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Inne,

1. voorwoord
Ook de Pano reportage gezien over de
commerciële
woonzorgcentra?
Dan
verwacht u waarschijnlijk dat ik dit met twee
handen ga aangrijpen om nog wat meer
kritiek te geven op dit deel van onze sector
dat alleen uit is op snel winstbejag, dat ik
nog meer voorbeelden zou geven van slechte zorg of me zou
afzetten en stellen dat we het zo veel beter doen…
Het ligt echter niet in mijn aard om misbruik te maken van een
situatie, iedereen ziet wat hij ziet. Wat ik aan de reportage
goed vond? Het is nu wel heel duidelijk dat reclame en realiteit
ver uit mekaar liggen en dat de enige manier om 10 % winst te
maken, is door 10% te besparen op de personeelskost…
Een goede raad: een laatste woonplaats voor een geliefde kies
je niet op basis van reclame op radio of tv, maar door ter
plaatse te gaan kijken, neem je tijd en stel de juiste vragen,
wees kritisch (ook als je je bij ons aanmeldt).
U zag ook in de reportage dat voeding een wezenlijk deel
uitmaakt van het dagelijks leven in een woonzorgcentrum. We
wensen hier de nodige aandacht voor te houden, en hebben
dus besloten om een aanbesteding uit te schrijven voor de
levering van onze voeding: vanaf 1 december hebben we
mogelijk een nieuwe leverancier en daarom zal u in dit
Huisklokje ook nog geen menu aantreffen vanaf die datum;
misschien moeten/mogen we de menu aanpassen aan het
assortiment van de leverancier…. Afwachten en ….
Kritisch blijven…
Patrick Meers
Algemeen directeur
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE
Seizoenendans

Zomerkleren worden stilaan opgeborgen en wachten de
volgende zomerse dagen weer af. Met september heeft de
herfst volop haar intrede gedaan. Bladeren ontkleuren, vallen af
en vormen een kleurrijk tapijt dat schittert onder de zon. De
meeste bomen en struiken raken in een winterslaap.
In vroegere tijden was het de gewoonte wollen winterkleren
tijdens de zomer met mottenballen te beschermen tegen
ongedierte dat de stoffen aanvreet. Met Allerheiligen deed de
geur van mottenballen zijn intrede, hun scherp kamferen geur
was vooral te merken tijdens kerkelijke plechtigheden, wanneer
de wollen mantels werden gedragen.
Jonge mensen kennen dit fenomeen niet meer. De huidige
stoffen zijn meestal kunststoffen, dit lust het ongedierte niet en
dus zijn er geen mottenballen nodig.
Eenmaal Allerheiligen voorbij komen de echte winterdagen met
Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en ook stilaan de nieuwe hoop
op de komende lente.
De seizoenen hebben hun
beurt gehad. Nieuwjaar kan
herbeginnen met betere tijden.
Dit herhaald zich elk jaar,
de natuur krijgt haar deel
en moet haar rol spelen.
Marie-Louise Thiebaut
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3. DE KLOKKENLUIDER
Vieringen de komende tijd.
Vanaf heden is de eucharistieviering niet meer om 11.15 uur
maar om 11.00 uur.
Elke zaterdag is de eucharistieviering om 14.30 uur in de kapel.
Donderdag 02 november vieren
cafetaria Allerheiligen/Allerzielen.

we om 14.00 uur in de

Dinsdag 14 november en 12 december is er om 11.00 uur
Maria-viering in de kapel van de Zusters.

Sint Hubertus.

Naar aanleiding van het feest van de
heilige Hubertus op 03 november is er
zondag broodwijding in de viering. Na
de viering brengen we gewijd brood
naar elke woning. Mensen die er
wensen van te eten, krijgen hiertoe de
kans.
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Allerheiligen.
God ja,
ze staan in elke kerk,
heiligenbeelden,
soms centraal,
soms verborgen achter een hoekje,
sommigen met bloem en kaarsje,
anderen gesierd met een spinnenweb.
Ooit eens warme mensen,
ooit eens hartelijke mensen,
die Jezus tot leven brachten,
doorheen hun liefde en zorg,
door met hun ganse bestaan.
Blijde boodschap te zijn,
nu zo versteend,
geplaatst hoog boven de mensen uit.
Allerheiligen,
alle heiligen ons voorgegaan,
zo zingt een kerklied.
Elk met hun verhaal,
elk met hun begeestering,
elk
met
hun
zekerheden
en
worstelingen,
elk met hun vreugden en verdrieten.
De heiligen vieren,
de heiligen gedenken,
is bevestigen
zelf een heilige te willen zijn,
een mens met een warm hart,
een mens met goed nieuws,
een mens die mensen mens laat zijn en worden,
naasten zonder grenzen.
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God ja,
Geef ons heiligen vandaag,
bruggenbouwers,
troosters, bemoedigers,
mensen die doen hopen, geloven en beminnen.
Dank.
Amen.
(©cp)
Allerzielen.
Een beeldspraak,
mooie woorden,
troostende woorden:
ze zijn een hart onder de riem,
maar ze brengen mijn geliefden
niet terug.
Leegte en gemis,
doen me soms
zo kil worden van binnen,
tranend naar een moment
van samen zijn.
Mijmerend bij de zerk,
een naam, een jaartal,
een foto, een blomme:
ik vergeet je niet.
Herinneringen wellen op,
een traan laat ze rollen,
een staren door de kale bomen heen
doet me kijken voorbij het geziene,
een babbel met mensen tussen de zerken
doet me beseffen:
alle mensen, alle zielen,
zijn gedreven en gedragen
op het ritme van tijd,
op weg naar eeuwigheid.
7

‘Laat je hart niet verontrust worden.
Jij gelooft in God,
gelooft ook in Mij’,
fluistert Jezus me toe.
God ja,
het zal wel zo zijn.
Amen.
(©cp)
Kerkhof.
Het urneveld,
de strooiweide,
ontelbare graven naast elkaar ge-ordend:
Sommige reeds vele jaren,
in weer en wind gelegen,
anderen met nieuwe marmer getooid,
in tranen beweend.
Altijd
een mens,
iemands kind,
familie of vriend.
Ooit eens,
lang geleden,
of pas volbracht,
naam en jaartal,
maakt enig en uniek,
kwetsbare mens,
ooit onderweg
in het landschap der mensen,
nu zo stille gelegen.
Soms zo verlaten,
soms zo bezocht,
met een chrysanteblomme verzorgd.
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In de herfst van deze tijd,
de natuur zo kille dood en verlaten kaal,
is het kerkhof
een bloemenpracht
en met al deze kleuren
nabijheid en herleven
van wie was,
is en zal zijn,
voorbij tijd en eeuwigheid,
broos geloof
in een leven
dat sterker is dan de dood.
(©capoenpiet)
Adventstijd.
Elk jaar opnieuw beleven we
vier weken adventstijd vóór het
geboortefeest van Jezus. De
advent is een tijd om hoopvol
te wachten en te verwachten.
We staan op, uit wat voorbij is,
om de handen in elkaar te
slaan en ‘nieuw leven’, een
nieuwe toekomst alle kansen
te geven.
Leer me dankbaar zijn
om wat voorbij is,
een mooie tijd
in mijn straat,
in mijn huis,
één met de buren.
Leer me dankbaar zijn
om elke dag dat ik mag ontwaken
om er samen met velen
iets van te maken.
9

Leer me dankbaar
loslaten wat geweest is
om iets nieuws te laten groeien,
een nieuwe toekomst,
één met Hem die naar ons toekomt,
Hij die mens wil zijn met ons,
weerloos kribbekind,
Jezus is zijn naam.
Welzijnszorg.
Elk jaar opnieuw is de adventstijd gekoppeld aan de Actie
Welzijnszorg. We blijven niet zomaar staren naar de hemel.
Doorheen onze liefde en zorg om het welzijn van de kwetsbare
mens willen we Jezus laten geboren worden.
Dit jaar is de slogan: ‘1 op 7 haalt de meet niet’
Vandaag halen 1.700.000 Belgen de meet niet. Hun inkomen is
te klein. Deze maand. Volgende maand. Hoe hard ze ook hun
best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te
rijden. Hij heeft teveel mankementen net zoals ons
armoedebeleid.
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Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de meet niet’ wil Samen
Tegen Armoede werk maken van een leefbaar inkomen voor
iedereen. Door mensen een veel te traag inkomen te geven of
hen tot veel te hoge vaste kosten te dwingen, stijgt de armoede.
Een leefbaar inkomen geeft mensen de kans om de toekomst
te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te
ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze
stellen telkens opnieuw vast dat er op het einde van hun budget
nog een maand over is. De maanden inkorten, kunnen we niet.
Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze
samenleving wel. We moeten allemaal de meet kunnen halen.
Kersttijd.
Wat is liefde anders
dan het leven delen van mensen,
vol zorg en kommer
om het welzijn van allen.
Wat is liefde anders
dan je hart geven
aan de mens naast je
om elkanders naaste te worden,
bondgenoten,
tochtgenoten,
huisgenoten,
Wat is liefde anders
dan je hart vormen
tot kribbe van geboorte,
een nieuw begin,
een nieuw leven,
een nieuwe morgen
uit donkere nacht vandaan.
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Wat is liefde anders
dan het kind in je hart doen leven
en met ons
Jezus laten geboren worden
in deze wereldtijd
omdat Hij met ons
kan groot worden
in liefde, hoop en geloof,
God en mens verweven,
hemel en aarde vervlochten.

Op zondag 24 december vieren we om 14.00 uur de geboorte
van Jezus tijdens de kerstviering. Van harte welkom!
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4. DE TIJD VAN HET JAAR
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Duizend kilo bladeren op een hoop
Zakken vol met wind
Ja, m’n kind
‘k weet niet of jij dat aardig vindt
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Paddenstoelen, honderd op een hoop
‘k zet ze voor je neer
Heus meneer
Dat doe ik alle jaren weer
Herfst, herfst, wat heb je te koop
Dikke grijze wolken op een hoop
Alles in de stad
Gooi ik nat
Koop je van mij zo’n regenbad?
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
November
8
10
11
11
11
12
13
14
15
15
16
16
19
20
21
22
22
24
27
27
28

Christel Schoevaerts
Camiel Croon
Antoinette Fierens
Nina Verboomen
Rudy Steurs
Gerardine Matthijs
Maria Matthijs
Johan Veys
Robert Bernaerd
Emily Vanhove
Zr. Ludwyna Adams
Eliane Lahaye
Louis Vandermeulen
Mirèse Van Veldhoven
Maria Herremans
Celina Peeters
Georges Kumps
Annette Engelen
Paulina Vanden Mosselaer
Trees Bogaerts
Corinne Banckaert
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Team 63/65
Dagverzorging
75B 08
Team 77/79
Team technische dienst
67/03
63/07
75/04
73/10
Team 73/75
79/11
63/08
73/01
Team sociale dienst
Dagverzorging
77/03
75B 22
Team nachtwaken
75B 03
Team therapeuten
Team 67/69

December
01
02
02
08
08
09
11
11
12
13
14
15
15
15
18
19
19
20
20
22
24
25
25
26
27
29
31

Linda Lenseclaes
Maria Vannerem
Zr. Marie-Jeanne Caluwaerts
Suzanne Schoonjans
Patrick Meers
Stephanie Alewaters
Angelina Verbruggen
Christel Vandenplas
Agnes Verwilghen
Kathleen Robberechts
Zr. Maria Van Deuren
Juliaan Suber
Emma Van Malderen
Melissa De Greef
Simone Van Asbroeck
Myriam Verheyden
Francine Verhaegen
Cindy Matthijs
Tina Van Moeseke
Georgette De Smet
Jeannine Verboomen
Maria Gorissen
Jozina Smilde
Maria De Greef
Emile Verhasselt
Mariette Verbesselt
Anna Fatermans
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Team nachtwaken
69/12
79/06
69/06
Algemeen directeur
65/04
Dagverzorging
Team 67/69
Team 77/79
Team 67/69
67/08
63/14
73/11
Team 73/75
69/03
Team 73/75
Team 67/69
Team 75B
Team 75B
75B 27
75B 18
77/02
73/03
69/14
69/04
Dagverzorging
65/11

SPECIALE GEBEURTENISSEN

Geboortes.
Hasnae Meziane, team 75B, is
bevallen van een dochtertje met
de naam Malak.
Feline,
is
het
tweede
kleindochterje van Marina Lesage,
team dagverzorging en het
metekindje van Evi Verboomen,
team catering en sociale dienst.

Pensioen.

Op 1 november ging Rita Brusselmans,
team 73/75 met pensioen.
Mirèse Van Veldhoven, team sociale
dienst, gaat op 1 december met pensioen.
Wij wensen beide collega’s te danken
voor de vele jaren van inzet en
betrokkenheid naar onze bewoners toe.
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WELKOM IN FLOORDAM
De Cock Rosalie

Woonplaats: Peutie
Geboren: 19/04/1926
Woning: 75B 09

Zr. Nadinne Stuyck

Woonplaats: Scherpenheuvel
Geboren: 11/01/1935
Woning: 77/11

Clementina Vranckx

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 14/06/1930
Woning: 77/07
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Louisa Deyns

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 19/08/1937
Woning: 63/01

Jacqueline Verschueren

Woonplaats: Weerde
Geboren: 08/06/1932
Woning: 67/04

Christiane De Coster

Nelly Esseldeurs

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 27/10/1938
Woning: 65/01
Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 04/05/1942
Woning: 75B 20
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WELKOM IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM.
Rik Verhaegen

Woonplaats: Perk
Geboren: 10/09/1928

Simonne Gilis

Woonplaats: Peutie
Geboren: 02/04/1926

Angeline Verbruggen

Woonplaats: Peutie
Geboren: 11/12/1925
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Juliette Angelus

Geboren: 23/06/1932
Overleden: 23/08/2017

Danielle Demarteleire
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de
kracht.
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde
gegeven.
Geboren: 07/01/1953
Overleden: 05/09/2017
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Joanna Geerinck
Joanna,
Vandaag heb je ons verlaten,
je hebt ons heel veel
nagelaten.
Je vriendelijkheid en je lach,
altijd opnieuw, elke dag.
Rust zacht, beste vriend,
je hebt het verdiend.

Geboren: 11/01/1926
Overleden: 09/10/2017
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6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten november.

Op 2 november misviering ter nagedachtenis van onze
overledenen om 14.00 uur in de cafetaria.
9 november genieten we ’s
middags in alle woningen van een
lekkere portie mosselen.

Op 9 november gaan we de creatieve weg
op om 14u in de cafetaria.
We gaan voederkettingen maken voor de
vogels deze winter.

Op 23 november genieten we in de namiddag om 14.00 uur in
de cafetaria van een zoete lekkernij met een lekkere koffie.
Op 28 november laten we al onze spieren nog eens ten volle
los en gaan we om 14.00 uur in de cafetaria zitdansen samen
met live muziek.
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Activiteiten december.

Op 7 december smeren we met z’n allen nog
eens de stembanden en zingen we ons aller
bekenste liedjes; dit om 14.00 uur in de
cafetaria.

Op 12 december om 14.00 uur in de
cafetaria laten we onze hersencellen nog
eens werken en we organiseren een
geheugennamiddag. Allen op post!!
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Wat was er allemaal te beleven in de woning 63/65?
September was een drukke maand aangezien de bewoners
heel actief hebben deelgenomen aan de activiteiten rond “de
maand van de gezondheid”. Toch zijn het verzorgend team en
de dagbesteder erin geslaagd om daarnaast te zorgen voor een
toffe en aangename sfeer in de woningen.
Hieronder een greep uit de activiteiten die hebben plaats
gehad:

Een aantal bewoners hebben zich
gewaagd aan het inkleuren van
mandala’s. Het resultaat kan je
binnenkort bewonderen.
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We halen regelmatig rummicub en uno boven. Dit zijn twee
gezelschapsspelen die erg in de smaak vallen bij een aantal
bewoners. Wie er wint, maakt niet uit; het beleven van een fijne
namiddag met een spelletje en een drankje is voor hen het
belangrijkste.

Sommige bewoners werden verwend op een snoezelbad.
Anderen konden dan deelnemen aan bewegingsoefeningen
samen met de therapeuten Nele en Katrien.
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We hebben gezorgd voor heerlijke traktaties zoals
pannenkoeken met gebakken appeltjes en gewonnen brood. Dit
valt altijd in de smaak.

De jarigen werden ook in de bloemetjes gezet. Het feestvarken
trakteerde en de bewoners zorgden voor een fijne namiddag en
een muzikaal intermezzo.
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Op donderdag 19 oktober kwam
een studente, in het kader van
een schoolproject, helpen in de
woning.
Ze zorgde voor heerlijk gewonnen
brood, maakte daarna met de
bewoners herfstonderleggers en
hielp in de namiddag bij een
optreden dat voorzien was in
woning 65. Ze zorgde mee voor
wat sfeer.
Kortom, we trachten de bewoners
op een gepast manier een fijn
verblijf te bieden. Je kan ons doen
en laten altijd volgen op de
facebook site.
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SEPTEMBER, MAAND VAN DE GEZONDHEID
Wanneer het om het gevoel van “een gezond leven” gaat,
bevinden wij ons vandaag in een soort van existentiële crisis.
Samen met het verbruik van ‘snelle consumptiemiddelen” en de
exponentiële wildgroei van techniek en multimedia, zien we een
terugval van onze natuurlijke mogendheden en glijden we weg
in een zetel van gemak en immobiliteit. De beste manier om te
weerstaan aan de verlokkingen des gemakzucht is reflectie
naar onze eigen verzuchtingen en zwakheden. Onze
menselijke natuur is echter dermate geëvolueerd naar het
nastreven van lichaamdegenererend comfort waardoor steun
van buiten uit noodzakelijk geworden is om onze constitutionele
geborgenheid te onderhouden of te herstellen. Een goede
gezondheid is voor ieder lichaam belangrijk. Gezonde voeding
en voldoende beweging is hierbij essentieel. Het klinkt
makkelijk maar het is niet altijd zo vanzelfsprekend om dat bij
jezelf toe te passen. Het blijft lastig om je van sommige zaken
bewust te worden. Maar bedenk: bewegen leert ons om meer
van elkaar te genieten,
bewegen
wekt
echte
genegenheid
en
verbondenheid
op,
bewegen
zorgt
voor
gelukkig één-zijn.
Vanuit Floordam willen wij
hier een steentje toe
bijdragen
en
hebben
hiertoe ook dit jaar weer
een poging tot sensibilisatie gedaan tijdens onze “maand van
de gezondheid”. Daarom organiseerden wij in september
opnieuw de “maand van de gezondheid”. Tijdens deze maand
waren er enkele activiteiten met aandacht voor bewegen,
lichaamsverzorging en voeding.
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Dinsdag, 5 september 2017: Estafettedag
Om de maand in te luiden, organiseerden we voor de derde
maal een “Estafettedag”. Hierbij
is het de bedoeling dat zo veel
mogelijk bewoners én collega’s,
met
één
van
onze
Floordamvlaggen in de hand,
achtereenvolgens de middenweg
afwandelen om zo dikwijls
mogelijk onze vlag rond te laten
gaan. De start werd gegeven door onze directeur, Patrick, met
hulp van één van onze bewoners, Blanche, die het startlint
mocht doorknippen. Een opdracht die we niet konden
toevertrouwen aan onze “handige” directeur. Samen met
Blanche wandelde hij een eerste rondje en bracht de teller van
onze vlag op 1.Voor de dorstigen en de hongerigen onder ons
was er een leuk, gezellig standje
voorzien met enkele gezonde
hapjes en drankjes. Verschillende
soorten fruit waren klaargelegd
en iedereen kon voor zichzelf een
heerlijke fruitbrochette maken.
Dit jaar waren er vijf prijzen
voorzien:
prijs
voor
het
origineelste vervoermiddel, prijs voor de leukste outfit, prijs voor
de beste “woningactiviteit”, prijs voor de juiste pronostiek en
prijs
voor
de
hoogste
begeestering (zijnde animo,
enthousiasme, inzet, felheid,
gedrevenheid, ijver). Voor de
pronostiek kon dan iedereen
gokken op het aantal keren dat
onze mooie Floordamvlag zou
rondgaan. Vorig jaar was dit
411 keer, dit jaar ging de vlag maar liefst 485 keer rond. We
kregen hierbij de hulp van de kleuters van De Zandkorrel.
Begeleid door twee juffen zorgden zij er samen voor dat onze
vlag maar liefst 45 keer extra rondgedragen werd.
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DE WINNAARS VAN ONZE PRIJZEN WAREN:
ORIGINEELSTE VERVOERMIDDEL

LEUKSTE OUTFIT

Sabrina, Heidi en Melissa

Carla

BESTE WONINGACTIVITEIT: W77-79

JUISTE PRONOSTIEK: KATRIEN ZAT ER PAL OP
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BEGEESTERING:

Georgette

EN

Johan

Rond 15h30 hebben
we een allerlaatste,
gezamenlijke ronde
afgelegd om onze
activiteit af te sluiten.
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Dierendag te Floordam
Ja
wadde,
een
bonte
beestenboel was het hier wel in
Floordam. Zowel kleine als grote
dieren zetten de middenweg op
stelten.
Sommige
dieren
mochten geaaid en geknuffeld
worden (de eenden en haar
babytje, de kippen, het konijn
Piraatje, …) Andere dieren waren dan weer mooi om te
bezichtigen
(Baardagaam,
waterschildpad, vinken en
andere vogels, …). De eyecatchers waren natuurlijk de
ezels Pedro en Choco; hen
aaien, hen eten geven, hen
knuffelen,… alles kon.
En op de achtergrond al de
honden
waarvan
sommige
honden elkaar soms iets te leuk
vonden. Maar hetgeen ons het
meeste is opgevallen, is dat er
andere emoties bij veel van
onze bewoners boven kwamen.
Enerzijds door een aantal
kinderen dat aanwezig waren.
Anderzijds doordat dieren zoveel kameraadschap bieden. Ook
ontstonden er boeiende gesprekken
over de oorsprong van de dieren,
over eigen huisdieren, … Veel leuke
herinneringen werden opgehaald.
Als kers op de taart kon iedereen
verse koemelk proeven. Ook de
pudding en verse pannenkoeken,
gemaakt van verse melk, maakte dat
het een feestelijke namiddag was.
Dank aan alle baasjes van de dieren en aan alle bezoekers.
32

Hieronder nog enkele sfeerbeelden van de dierendag.
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Verslag van feest in het dorp

Op dinsdag 26 september werd er een wandeltocht
georganiseerd met een picknick en muzikale animatie. We
hadden nooit durven dromen dat hier zo’n grote opkomst zou
zijn. Dit gaf een enorm warm gevoel. Bedankt voor jullie
enthousiaste aanwezigheid.

Om 11u vertrok de stoet voor een wandeling van 2,5km door
Melsbroek. Met zulke enthousiaste opzichters, kon het feest
niet stuk! Renilde en Ilse zorgden voor de veiligheid onderweg.
Bewoners
werden
goed
ingepakt tegen de koude, we
hadden veel ochtendnevel die
morgen, wat zorgde voor
koude
wangen.
Gelukkig
kwam het zonneke tegen de
middag terug piepen.
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Alle gekheid op een stokje …
We hadden voor dit feest ook
de bewoners van Melsbroek,
de vereniging en scholen
uitgenodigd. De kleuters van
Melsbroek hebben dan ook
met ons meegewandeld en
gefeest.

Remi heeft ons onderweg
nog van een streepje
muziek voorzien, zo ging
het wandelen eens zo vlot

Iedereen zocht een plekje uit op het chiroplein en werd voorzien
van een lekkere sandwich met groentjes en een drankje.
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Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons allen.
Rony Prins zorgde ervoor dat iedereen op zijn stoel begon heen
en weer te wiegen. En Renilde maakte nog een nieuw
Floordamlied en gaf het startschot voor een mooie samenzang

36

Als dessert mocht een
ijsje niet ontbreken op
deze zonnige middag.

Op dit sfeerbeeld zijn we enorm trots
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De dag werd omschreven als heel geslaagd, we kregen zelfs
de feedback dat het deed denken aan een heus festival en
Tomorrowland is ook klein begonnen;-)
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Wellnessnamiddag
Op 14 september onderging
de grote zaal in het
middencentrum een ware metamorfose. Eén gedeelte werd een
oase van rust . Bewoners werden daar door Carla, Luc, Elke en
Rita uitgenodigd voor een weldoende gezichts-of nekmassage.
We zagen bewoners genieten en ze hadden vele lovende
woorden.

39

In het andere gedeelte van de zaal hebben Monique, Jette,
Renilde en Trees de tijd genomen om voeten in een zalig badje
onder te dompelen en te masseren of de handen een kleurrijk
accentje te geven. Iedereen was dankbaar voor dit aangename
moment.

Na het wellness-moment konden bewoners nog genieten van
een verfrissend huisgemaakt drankje bij Caroline.
We willen ook iedereen bedanken die er mee voor zorgde dat
de bewoners vlot ter plaatse geraakten. Het was een fijne,
ontspannende dag!

40

OP BEDEVAART NAAR BANNEUX MET FLOORDAM

Banneux, een bedevaartsoord net voorbij Luik; meer bepaald in
Sprimont. Onze bedevaart liep niet van een leien dakje.
Normaal gingen we in de maand mei reeds een bezoek
brengen, maar het slechte weer stak daar een stokje voor. Dus
werd er uitgesteld, maar niet afgesteld; zoals dat in de
volksmond wordt genoemd.
18 september zou de nieuwe datum worden, met dezelfde
busmaatschappij en hetzelfde restaurant dat we geboekt
hadden.
Opnieuw dreigde het weer een spelbreker te worden. Maar
enkele kaarsjes ergens in een woonkamer en de rotsvaste
overtuiging dat we goed weer zouden hebben, zorgden ervoor
dat we een aangename, vredevolle bedevaart mochten
ervaren.
Nadat iedereen zijn plaatsje had gevonden op de bus,
rolstoelen vastgeriemd, zijn we om 10.45 uur vertrokken richting
Luik. Onze enige bezorgdheid was nog het verkeer, maar ook
dat was ons goed gezind.
Eens vertrokken vertelde Piet ons het verhaal van het
bedevaartsoord en hebben we enkele weesgegroetjes
gebeden.
De reis verliep vlot en om 12.15 uur bereikten we ons doel. Als
iedereen een plaatsje aan tafel had gevonden, kregen we een
lekker bordje geserveerd met kip, sla en frietjes, en als dessert
een smakelijk verfrissend ijsje. Nog even langs het kleinste
kamertje om nadien te genieten van de omgeving, de nodige
souveniertjes te kopen, een kaarsje te branden en eens langs
te gaan bij de bron.

41

De tijd verliep zeer snel en tegen 14.30 uur werden we in één
van de vele kapellen verwacht voor de eucharistie. En de tijd
scheen nog sneller te verlopen, want na de viering was het al
opnieuw tijd om richting de bus te vertrekken. Er bleef nog wat
tijd over voor enkele kleine boodschapjes en dan ons plaatsje
te zoeken in de bus. Toen iedereen dat plaatsje had gevonden,
kwamen er donkere wolken, vielen er enkele regendruppels;
om dan over te gaan in een onweersbui met zoveel water dat
Piet, onze pastoor, er gebruik van gemaakt heeft om met het
regenwater al onze cadeautjes, kaarsen en andere te zegenen.
En iedereen (denk ik) vond het goed.
En waar we ’s morgens alles mee hadden wat het weer en de
files op de weg betrof, kregen we dit op onze terugweg dubbel
en dik terug.
Ter hoogte van Vilvoorde hebben enkele vrouwen op de bus
het initiatief genomen om de chauffeur weg van de files te
sturen, en ik moet zeggen dat verliep toch met enige hilariteit.
Toch, we zijn thuis geraakt en iedereen was moe maar
tevreden van de leuke dag die we gehad hebben.
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Sfeerbeelden Banneux 2017 Floordam
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HET IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER
VAN WONING 75B
Amai; wat was het warm die laatste lentemaanden van 2017.
De zomer kondigde zich dus mooi aan. Allereerst gingen we
met enkele op verkoeling naar de zee, waar jullie in een eerder
huisklokje al over konden lezen.
En dan waren ze daar, de vakantiemaanden. Eén voor één
gingen collega’s op vakantie en ook familieleden kwamen soms
melden dat ze enkele dagen of soms weekjes er tussen uit
waren.
In
75B
hebben
we
dus
verscheidene dagen geprobeerd
op een leuke manier in te vullen.
Eerst en vooral hebben de
dames een mooi bloemstukje
gemaakt.

Daarop volgde een lekkere
koekjestaart om de
regenachtige zomer wat te
verzoeten.

En de zomer zette zich voort met
soms heel warme temperaturen,
dat verkoeling een welgekomen
aanbieding was. een voetbadje
met een lekkere sangria erbij
deed zijn nodige werk en bracht
de tongen los op een aangename
manier.
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En de mooie zomer zette zich in september verder met nog
verschillende aangename warme temperaturen. Maar naar
gewoonte, toch al een vijftal jaar, is september onze “maand
van de gezondheid”. Hier in woning 75B hebben we een
gezond middagmaal aangeboden in de vorm van lekkere
broodtaarten. En dat ze gesmuld hebben; ik denk dat de foto’s
hier genoeg zeggen.

Menige bewoner heeft ook genoten van het aanbod dat deze
“maand van de gezondheid” heeft voorzien: van zich laten
verwennen tot enkele kilometertjes stappen op onze
estafettedag. Met grote ogen gekeken naar leuke huisdieren op
de middenweg en om af te ronden ons fantastisch feest in het
dorp.
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En zo is er een eind gekomen aan de
zomer van 2017 en kijken we uit naar
de mooie kleuren van de herfst en de
natuur die zich opmaakt voor de rust.
Maar we zijn de herfst al begonnen met
een spetterende galafuif.

Verder nieuws over woning 75B na de winter van 2017/2018
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“Op zoek naar verdwenen café’s”
Om een themanummer van De Veerle (tijdschrift van de
heemkundige kring) te kunnen maken is de heemkundige kring
Ter Ham op zoek naar alle verdwenen café’s van
Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Ze kunnen ook jullie hulp
goed gebruiken!
Op maandag 4 december, dinsdag 5 december en woensdag 6
december zal er in het middencentrum een reuzegrote kaart
liggen waarop alle verdwenen café’s kunnen worden
aangeduid. Ook handelaars uit vervlogen tijden mogen een
plaatsje krijgen op de kaart.
Ben jij van groot Steenokkerzeel en/of weet jij nog waar de
vroegere café’s gevestigd waren? Kom dan zeker eens een
kijkje nemen en je bijdrage leveren. Ook leuke anekdotes en
dergelijke zijn welkom!

Interesse? Laat dit dan weten aan de dagbesteder van je
woning, aan Trees (ergo) of aan Ilse (logo)
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8. DE NATUURGIDS
DE WALNOOT ….. DE OKKERNOOT
Hoor hoe ’t waait, zei Jan tot Piet
morgenvroeg vergeet het niet
vallen er noten te rapen!
Goed zei Piet, ze zullen smaken.
Maar de luierik lag nog te slapen,
te geeuwen en te gapen
terwijl zijn broer die vlugger was,
in ’t groene gras,
al de noten zat te kraken.
Een welbekend versje uit onze kindertijd, maar …….
er vallen dit jaar geen noten te rapen!
De late en hevige nachtvorst is de oorzaak van dit
slechte notenjaar. Op donderdagmorgen 20 april 2017
noteerde men van -4 tot -6° C aan de grond.
Door de abnormale warme en droge maand maart
waren alle fruitsoorten heel vroeg in bloei gekomen.
Ook de okkernoten of walnoten hadden reeds jonge
tere scheuten, die door de vorst zijn afgevroren.
Een welkbekend spreuk kan ons troosten:
“Een goed notenjaar voorspelt een strenge winter”
Dus: “Een slecht notenjaar ……. een zachte winter”.
Dit mogen we echter niet vergeten: okkernoten of walnoten zijn
zeer gezond. Een gepelde noot heeft de vorm van ons brein,
van onze hersenen. Noten hebben een gunstige invloed op
onze hersenfunctie. Ze bevatten fosfor, magnesium, zink, ijzer
en kalium; met bovenop nog vitamine B1, E en foliumzuur.
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Ook de dieren zullen op zoek gaan naar hun wintervoorraad, de
eekhoorn en vele vogels in en rond onze tuinen.
We willen hen niet in de steek laten en voorzien daarom onze
voedertafel met granen, vetbollen en fruit.

Laat ons dan samen genieten van een zachte winter, met de
zekerheid dat er in de komende lente weer volop noten zullen
groeien om ze nadien te rapen en te kraken!
Uw natuurgids,
Léa.
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9. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
Graag wil ik mij even voorstellen.
Waarschijnlijk hebben sommige onder jullie
mij hier al enkele maanden zien rondlopen.
Mijn naam is Heidi Coppé. Ik doe sinds een
aantal maanden vrijwilligerswerk in huisje
73.
Sinds mijn huwelijk, reeds 27 jaar, woon ik
in Vilvoorde. Een viertal jaar geleden heb ik
Floordam leren kennen doordat mijn
moeder hier is opgenomen in woning 67.
Van
opleiding
ben
ik
bejaardenverzorgster.
Door
gezondheidsproblemen heb ik jammer genoeg deze job reeds
jaren geleden moeten opgeven.
Omdat ik veel vrije tijd had en mijn hart nog steeds ligt in de
zorgsector met ouderen, ben ik hier als vrijwilligster
terechtgekomen.
Ik ben aanwezig in Floordam van maandag tot donderdag en dit
van 8.00 uur tot 11.00 uur in woning 73. Mijn hoofdtaak is het
verzorgen van het ontbijt voor de bewoners. Ik vind het fijn om
hen in de watten te leggen en met hen een praatje te slaan.
Tot ziens in Floordam.

Heidi.
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10. SPORTNIEUWS
NOVEMBER - DECEMBER

VOETBAL INTERNATIONAAL

- De Rode Duivels hebben hun vier laatste wedstrijden in de
voorronde voor het WK in Rusland gewonnen. België –
Gibraltar werd 9 – 0 en was een heus ballet op het
voetbalveld. Griekenland – België eindigde op 1 – 2 met veel
moeite en slecht voetbal. Tegen BosniëHerzegovina wonnen de Duivels met 3 –
4 en tegen Cyprus werd het 4 – 0.
België eindigt hiermee als eerste in hun
groep met 28 punten op 30 en slechts
één match niet gewonnen.
- De supporters van de Rode Duivels
hebben een nieuwe mascotte gekozen.
Een naam voor de mascotte is nog niet
gekozen.
VOETBAL NATIONAAL

- Club-Brugge leidt voorlopig de dans in onze eerste klasse en
heeft nu reeds 8 punten voorsprong op eerste achtervolger
Charleroi. Anderlecht staat al op 12 punten. Sint-Truiden en
Antwerp zijn de revelaties van het seizoen en staan
respectievelijk derde en vierde.
VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (1ste provinciale) heeft zijn start niet gemist en
pronkt bovenaan de rangschikking op een derde plaats met
slechts drie punten achter op leider Bierbeek.
- Ook Perk (3de provinciale) is sterk begonnen aan de
competitie: zij staan eveneens derde maar hebben al zeven
punten minder dan leider Kraainem.
- Steenokkerzeel (4de provinciale) is matig gestart en vertoeft
momenteel op plaats vijf met zeven punten achter op leider
Hever.
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WIELRENNEN

-

Chris Froome heeft na de Tour
ook de Ronde van Spanje
gewonnen.
Met
deze
overwinning realiseert hij een
historische dubbelslag. Enkel
Jacques Anquetil en Bernard
Hinault wisten eerder in
hetzelfde seizoen zowel de
Tour de France als de Vuelta
op hun naam te schrijven.
Vincenco Nibali werd tweede, Ilnur Zakarin derde.

TENNIS

-

US-open: Rafael Nadal heeft er korte metten mee gemaakt in
de finale in New York. De
Spaanse nummer 1 van de
wereld klopte de Zuid-Afrikaan
Kevin Anderson, een debutant
in
een
grandslamfinale,
eenvoudig in drie sets: 6-3, 63 en 6-4. Voor Nadal was het
na Roland Garros de 2de
Grandslamtitel van het jaar.

- David Goffin is sterk op dreef: na
zijn titel in China won hij ook nog
in Japan. Het was Goffins vierde
ATP-trofee. De vorige twee
dateerden reeds van 2014. Op
deze manier komt Goffin weer de
top 10 binnen en heeft kans op
één van de 8 tickets voor de
Masters.
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TURNEN

- Op het WK turnen in Montréal heeft Nina
Derwael een bronzen medaille veroverd
aan de brug met ongelijke leggers en
bezorgt op de manier ons land voor het
eerst in de geschiedenis eremetaal in
een toestelfinale op een WK. In april van
dit jaar schreef Nina Derwael reeds
geschiedenis op het EK gymnastiek.
Onze landgenote legde een foutloze
oefening af aan de brug met de ongelijke
leggers en werd bekroond met de eerste
plaats. De 17-jarige zorgde zo voor de
eerste gouden medaille voor België ooit op het EK.

AEROBICS

- De fitste vrouw ter
wereld woont ni
Sint-Niklaas. Lissa
Van Brande won in
het Nederlandse
Leiden het WK
aerobics, nadat ze
dit jaar al eerder
de Belgische en Europese titel binnenhaalde. Een wonderjaar
dus voor de Oost-Vlaamse. Lissa (23j) traint al sinds haar
zesde elke dag en is al twaalf jaar actief op internationaal
niveau.

53

11. MENU’s VOOR DE MAAND november.
datum
dag
ontbijt**

30/10/2017
maandag
* zoet beleg
witloofsoep

middagmaal**

abdijkaas
vers fruit
kaasburgers
vleesjussaus
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
koekje

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

31/10/2017
dinsdag
ontbijtspek
ajuinsoep met
gemalen kaas
hesp
chocoladereep
kipfilet met
currysaus
tagliatelli en
wokgroentjes
pannenkoeken

1/11/2017
woensdag
platte kaas
courgettesoep

2/11/2017
donderdag
* zoet beleg
groetensoep

3/11/2017
vrijdag
smeerkaas
preisoep

4/11/2017
zaterdag
* zoet beleg
wortelsoep

5/11/2017
zondag
rozijnenbrood
knolseldersoep

philadelphia
fruityoghurt
pensen

tonijnsla
flan caramel
stoofvlees op
vlaamse wijze

salami
koekje
visfilet
vissausje
spinaziestoemp

hespenworst
chocomousse
hamburger

kruidenkaas
gebak
orloffgebraad

gestoofd witloof
aardappelen
fruityoghurt

gestoofde boontjes
met spekjes
kroketten
roomijs

appelmoes
puree
banaan

frietjes
fruit

vanillepudding

8/11/2017
woensdag
* zoet beleg
groentesoep
hawaisalade
wafel
worst

10/11/2017
vrijdag
smeerkaas
bouillonsoep
kip curry
fruityoghurt
fish sticks
tartaarsaus
knolselderstoemp

6/11/2017
maandag
chocoladereep
pompoensoep
vleessalade
vers fruit
kippeborst

7/11/2017
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
abdijkaas
milkshake
ballekes
met krieken

savooikool

9/11/2017
donderdag
* zoet beleg
wortelsoep
vleesbrood
roomijs
kipbrochetten
champignonsaus
gemengde sla

wortelpuree

gebakken
aardappelen

aardappelen

frietjes

pannenkoeken

flan caramel

koekje

avondmaal**

rijstpap
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chocoladereep

11/11/2017
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp
koekje
kalkoenrollade
vleesjussaus
erwten en
wortelen
aardappelen

12/11/2017
zondag
sandwiches met
brunoise
crèmepaté
gebak
ardeens gebraad

yoghurt

vanillepudding

boontjes
rosty's

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

13/11/2017
maandag
* zoet beleg
minestrone
salami
kiwi
kipburger
appelmoes

14/11/2017
15/11/2017
dinsdag
woensdag
* zoet beleg
spiegelei
wortelsoep
courgettesoep
abdijkaas
krabsalade
flan caramel
fruityoghurt
schnitzel
vleesbrood
mosterdsaus
gestoofde spruitjes warme kriekensaus

16/11/2017
donderdag
banaan
groentensoep
tonijnsla
pannenkoeken
vol au vent

17/11/2017
vrijdag
chocoladereep
preisoep
americain
chocomousse
vispannetje
met fijne groenten

18/11/2017
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
koekje
hamburger

19/11/2017
zondag
croissant
ajuinsoep
jonge kaas
gebak
kalkoenrollade
ajuinsaus
erwten en wortelen
kroketten

puree

aardappelen

gebakken
aardappelen

frietjes

puree

schorseneren in
roomsaus
aardappelen

chocomousse

koekje

vanillepudding

rijstpap

roomijs

vers fruit

platte kaas met
fruitmengeling

datum
dag
ontbijt**

20/11/2017
maandag
* zoet beleg
knolseldersoep

21/11/2017
dinsdag
chocoladereep
seldersoep

22/11/2017
woensdag
* zoet beleg
groentensoep

23/11/2017
donderdag
banaan
preisoep

24/11/2017
vrijdag
ontbijtspek
minestrone

26/11/2017
zondag
suikerbrood
brunoise

middagmaal**

vleesbrood
yoghurt
ballekes in
tomatensaus

crèmepaté
fruitsla
ardeense vinken

hesp
koekje
braadworst
vleesjussaus
stoemp van
groene kool
pannenkoeken

kip curry
roomijs
goulash op
Hongaarse wijze

jonge kaas
rijstpap
fish sticks
tartaarsaus
sla
puree
koekje

25/11/2017
zaterdag
smeerkaas
tomatensoep
met balletjes
eiersla
wafel
macaroni met
kaas en hesp

avondmaal**
puree
flan caramel

boterboontjes
aardappelen
dame blanche

frietjes
chocomousse
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fruit op sap

salami
gebak
hamburger
champignonsaus
gemengde sla
rosty's
fruityoghurt

datum
dag

27/11/2017
maandag

28/11/2017
dinsdag

29/11/2017
woensdag

30/11/2017
donderdag

ontbijt**

platte kaas
wortelsoep
geperste kop
vers fruit

* zoet beleg
seldersoep
crèmepaté
koekje

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
rijstpap

kipfilet

gebakken
gehaktballetjes
jagerssaus

banaan
groentensoep
meesterlijke hesp
platte kaas
met fruit
kalkoengebraad
erwten en wortelen

hamburger
peperroomsaus
gemengde sla

aardappelen
roomijs

aardappelen
flan karamel

frietjes
wafel

middagmaal**

avondmaal**

wokgroentjes
currysaus
puree
yoghurt

* 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.
Aangezien momenteel de aanbesteding loopt voor het leveren van voeding vanaf 1 december 2017, is het
mogelijk dat we de menu moeten aanpassen aan een eventueel nieuw aanbod. De menu vanaf 1
december zal u later apart worden bezorgd.
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12. voor onze allerkleinsten
om in te kleuren

57

13. HERSENSPINSELS
Beste deelnemers aan de hersenspinsels,
Misschien heb ik jullie een beetje misleid, misschien ook niet,
maar alle antwoorden op de dierenvragen waren juist.
Ik hoorde van sommige deelnemers dat het wel leuk was om de
vragen op te lossen en hierbij antwoorden te zoeken waarom
een dier iets niet kan.Een kleine greep uit de opmerkingen:
Een varken kan niet naar de lucht kijken want zijn snuit steekt in
de weg.
Een olifant kan niet springen want dan valt hij omver.
Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken want hij heeft te veel
tanden.
…
Uit de verschillende inzendingen koos de onschuldige hand
Leontina Jaspers uit W75K7 als winnaar. PROFICIAT! Jij mag
binnenkort een zoete prijs ontvangen!
Op de volgende pagina kunnen juliie het nieuwe raadsel
ontdekken.
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NIEUW RAADSEL: Welke sporten beoefenen deze
Belgische nationale ploegen?

Rode Duivels

Red Flames

Red Lions

Red Panthers

Belgian Lions

Belgian Cats
Yellow Tigers

Red Dragons

Belgian Bullets

Kies uit: Bobslee vrouwen, Volleybalvrouwen, Basketbal
vrouwen, Hockey vrouwen, voetbal vrouwen, voetbal
mannen, Hockey mannen, Basketbal mannen, Volleybal
mannen
Naam bewoner: …………………………………….Kamer: ………
Binnenbrengen tegen 5 december’17 bij Trees of Ilse
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