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1. voorwoord
“Aanvaarding is de essentie tot geluk”.

Het had de titel van een essay van één of andere filosoof
kunnen zijn, maar daar wil ik me zeker niet mee vergelijken of
een pretentie in die richting hebben. Filosofie was niet meteen
mijn beste vak, misschien net omdat ik het geluk in mijn
studententijd elders ging zoeken …
Het valt me echter wel op dat mensen die hun gebreken
kunnen relativeren en aanvaarden dat bepaalde dingen niet
meer kunnen, het makkelijker hebben in het leven, over het
algemeen vrolijker zijn en meer uit hun dag halen.
Waarschijnlijk is het geen toeval dat aanvaarding de laatste
fase van elk rouwproces is, na ontkenning, de woede en het
verdriet. De laatste stap alvorens je weer verder kan. Ik denk
niet dat je het kan forceren, maar degene die sneller door deze
stappen loopt, neemt vlugger de draad weer op.
Het is zoals het weer de voorbije maanden, veel te warm en te
droog … je kan erover klagen en zagen of je kan het
aanvaarden en genieten van een terrasje …. Het weer zal door
geen van beiden veranderen, je gevoel wel (al hoop ik dat de
investeringen die we vorig jaar deden in airco en zonnezeilen
ook wat hebben bijgebracht).
Veel leesplezier,

Patrick Meers.
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
De Zomer
Het schooljaar loopt ten einde. De sportactiviteiten hebben hun
hoogtepunt bereikt met goede en minder goede scores.
Er is een tijd van rust. De zomer kan nu eindelijk op volle toeren
draaien. We weten niet wat de natuur ons zal brengen.
We verwachten van juli en augustus véél lange mooie dagen
met veel zonnestralen en ook regen en onweer.
Er wordt in de zomer veel geld gespendeerd aan verlof en
reizen. Niet iedereen kan zich even veel veroorloven, maar met
minder zal het ook wel lukken. Het verlof dient om krachten bij
te winnen en goede voornemens te maken.
“Tevreden zijn met wat je hebt”, zei ons moeder zaliger altijd.
Het voornaamste is het dankbaar en tevreden terugdenken aan
de inspanningen gedurende het voorbije schooljaar of werkjaar.
Als je tevreden bent, ben je gelukkig en maak je ook je
omgeving gelukkig.

Marie-Louise Thiebaut
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3. DE KLOKKENLUIDER
Vieren in de komende tijd.
Elke dag is er om 11.15 uur eucharistieviering in de kapel van
de Zusters, zondag om 11.00 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 11 juli en dinsdag 08 augustus is er om 11.00 uur (dus
niet 11.15 uur) Mariaviering in de kapel van de Zusters.
Wie helpt mee?
Familie en vrienden van onze bewoners te Floordam zijn van
harte welkom om letterlijk “een handje toe te steken”, tijdens
onze religieuze activiteiten.
Vakantie.
Geen tijd om te werken
wel tijd om mezelf te zijn
in het diepste van wie ik ben:
schone mens,
de moeite waard om er te zijn.
In de stilte onder plicht
voel ik de zwoele wind,
hoor ik sjirpende vogels,
zie ik de kracht van de schepping.
Ergens diep in mijn hart besef ik
een leven te hebben
en meer dan ooit
heb ik de overtuiging:
iedere dag is de ruimte
om te zijn, om te leven, om te genieten.
5

Vakantie is grenzeloos,
iedere tijd opnieuw voelen dat je leeft,
dat je bemint en bemind wordt.
Geniet van uw vakantie, thuis of verder weg.
Augustus Oogstmaand
Niets is mooier
dan de vruchten te plukken
van je arbeid,
uit de akkergrond vandaan.
Met halfoogst
Wordt her en der
de oogst binnengehaald
in schuren.
Niets is mooier
dan liefde te zaaien
in het hart van mensen
om er vriendschap en verbondheid
uit te oogsten.
‘De oogst is groot,
arbeiders zijn er weinig’,
zegt het evangelie.
Inderdaad,
Gods liefde en heil
is zo groots
dat er handen te weinig zijn
om dit alles binnen te halen
in het hart van mensen.
Begin jij er al maar mee
in onze woningen te Floordam.
Een helpende hand,
een troostend woord,
een beminnend hart:
Gods liefde en heil
doorheen jou
aan mensen gedaan.
6

15 augustus Maria Tenhemelopneming

Een eenvoudig Joods meisje
dat vol aarzeling
‘ja’ zegt aan Gods liefde
en moeder is van Jezus,
goddelijk mens
Steeds weer aan Zijn zijde,
Jezus nabij
in goede dagen,
in kwade dagen,
In haar eenvoud
bracht Ze Jezus tot leven,
bracht ze de hemel op aarde.
Dankbaar
om haar geloof;
om haar liefde,
om haar hoop,
is de aarde opgetild
naar het hemelse,
haar levensweg voltooid
met een hemels verder bestaan,
eens ook onze thuishaven
voorgoed.

Dinsdag 15 augustus is er hoogdagviering in de kapel om
11.00 uur.
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Met Maria op vakantie.
Moeder,
nu de vakantie aanbreekt
en velen onder ons
onderweg zijn
naar genieten en ontspanning
bidden we meer dan anders:
‘Waak over allen,
waak over onze geliefden.
Draag ons mee naar Uw Zoon
opdat we veilig zijn,
thuis en onderweg.
Amen
(©cp)
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4. DE TIJD VAN HET JAAR
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM

PROFICIAT AAN DE JARIGEN

Juli
01
01
02
08
09
10
12
12
14
17
20
20
22
24
24
24
26
28
30
29
31

Bob Henrotte
Willy Beernaert
Robby Vanhoegaerden
Monica Willems
Maria Ackermans
Sylvia Wingelinckx
Julia Belis
Martine Van Lierde
Martine Uylenbroeck
Fatima Boukhriss
Willy Boulanger
Caroline Pelgrims
Elke De Craen
Simonne De Klerck
Ferdinand Gelders
Karin Vandebriel
Luc Van Leuven
Antonia Joris
René Crispeels
Jozef Baeyens
Maria Van Loock

63/03
65/15
team mobiele equipe
team mobiele equipe
75B 02
team administratie
dagverzorging
team 77/79
team 63/65
team 63/65
75/12
team 67/69
team 73/75
77/14
67/15
team nachtwaken
team therapeuten
79/08
75/04
dagverzorging
75B 21
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Augustus
01
02
02
02
03
05
06
06
09
10
13
14
15
17
17
17
17
19
19
19
21
22
25
26
27

Zr. Pia Van Roosendael
Hilde Buelens
Roel Dupont
Lut Ver Elst
Rik Versées
Aimée Van Vreckom
Wilfried Cornette
Ilke Wullaert
Anneleen Wauters
Germaine Mussche
Simonne Timmerman
Joanna Van Beneden
Diane Golai
Maria Fabré
Georgette De Clerck
Maria Alberga
Daphne Janssens
José Vervondel
Lidiya Shibru
Nikki Verstreken
Carola Leijs
Henri Vandewilt
Monique Gay
Inne Van den Rul
Bieke D’Houwer

77/08
team 67/69
team 63/65
team 77/79
dagverzorging
65/10
75B 01
team 63/65
team 73/75
75/02
dagverzorging
67/01
team nachtwaken
69/11
dagverzorging
team 67/69
team 67/69
67/02
team 67/69
kapster
team 73/75
dagverzorging
team 75B
team dagverzorging
67/11
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SPECIALE GEBEURTENISSEN

Geboortes.
Hannah, team 73/75, werd op 19
december 2016, de trotse mama van
Keona. Het meisje werd 16 weken te
vroeg geboren en woog amper 656
gram. Wij zijn blij dat mama en
dochtertje het nu goed stellen en
wensen hun van harte proficiat

Op 02 mei werd Jutta geboren. Zij is het tweede dochtertje van
Katrien Demaerschalk, team therapeuten. Een dikke proficiat
aan Katrien en haar man, Wouter.
Merel, het vijfde kleinkind van Martine, team 77/79, werd op 13
mei geboren. Van harte gefeliciteerd aan de trotse oma.

Overlijden.
Op woensdag 31 mei 2017
overleed
Maria
Notredame,
financieel verantwoordelijke van
Floordam.
Maria is de mama van Liesbet
Delanglez, team 77/79.
Wij wensen Liesbet en haar familie
veel sterkte.
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WELKOM IN FLOORDAM

Monique Boerjan

Guillaume Florquin

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 10/06/1944
Woning: 65/05

Woonplaats: Evere
Geboren: 28/05/1932
Woning: 75B 04

Therese Godts

Danielle Demarteleire

Woonplaats: Machelen
Geboren: 13/09/1928
Woning: 75B 10

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 07/01/1953
Woning: 63/01
13

Maria Van Cutsem

Zr. Ann Lemmens

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 06/05/1932
Woning: 63/02

Woonplaats: Melsbroek
Geboren:
Woning: 77/13

Julia Maes

Albertine Deschouwer

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 18/02/1934
Woning: 75B 26

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 18/09/1939
Woning: 75B 05
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Martha Groetaers

Verder van de wereld weg.
Elke dag een beetje weg.
Dichter naar de hemel toe.
Elke dag een beetje

Geboren: 30/09/1928
Overleden: 04/05/2017

Godelieve Brigitta

Geboren: 21/08/1939
Overleden: 04/05/2017

We konden er niet altijd voor
je zijn, ook al wilden we graag.
Je hebt gevochten tot op het
einde.
Nu mag je gaan rusten
Godelieve, je hebt het
verdiend.
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Yvonne Vanoijenbrugge
De enthousiaste goedemorgen
in de living missen we wel.
We hebben samen veel
gezongen, het Vlaamse lied
van je favoriet. En als er
daarbij nog gedanst wordt, zei
jij niet nee.
Het bezoek van je familie heeft
je telkens opnieuw deugd
gedaan, en zorgde ervoor dat
je niets tekort kwam.
Yvonne, wij blijven zingen …
en we draaien Dana Winner
speciaal voor u.
Geboren: 09/05/1938
Overleden: 13/05/2017
Anna Pardon
Afscheid nemen.
Is met zachte vingers,
wat voorbij is dicht doen,
en verpakken in goede
gedachte
der herinnering.

Geboren: 26/05/1924
Overleden: 14/05/2017
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Anna Van Grunderbeek

Marieke,
je vond het belangrijk om er
altijd netjes uit te zien.
Je was een fiere, beleefde
dame en graag gezien door
iedereen.
We gaan je missen!

Geboren: 21/10/1927
Overleden: 16/05/2017

Lucie Adams
Muziek, een stukje chocolade,
een taartje.
Een wekelijks bezoek aan de
kapper, verzorgde handen, een
nieuw bloesje; dit was voor jou
genieten.
Het zoeken naar woorden was
moeilijk maar met de gekste
gebaren verstonden we elkaar.
Toch werd het allemaal iets
teveel; je voelde dat het niet
meer ging en toch. Tot het einde
bleef de glimlach en je vingertje
in de lucht maakte ons duidelijk :
het is ok; het zit goed
Geboren: 08/03/1926
Overleden: 22/05/2017
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Adelia Willaerts
Je was een persoon die goed
kon luistervinken en benieuwd
naar alles en nog wat.
Je had ook oog en een
bezorgdheid naar
medebewoners.
Met een muizen Côte D’ortje
verkregen wij een mooie
glimlach
Geboren: 08/08/1931
Overleden: 28/05/2017

Denise De Leeuw
Voor jou ging sterven niet
ineens.
Je hebt er moedig voor
gestreden.
Niemand kan weten wat je
hebt gevoeld.
Ook niet wat je hebt geleden.

Geboren: 20/09/2017
Overleden: 01/06/2017
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Lily De Greef
Je was voor ons een echt
moederke, begaan, lief en
bezorgd.
Als het menu mosselen
serveerde, was jij de eerste om
ze mee te kuizen en stiekem
ze rauw op te smullen.
Je woorden “ons madam”
zullen bijblijven.
Geboren: 24/10/19929
Overleden: 01/06/2017
Gabriella Vandervost

Geboren: 15/01/1923
Overleden: 04/06/2017

Gaby, met haar flesjes water,
haar zakdoek we konden niets
vergeten.
Een sterke madam die iedere
keer opnieuw de kracht vond
om er weer bovenop te
komen.
Ze
kende
de
dagindeling op haar duimpje
en keek vol ongeduld uit naar
haar bezoek. De drang om
iemand te zien was sterk, je
kon ons zo rond je vinger
draaien om toch maar even te
komen praten. De kracht nam
stilaan af en toch bleef je
vechten tot het einde

19

6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten voor de maand juli.

Op 04 juli is er terug een bingonamiddag;
dit om 14.00 uur in de cafetaria. Zet jullie
beste beentje voor en sleep een mooie
prijs in de wacht.

Op 13 juli staan we allen klaar voor een opfrissing van ons
geheugen en dit door allerhande raadsels en puzzels op te
lossen. Start om 14.00 uur in de cafetaria.
Op 18 juli gaat we jullie kennis testen in een
Belgische quiz; dit om 14.00 uur in de cafetaria.

Even ter info:
in de maand augustus zijn er WEINIG activiteiten gepland
wegens de verlofperiode.
Er zullen uiteraard kleinere activiteiten plaatsvinden in de
woningen.

Op 31 augustus is er wel een optreden gepland om 14.00 uur
in de cafetaria.
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September: Maand van de gezondheid!
In het kader van de maand van de gezondheid zetten we
opnieuw ons beste beentje voor en plannen we verschillende
activiteiten tijdens de maand september. Wat kan je verwachten
deze maand?

Op donderdag 14 september 2017 wordt er een
welnessnamiddag georganiseerd. We nemen rustig de tijd om
lichaam en geest even te laten ontspannen in een rustgevende
sfeer. We starten om 13.30 uur en ronden af om 16.00 uur.
Deelnemers voor deze activiteit zullen persoonlijk worden
uitgenodigd.
Op woensdag 20 september 2017
organiseren we voor de eerste maal
“Dierendag in Floordam”. Naar
aanleiding van het bezoek van de
tuinbouwschool aan dit WZC, lijkt ons
dit een echte meerwaarde omdat we jullie enorm zien genieten
van de aanwezigheid van de dieren. De middenweg wordt
volledig autovrij gemaakt en er wordt plaats gemaakt voor de
dieren (grote en kleine, tamme en minder tamme dieren). In de
woning zullen er ook een aantal kleinere dieren tijdelijk
verblijven. Het zal starten omstreeks 13u30 en eindigen rond
16u. Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die enkele
dieren kunnen meebrengen. Elk dier moet wel een begeleider
hebben. Dit mogen zowel grote als kleine dieren zijn. Kan jij ons
helpen?
Mail
dan
zo
snel
mogelijk
naar
Roel.dupont@floordam.be
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Op dinsdag 26 september
organiseert Floordam “Feest in
het dorp”. We starten om 11.00
uur met een wandeling door
Melsbroek. Rond 12.00 uur
zullen we aankomen op het
chiropleintje (achter de pastorij),
waar iedereen kan genieten van
een lekkere picknick. Muziek,
zang en randactiviteiten zorgen
voor ambiance en gezelligheid. Iedereen is welkom!
Maar we vragen je wel om in te schrijven bij Inne! Wij zijn ook
nog op zoek naar helpende handen. Wie een handje wil
toesteken die dag, kan dat laten weten via Inne van de Rul
(Inne.Van.de.Rul@floordam.be of 02/752.91.36

Tijdens de maand van de gezondheid organiseren we in elke
woning een gezond ontbijt voor onze bewoners.
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Warm weer,
drink meer!
Wees voorbereid
 Zorg dat je altijd water bij hebt.
 Zorg je voor anderen? Ga wat vaker langs of zorg dat er
iemand anders langs kan gaan.
 Volg de weersvoorspellingen.
 Smeer zonnecrème wanneer je de zon niet kan vermijden
 (Ver)bouw hittebestendig.
Drink voldoende
 Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt
 Drink bij voorkeur water
 Kleurt je urine donker? Dan drink je te weinig.
Hou jezelf koel
 Zoek koele plekken op en
vermijd de zon.
 Verplaats inspanningen naar
een koeler moment van de dag.
 Draag lichte, loszittende, lichtgekleurde kledij.
 Koel je lichaam af (lauwe douche, voetenbad, …)
 Draag een hoofddeksel
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Hou je huis koel
 Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen
 Gebruik zonnewering (rolluiken, luifels, gordijnen, …)
 Gebruik een ventilator, die kan helpen om de ruimte te
verkoelen.
 Beperkt het gebruik van apparaten die warmte produceren
(fornuis, oven, computer, …)
Wees voorzichtig met medicatie
 Vraag aan je arts of je op erg warme dagen dezelfde dosis
mag nemen.
 Vraag aan je arts welke symptomen extra aandacht vereisen
op erg warme dagen.
 Bewaar je medicatie op een correcte manier. Laat ze niet in
de auto liggen.

Enkele frisse, zomerse drankjes:
 Koude vruchtenthee
 Water met (gezeefd) citroensap
 Spuitwater met (gezeefd) pompelmoessap
 Water met muntblaadjes
 Water met schijfjes komkommer
…
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Een woordje uit de woningen 63 en 65.

In de woningen 63 en 65 hebben we het afgelopen jaar verder
ingezet op de aankleding en vernieuwing van onze livings. Een
aantal oude kasten werden vervangen door “nog oudere”
kasten. Maar dan wel door kasten die meer thuishoren bij onze
bewoners en hun livings. We hadden ook al enkele mooie
schilderijen en ondertussen is onze collectie gegroeid en
kunnen we af en toe eens wisselen.
Nu Kristien van de dagbesteding bijna dagelijks aanwezig is in
onze woningen, kunnen we nog meer inspelen op individuele
noden en vragen van onze bewoners naar activiteiten, en dat
valt goed te merken. We voorzien ook op regelmatige basis dat
personeelsleden, al dan niet samen met Kristien, iets kunnen
organiseren.
In het voorjaar openden we met een heerlijke lentebrunch. Er
was voor elk wat wils, en iedereen genoot lekker mee. Een fijne
start van de lente, al was het nog iets te fris om buiten te zitten.
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Voor moederdag hebben we op
de barbecue, zwarte en witte
pensen gebakken. Het weer zat
toen ook goed mee, en de
meesten kozen ervoor om
gezellig op het terras te zitten.
Een lekker drankje erbij, en de
collega’s van het team genoten
mee.
Alle “Moeders” kregen ook een
cadeautje, een uit wasspelden
zelf geknutseld en geschilderd
houdertje, voor de
afstandsbediening van de
televisie. Zo kan deze nooit meer
verloren gelegd worden!

Tijdens “de twee weken van de
valpreventie” hebben we ook aardig
ons steentje bijgedragen. Terwijl
sommigen
een
rollator-rijbewijs
haalden, fietsten anderen “De Ronde
van Vlaams-Brabant”. We deden ook
een zoektocht en net zoals vorig jaar
werd de fit-o-meter opnieuw gestart.
Hiervoor kregen we de ondersteuning
van Nele en Carla, de vaste
therapeuten van onze woningen
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De zomer is eind mei volop begonnen en onze schaduwdoek
heeft zijn nut al bewezen. Natuurlijk konden we niet anders dan
dit te vieren met een glaasje sangria met vers fruit. Onze
zonnekloppers Marc en Aimée hebben van de nood een deugd
gemaakt en meer dan voldoende vitamine “D” opgedaan. Wat
kan het toch heerlijk zijn die lente en zomerzon. Iedereen is blij
gemutst en alles gaat toch zoveel gemakkelijker.
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Waar we echter het meeste van genieten in onze woningen is
iets lekker eten en drinken. Er zijn weer heel wat bewoners een
jaartje ouder geworden, ik denk zelfs, allemaal. En dus hebben
we ook heel wat verjaardagsfeestjes gevierd, en vloeiden er
heel wat geestrijke dranken, en passeerde er heel wat lekkers
voor onze neuzen.
En als er dan jammer genoeg eens een keertje geen verjaardag
was, dan gingen we gewoon zelf aan de slag. We ontdekten
tussen bewoners en collega’s nieuwe talenten! Samen met
Yvette, Jeanne, Huguette en nog heel wat anderen, begon
Laetitia een bakkerij. Heerlijke abrikozen- en appelflappen
werden uit de oven getoverd en dit niet één keer maar
meerdere keren. Hmmmmmmmm.
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We hielden ook een echt ijssalon, en sommige bewoners
hielpen elkaar een handje om het ijs niet te laten smelten.

Ik hoor jullie dan al vragen of we niet allemaal heel wat kilo’s
bijgekomen zijn? Wel, ter compensatie hebben Carla, Nele en
Kristien hun schouders opnieuw gestoken onder de wekelijkse
turnlessen; op die manier bleef iedereen goed fit en werden de
overtollige kilootjes vlot verbrand.
Zoals je ziet, valt er heel wat te beleven in onze woningen, en
regelmatig zijn er natuurlijk ook nog de gemeenschappelijke
activiteiten, of de uitstapjes naar de markt, Ikea of Makro.
De rest van het jaar willen we onze dagbesteding nog meer
verfijnen en op maat maken. We zullen daarvoor de koppen bij
elkaar steken; bewoners en collega’s; en we zijn net als jullie
benieuwd waar we gaan uitkomen. Ik heb een voorgevoel dat
de voorbereidingen even plezant zullen zijn als de nieuwe
activiteiten, santé!
Wie al onze activiteiten graag op de voet volgt, kan terecht op
onze facebookpagina; je hoeft daarvoor zelf geen lid te zijn van
Facebook. https://www.facebook.com/floordam63.65/
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Zomeruitstap dagverzorgingscentrum “De Melde”.
Op dinsdag 6 juni zijn de bezoekers van het dagcentrum op
uitstap geweest. Naar jaarlijkse gewoonte bevragen we hen op
voorhand waar ze liefst heen willen. Het Vrijbroekpark kwam als
grote winnaar uit de bus, dit is telkens een heel geslaagde
uitstap geweest en zeker voor herhaling vatbaar.
Maar de weergoden beslisten er anders over …
na weken zon en tropische temperaturen kregen
we storm en regenweer voorgeschoteld … en het
park werd voor onze neus gesloten. Jammer … wat
nu … Dan maar zoeken naar een brasserie waar
we met 26 personen terecht kunnen.

In Brasserie Franklin in
Vilvoorde waren we welkom.
De Vol-au-vent, stoofvlees,
salade met spek en
appeltjes, salade van de chef
en garnaalkroketten met
frietjes hebben heerlijk
gesmaakt. Gezellige bij
mekaar aan een lange tafel.

De namiddag hebben we
gevuld met wiezen en de
dames zijn gezellig gaan
shoppen.
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Om 14 uur verzamelden we terug
in de Franklin voor een lekker
dessert. Een ijsje ging er bij de
meesten nog net bij.
Ondanks het slechte weer en de
chaotische ochtend waren de
bezoekers zeer tevreden over het
vervangprogramma. Dit is zeker
voor herhaling vatbaar en naar
het Vrijbroekpark gaan we
volgend jaar gewoon nog eens
‘proberen’ te gaan .
Graag wil ik onze vrijwilligers Tom, Elfriede en Maria nog een
extra bedanken voor hun aanwezigheid, en ook de talrijke
opkomst van de partners was heel aangenaam.
Dikke pluim voor jullie inzet en gezellige aanwezigheid.
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RONDE VAN VLAAMS BRABANT: EINDSTAND
Tijdens de veertiendaagse van de valpreventie hebben onze
bewoners meegedaan met onze fietshappening “De Ronde van
Vlaams-Brabant”. Vertrekkende vanuit Melsbroek reden we via
Leuven, Lubbeek, Diest, Scherpenheuvel, Aarschot, Haacht,
Kampenhout, Vilvoorde, Asse, Lennik en Brussel terug naar
Melsbroek. Van begin tot einde kon er 160 km afgelegd
worden. Per team van twee woningen moesten er zo veel
mogelijk kilometers gefietst worden op onze Floordam fietsen.
Net zoals vorig jaar was de inzet van elk team
bewonderenswaardig. Sommigen haalden zelfs toeters en
bellen boven om onze fietsers aan te moedigen. Zelfs binnen
de verschillende teams was er een gezonde competitiedrift
merkbaar. Bewoners stimuleerden elkaar om tot het uiterste te
gaan. Team 75B fietste de meeste kilometers bijeen en
ontving de wisselbeker.
PLAATS

TEAM

1

75B

AANTAL
KILOMETERS
132

2

63-65

108

3

67-69

106

4

77-79

102

5

73-75

18

6

DVC

13

Sindsdien is het ook weer mogelijk om
onze fit-o-meter te doen. Op de
middenweg staan 10 “oefenstations”. Aan
elk van de oefenstations heb je keuze uit
3 niveaus. Telkens komen de 5
basiseigenschappen aan bod: kracht, lenigheid, coördinatie,
snelheid en uithouding. Dankzij onze fit-o-meter kunnen we ons
lichaam in uitstekende conditie houden. Wie waagt de kans?
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GEMEENTE NEEMT DRASTICHE MAATREGEL TEGEN
TOENAME SLUIPVERKEER

Zone 30 in hele dorpskom!!

Vanaf 01 augustus geldt in de dorpskom van Melsbroek een
“Zone 30”.
Aanleiding is de forse toename van het sluipverkeer in het
centrum van Melsbroek waar twee scholen gelegen zijn. “Door
de snelheid in de hele dorpskom terug te dringen, willen we
het sluipverkeer weren” klinkt het.
“Momenteel mag er in vijf straten rond de scholen maximaal 30
kilometer per uur gereden worden, maar aangezien we
ondervonden dat dat niet voldoende is, zal die zone 30 op 01
augustus uitgebreid worden tot het gebied tussen de
Stationslaan, De Wylder en de Perksesteenweg. Daarmee
willen we enerzijs de snelheid naar beneden halen, maar
anderzijds ook het sluipverkeer uit het centrum weren. Een
zone 30 is namelijk niet aantrekkelijk voor automobilisten die de
Haachtsesteenweg willen mijden. We hopen dan ook dat ze
vanaf deze zomer niet meer naar sluipwegen zoeken.”
De politie zal vanaf 01 september regelmatig controleren of
automobilisten zich wel houden aan de nieuwe maatregel. “In
augustus zal dat nog niet het geval zijn, want we willen de
automobilisten de kans geven zich aan te passen” verduidelijkt
Mombaerts nog. “Om duidelijk te maken dat de dorpskom een
zone 30 is, zullen leerlingen zelf verkeersborden ontwerpen. Op
die manier krijgt de zone 30 ook nog een persoonlijke toets.
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Behalve het verlagen van de snelheid gaat de gemeente ook
een fietssuggestiestrook in de Steenwagenstraat aanleggen. In
de Roekensstraat worden dan weer nieuw voetpaden
aangelegd. “Al deze maatregelen moeten de dorpskom van
Melsbroek veiliger maken voor zachte weggebruikers”, aldus
nog de mobiliteitsschepen. “Het project zal tijdens de herfst
geëvalueerd en waar nodig aangepast worden”.
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Feest in woning 79 want zuster Henriette
werd 100 jaar!
Op 23 mei 1917 werd ergens in Antwerpen,
ten huize Verheyen een kindeke geboren.
Niet één maar twee meisjes en ze kregen de
namen: Carolina en Lisette. Het is over dat
Carolientje dat we het gaan hebben.
Carolina Maria groeide op samen met haar
tweelingszus in een gezin van 7 kinderen. In
volgorde: Maria, Jeanne, Albert, Lisette,
Caroline, Cecile en René.
Moeder had haar handen vol met het
huishouden en vader had een koffiebranderij.
Dit familiebedrijf bestaat nog steeds met aan het hoofd een
Verheyen. Haar eerste levensjaren waren gelijklopend met het
einde van de eerste wereldoorlog. En in de jaren ’30 zat
Carolina op internaat ‘Spijker’ in Hoogstraten samen met haar
zussen.
Kleine meisjes worden groot en ook
Carolina. Ze deed haar communies. En
kreeg haar eerste missaal en paternoster.
De kindertijd en puberjaren vlogen
voorbij.
Verliefd zijn, trouwen of mama worden?
Carolina was een knappe jonge dame en
had heel wat vragen …wat zou ze
worden …
Carolina koos voor iets heel aparts en
ging als 17-jarige in het klooster bij de
orde van de zusters Ursulinen in
Hoogstraten. Vanaf nu ging zij door het
leven als zuster Henriette en stond zij als
kleuterjuf in een klasje te Hoogstraten.

36

In 1956 vertrok ze op missie naar Congo, meer bepaald naar
een klein dorpsschooltje op 7km van Shabunda. Ook hier nam
ze de kleutertjes onder haar hoede.

Noodgedwongen moest ze terugkren naar België omdat Congo
niet meer veilig was. Ze ging terug naar Hoogstraten en toen dit
klooster de deuren sloot, nam ze haar intrek in het
Ursulinenklooster van Lier.
Later, op oudere leeftijd, ruilde ze het mooie, idylische Lier voor
Floordam in Melsbroek. Hier speelt ze geregeld nog met de
kaarten en drinkt ze graag een glaasje Porto of Champagne.
Als het kan, doet ze graag mee met de activiteiten in de
woning. En ze houdt van veel kleur, vooral rood krijgt haar
voorkeur.
Ze kreeg van ons een mooi verjaardagsfeest in het bijzijn van
haar medezusters uit Melsbroek, Lier, Congo …
Het begon met een dankviering met Congolese gezangen. Dan
een kleine receptie en diner. Burgemeester Kurt bracht haar
een bezoek en kreeg drie dikke kussen wanneer hij het cadeau
van ons koningspaar Filip en Mathilde gaf. De apotheose was
de spectaculaire verjaardagstaart met haar levensverhaal erop
en een act van het personeel. En ook haar familie zorgde voor
een klein feestje. Om het met zr. Henriette haar woorden te
zeggen: ‘Allemaal bedankt en ik koester dit alles diep in mijn
hart’.
37

38

75B: Uitstap naar Blankenberge
Op 20 juni zijn we met een paar bewoonsters naar
Blankenberge geweest.
We zijn rond 09.30 uur vertrokken en zijn met een beetje file
daar rond 11.30 uur toegekomen.
Onze uitstap begon met een lekkere picknick in het park; waar
we zelf belegde broodjes hebben gegeten met een glaasje
water. Als onze buik vol was, zijn we richting centrum
vertrokken om wat winkeltjes te bezichtigen en door te
wandelen naar de dijk. In de winkelstraat kon men de zee al
ruiken en de meeuwen al horen. En ondanks het warme weer
was er aan de zee toch een fris briesje.
Eenmaal op de dijk hebben we ons natuurlijk eerst beschermd
tegen de zon. We hebben een klein uurtje gewandeld op de dijk
met de nodige tussenstops en om te genieten van het zeezicht.
Als afsluiter zijn we terug het centrum ingegaan om daar op een
terrasje van een lekker drankje te genieten. Tegen 15.30 uur
was het spijtig genoeg tijd om terug richting huis te rijden, waar
we om 17.30 uur moe maar voldaan zijn toegekomen.
We hebben er allemaal enorm van genoten en de nodige
grapjes gemaakt. We dromen al van een volgende keer.
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8. DE NATUURGIDS
Voor velen onder ons was het vroeger heel gewoon; men at wat
de groentetuin met ook enkele loofbomen opleverde: vers
geoogst en volgens de seizoenen.
Was er een overaanbod, dan werden de groenten en ook het
fruit bewaard, niet in een diepvriezer, maar in glazen bokalen
afgesloten met een rubberen ring, men noemde dat “wecken”.

Alles veranderde toen koning auto het de volgende generaties
gemakkelijk maakte … in de winkel, in het grootwarenhuis lag
alles op de hongerige koper te wachten:
- boontjes uit Kenia, 6.500km van hier, 8 uren vliegen
- peultjes uit Marokko, 2.000km van hier, 2u40 vliegen
- aardbeien uit Spanje, 1.000km van hier, 1u30 vliegen.
Meerdere mensen begonnen na te denken:
- kan het niet anders?
- moeten we zo maar blindelings volgen?
- wat willen we doen, en hoe?
En ja, zo ontstonden de oogsttuinen met de adellijke titel
“De korte keten”, eenvoudig gezegd:
“van het veld naar je bord!”
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Een woordje uitleg:
- de bioboer zaait, plant, verzorgt de
seizoensgroenten en het klein fruit,
met respect voor de natuur
- geen chemische stoffen besmetten de teelaarde of de
groenten en het fruit, onkruid wordt gewied
- je sluit aan met je gezin en komt zelf het hele jaar door je
voorraad oogsten: kraakvers, smaakvol en supper gezond
 de boontjes (niet uit Kenia) pluk je zelf
 de peultjes (niet uit Marokko) hangen te glanzen en
lachen je toe
 aardbeien, radijsjes, uien, wortelen, aardappelen enz
oogst je zelf, alles in overleg met de bioboer; hij wijst je
de weg op het grote veld of in de overkapping.
Voordelen van deze werkwijze: vers geoogst
- geen verpakking
- geen vervoer van teler naar veiling
van veiling naar winkel
van winkel naar uw keuken
- je contact met de natuur
- je leert nieuwe groenten kennen
- je ontmoet gelijkgezinden
en … je hebt géén afval:
de hoeveelheid die je oogst, gebruik je.
We schrijven 2017, maar onze oogsttuin
brengt ons terug naar ….. de tijd van toen,
maar dan wel met een diepvriezer in huis.
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9. MIJN VAKANTIEVERHAAL
Omdat het zomer is veranderen we even deze rubriek. U kan
hier deze keer twee vakantieverhalen lezen in plaats van één
levensverhaal.
Het woord is eerst aan:
Mariette Verbesselt – bezoeker dagverzorgingscentrum
__________________________________________________
Vroeger in de jaren ’90 ging ik vaak op
reis naar Tenerife. Dit deed ik samen met
mijn man en het was maar vier uur
vliegen. We gingen altijd op reis in de
winter om zo te ontsnappen aan de
koude in België!
Tenerife was vroeger een eiland dat vol stond met plantages
van bananen. Al deze plantages werden weggekapt en werden
vervangen door luxueuze vier- en vijfsterrenhotels. Dit was
namelijk ook onze verblijfplaats.
Omdat Tenerife echt een prachtig eiland is, gingen we heel
vaak wandelen om zo het landschap te gaan bezichtigen.
Vaak liepen we in de ochtend de ene kant van het strand af en
in de namiddag de
andere. Naast dit zijn
we ook de El Teide
gaan bezoeken; een
vulkaan en de grootste
berg van Spanje. Hier
mochten
we
geen
stenen oprapen of we
kregen de politie op ons
dak!
42

Verder bezochten we ook nog enkele andere dingen. Zo denk
ik aan een ander eilandje dat we bezochten met de boot en het
bezoek aan het regenwoud. Het bezoek aan het regenwoud
was prachtig, maar ik had het daar enorm koud! Dit kwam
doordat ik niet was voorbereid op het warmteverschil en de
koude in het regenwoud.
Naast het feit dat het bezoek aan het regenwoud enorm koud
was, hadden we toch steeds een aangename reis! Zo konden
we steeds genieten van het goede weer, het prachtige buffet in
die luxueuze hotels, de verschillende barretjes en de mooie
landschappen. Een aanrader voor iedereen.
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Het volgende vakantieverhaal is van Sonja Knaepen, bezoeker
dagverzorgingscentrum
__________________________________________________

Vroeger was ik reisverslaggever en kon ik vele leuke
reizen maken. De mooiste reis
vond ik persoonlijk naar
Senegal in ’99 samen met mijn
man. We vertrokken richting
Senegal met het vliegtuig, zo’n
zes uur vliegen. Toen we
aankwamen aan ons hotel, was de deur van het hotel voor
onze neus gesloten. Dus we besloten langs achter te gaan
maar hier was de bareel voor de bus gesloten. Omdat we geen
ingang vonden en mijn
man zich al wat begon te
ergeren, besloten we om
een ander hotel op te
zoeken.
Toen
we
aankwamen
aan
ons
nieuwe hotel, bleek de
uitbater van dit hotel de vader te zijn van de eigenaar van het
vorige hotel. Zo waren beide hotels namelijk gesloten wegens
grote kuis. Daarom gingen we opzoek naar een nieuw hotel dat
wel open was en kwamen we terecht in een hotel met allemaal
hutjes. Het was een leuk hotel dicht bij de zee waar er ook een
varaan rondliep tussen de stoelen van het zwembad.
We hebben ginder heel wat gestapt, vooral op het strand. Zo
kon het in Senegal wel oplopen tot 50°C maar dit viel
uiteindelijk wel mee omdat de zon vrij hoog staat.
Verder bezochten we ook het Eiland Gorée, dit was vroeger
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een slaveneiland. De slaven hingen daar op aan hun voeten en
werden met de zweep geslagen. Op dit eilandje overnachtten
we één keer. Er was geen water of elektriciteit dus de luxe was
beperkt. Zo werd het water opgevangen, maar die hoeveelheid
was vrij schaars. Verder was het eten daar ook nog zoals
vroeger. Omdat we weinig eten kregen in het hotel, boden ze
ons een vers gevangen geit aan. Buiten dit was het eten in
Senegal wel goed en ook spotgoedkoop! Zo gingen we vaak
iets eten in een lokaal restaurantje van een Fransman.
Verder probeerden mijn man en ik vaak wat alcohol te drinken
om zo wat minder last en schrik te krijgen van de beesten. Zo
sliep mijn man zelf met een broek en kousen aan omdat hij
schrik had van de kleine beestjes!
Ook al hadden we in het begin een beetje tegenslag qua hotels
en had mijn man hier en daar wel eens een ergernis, het was
een fantastische reis voor ons beiden!
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10. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
Dit is Gea, misschien heb je haar al wel in de gangen gezien
met haar boekenkar?
Sinds enkele maanden komt Gea (bijna) wekelijks langs als
vrijwilliger van onze zorgbib van het Rode Kruis, meestal op
maandagnamiddag. Zij zorgt ervoor dat de mensen die boeken
lezen van onze bib regelmatig nieuwe boeken krijgen. Bij de
nieuwe bewoners gaat ze langs om de zorgbib voor te stellen.

Wil jij ook graag eens
kennismaken met Gea
en
onze
boeken?
Spreek haar dan gerust
even aan als je haar
ziet in de gang of vraag
meer info aan Trees
(ergo) of Ilse (logo).
Bedankt Gea dat je dit
wil doen voor ons!
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11. SPORTNIEUWS

VOETBAL INTERNATIONAAL

- De Rode Duivels sloten hun seizoen af met een zuinige zege
in Estland: 0 – 2. Het
enige belangrijke nieuws
hierbij is dat onze Rode
Duivels
de
wedstrijd
gewonnen hebben en dat
Bosnië en Griekenland
gelijkgespeeld
hebben.
Op dat vlak was het een
geslaagde trip maar het spel kon veel beter. België blijft
daardoor eerste in de groep met 4 punten voor op Griekenland
en 5 op Bosnië.
- Real Madrid heeft voor de
derde keer in vier jaar tijd de
Champions League gewonnen:
een heel erg zwak verdedigend
Juventus werd met een 1 – 4
afgestraft in de finale in Cardiff.
Real is het eerste team dat
twee keer na elkaar de
Champions League kan winnen.
- Manchester United heeft nu ook de Europa League in zijn
rijkgevulde prijzenkast staan.
De jongelingen van Ajax
hebben de Engelsen niet
kunnen verrassen in de
finale. United won met 0 – 2
van Ajax.
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VOETBAL NATIONAAL

- De kampioen van onze Jupiler Pro League is gekend.
Anderlecht haalde het voor Club Brugge en Zulte-Waregem.
KV Oostende won play-off 2 en speelt volgende seizoen
Europees.

WIELRENNEN

-

Ronde Van Italië. Tom Dumolin
heeft geschiedenis geschreven
door als eerste Nederlander de
Giro te winnen. Het eerbetoon
aan
de
Nederlander
was
navenant.
Koning
WillemAlexander benoemde hem tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

ATLETIEK

-Nieuw seizoen, nieuw exploot.
Nafi Thiam won de eerste
zevenkamp van het seizoen en
rondde als derde atlete ooit de
kaap van 7 000 punten en hoort
hierdoor bij de allergrootsten van
de zevenkamp.
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12. MENU’S VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS.
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

26/06/2017
maandag
* zoet beleg
wortelsoep
brie
chocomousse
vleesbrood

27/06/2017
dinsdag
smeerkaas
komkommersoep
krabsla
koekje
gevulde tomaten

28/06/2017
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
kip curry
yoghurt
kipfilet

29/06/2017
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
tonijnsla
fruitsmoothie
brochetten

champignonsaus

met een
tomatensausje

vleesjussaus

pepersaus

30/06/2017
vrijdag
jonge kaas
bloemkoolsoep
hespenworst
rijstpap
vispannetje
met fijne
groentjes

gemengde sla

peterselie

frietjes
roomijs

boontjes

1/07/2017
zaterdag
zoet beleg
courgettesoep
hesp
vers fruit
macaroni met

2/07/2017
zondag
suikerbrood
aspergesoep
salami
gebak
ossetong in

kaas en hesp

madeirasaus

aardappelen
suikerwafel

vanillepudding

kroketten
flan caramel

aardappelen
perzik op sap

puree
fruityoghurt

venkel met prei
in roomsaus
aardappelen
koekje

3/07/2017
maandag
chocoladereep
groentensoep
vleesbrood
gesuikerde
yoghurt

4/07/2017
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
americain
vers fruit

5/07/2017
woensdag
* zoet beleg
brunoise
paté
koekje

6/07/2017
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
vleessla
appel

7/07/2017
vrijdag
* zoet beleg
bouillonsoep
jonge kaas
fruityoghurt

8/07/2017
zaterdag
smeerkaas
vissoep
kip hawai
flan caramel

9/07/2017
zondag
rozijnenbrood
wortelsoep
kippenwit
gebak

kipfilet
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
chocomousse

braadworst

stoofvlees

Noorse visschotel

cordon bleu
vleesjussaus
sla

appelmoes
aardappelen
fruityoghurt

frietjes
roomijs

koude
aardappelen
vanillepudding

varkensgebraad
dragonsaus
gestoofde
courgetten
kroketten
appel

Moussaka
koekje
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aardappelen
perzik op sap

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

10/07/2017
maandag
* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip curry
pruim
hamburger
rozemarijnsaus

11/07/2017
dinsdag
* zoet beleg
groentensoep
kaas
koekje
witte of zwarte
pensen

12/07/2017
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
salami
rijstpap
balletjes
in tomatensaus

13/07/2017
donderdag
ontbijtspek
slasoep
vleesbrood
roomijs
gemengde sla
met americain
en kappertjes

gestoofde
wortelen
aardappelen

appelmoes
aardappelen

puree

frietjes

chocopudding

appel

nectarine

datum
dag
ontbijt**

17/07/2017
maandag
chocoladereep
groentensoep

18/07/2017
dinsdag
* zoet beleg
andijviesoep

middagmaal**

vleessla
vers fruit
gemarineerde
kalkoenfilet
wokgroentjes

kruidenkaas
chocoladewafel
vleesbrood
met vleesjussaus

avondmaal**

in currysaus
pasta
yoghurt

avondmaal**

14/07/2017
vrijdag
* zoet beleg
komkommersoep
hesp
perzik op sap
rolmopsfilet

15/07/2017
zaterdag
smeerkaas
bouillonsoep
paté
banaan
kipburger

16/07/2017
zondag
suikerbrood
tomatensoep
kipfilet
gebak
varkenshaasje
boontjes

prei in roomsaus
puree

met spek
rosty's

aardbeien

gemengde sla
koude
aardappelen
koekje

wafel

rijstpap

19/07/2017
woensdag
* zoet beleg
seldersoep

20/07/2017
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep

21/07/2017
vrijdag
smeerkaas
witloofsoep

vleesbrood
yoghurt

kip curry
perzik op sap
vol au vent

paté
banaan
fish sticks
met tartaarsaus

22/07/2017
zaterdag
* zoet beleg
slasoep met
kruidenkaas
hesp
chocomousse
chipolatta
in ajuinsaus

23/07/2017
zondag
sandwiches
tomatensoep
met balletjes
hespenworst
gebak
rumsteak
champignonsaus

gestoofde
boontjes
aardappelen

macaroni
met hesp en kaas

slaatje
frietjes

gemengde sla
puree

wortelstoemp

meloen

koekje

roomijs

flan caramel

milkshake

gemengde sla
gebakken
aardappelen
cornetto
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datum
dag
ontbijt**

24/07/2017
maandag
chocoladereep
komkommersoep
middagmaal**
meloen
in parmaham
vers fruit
kaasburger

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

erwten en
wortelen
aardappelen

25/07/2017
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
kaas

26/07/2017
woensdag
* zoet beleg
groentensoep
americain

27/07/2017
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
vleesbrood

28/07/2017
vrijdag
smeerkaas
kippesoep
kip curry

29/07/2017
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp

30/07/2017
zondag
sandwiches
brunoise
paté

wafel
koude
pastasalade
met tonijn

milkshake
witte pensen

chocomousse
stoofvlees

fruityoghurt
fish sticks
tartaarsaus

smoothie
ballekes
met krieken

gebak
steak

appelmoes

sla

puree

frietjes

puree

gemengde sla
gebakken
aardappelen
vanillepudding

aardappelsla

5/08/2017
zaterdag
* zoet beleg
vissoep
kip andalouse
roomijs
balletjes
in tomatensaus

6/08/2017
zondag
chocoladekoekjes
preisoep
eiersla
gebak
ardeens gebraad

roomijs

yoghurt

koekje

rijstpap

pannenkoeken

31/07/2017
maandag
* zoet beleg
courgettesoep
jonge kaas
yoghurt
ardeense vinken

1/08/2017
dinsdag
banaan
knolseldersoep
salami
fruit op sap
vol-au-vent

2/08/2017
woensdag
smeerkaas
venkelsoep
surimisalade
peer
koude schotel
met asperge,
eitje en hesp

3/08/2017
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
tonijnsalade
milkshake
americain

4/08/2017
vrijdag
* peperkoek
wortelsoep
hespenworst
carré confiture
visfilet

gemengde sla

prei in roomsaus

frietjes

aardappelen

puree

rijstpap

vers fruit

koekje

koude
boterboontjes
aardappelen

puree

roomijs

caramelpudding

koude
aardappelen
suikerwafel
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flan caramel

boontjes
en worteltjes
gebakken
aardappelen
kiwi

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

7/08/2017
maandag
platte kaas
wortelsoep
krabsla
chocoladewafel
shnitsel
gegratineerde
bloemkool

8/08/2017
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
vleesbrood
vers fruit
kippenborst

9/08/2017
woensdag
banaan
seldersoep
smeerkaas
yoghurt
spaghetti
bolognaise

puree
flan caramel

spinazie in
room
aardappelen
chocomousse

koekje

14/08/2017
maandag
* zoet beleg
slasoep
kippenwit
fruit op sap
braadworst
vleesjus

15/08/2017
dinsdag
banaan
tomatensoep
jonge kaas
yoghurt
cordon bleu
van kip

16/08/2017
woensdag
* zoet beleg
brunoise
kip andalouse
vers fruit
stoofpot van
varkensvlees

appelmoes

10/08/2017
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
kip curry
fruit op sap
tomaat
garnaal

12/08/2017
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
kaas
chocomousse
kalkoenrollade
vleesjussaus

13/08/2017
zondag
rozijnenbrood
courgettesoep
hesp
gebak
steak

boontjes

gemengde sla

frietjes
vanillepudding

rijstpap

aardappelen
koekje

kroketten
fruityoghurt

17/08/2017
donderdag
chocoladereep
vissoep
hespenworst
roomijs
kippenfilet

18/08/2017
vrijdag
ontbijtspek
bloemkoolsoep
salami
koekje
vispannetje

19/08/2017
zaterdag
* zoet beleg
seldersoep
abdijkaas
chocomousse
chipolatta

20/08/2017
zondag
croissant
komkommersoep
tonijnsla
gebak
ardeens gebraad

venkelsaus

erwten en
wortelen

puree

aardappelen

cornetto

vanillepudding

aardappel

knolselderstoemp

rijst of puree**

komkommer- en
tomatenslaatje
frietjes

koekje

rijstpap

milkshake

chocomousse

avondmaal**

11/08/2017
vrijdag
* zoet beleg
andijviesoep
paté
vers fruit
tongrolletje
provencaalse
saus
naatuur
aardappelen
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bloemkool
met mayonaise
gebakken
aardappelen
yoghurt

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

21/08/2017
maandag
platte kaas
tomatensoep
vleesbrood
vers fruit

22/08/2017
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
abdijkaas
wafel

23/08/2017
woensdag
banaan
seldersoep
hespenworst
fruityoghurt

hamburger

koude schotel
met makreel

witte pensen

wortelstoemp

appelmoes
puree
rijstpap

24/08/2017
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
eiersalade
smoothie
koude schotel
met
americain

25/08/2017
vrijdag
* zoet beleg
minestronesoep
kip curry
milkshake

26/08/2017
zaterdag
* zoet beleg
courgettesoep
hesp
chocomousse

27/08/2017
zondag
rozijnenkoek
wortelsoep
cremepaté
gebak

zalm

gegratineerde
macaroni
met kaas

kippebrochette

spinazie in
room
puree
vanillepudding

yoghurt

aardappelsla
flan caramel

datum
dag

28/08/2017
maandag

29/08/2017
dinsdag

30/08/2017
woensdag

31/08/2017
donderdag

1/09/2017
vrijdag

2/09/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
bouillonsoep
hespenworst
koekje
gegratineerd
hespenrolletje
met witloof
en kaassaus

chocoladereep
preisoep
salami
chocomousse
kipfilet
pepersaus

* zoet beleg
knolseldersoep
americain
kiwi
hamburger
vleesjussaus

banaan
courgettesoep
tonijnsla
fruit
stoofvlees

ontbijtspek
andijviesoep
vleesbrood
fruityoghurt
visfilet
vissaus

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
flan caramel
ardeens gebraad

gemengde sla
gebakken
aardappelen
milkshake

snijbonen

sla

prei

aardappelen
pannenkoeken

frietjes
roomijs

puree
peer

witte kool
in roomsaus
aardappelen
koekje

middagmaal**

avondmaal**

puree
fruitsla

frisko

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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natuuryoghurt

fijne boontjes
kroketten
appel
3/09/2017
zondag
sandwiches
jonge kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak
Noorse visschotel

sla en tomaten
aardappelsla
roomijs

13. HERSENSPINSELS
Oplossing vorig raadsel:
 Hij heeft nogal een ochtendhumeur! Hij is precies met het
verkeerde been uit bed gestapt.
 Na héél veel oefenen, had ik het uiteindelijk onder de knie.
 Die vrienden zijn twee handen op één buik .
 Ik ken de weg op mijn duimpje .
 Mijn moeder heeft een hart van goud.
 Zij werd op staande voet ontslagen.
 Ik heb er niet op gelet, ik heb het over het hoofd gezien.
 De kinderen keken met open mond naar de poppenkast.
 Zij is door het oog van de naald gekropen.
 Die oplossing lag wel erg voor de hand .
Ook voor deze aanvulzinnen met lichaamsdelen kregen we
meerdere antwoordbladen ingevuld binnen.
Margriet Marmenout – woning 69 mag zich aan iets lekkers
verwachten want zij sleept deze keer de eerste prijs in de
wacht! Proficiat!
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Nieuw raadsel: Uit welke landen komen deze
reissouvenirs? (Afgeven ten laatste op 4 augustus 2017).
Een tajine uit …….

Een kilt uit ……….

Klompen uit ………

Een sombrero uit ……..

Een Alpenhoorn uit …….

Kies uit: Mexico –Nederland –Marokko –Oostenrijk –Schotland
Naam bewoner: ………………………………………kamer: ……..
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