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1. voorwoord
Begin augustus hoorde ik op het VTM
nieuws dat er aan de kust minstens 1.500
rusthuisbedden tekort zouden zijn. Ze
baseerden zich op een studie van
professor gerontologie Christel Geerts
(VUB), die voortging op het aantal 65-plussers. Of mensen na
hun actieve periode aan de kust ook wensen opgenomen te
worden in een rusthuis ver weg van hun oorsprong en familie,
zal nog de vraag blijken?
Een zestal jaar geleden werd op basis van een gelijkaardige
studie ook beslist dat er in onze regio nog een grote nood was
aan bijkomende bedden. Het ene na het andere
woonzorgcentrum werd uit de grond gestampt, of bestaande
centra breiden uit (net zoals wij, in 2014).
Al snel bleek dat de nood aan bedden ruim overschat was, en
ik verneem van mijn collega’s uit de buurt dat ook zij al eens
een bed hebben leeg staan. Een minder goede zaak voor de
woonzorgcentra, aangezien het toch voor wat minder stabiliteit
zorgt, maar een goede evolutie voor de bewoners of kandidaatbewoners van woonzorgcentra: zij kunnen een bewuste keuze
maken uit de diverse woonzorgcentra die de streek rijk is.
Aan ons om aan te tonen dat we die keuze waard zijn.
Met vriendelijke groeten,

Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Het is weer bijna voorbij die mooie zomer…

De natuur heeft zijn volle charme getoond tijdens de zomer. De
vier seizoenen spelen ieder hun rol.
Nu komt de tijd van afbrokkelen, de herfst, in al haar kleuren.
Regen en zon die de bladeren hun mooie typische kleuren
brengen en die nodig zijn om te rotten en af te vallen. Daarna
komt de natuur tot rust.
We genieten van de pracht van wat de natuur ons te bieden
heeft tussen de ritselende bladeren. De vogels geraken nooit
uitgefloten en houden zo de natuur in leven. Ze wachten het
volgende seizoen af.
De Schepper heeft dit alles goed geregeld, mensenhanden
zouden het niet beter doen. Alle lof en dank en alle respect voor
dit wonder van de natuur!
Maria-Louise Thiebaut
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3. DE KLOKKENLUIDER
Vieren in de komende tijd.
Elke dag is er om 11.15u eucharistieviering in de kapel van de
Zusters, zondag om 11.00u. Deze vieringen kun je meevolgen
op TV in de living van jouw woning. Vraag gerust aan iemand
van de verzorgende om hiertoe de TV aan te zetten.
Dinsdag 12 september en dinsdag 10 oktober is er om 11.00u
(dus niet om 11.15u) Maria-viering 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.
We gaan naar Banneux.
Maandag 18 september gaan we met de bus op bedevaart naar
Banneux
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Op bedevaart gaan is steeds weer de weg bewandelen van
ontmoeting. Tijdens de rit naar het heiligdom kunnen we
genieten van de mooie omgeving om ons heen. In de bus delen
de mensen mooie verhalen met elkaar. Verhalen uit het
verleden, verhalen van nu, verhalen omtrent de tijd die ons nog
gegeven is.
Laten we er een mooie dag van maken, samen bidden en
vieren, lekker eten en vooral ook de mensen meedragen uit
onze woning.
Oud worden in de bijbel volgens de evangelist Johannes.
“Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je
gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je
oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel
omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.”
Jong zijn en oud worden is een gegeven van alle tijden. Het
heeft alles met de gewone gang van het leven te maken. Je
hoort het ouderen wel eens zeggen: “Oud worden gaat nog wel,
dat komt vanzelf, maar oud zijn … dat valt niet mee!”. De
meeste mensen zien er tegen op om oud te worden, zelfs om
oud te lijken. Daar wordt dan ook van alles tegen gedaan!
Fitness, make-up, een kleurtje in je haar, een facelift, een
levenselexir enzovoort. Krampachtig proberen oudere mensen
het jong zijn vast te houden. Jong zijn is “in”, oud zijn is “uit”. Zo
voelen veel ouderen zich ook: uit, afgedankt. De jeugd heeft de
toekomst. Ouderen kom je ook maar zelden op de TV tegen,
zeker niet in reclamespots.
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In de bijbel is dat heel anders. Daar is niet de jeugd “vooraan”,
maar de ouderdom! Het is een eer om grijs te worden, want oud
zijn is een zegen van de Heer en het gaat gepaard met wijsheid
en levensvolheid. Vroeger was dat bij ons ook zo. Van ouderen
kon je het handwerk leren. Zij vertelden je de verhalen van
vroeger. Bij ouderen kon je om raad gaan.
Als schone mens ben ik omgord en gebracht naar een plaats
die ik niet zelf gekozen heb: ‘ Floordam’. Maar hier in huis is
‘oud zijn’ geen zwakte, maar kracht ten leven. Onze jarenlange
levenservaring kunnen en mogen we hier delen met elkaar.
Oktobermaand Missiemaand.
Oktober is in de hele katholieke kerk de
actiemaand van Missio. Elk Missio-land
kiest dan een thema en een gastland
uit. Centraal staat natuurlijk altijd de
verkondiging en beleving van het
evangelie. Dit mondt uit in een
wereldwijd netwerk van solidariteit.
Dit jaar is het thema van onze actie:
‘Tegen de stroom in’.
Met de nieuwe campagne gaat Missio bewust tegen de stroom
in. Want weet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron!
Daarom kiezen we ervoor bewust stil te staan, waar de
samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf,
ons geloof en de mensen rondom je. Omdat Missio gelooft in
verbondenheid. In de wereldkerk. Dat vertaalt zich in een
nieuwe visie op ‘missie’. Samen bouwen aan een wereldwijde
kerkgemeenschap, in verbondheid en uitwisseling.
Zuid-Korea is het ideale land om die ‘tegendraadse’ houding
aan te moedigen.
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Zuid-Koreanen weten beter dan wie ook wat het betekent te
leven in een razendsnelle, hoogtechnologische samenleving.
En toch hebben tradities en religies er een plaats. Meer nog,
het christendom groeit er. De dynamiek in de
geloofsgemeenschap draagt daartoe bij. En daar kunnen wij
nog van leren. In verbondenheid met elkaar en lokale
kerkgemeenschappen wereldwijd.
Pralines.
Ook dit jaar kun je pralines kopen. De opbrengst ervan gaat
naar de mensen in het Missieland dat we steunen. Met deze
centen kunnen ze hun eigen toekomst in handen nemen en
verder uitbouwen. Opdat alle mensen een warme thuis mogen
hebben, een gemeenschap van vrienden om hen heen

5 euro per verpakking

Oktobermaand Mariamaand.
In oktober hebben we meer dan anders oog en hart voor
Moeder Maria. Op de eerste plaats was zij mens, zoals wij. Een
mens met dromen en verwachtingen, een mens met pijn en
verdriet, een mens die zoekend en aarzelend in het leven
stond.
De grote God vroeg haar Moeder te zijn van Zijn Zoon Jezus.
Niet evident! Ze voelde Zich hiervoor te klein, te kwetsbaar, te
broos gelovend. En toch zegt ze ‘ja’ aan Gods liefde.
Voor vele mensen is Maria een voorbeeld van geloven.
Geloven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Als we pijn en
lijden ervaren, ontluikt er twijfel en aarzeling. Maar Maria bleef
volhouden, Jezus volgen, haar leven schenken aan Gods
droom van een hemelse tijd op aarde. Ze bleef vertrouwen in
Gods gegeven woord.
8

Laten we tot haar bidden, ons leven in handen leggen. Laten
we haar vragen om ons nabij te blijven en ons te leiden op onze
levensweg.
Maria,
help ons
onszelf te zijn,
onszelf te blijven.
Als we onszelf verliezen
in onmacht en ouderdom,
laat ons dan ervaren
dat Gij er zijt
om ons te leiden
naar Jezus, Uw Zoon.
Hij die ons vertelt
dat het leven
de moeite waard is,
iedere dag opnieuw.
Amen.
September
Het is weer voorbij:
die mooie vakantie.
In huis is dit voelbaar!
Het personeel is opnieuw voltallig,
verhalen worden verteld,
foto’s worden bekeken.
Als bewoner in Floordam
mijmeren we
over de vakanties van lang geleden.
En ja,
ik hoor mooie verhalen
toffe anekdotes.
Nu in september
gaat het leven
opnieuw zijn gewone gang.
9

Laten we er samen
een blije tijd van maken,
gelovend dat iedere dag
dé plaats is
om erbij te zijn,
om te leven,
om ten volle onszelf te zijn.
Heer,
leg Uw zegen
in ons huis,
in ons hart,
in onze gemeenschap.
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4. DE TIJD VAN HET JAAR
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN

September
01
01
02
02
02
02
05
05
05
07
10
11
13
15
18
18
20
20
21
23
24
26
26
29
30
30
30
30

Zr. Ursule De Cat
Huguette Wouters
Blanche Clavie
Cyrille Devarrewaere
Evelyne Van Nuffel
Sylvie Campine
Adelia Van Obberghen
Zr. Mia Costermans
An Rombauts
Zr. Lydwina Van der Smissen
Zr. Rosa Greulinx
Sofie De Mulder
Therese Godts
Eduard Cardinaels
Albertine Deschouwer
Sonja Arnaudts
Marie-Louise Thiebaut
Conny Peeters
Henriette Pirnay
Jette Verstreken
Kathleen Schelkens
Gina Oliverio
Veronique De Pauw
Elfriede Van Oostende
Sylvia De Knop
Zr. Anne Lemmens
Theresia Hermans
Elfi Orolé
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79/03
65/08
63/10
67/07
team 63/65
team 77/79
67/09
77/06
team schoonmaak
79/12
79/09
team 63/65
75B 10
75/15
75B 05
team 75B
67/13
team 75B
69/01
team 75B
team 73/75
63/09
team 67/69
team 63/65
67/06
77/13
dagverzorging
team 77/79

Oktober
01
02
05
06
08
10
12
13
16
18
20
20
21
22
22
22
23
24
26
27
31

Leonie Kemps
Wendy Dendas
Heidi Verstraeten
Greta De Grave
Sabrina Quintelier
Marilyn Van Hoof
Cecile Vandenbossche
Laetitia Van de Velde
Anne De Mey
Yvette Buquet
Mariette Houthuys
Zr. Paula Geeraerts
Danny Luyten
Kathleen Luyten
Nathalie Hendrickx
Saida Ghazouani
Helga Gysen
Jeannine Florquin
Sonja Knaepen
Paula Dedecker
Jorien De Bousser

73/13
team 63/65
team 73/75
team 75B
team 73/75
team nachtwaken
team nachtwaken
team 67/69
team nachtwaken
69/05
75B 06
79/02
team technische dienst
team 75B
team schoonmaak
team nachtwaken
team administratie
75/09
dagverzorging
75B 19
team 77/79
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SPECIALE GEBEURTENISSEN

Geboortes.

Op 01 juli 2017 is Roos geboren. Zij is
het dochtertje van Liezl Selderslaghs,
team 77/79.
Sofia het dochtertje van Robby
Vanhoegaerden, team mobiele equipe
is op 09 juli 2017geboren.
Wij wensen aan de trotse ouders een
dikke proficiat.

Huwelijk.
Op 14 juli 2017 is Nathalie Hendrickx, team schoonmaak, in het
huwelijk getreden. Veel geluk gewenst van ons allen aan het
bruidspaar.
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WELKOM IN FLOORDAM
Wij verwelkomen u binnen de familie Floordam.
Karel Roothans

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 23/01/1930
Woning: 63/05

WELKOM IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM;
Jean Laffut

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 08/08/1946
15

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Theo Vanhoutte

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

Geboren: 26/11/1924
Overleden: 19/07/2017
Zr. Henriette Verheyen
We hebben afscheid moeten
nemen van zuster Henriette.
In mei is ze 100 jaar geworden
waar ze enorm van genoten
heeft. Nu heeft ze gekozen om
naar Onze Lieve Heer te gaan,
zoals ze dit zo mooi kon
zeggen.
Ze heeft ons heel mooie
herinneringen nagelaten en
die gaan we zeker koesteren;
dank u wel hiervoor zuster
Henriette
Geboren: 23/05/1917
Overleden: 03/08/2017
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WIJ NAMEN IN
AFSCHEID VAN

HET

DAGVERZORGINGSCENTRUM

Gust Merckx

Gust,
je kwam al bijna 10 jaar bij
ons, we gaan je missen!

Geboren: 25/10/1936
Overleden: 13/08/2017
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6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten september

Op 5 september starten we de maand
van de gezondheid met onze jaarlijkse
estafette

Op 12 september zingen we nog eens uit
volle borst. We starten om 14.00u in het
dagcentrum.
Op 14 september is er de wellnessnamiddag. We gaan van
start om 13.30u in de cafetaria voor een hand- of voetmassage.
Op 18 september is de jaarlijkse bedevaart gepland naar
Banneux. Vertrek rond 10.00u.

Op 20 september organiseren
we een dierendag. Verdere
informatie volgt nog.

Op 21 september allen op post voor een leuke namiddag met
verschillende gezelschapsspelen. We starten om 14.00u in de
cafetaria.
Op 26 september sluiten we de maand van de gezondheid af
met een dorpstocht; dus allen op post. We vertrekken rond
11.00u
18

September: maand van de gezondheid

Nog even in het kort samengevat de activiteiten die wij voor
jou in petto hebben:
Op dinsdag 05 september: “Estafettedag” van 10.30 uur tot
15.30 uur.

Op donderdag 14 september:
“Welnessnamiddag”.

Op woensdag 20 september:
“Dierendag in Floordam”
van 13.30 uur tot 16.00uur
Op dinsdag 26 september organiseert Floordam “Feest in het
dorp”. We starten om 11.00 uur tot 14.00 uur.
Wie een handje wil toesteken of wil deelnemen 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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Activiteiten oktober

Op 5 oktober steken we de handen uit
de mouwen en maken we een
bloemstukje; dit om 14.00u in de
cafetaria.

Op 10 oktober komen we samen om 14.00u voor een gezellige
koffieklets in de cafetaria.

Op 17 oktober komt er iemand langs
met kledij en krijgen we een
modeshow. Er kan eventueel iets
aangekocht worden. Dit gaat door
om 14.30u in de cafetaria.

Op 24 oktober sluiten we de maand af met het trainen van ons
geheugen om 14.00u in de cafetaria. We hopen jullie allen te
mogen verwelkomen.
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Op 31 oktober van 13.30- 15.30 zetten wij in
Floordam de hele VZW

Waar? In het cafetaria van Floordam
Wanneer? 31/10/2017 van 13.30-15.30u
Wat? Info over Omikron, WZC Floordam, DVC De Melde,
de Assistentiewoningen Aronskelk (met rondleiding in deze
woningen van 15-15.30)

21

7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS

HET WINTERUUR
gaat in op ZONDAG 29 oktober 2017
Om 3 uur ’s nachts wordt het 2 uur

Hoe gaan we dat in orde brengen?
Op ZATERDAGavond 28 oktober bij het slapengaan
zetten we onze klok 1 uur achteruit
Dus als we gaan slapen om 21 uur
zetten we onze klok of wekker op 20 uur
En alles is in orde
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Beste bewoners en familie,
Exact een jaar geleden stapte ik in Floordam binnen om
bewoners te laten kennis maken met een hele zachte massage:
een ontspannende zorgmassage, gericht op mensen met
dementie, kanker, fibromyalgie, …. Ik zag bewoners tot rust
komen onder de zachte aanrakingen, voelde de spanning uit
lichamen verdwijnen en ondervond hoe sommigen weer wat
mee in het ‘nu’ kwamen. Fijne ervaringen!
Op vraag van verschillende bewoners en familieleden, zal Lys
voortaan elke woensdagvoormiddag aanwezig zijn in
Floordam. Wil je nog een plaatsje reserveren, neem dan gauw
contact op. Heb je nog vragen of bedenkingen, maak dan
gerust een afspraak voor een vrijblijvend gesprekje.
Hoe werkt dit?
1. Neem contact op om een afspraak te maken (vrijblijvend
gesprekje of massage). Vertel gerust wat je fijn vindt tijdens
een massage (muziek, licht, focus op bijvoorbeeld het hoofd
of de voeten …).
2. Lys geeft de massage, volgens de afspraak die gemaakt
werd. Lys laat steeds een korte boodschap achter voor de
familieleden zodat ze helemaal mee zijn in het
massageverhaal.
3. Voer de betaling uit via een overschrijving.
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Welke massages zijn mogelijk?
1. Massage van 30 minuten - €30 (zetel of bed): gelaat,
handen, voeten, onderarmen en –benen.
2. Massage van 60 minuten - €60 (bed): gelaat, handen,
voeten, onderarmen en –benen, rug, achterzijde van benen,
hoofd
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Nieuws van de zorgbib

Wist je dat……..
… we in de loop van de maand september een volledig nieuwe
collectie boeken en cd’s van de zorgbib verwachten?! Het
concept blijft nog steeds hetzelfde, maar dus met een volledig
nieuwe lading materiaal. Onze vrijwilligster Gea komt snel langs
met onze bibliotheekkar.
Ben je nog geen gebruiker van onze zorgbib maar wil je graag
wat meer uitleg? Neem gerust contact op met Trees (ergo) of
Ilse (logo).
Veel leesplezier!
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Zomer in woning 77-79 is …
lekkerbekken, ijsjes smullen, BBQ avond, petanque tornooi,
sjoelbakken, terrasje toen in de tuin, workshop cupcakes
maken, zangnamiddag, paëlla avond, frietkot, … kortom teveel
om op te noemen!
26

Een woordje uit de woningen 67 en 69.
Zomermaanden; een extra fijne tijd van het jaar en voor velen
onder ons de jaarlijkse vakantie. Ook hier in onze woningen
hebben we deze maanden kunnen rekenen op jobstudenten om
de zorg mee te ondersteunen. Zo kunnen de collega’s ook
genieten van hun welverdiende vakantie.
Bij ons in de woningen hebben we ook niet stilgezeten.
De Uno, scrabbel en andere gezelschapsspelen werden op tijd
en stond bovengehaald.
Een zangstonde of een plaatje beluisteren met of zonder dansje
konden we ook niet laten liggen.
Ook hebben we kunnen genieten van een heerlijke namiddag.
Lidiya onze woningassistente heeft ons laten zien hoe ze in
haar land koffie maken. Met de nodige attributen slaagde ze
erin om ons een straf potje koffie te serveren. ’s Avonds werd
het avondmaal klaargemaakt op Ethiopische wijze.
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Het was een heerlijke en gezellige namiddag. Zelfs de
aangepaste kledij en muziek zorgde voor veel sfeer.

Het goede weer is altijd een uitgangspunt om een leuke
wandeling te maken. Hier hebben onze bewoners van genoten.

Extra drinken is nodig met deze temperaturen. En wat doet er
meer deugd dan een fris glaasje grenadine of citroensap …..

28

Een diamanten bruiloft in woning 69

Op 27 juli vierden Louisa en Francois hun 60 jarig huwelijk.
Dit konden we niet laten voorbijgaan zonder hierop te klinken.
Samen met de bewoners en enkele bezoekers hebben ze
kunnen genieten van een glaasje bubbels en een hapje, ons
aangeboden door Louisa en Francois. Waarvoor onze dank.
Ook het menu van het avondmaal was aangepast aan de
wensen van ons koppel. Daisy onze woningassistente heeft dit
met grote zorg klaargemaakt. Samen genoten ze van deze
bijzondere dag.
Nogmaals van harte gefeliciteerd en nog veel geluk samen van
al de bewoners en personeel.
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Koffieklets in DVC: Sfeerbeelden

30

8. DE NATUURGIDS
Vergeten groenten
maar nu terug van weggeweest

Achter de hoge kasteel- en kloostermuren werden ze nog
steeds gekweekt en door de kasteelbewoners en kloosterlingen
met smaak gegeten; deze vergeten groenten.
Koolrabi, pastinaak, snijbiet of warmoes, rammenas zijn nu
terug verkrijgbaar op elke boerenmarkt, in de zelfoogst tuin; ook
in de groentewinkel en in de supermarkt kan je ze kopen.
Ze stellen zich even aan u voor:
Ik ben de koolrabi; ik ben
afkomstig uit Noord-Europa en
behoor tot de teeltvormen van
de kool, maar mijn knol die je
als groente eet, is een
verdikking van de stengel en
groeit dus bovengronds. Ik ben
een zomergroente; ben ofwel
wit, lichtgrijs of paars. Je kan
me koken, stomen maar rauw
ben ik ook lekker; beroemde
koks verwerken me ook in
stoofpotjes en overschotels. Ik
ben supergezond, heb weinig
caloriën
en
veel
vezels,
vitamine C en calcium.
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Ik ben de pastinaak; ik ben
familie van de wortel en ik
word ook witte peen genoemd.
Ik ben een wintergroente, heb
een pittige smaak; zeker na de
eerste vorstperiode. Ik voel
met goed in de soep, in de
lekkere hutsenpot en lekker
warm in een overschotel.
Ik ben de grote vriend van
diabetici; ben ook rijk aan
mineralen en koolhydraten.

Ik ben de snijbiet of warmoes; ik
ben een broertje van onze
suikerbiet, van de voederbiet en
de lekkere rode biet, maar van mij
eet je het blad en de stengel. Ik
ben heel kleurrijk en bekoor je
van de maand mei tot in oktober.
Je kan mij gemakkelijk telen; je
eet met het best vers want na een
tijdje
verliezen
mijn
mooie
stengels
hun
kracht.
In
groentetaarten,
curry’s
en
lasagnes ben ik gegeerd, maar
stomen en wokken sta ik graag
toe. Ik ben rijk aan vitamine C en
ijzer. Let op: door mijn hoge
nitratengehalte zoals bij spinazie,
mag je mij niet terug opwarmen
(Een goede raad van tante Kaat).
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Ik ben de rammenas; ik ben familie
van de radijs en pronk in de zomer
in heldere kleuren, maar in de winter
ben ik zwart.
Eet mij met mate, want in te grote
hoeveelheden kan je maag prikkelen
(een vriendelijk maar nuttig weetje).
Rauw, gestoofd, gekookt of in de
wok; mijn frisse, pittige smaak zal je
zeker bekoren.
Ik bezorg je een grote portie
vitamine C, kalium, magnesium, ijzer
en calcium.

Samen wensen we je, beste lezer van het Huisklokje, een
smakkelijke kennismaking met ons.

De vergeten groenten van weleer
en
uw natuurgids
Lea
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9. HET VERHAAL VAN MIJN
LEVEN
Omdat al onze bewoners en bezoekers al vele jaren achter zich
hebben vol dagelijkse en/of bijzondere gebeurtenissen, laten
we in elk Huisklokje iemand aan het woord om een deel van dit
rijk gevulde leven met jullie te delen.
Deze keer is het woord aan Jeanne Vander Mercken van
woning 65.
Veel leesplezier!
__________________________________________________
Ik ben geboren op 24 maart 1928 bij ons thuis in Zemst. Enkele
jaren na mij kwam er nog een zusje bij maar helaas is ze op
zeer jonge leeftijd overleden, vermoedelijk aan een
voedselvergiftiging. Jammer genoeg kan ik me noch van haar,
noch van het voorval niet veel meer herinneren.
Ik ging naar school in Zemst-Laar, dat was zo’n half uurtje
stappen van bij ons thuis. We wandelden altijd samen met een
paar kinderen en dit was best een leuke wandeling, op een
bepaald stukje na waar we ons niet zo veilig voelden en altijd
snel door stapten. Ik ging heel graag naar school en deed alle
vakken graag.
Vanaf mijn veertiende begon ik met avondschool in Mechelen
om te leren naaien. Na deze opleiding mocht ik bij vrienden van
mijn ouders in Brussel gaan wonen en mee naaien voor een
winkel in de Nieuwstraat.
In die tijd leerde ik ook mijn man kennen op een dansavond in
Zemst-Laar. Hij was enkele jaren ouder dan ik en had er net
zijn legerdienst opzitten. Drie jaar later zijn we getrouwd, op 27
september 1949, een stralende dag.
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Ik herinner me nog dat we tot laat buiten stonden te dansen!
Mijn man en ik hadden gebouwd in Zemst en ik naaide dan
thuis voor een winkel in Antwerpen, vooral maatwerk. Mijn man
werkte ergens als mecanicien.
In 1958 begonnen we samen onze eigen garage met
benzinestation. Ik deed de boekhouding en de bediening van
de pomp, gecombineerd met de opvoeding van onze twee
kinderen. Het was heel leuk werken daar tot ik op
zevenenveertigjarige leeftijd te kampen kreeg met ernstige
gezondheidsproblemen waardoor ik niet meer kon werken, tot
mijn grote spijt. Ondanks de dagelijkse pijn heb ik dan wel nog
met veel plezier voor mijn kleinkinderen kunnen zorgen.
Twaalf jaar geleden is mijn echtgenoot heel plots overleden,
een hersenbloeding werd hem fataal. Ik bleef vrij actief en was
regelmatig onderweg met mijn auto, mijn vrijheid. Twee jaar
geleden echter heb ik zelf de beslissing genomen om niet meer
zelf te rijden, dit was zeer emotioneel maar het was een goeie
beslissing.
De laatste jaren thuis ging ik naar een dagcentrum. Helaas
kwam ik daar vorig jaar ten val en brak mijn heup met als
gevolg dat ik niet meer thuis kon blijven wonen. Ik verhuisde
naar Floordam. Het valt me nog steeds zwaar dat ik niet meer
thuis kan wonen maar ik maak er hier het beste van. Ik help bij
het voorbereidend werk voor de keuken en doe regelmatig mee
aan activiteiten. Ik moet kunnen bezig zijn.
Jeanne Vander Mercken
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10. vrijwilliger in de kijker
Hallo, ik ben Lotte Vankeerberghen en ik ben 15 jaar.
Deze zomer ben ik, net zoals vorige zomer ,gespreid over de
vakantie, een aantal dagen komen wandelen met enkele
bezoekers van het dagcentrum De Melde.
Dat is voor mij een manier om buiten te zijn en ondertussen doe
ik enkele bezoekers van het dagcentrum het plezier om buiten
te komen en een stukje van Melsbroek te zien. Jan was steeds
een vaste kandidaat om mee te gaan. Meestal was het goed
weer en lukte het om een wandeling te maken. Die ene keer dat
het regende, hebben we met de kaarten gespeeld. We gingen
ook een keer samen winkelen.
Wandelende groetjes, Lotte
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11. SPORTNIEUWS
VOETBAL INTERNATIONAAL

- De twaalfde editie van het Europees
kampioenschap
voetbal
voor
vrouwen vond plaats in Nederland.
Onze Belgische vrouwen, de “Red
Flames”, hebben zich niet kunnen
plaatsen voor de finalerondes. Hun
EK-opener
tegen
Denemarken
verloren ze met 1-0, ze wonnen met 0-2 van Noorwegen om
vervolgens met 1-2 te verliezen van Nederland dat later met 42 de finale won tegen Denemarken.

VOETBAL NATIONAAL

- Op vrijdag, 28/07, is onze nationale voetbalcompetitie terug
begonnen. Club-Brugge en Charleroi zijn er het best aan
begonnen en leiden na 4 matchen met het maximum van de
punten. Anderlecht en Standard verloren al twee wedstrijden,
Gent kon nog niet winnen en staat voorlaatste met één puntje.
De revelatie van vorig seizoen, KV Oostende, startte
erbarmelijk slecht en staat laatste met 0 punten.
WIELRENNEN
-

Oliver Naesen is de
nieuwe
Belgische
kampioen wielrennen. In
een sprint van een
elitegroepje was de 26jarige renner van AG2R
maar nipt sneller dan
Sep Vanmarcke. Jasper
Stuyven moest vrede
nemen met het brons. Jen Keukeleire en een indrukwekkende
Nathan Van Hooydonck maakten de top vijf compleet.
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-

De Ronde van Frankrijk
winnen zonder ritwinst: het
is mogelijk. Chris Froome
heeft
de
Ronde
van
Frankrijk voor de vierde
keer gewonnen. Hij komt
hiermee in de galerij der
groten.
Enkel
Jacques
Anquetil, Eddy Merckx,
Bernard Hinault en Miguel Induráin deden beter met vijf
Tourzeges. Rigoberto Urán werd tweede, Romain Bardet
derde. Onze Belgen behaalde geen enkele ritzege.

TENNIS
-

Wimbledon: Roger Federer heeft voor de achtste keer
Wimbledon gewonnen. In de finale
was de 35-jarige Zwitser duidelijk
te sterk voor Marin Ciric, die in de
tweede set zelfs in tranen
uitbarstte. Federer verloor geen set
in dit tornooi en heeft nu één
Wimbledon-titel meer dan Pete
Sampras. Hij verstevigde zijn
grandslamrecord met een 19de titel.

ATLETIEK

-Nafi Thiam heeft geschiedenis
geschreven in Londen. Ze
veroverde het goud in de
zevenkamp op het WK
atletiek in Londen. In het
hoogspringen,
het
kogelstoten
en
het
verspringen was ze telkens de beste. In de 800 m, de laatste
discipline, werd onze landgenote nooit meer bedreigd. Het is
de allereerste keer in de geschiedenis dat een Belg de
wereldtitel verovert in de atletiek.
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BASKETBAL

-

Onze “Belgian Cats”
sluiten sprookjesachtig EK
af met een bronzen
medaille. De Belgische
vrouwen
hebben
geschiedenis geschreven
op het EK basketbal.
Griekenland werd in de
“kleine finale” in de vernieling gespeeld, goed voor de
bronzen medaille. Het is de eerste medaille voor de Belgian
Cats op een groot toernooi. Ze verloren op dit EK alleen de
finale van Spanje, dat nadien het goud won.
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12. MENU’S VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER
EN OKTOBER
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

3/09/2017
zondag

ontbijt**

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

chocoladereep
preisoep
salami
chocomousse
kipfilet
pepersaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
milkshake

* zoet beleg
knolseldersoep
americain
kiwi
hamburger
vleesjussaus
snijbonen

banaan
courgettesoep
tonijnsla
fruit
stoofvlees

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
flan caramel
ardeens gebraad

sandwiches
jonge kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak
Noorse visschotel

sla

ontbijtspek
andijviesoep
vleesbrood
fruityoghurt
visfilet
vissaus
prei

aardappelen
pannenkoeken

frietjes
roomijs

puree
peer

4/09/2017
maandag
* zoet beleg
groentensoep
vleesbrood
frisko
chipolatta
vleesjussaus

5/09/2017
dinsdag
banaan
bloemkoolsoep
americain
vers fruit
kipburger
appelmoes

6/09/2017
woensdag
chocoladereep
tomatensoep
smeerkaas
koekje
schnitzel

7/09/2017
donderdag
ontbijtspek
wortelsoep
vleessla
appel
gyros

8/09/2017
vrijdag
* zoet beleg
pompoensoep
abdijkaas
roomijs
zalm
vissaus

andijvie
in roomsaus
koekje

gebakken
aardappelen
yoghurt

erwten en
wortelen
aardappelen
vanillepudding

gemengde sla
frietjes
chocomousse

spinaziestoemp

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**
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kiwi

witte kool
in roomsaus
aardappelen
koekje

sla en tomaten
aardappelsla
roomijs

9/09/2017
10/09/2017
zaterdag
zondag
* zoet beleg
chocoladekoekjes
groene seldersoep
courgettesoep
eiersla
salami
yoghurt
gebak
kalkoen
konijn
met pruimen
bloemkool
puree
rijstpap

kroketten
cornetto

datum
dag

11/09/2017
maandag

12/09/2017
dinsdag

13/09/2017
woensdag

14/09/2017
donderdag

15/09/2017
vrijdag

16/09/2017
zaterdag

17/09/2017
zondag

ontbijt**

chocoladereep
komkommersoep
geperste kop
vers fruit
chipolatta
bloemkool
roomsaus
aardappelen
roomijs

* zoet beleg
seldersoep
jonge kaas
wafel
vleesbrood
bonen in
tomatensaus
puree
yoghurt

hesp
groentesoep
platte kaas
vers fruit
kippenborst
erwten en
wortelen
aardappelen
koekje

* zoet beleg
bouillonsoep
salami
chocomousse
stoofvlees
sla
frietjes
rijstpap

smeerkaas
pompoensoep
kip curry
fruityoghurt
visfilet
pastasalade
met fijne groente
puree
pannenkoeken

* zoet beleg
tomatensoep
hesp
smoothie
witte pensen
appelmoes
gebakken
aardappelen
vanillepudding

sandwiches
met brie
brunoise
crèmepaté
gebak
koude schotel
met vis
gemengde sla
aardappelsla
flan caramel

18/09/2017
maandag
* zoet beleg
courgettesoep
jonge kaas
yoghurt
hamburger
vleesjussaus

19/09/2017
dinsdag
banaan
groentensoep
salami
fruit op sap
wienerschnitzel

20/09/2017
woensdag
platte kaas
wortelsoep
kipsalade
peer
koude schotel
met asperges
en hesp

21/09/2017
donderdag
*zoet beleg
tomatensoep
hespenworst
milkshake
steak

22/09/2017
vrijdag
*zoet beleg
knolseldersoep
crèmepaté
carré confituur
visfilet

23/09/2017
zaterdag
*zoet beleg
kippesoep
brie
chocomousse
ardeens gebraad

koude
aardappelen
roomijs

slaatje
frietjes
koekje

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

gestoofde
wortelen
aardappelen
koekje

boontjes
puree
yoghurt
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prei in roomsaus
puree
appel

gestoofd

24/09/2017
zondag
suikerbrood
preisoep
eiersla
gebak
kippenborst
op
grootmoeders

witloof
aardappelen
rijstpap

wijze
kroketten
vanille pudding

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

25/09/2017
maandag
platte kaas
wortelsoep
salami
chocoladewafel
kaasburger

26/09/2017
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
vleesbrood
vers fruit
varkensescalope

27/09/2017
woensdag
banaan
seldersoep
kaas
yoghurt
worst

gegratineerde
bloemkool
puree
rijstpap

spinazie in room

schorseneren

aardappelen
pannenkoeken

aardappelen
flan caramel

frietjes
milkshake

2/10/2017
maandag
* zoet beleg
brunoise
kippenwit
fruit op sap
braadworst
vleesjussaus

3/10/2017
dinsdag
spiegelei
pompoensoep
jonge kaas
yoghurt
goulasch van
varkensvlees

4/10/2017
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp
vers fruit
cordon bleu
van kip

bloemkool
aardappelen
koekje

gebakken
aardappelen
rijstpap

28/09/2017
donderdag
chaocoladereep
minestronesoep
kip curry
fruit op sap
kipfilet met
provençaalse
saus

29/09/2017
vrijdag
* zoet beleg
andijviesoep
kruidenkaas
sinaasappel
tongrolletje

30/09/2017
zaterdag
peperkoek
bouillonsoep
kaas
chocomousse
moussaka

1/10/2017
zondag
rozijnenbrood
cougettesoep
hesp
gebak
Konijn
met pruimen

preistoemp
kroketten
vanillepudding

roomijs

fruityoghurt

5/10/2017
donderdag
banaan
vissoep
kip curry
milkshake
steak
pepersaus

6/10/2017
vrijdag
chocoladereep
bloemkoolsoep
salami
koekje
vispannetje

7/10/2017
zaterdag
* zoet beleg
komkommersoep
abdijkaas
chocomousse
chipolatta

rode kool
aardappelen

sla
frietjes

venkel
puree

erwten en
wortelen
aardappelen

tomaten)
kroketten

roomijs

chocomousse

cornetto

vanillepudding

yoghurt
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8/10/2017
zondag
croissant
seldersoep
tonijnsla
gebak
kip marengo
(champignons en

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

9/10/2017
maandag
platte kaas
tomatensoep
brie
vers fruit
ballekes
met krieken

10/10/2017
dinsdag
* zoet beleg
aspergesoep
américain
wafel
kippenborst

11/10/2017
woensdag
banaan
pompoensoep
preskop
fruityoghurt
worst

12/10/2017
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
vleesbrood
chocomousse
kipbrochetten
champignonsaus

13/10/2017
vrijdag
* zoet beleg
kippensoep
salami
milkshake
visfilet

bloemkool
avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

gebakken
aardappelen
yoghurt

wortelpuree

in witte saus
aardappelen

gemengde sla
frietjes

flan caramel

rijstpap

frisko

16/10/2017
maandag
platte kaas
tomatensoep
geperste kop
vers fruit
varkensescalope

17/10/2017
dinsdag
spiegelei
knolseldersoep
kaas
wafel
hamburger

19/10/2017
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
vleesbrood
chocomousse
stoofvlees
sla

boontjes
aardappelen
yoghurt

rode kool
aardappelen
flan caramel

18/10/2017
woensdag
banaan
bloemkoolsoep
zwarte woud ham
milkshake
witte en zwarte
pensen
appelmoes
puree
rijstpap

frietjes
frisko
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14/10/2017
zaterdag
* zoet beleg
minestrone
hesp
koekje
gegratineerd
macaroni
met

15/10/2017
zondag
suikerbrood
wortelsoep
paté
gebak
kalkoenrollade
vleesjussaus

kaas en hesp
puree
van sla
vanillepudding

erwten en
wortelen
aardappelen

fruityoghurt

appel

20/10/2017
vrijdag
* zoet beleg
pompoensoep
kip curry
fruityoghurt
vis

21/10/2017
zaterdag
* zoet beleg
courgettesoep
smeerpaté
koekje
moussaka

22/10/2017
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep
hesp
gebak
steak

fruityoghurt

slaatje
frietjes
vers fruit

spinazie
puree
vanillepudding

datum
dag

23/10/2017
maandag

24/10/2017
dinsdag

25/10/2017
woensdag

26/10/2017
donderdag

27/10/2017
vrijdag

28/10/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg

chocoladereep

* zoet beleg

banaan

smeerkaas

* zoet beleg

29/10/2017
zondag
sandwiches met
kaas

rapensoep

groentesoep

knolseldersoep

preisoep

minestrone

aardappelsoep

pompoensoep

hespenworst

tonijnsla

kip curry

abdijkaas

salami

krabsla

kippenwit

koekje
gegratineerd
hespen-

chocomousse

milkshake

kiwi

fruityoghurt

flan caramel

gebak

kipfilet

hamburger

ballekes in

visfilet

américain

ardeens gebraad

rolletje met witloof

pepersaus

vleesjussaus

tomatensaus

vissaus

en kaassaus

gemengde sla

snijbonen

sla en tomaten

witte kool in

middagmaal**

avondmaal**

prei

gebakken

roomsaus

puree

aardappelen

aardappelen

frietjes

puree

kroketten

puree

fruitsla

vanillepudding

pannenkoeken

roomijs

peer

koekje

yoghurt

datum

30/10/2017

31/10/2017

1/11/2017

2/11/2017

3/11/2017

4/11/2017

5/11/2017

dag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

ontbijt**

* zoet beleg

ontbijtspek

platte kaas

* zoet beleg

smeerkaas

* zoet beleg

rozijnenbrood

witloofsoep

ajuinsoep met

courgettesoep

groetensoep

preisoep

wortelsoep

knolseldersoep

gemalen kaas
middagmaal**

avondmaal**

abdijkaas

hesp

philadelphia

tonijnsla

salami

hespenworst

kruidenkaas

vers fruit

chocoladereep

fruityoghurt

flan caramel

koekje

chocomousse

gebak

kaasburgers

kipfilet met

pensen

stoofvlees op

visfilet

hamburger

orloffgebraad
gestoofde
boontjes

gestoofd witloof

met spekjes

aardappelen

kroketten

fruityoghurt

roomijs

vleesjussaus

currysaus

bloemkool

tagliatelli en

appelmoes

vlaamse wijze

in roomsaus

wokgroentjes

puree

frietjes

koekje

pannenkoeken

banaan

fruit

vissausje
spinaziestoemp

* 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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vanillepudding

13. om in te kleuren
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14. HERSENSPINSELS
Deze keer is de winnaar Jeanine Cecat uit W63 die een
lekkere prijs in onvangst mag nemen.
Jeanine kon vertellen dat:
-de tajine uit Marokko kwam
-de kilt uit Schotland,
-de klompen uit Nederland,
-de sombrero uit Mexico
-en de Alpenhoorn uit Oostenrijk.

Er waren natuurlijk nog vele andere bewoners die geprobeerd
hebben om een juist antwoord te geven. Dat is hun ook gelukt
maar Jeanine heeft het geluk dat de onschuldige hand haar
blad uitgetrokken heeft. Proficiat!
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NIEUW RAADSEL : JUIST OF FOUT: omcirkel wat past
Naar aanleiding van de dierendag in Floordam op 20
september’17 en werelddierendag op 4 oktober leg ik
jullie volgende dierenvragen voor:
Alleen vrouwelijke muggen steken

juist/fout

Een varken kan niet naar de lucht kijken

juist/fout

Een giraf heeft evenveel nekwervels als de mens

juist/fout

Een slak kan 3 jaar slapen zonder te eten

juist/fout

Een dolfijn slaapt met één oog open

juist/fout

Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken

juist/fout

Een ijsbeer is linkspotig

juist/fout

Een olifant kan niet springen

juist/fout

Naam bewoner: …………………………………

kamer: …..

Graag invullen voor 6 oktober 2017 en afgeven bij Trees of Ilse
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NODIGT UIT:
DINSDAG 26 SEPTEMBER ‘17
FEEST IN HET DORP
WANDELING met PICKNICK
voor bewoners, familie, medewerkers van Floordam EN
dorpsgenoten

11u start wandeling in Floordam
12u gratis picknick, dessert en
animatie voor iedereen
op het Chiropleintje
(Bij

-weer : picknick in de Parochiezaal)

Inschrijven via
dagverzorging@floordam.be of
02/752.91.36 voor 04/09/’17
Met dank aan: Bakkerij Thyssen, apotheek Antverpia, bouwonderneming
Lead bvba, verzekeringen Swings, drank- en zuivelcentrale Uylenbroek,
Groenten en Fruit Ann en Eric.
Ons Huisklokje
Huisblad van het woonzorgcentrum
Floordam
VZW Goddelijke Voorzienigheid
1820 Melsbroek – Vanheylenstraat 71
Jaargang 2017 nr. 5 september – oktober
Uitsluitend voor intern gebruik
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