2013/11/14/stavelot-7-het-bedevaartsoord-banneux/&docid=R0fHpH9MVNqqdM&tbnid=RZ2a7Ye3gtfbEM:&vet=10ahUKEwiuwN_Rn7_TAhXMthQKHeFJBA84ZBAzCFEoTzBP..i&w=2816&h=2112&bih=904&biw=1680&q=afbeeldingen banneux&ved=0ahUKEwiuwN_Rn7_TAhXMthQKHeFJBA84ZBAzCFEoTzBP&iact=mrc&uact=8
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixhoLIoL_TAhVDbhQKHfMkA1EQjRwIBw&url=http://bigstrawberrykiss.blogspot.com/2013/05/hemelvaart-what-to-do.html&psig=AFQjCNFmFP_JvvyOQ1A7XHWnhxouZCMQlw&ust=1493197543104153
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Op 30 mei smeren we de kelen en gaan uit volle borst zingen. 
Aanvang om 14.00u in de cafetaria. 
 
 
 
Op 1 juni houden we ons hoofd erbij voor 
de kwis. Plaats in de cafetaria om 14.00u 
 
 
Op 8 juni om 14.00u gaat de speelstraat door; dit alles vindt 
plaats op de middenweg met fietsjes, hoepels en nog veel 
meer. Wie benieuwd is moet zeker een kijkje komen nemen. 
 
Op 13 juni om 11.00u Mariaviering in de kapel. Diezelfde dag 
om 14.00u gaan we ons volledig geven tijdens een 
bewegingsspel dat plaatsvindt in de cafetaria. 

 
   Op 22 juni denken we even 
niet aan onze lijn en gaan we 
nog eens lekker smullen van 
al wat heerlijk is. Start om 
14.00u in de cafetaria. 
Wat het is? Een verrassing! 
 

 
Op 29 juni sluiten we de maand af en gaan de zomer tegemoet 
met een leuke dansnamiddag om 14.00u in de cafetaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb6bWYhO_SAhVmCsAKHZFKDHcQjRwIBw&url=http://plazilla.com/page/4295106479/20-quizvragen-plaatjesronde-quiz-38&bvm=bv.150729734,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNG147OYMhAN7r6jYBUuxvQ0C8Pf8A&ust=1490441149316005
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKm-7Vor_TAhXCNxQKHbaND78QjRwIBw&url=http://voilase.be/&psig=AFQjCNFGn27mHpu_a3zxsWBHGB3p7S4vhA&ust=1493198119864323
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS 
 
 
 
 
 

Terugblik op valentijn in woning 69 
 
 
Op 14 februari jongstleden was het terug eens tijd om onze 
koppels nog eens in de bloemetjes te zetten. 
We hebben er dus voor gezorgd dat dit ook gebeurde op een 
gepaste manier met een lekkere maaltijd en een aangepast 
muziekje. 
 
We nodigden de partners uit van Emile, Louisa en Bob om 
gezellig te komen dineren; dit werd met veel enthousiasme 
onthaald. 
 
Al dit lekkers werd verzorgd door onze woonassistente Lydia, 
wie we hiervoor ook nog eens willen bedanken. 
 
Iedereen heeft er enorm van genoten en dit is zeker voor 
herhaling vatbaar. Zie hier enkele sfeerbeelden. 
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGv6mL4cHTAhXKuRQKHczHBQYQjRwIBw&url=http://www.walvisvaarder.nl/nieuwsbrieven-2015/213-nieuwsbriefaanbieding-valentijn&psig=AFQjCNEt0ULRvopdn4IP6nCslxq7T73Kog&ust=1493283584083341
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Het dagverzorgingscentrum in de kijker. 
 
We zijn al een tijdje terug te vinden op facebook. Dit doen we 
om reclame te maken voor ons dagcentrum, maar ook zodat 
familie en vrienden wat kunnen meeleven met de activiteitn die 
we hier doen. 
 
We willen graag een warme oproep doen om mee reclame 
te maken voor ons dagcentrum en om de facebookpagina 
zoveel mogelijk te liken en te delen. 
 
We posten wekelijks foto’s van onze activiteiten en doen via dit 
kanaal ook oproepen als we extra handen nodig hebben of 
mensen willen uitnodigen om bepaalde activiteiten mee te 
komen doen. Vb. valentijnsdiner, zomeruitstap, … 
 
Hieronder een screenshot van onze pagina. Dus DVC De 
Melde ingeven, en je kan ons bezoeken (+ liken en delen ) 
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Een woordje uit de woningen 77 en 79 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar vierden we carnaval op een originele manier. We 
nodigden kinderen en kleinkinderen van het personeel uit, 
alsook achterkleinkinderen van bewoners. Samen met hen 
brachten we een shownamiddag en nadien smulden we lekkere 
pannenkoeken. 
Evaluatie van de dag: iedereen heeft genoten jong en oud en 
zeker voor herhaling vatbaar! 
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Luc, de kinesist, zorgt voor soepele gewrichten  
en soms weliswaar op een vreemde manier maar doeltreffend 
en plezant. Zo turnden we onlangs met een hoed. 
En de volgende keer? Dat zien jullie in het volgend boekje wel 
weer. 

 
 
En tussenin moet er 
ook gewerkt worden! 
In een gepaste outfit 
werden de rolstoelen 
gepoetst door jong 
en oud – vrouw en 
man … 
 
 

 
 
De zusters van de Merici 
kwamen op bezoek bij onze 
zusters. Er werd gezellig 
getafeld. 
Twee zusters brachten 
herinneringen van vroeger weer 
tot leven 
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Samen op de foto nadat we een verjaardagsfeest hadden 
gehad. 
 

 
 
En dan rest ons nog één ding. 
Vanuit de woningen 77 en 79 een 
vrolijk paasfeest voor iedereen! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS0La9rb_TAhVJ6RQKHezzATUQjRwIBw&url=http://www.oisterwijknieuws.nl/2017/03/scouting-oisterwijk-verkoopt-paaseieren/&psig=AFQjCNHz9HPXYmICHeTdOCcZOdWujjtIYw&ust=1493201024158106
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Helaas hebben we moeten afscheid nemen van Zr. Myriam. 
 
Wij hebben de eer gehad om met zuster Myriam een paar jaar 
te mogen werken en haar te leren kennen. 
 
Voor ons was zij als een Moeder Theresa … een kleine, frêle 
zuster die het steeds opnam en klaar stond voor haar zieke 
medezusters. Haar leven stond steeds in het teken van zorgen 
voor en dienen. En in deze levenstaak cijferde ze vaak zichzelf 
weg. 
Van haar hebben we geleerd dat respect, goedheid en 
dienstbaarheid sleutelwoorden zijn voor het leven. 
 
Toen we op facebook van woning 77 haar overlijdensbericht 
bekend maakten, was het opvallend hoeveel reacties we 
kregen van familieleden. 
Al die reacties hadden met elkaar iets gemeen namelijk men 
had het steeds over haar glimlach, eenvoud en helpende hand. 
En inderdaad ook voor onze bewoners was zij steeds in de 
weer. 
 
Als personeel hadden we met haar een vriendschapsband. In 
haar eenvoud met een simpel woord of gebaar en steeds met 
een glimlach, liet ze ons verstaan dat je gewaardeerd werd in je 
werk en toonde ze respect …. en eerlijk dat was wederzijds. 
Zuster Myriam, je hebt alles hier met veel moeite losgelaten. Nu 
ben je aan de overkant waar alles goed is en vertrouwd. 
We gaan je missen allemaal … rust zacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuPrOotPTAhWBaRQKHZDhAZEQjRwIBw&url=http://plazilla.com/page/4295021464/bundel-overzicht-uit-nu-je-leven-gestopt-is-1-t-m-15&psig=AFQjCNE0-rCCLlOowGS4-KEvYEYcx7z2KQ&ust=1493885303136815
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8. DE NATUURGIDS 
 
 
 
 

De brandnetel, vriend of vijand 
Onbekend is onbemind 

 
 

Iedereen kent beslist de brandnetel. Hij is veelvuldig aanwezig 
langs de weg, onder houtkanten en in de tuin. 
Voor velen blijft de brandnetel een ongewenste gast, een 
onkruid dat bestreden moet worden. 
Anderen ontdekken meer en meer de waardevolle stoffen die 
jonge brandnetels bevatten. 
Het is nu volop lente, de geschikte tijd om meer informatie te 
verzamelen over deze nuttige plant. Enkele bekende pioniers 
waren en zijn: 
 

Hildegarde  
Von Bingen 

Maria Treben Dr Vogel Danielle 
Houbrechts 

1098 - 1179 1907 - 1991 1902 - 1996 Hedendaags 
 

 
Zij geven u alle informatie. 
 
Niet alleen de mens, maar ook de dierenwereld heeft een 
goede relatie met deze waardevolle plant. 
Voor sommige vlinders, die we zien fladeren in onze tuinen, is 
de brandnetel de “waardplant”, dat betekent dat deze vlinders 
hun eitjes leggen op de bladeren van deze prikkende, groene 
plant. Een pluspunt ….. want verse brandnetels worden door 
grazend vee niet gegeten. 
Bij het ontwikkelen van de eitjes vinden de rupsen voldoende 
en aangepast voedsel om ons nadien als mooie vlinder te 
begroeten. 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoqrvJiMTTAhWE7xQKHQreAYkQjRwIBw&url=https://www.tuinadvies.be/artikels/kruiden_vermageren&psig=AFQjCNEAxk17deLTawZnDJ1rHbPIHxgDQQ&ust=1493362910266785
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Op bijgevoegde tekening ziet u, beste lezer van het Huisklokje, 
welke dag- maar ook nachtvlinders huizen op onze brandnetel. 

 
 
 
Nachtvlinder 

 
 Dagvlinder 

 
 

Vriend of vijand? 
Aan u de keuze, voor mij is en blijft het een vriend! 
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9. SPORTNIEUWS 
         

           

 

  
- Onze Rode Duivels hebben hun vijfde 
match in de voorronde van het WK 
van 2018 niet kunnen winnen.  België 
- Griekenland werd 1 – 1. Hiermee 
blijven ze nog wel leider in groep H 
met twee punten voorsprong op 
Griekenland. Ook in de 
vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Rusland kwamen onze Duivels niet verder dan een 3 – 3 
gelijkspel. Het late gelijkspel in Rusland was een uitschuiver 
zonder gevolgen, maar er kunnen toch een paar lessen uit 
getrokken worden; wat altijd terugkomt bij de Rode Duivels is 
een match leren winnen. 

- De puntendeling tegen Griekenland en Rusland hebben de 
Rode Duivels ook niet veel punten opgeleverd op de FIFA-
ranking. Ze zakken naar de zevende plaats. 

 

  
- In onze eerste klasse komt de play-off in een beslissende fase. 
Anderlecht leidt de dans maar voelt nog steeds de hete adem 
van Club-Brugge (op slechts drie punten) in de nek. 

 

  
- MELSBROEK KAMPIOEN! Melsbroek (2

de
 provinciale B) 

heeft een fantastisch seizoen achter de rug en is kampioen 
geworden in tweede provinciale met meer dan tien punten 
voorsprong op de tweede, Meise. Zij promoveren naar eerste 
provinciale. 

- Ook Perk (3
de

 provinciale B) heeft een sterk seizoen achter de 
rug. Ze eindigen op de vierde plaats. 

- Steenokkerzeel (4
de

 provinciale C) evenaart de prestatie van 
Perk in hun reeks: ook zij eindigen op de vierde stek. 

VOETBAL INTERNATIONAAL 

VOETBAL NATIONAAL 

VOETBAL REGIONAAL 

http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
http://www.google.be/imgres?sa=X&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=dfGPKCGTtMZujM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_11213531_cartoon-sport-icoon.html&docid=ZDofw_V_t1o43M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/virinka/virinka1111/virinka111100003/11213531-cartoon-sport-icoon.jpg&w=1203&h=900&ei=pHvRUraqGaLm4wSVkYGgAw&zoom=1&iact=rc&dur=2625&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CJEBEK0DMBM
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-  Na haar Olympische titel heeft 
Nafi Thiam nu ook goud 
gewonnen op de vijfkamp op het 
EK indoor. Ze kwam slechts 7 
punten te kort om het Belgisch 
record van Tia Hellebaut te 
evenaren. Zowel op de 60 m 
horden, het hoogspringen en het 
kogelstoten werd ze eerste. Bij 
het verspringen werd ze derde en bij haar traditioneel slechtste 
nummer werd ze veertiende. Ze behaalde in totaal 4.870 
punten, 103 punten meer dan de nummer drie. 

 
 

 

- David Goffin staat als eerste 
Belgische tennisser in de top 
10 van het mannentennis. Met 
twee tornooizeges en een 
resem goede prestaties, 
sprokkelde hij het voorbije jaar 
voldoende punten voor zijn 
hoogste ranking ooit. Op een 
grandslamtornooi kwam hij 
echter nog niet verder dan een 
kwartfinale. Een werkpunt voor dit jaar… 

 
 

 
- Omloop Het Nieuwsblad: Greg Van 
Avermaet heeft zichzelf opgevolgd 
als winnaar van de Omloop Het 
Nieuwsblad. In quasi een kopie van 
de wedstrijd in 2016 klopte de 
Olympische kampioen Peter Sagan 
in een spurt met drie op de Emile 
Clauslaan. Sep Vanmarcke mocht 
als derde mee op het podium.  

ATLETIEK 

TENNIS 

WIELRENNEN 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio35qc1P3SAhXD2RoKHTWBBlgQjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161121_02584343&psig=AFQjCNHBJT3V4UvmtlY-TLYXaLdkDJADHg&ust=1490943688892219
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- Dwars door Vlaanderen: Yves Lampaert heeft het uitstekend 
teamwerk van Quick Step Floors bekroond met de zege in 

Dwars door Vlaanderen. De 25-
jarige Lampaert plaatste zijn 
finale versnelling op de 
Herlegemstraat, de laatste 
hindernis van de dag, en kwam 
solo over de meet in Waregem. 
Philippe Gilbert werd tweede, 
Alexey Lutsenko derde. 

 
 
 
- De E3 Harelbeke heeft een volledig Belgisch podium 
gekregen. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet hield in 

een spurt met drie nipt Philippe 
Gilbert af. Oliver Naesen, 
trainingsmaat van Van Avermaet, 
eindigde derde. Het was van 1999 
geleden dat drie landgenoten op 
het podium stonden in Harelbeke, 
toen met winnaar Peter Van 
Petegem, Andrei Tchmil en de 
betreurde Frank Vandenbroucke. 

 
 
- Gent-Wevelgem: na de Omloop 
en de E3 Harelbeke won Greg 
Van Avermaet ook Gent-
Wevelgem. Jens Keukeleire 
maakte het de topfavoriet voor de 
Ronde van Vlaanderen nog 
bijzonder lastig, maar moest 
uiteindelijk het onderspit delven. 
Sagan werd derde in deze 
zinderende finale. 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRtp-Z0f3SAhUGrxoKHX9LAGAQjRwIBw&url=http://www.cyclingnews.com/races/gent-wevelgem-2017/results/&psig=AFQjCNGGRdMHDQ1IwygCWiTGALfCPvAh_g&ust=1490942871874494
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCjsLU0f3SAhUFPxoKHU4cBX4QjRwIBw&url=http://roadbikeaction.com/news/racing-news/greg-van-avermaet-takes-e3-harelbeke&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNFXkd_NQUgEVe0VBAPEeokWCIO28A&ust=1490942971701125
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- Philippe Gilbert heeft met veel panache 
de Ronde van Vlaanderen naar zijn 
hand gezet. Hij opende de koers zelf op 
de Muur van Geraardsbergen en ging 
op 50 kilometer van Oudenaarde solo. 
Favorieten Sagan en Van Avermaet 
reden zichzelf, samen met Naesen, 
letterlijk in de vernieling op de Ouder 
Kwaremont. Greg Van Avermaet werd 
uiteindelijk nog derde, Nike Terpstra 
derde.  

 
 
- Greg Van Avermaet heeft er voor dit 
jaar nog een overwinning aan toegevoegd: Parijs-Roubaix. Hij 
klopte Stybar en Langeveld op de piste van Roubaix. Tom 
Boonen miste in de finale de goeie slag en eindigde als 
dertiende. 

 
- Philippe Gilbert heeft na de Ronde van Vlaanderen ook de 
Amstel Gold Race gewonnen. De Belgische kampioen klopte 
op het vernieuwde parcours Michal Kwiatkowski na een 
beklijvende sprint met z’n tweeën. Het was de vierde zege van 
Gilbert in de Amstel. 

 
 
 

 
- Seppe Smits heeft de 
wereldtitel in de “slopestyle” 
veroverd op het WK 
snowboarden in het Spaanse 
Sierra Nevada-gebergte. De 
slopestyle is een combinatie 
van sprongen en het nemen 
van hindernissen. Smits had 
een ruime voorsprong op de Zwitser Nicolas Huber die het 
zilver pakte. De bronzen medaille ging naar de Amerikaan 
Chris Corning. 

SNOWBOARDEN  
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10. MENU’S VOOR DE MAANDEN MEI EN JUNI. 

 
 
 

datum 1/05/2017 2/05/2017 3/05/2017 4/05/2017 5/05/2017 6/05/2017 7/05/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** spiegelei * zoet beleg * zoet beleg banaan ontbijtspek * zoet beleg croissants

groentesoep preisoep knolseldersoep tomatensoep courgettesoep wortelsoep minestrone

middagmaal** hespenworst salami vleessalade abdijkaas tonijnsla americain kippenwit

koekje chocomousse appel vers fruit fruityoghurt flan caramel gebak

hamburger vol au vent gehaktbrood stoofvlees visfilet cordon bleu varkensgebraad

vleesjus vleesjussaus

avondmaal** gestoofde wortelen spinazie in room gemengde sla ratattouille gestoofd witloof gemengde sla

met koude

aardappelen puree aardappel frietjes puree kroketten aardappeltjes

chocoladepudding rijstpap  yoghurt roomijs vers fruit koekje perzik op sap

datum 8/05/2017 9/05/2017 10/05/2017 11/05/2017 12/05/2017 13/05/2017 14/05/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg * zoet beleg banaan jonge kaas * zoet beleg * zoet beleg chocoladekoekjes

aspergesoep preisoep slasoep groentensoep tomatensoep brunoise witte seldersoep

middagmaal** zure haring salami kip curry smeerkaas kip andalouse vleesbrood hesp

appel platte kaas chocomousse vers fruit rijstpap ananas op sap gebak

met fruit

gegratineerd kipfilet hamburger ballekes in visfilt kaasburger ardeens gebraad

hespenrolletje tomatensaus vissaus vleesjus

met witloof en kaas fijne groentjes

avondmaal** appelmoes asperges gemengd sla gestoofde boontjes

in witte saus

puree aardappelen aardappelen frietjes puree aardappelen kroketten

milkshake fruitsla carré konfituur roomijs peer koekje yoghurt
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datum 15/05/2017 16/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 19/05/2017 20/05/2017 21/05/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

komkommersoep wortelsoep witloofsoep groentesoep seldersoep bouillonsoep tomatensoep

met balletjes

middagmaal** hespenworst boerenpaté kipfilet salami americain president geperste kop

chocoladewafel vers fruit yoghurt perzik op sap banaan chocomousse gebak

braadworst varkensreepjes vleesbrood vol au vent visfilet kipfilet gebraad

vleesjussaus met wokgroenten

in currysaus

avondmaal** gebakken witloof warme kriekensaus met champignons spinaziestoemp erwten en wortelen asperge

aardappelen rijst aardappelen frietjes aardappelen rosty's

appel in de oven vanillepudding chocoladereep roomijs pannekoekjes flan caramel koekje

datum 22/05/2017 23/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 26/05/2017 27/05/2017 28/05/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** banaan ontbijtspek pindakaas *zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg sandwiches

preisoep aardappelsoep aspergesoep preisoep bloemkoolsoep witloofsoep ajuinsoep

middagmaal** jonge kaas eiersla vleesbrood salami kip hawai boerenpaté krabsalade

appel perzik op sap peer yoghurt chocomousse vers fruit gebak

schnitzel macaroni kalkoenrollade steak / hamburger gebakken visfilet kipburger varkensgebraad

mosterdsaus met bolognaisesaus provencaalse saus vissaus currysaus

champignonroomsa

us

asperges

avondmaal** boterboontjes gestoofde groentjes

aardappelen aardappelen frietjes preistoemp

rijst en 

aardappelen** kroketten

vanillepudding flan caramel chocoladepudding roomijs fruityoghurt vanillepudding koekje
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datum 29/05/2017 30/05/2017 31/05/2017 1/06/2017 2/06/2017 3/06/2017 4/06/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg * zoet beleg chocoladereep * zoet beleg ontbijtspek smeerkaas croissants

erwtensoep seldersoep tomatensoep groentensoep brunoise ajuinsoep minestrone

middagmaal** kip curry americain hespenworst boerenpaté vleesbrood kippenwit tonijnsla

gesuikerde Yoghurt rijstpap koekje chocomousse meloen perzik op sap gebak

stoofpotje gegratineerd vleesbrood stoofvlees op fisch-sticks ardeens gebraad cordon bleu

van kalkoen hespenrolletje ajuin-thym saus Vlaamse wijze tartaarsaus vleesjussaus pepersaus

met groentjes met prei

en kaassaus

avondmaal** gemengde sla tomatensla gestoofde prei gestoofde wortelen

puree aardappelen courgettenstoemp frietjes puree aardappelen rosty's

koekje sinaasappel appel roomijs vanillepudding koekje chocomousse

datum 5/06/2017 6/06/2017 7/06/2017 8/06/2017 9/06/2017 10/06/2017 11/06/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg jonge kaas * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg chocoladereep chocoladekoek

kippensoep witloofsoep preisoep groentensoep knolseldersoep tomatensoep brunoise

middagmaal** paté kip hawai eiersla vleessla hesp vleesbrood hespenworst

appel fruityoghurt vers fruit carre confituur aardbeien appelcake gebak

kippenbil braadworst hamburger vol au vent visfilet kalkoen varkenslapje

looksaus fijne groentjessaus ratatouille

avondmaal** appelmoes gestoofde erwten bloemkoolstoemp

koude

puree aardappelen frietjes puree pastasalade kroketten

chocoladepudding vers fruit fruityoghurt roomijs suikerwafel flan caramel rijstpap



41 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

datum 12/06/2017 13/06/2017 14/06/2017 15/06/2017 16/06/2017 17/06/2017 18/06/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

minestrone wortelsoep courgettesoep groentensoep aspergesoep witloofsoep komkommersoep

middagmaal salami abdijkaas hesp tonijnsla geperste kop hespenworst kalkoenfilet

vers fruit kiwi fruityoghurt appel chocomousse koekje gebak

kaasburger chipolatta witte en zwarte pensen americain vispannetje hamburger orloffgebraad

vleesjussaus vleesjussaus met gemengde preiroomsaus looksaus

salade

avondmaal** bloemkool gestoofde boontjes appelmoes wortelstoemp koude boontjes

witte saus

aardappelen aardappelen puree frietjes aardappelen kroketten

koekje flan caramel aardbei roomijs vanillepudding fruityoghurt vers fruit

datum 19/06/2017 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017 23/06/2017 24/06/2017 25/06/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

knolseldersoep seldersoep groentensoep bouillonsoep preisoep brunoise tomatensoep

met balletjes

middagmaal** vleesbrood cremepaté hesp kip curry jonge kaas eiersla salami

yoghurt fruitsla koekje roomijs rijstpap wafel gebak

lasagne kippenbrochette braadworst hamburger rolmops gebakken spek lakoenrollade

currysaus vleesjussaus witloofsalade koude schotel kruidenkaassaus

avondmaal** wokgroentjes courgetten luikse sla erwtjes

rijst of puree** stoemp frietjes koude aardappelen rosty's

flan caramel dame blanche pannenkoeken chocomousse koekje fruit op sap fruityoghurt
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datum 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017 29/06/2017 30/06/2017 1/07/2017 2/07/2017

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg * zoet beleg jonge kaas zoet beleg suikerbrood

wortelsoep komkommersoep tomatensoep bouillonsoep bloemkoolsoep courgettesoep aspergesoep

middagmaal** brie krabsla kip curry tonijnsla hespenworst hesp salami

chocomousse koekje yoghurt fruitsmoothie rijstpap vers fruit gebak

vleesbrood gevulde tomaten kipfilet brochetten vispannetje macaroni met ossetong in 

champignonsaus met een vleesjussaus pepersaus met fijne groentjes kaas en hesp madeirasaus

tomatensausje venkel met prei gemengde sla peterselie

avondmaal** boontjes in roomsaus

aardappelen puree aardappelen frietjes aardappelen kroketten

perzik op sap fruityoghurt koekje roomijs suikerwafel vanillepudding flan caramel

** Indien je info wenst over de aanwezigheid over allergenen, kan je dit vragen aan de catering.

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!! 

* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
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11. om in te kleuren 
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12. HERSENSPINSELS 
 

 
 
Beste lezers,  
 
Alle dierenliefhebbers onder jullie hebben zeker en vast kunnen 
achterhalen welke verschillende dieren er in de prenten 
verwerkt zaten. 
Bij drie prenten zag je een dier zijn lievelingssnack opeten: de 
poes eet een vis, de vos eet een kip, de slang eet een muis. 
Op de andere twee prenten kon je een paard zien met de kop 
van een hond en een konijn met een oog en de snavel van 
een vogel.  
Verschillenden onder jullie hebben dan ook geprobeerd om de 
wedstrijdvraag in te dienen in de hoop iets lekkers te verkrijgen. 
Deze keer gaat de lekkere beloning naar Caroline Ackermans 
(W 75B)! Gefeliciteerd! 
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NIEUWE OPDRACHT: Vul aan met een lichaamsdeel. 
 
kies uit:  hand – mond – voet - duimpje – knie –   

oog -  been – buik – hart - hoofd 
 

 Hij heeft nogal een ochtendhumeur!  Hij is precies met het 

verkeerde ……………… uit bed gestapt. 

 Na héél veel oefenen, had ik het uiteindelijk onder de 

…………. 

 Die vrienden zijn twee handen op één …………. . 

 Ik ken de weg op mijn ……………… . 

 Mijn moeder heeft een ………………… van goud. 

 Zij werd op staande …………………. ontslagen. 

 Ik heb er niet op gelet, ik heb het over het ……………….. 

gezien. 

 De kinderen keken met open …………….…. naar de 

poppenkast. 

 Zij is door het …………………. van de naald gekropen. 

 Die oplossing lag wel erg voor de ……………………… . 

 

 
Naam bewoner: ……………………………………kamernr: …… 
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