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1. voorwoord
Als een van de eerste vzw’s keurde
Goddelijke Voorzienigheid 3 jaar geleden
de samenwerking goed met Lead NV.
Lead, een jonge NV uit Melsbroek had zich
voorgenomen
om
27
kwaliteitsvolle
assistentiewoningen te bouwen in het
centrum van Melsbroek, meer bepaald in de Vereeckenstraat.
De gesprekken met Lead leverden boeiende gesprekken op
tussen een not-for-profit en een commerciële partner. Boeiend
en geanimeerd waren ook de discussies op onze Raad van
estuur, maar drie jaar later hebben de eerste bewoners toch
hun intrek genomen in Residentie Aronskelk.
Deze groep van assistentiewoningen biedt 27 flats aan, voor
alleenstaanden of koppels, in principe boven de 65 jaar en die
nog zelfstandig kunnen wonen.
Nog maar opgeleverd begin december 2017, zijn er toch reeds
11 van de assistentiewoningen verhuurd.
Op 26 januari wordt Aronskelk feestelijk geopend en bieden we
bij een hapje en tapje ook een rondleiding aan. Meer informatie
hierover volgt, maar als u niet kan wachten, mag u contact
opnemen met Evi Verboomen (02/752.91.10).
Rest me nog jullie allemaal en iedereen die jullie lief is, prettige
eindejaarsfeesten en het allerbeste voor 2018 toe te wensen!
Patrick Meers
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2. DE KLOKKENLUIDER
Vieringen de komende tijd.
Elke dag is er om 11.00 uur eucharistieviering in de kapel van
de Zusters, ook op 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.
Elke zaterdag is er om 14.30 uur eucharistieviering in de kapel
van de zusters.
Dinsdag 9 januari en dinsdag 6 februari is er om 11.00 uur (dus
niet om 11.15 uur) Maria-viering in de kapel van de Zusters.

Lichtmis.

‘Al is het vrouwke nog zo arm, ze houdt haar pannetje warm’.
Maria Lichtmis, het feest van het Licht, het feest voor de
kinderen, het feest dat het kind in ons hart laat blij zijn.
40 dagen na Kerstmis vieren we Maria Lichtmis. En dat doen
we met …. pannenkoeken!
Pannenkoeken eten op 2 februari is een oeroude klassieker.
Maar weet je waarom we juist pannenkoeken eten op die dag?
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40 dagen nadat Maria van Jezus beviel, offerde ze, zoals
Mozes het voorschreef, een lam of twee duiven om zich te
zuiveren. Later werden ter ere van Maria op die dag processies
gehouden met brandende kaarsen. Vandaar de naam
“Lichtmis”.

Ook de zon stelt licht voor. Ze neemt het
over van het duistere. En wat voor
lekkers lijkt er nu beter op de zon dan een
lichtjes bruingebakken pannenkoek?

Nieuwjaar
Een nieuw jaar,
een moment
om dankbaar te zijn
om wat geweest is,
of misschien ook juist weer niet.
Een nieuw jaar,
een moment
om even stil te staan,
kijkend naar wat komen zal,
of misschien ook juist weer niet.
Een nieuw jaar,
na enkele dagen
lijkt het leven verder te gaan
zoals het jaar voordien,
niets nieuws onder de hemel,
of misschien juist wel.
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Een nieuw jaar,
365 dagen
vol droom en verwachting,
zoekend naar nieuwe wegen
om werkelijkheid te worden,
veelal onhaalbaar,
of misschien juist wel.
Zegen en blijheid,
geluk en gezondheid
in 2018
van harte.

Drie koningen komen langs op zaterdag 6 januari.

‘Daar komen drie koningen met ene ster’.

Zaterdag, 6 januari 2018 tussen 14.00 uur en 16.00 uur, is het
zo ver!
Jonge sterzangers, vormelingen uit de Pastorale Zone
Steenokkerzeel komen bij ieder van u hun kerst-vreugde
uitzingen. Ontvang hen hartelijk. Ze willen iets doen aan de
concrete nood van leeftijdsgenoten in de Derde Wereld.
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Wees gul voor onze ‘jonge missionarissen’. De opbrengst gaat
naar een opvangtehuis voor jongeren in Lumumbashi.

Aswoensdag 14 februari om 14.00 uur.
De tijd gaat vlug. Nog zitten we in kerstsfeer en we naderen al
de vastentijd op weg naar Pasen. Op de dag van Valentijn
vieren we Aswoensdag. We zullen ons dan laten tekenen met
een askruisje. We willen loskomen uit alles wat voorbij is, uit
alles wat geweest is, om met hernieuwde moed toe te leven
naar Pasen. Met Pasen vieren we dan dat we geloven in de
kracht van het leven, door geen sterven te doden.
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God ja,
mijn leven is ondanks alles
de moeite waard.
Ook al heb ik leeftijd,
mijn leven kent vrede en blijheid.
Ik maak nu even tijd
om een askruisje te ontvangen.
As,
iets is verbrand,
voltooid verleden tijd.
God ja,
ik wil wel loskomen
uit alles wat me doet vervreemden,
van mezelf, van mijn naaste, van U.
Een beetje as op mijn hoofd
vertelt het in alle stilte:
ik wil een mens van hoop zijn, van liefde, van geloof.
Laat uit mijn ‘poverheid’ overvloed ontstaan,
een Pasen van leven en verrijzenis
tot welzijn van allen.
Broederlijk Delen.
‘Help honger de wereld uit!’
Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze hun
gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond
eten.
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Met de steun van Broederlijk Delen en zijn lokale partners:
1) Dragen boeren zorg voor de heuvels. Ze gaan bewuster om
met grond, water en bomen en voorkomen zo honger op
lange termijn.
2) Krijgen ondernemende vrouwen en jongeren ondersteuning
De opbrengst van hun handeltje komt iedereen ten goede.
3) Leren boeren om gezond te eten (en koken).
4) Werken boeren samen, lokaal en (inter-)nationaal.
- Met 14 euro schenk je een boer het materiaal en de
vorming om een houtbesparende oventje te maken. Goed
voor het milieu en de gezondheid!
- Met 53 euro krijgt een arme maar ondernemende vrouw
een startkapitaal om een handeltje of bedrijfje te
beginnen. Dat zorgt voor extra inkomsten.
- Met 97 euro krijgen 30 boeren zaaigoed en een opleiding
zodat ze zelf een moestuin kunnen aanleggen.
Resultaat? Meer groenten en een gezondere maaltijd
voor het gezin.
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3. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
Januari
1
2
2
3
3
4
6
6
7
7
8
10
11
11
13
13
13
14
14
14
15
16
17
18
20
22
22
23
23
24
28
30

Rachida Bouloujour
Maria De Boel
Iwert Vancampenhout
Alex Goossens
Yasmina Vilhena
Josepha Trollin
Modest Verhaeren
Micheline De Ridder
Maria Vermaelen
Pierre Aelbrecht
Isabel De Wever
Maria Vanhorenbeeck
Jan Pieter Ceulemans
Piet Capoen
Joannes Lauwers
Isabel Verbruggen
Genevieve Tuma Kisamba
Pauline Kifili Mambwete
Christel Van Nieuwenhuysen
Hilde Dierickx
Hugo Kerremans
Katrien Demaerschalk
Kristien Bierebeeck
Ahmed El Jaffoufi
Jeanine Cecat
Henriette Tuyaerts
Anne Saerens
Margaretha Marmenout
Karel Roothans
Angela Byn
Denise Roelandts
Georgette Coppens
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team 73/75
75B 24
team 63/65
75/14
team 63/65
73/05
75B 13
team 77/79
73/09
65/06
team 77/79
67/12
dagverzorging
pastor
dagverzorging
team 73/75
team 67/69
team 67/69
team 73/75
team 63/65
Dagverzorging
team therapeuten
team 63/65
team 67/69
63/04
73/02
team 75B
69/09
63/05
63/06
75B 07
77/12

Februari
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
11
13
14

Nadine Vancraenenbroeck
Danielle Van Opstal
Najia El Ouarbi
Danny Vercammer
Felix Liekens
Madeleine Meloni
Jozefa Thenaerts
Vic Vankeerberghen
Sofie Van Dessel
Annemie Feyaerts
Suzanne Moreels
Lisette Mathijs
Maria Meganck
Hilde Meulemans
Evi Verboomen

15
16
17
18
19
20
20
20
21
24
24
26
26
26
28

Godelieve Maenen
Irene Paeps
Nele Bockx
Juia Maes
Els Verhoeven
Paula Van Kerckhove
Monique Van Overloop
Stephanie Terwagne
Lieve Dalle
Maria Schelfhout
Jana Symons
Jamila Meziane
Marina Luypaert
Freddy Dendas
Ruben Callewaert
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Celine Van Den Mosselaer
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63/12
team 75B
team 67/69
63/15
65/07
67/14
65/14
63/13
team 77/79
team 63/65
67/15
team 77/79
75B 23
Centrumleidster Omikron
team catering en sociale
dienst
75/15
dagverzorging
team therapeuten
75B 26
67/10
75/10
75B 24
team 75B
team 77/79
dagverzorging
team 73/75
team 75B
team nachtwaken
team 73/75
interne preventieadviseur
kwaliteitscoördinator
77/01

WELKOM IN FLOORDAM
Petrus De Heyn

Woonplaats: Perk
Geboren: 04/08/1933
Woning: 75/01

Alice Cammaerts

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 11/11/1924
Woning: 65/12

Guy Vilain

Maria De Boel

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 04/0/1954
Woning 67/08

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 02/01/1929
Woning: 75B 24
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WELKOM IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM.
Godelieve De Cap

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 5/4/1933

Jean Duponcheel

Woonplaats: Strombeek-Bever
Geboren: 12/3/1959
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Wolfgang Hebel
Geboren: 20/06/1934
Overleden: 11/11/2017

Na de dood van Ellen, je
oogappel, werd het vuur in jou
een klein vlammetje dat nog
brandde voor je kinderen en
achterkleinkinderen.
We zullen je altijd herinneren
als een zorgzame man.

Zr. Nadine Stuyck

Geboren: 11/01/1935
Overleden: 20/11/2017
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4. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten januari :

Op 9 januari is er terug een
optreden gepland en wat het is
blijft een verrassing, maar het
zal zeker terug de moeite zijn.
We starten om 14.00 uur in de
cafetaria.

Voor de maand januari zijn er geen grote activiteiten meer
gepland in de cafetaria.
De overige activiteiten voor januari zullen kleinschaliger zijn en
zullen in de woningen plaatsvinden.
Activiteiten februari:
Op 2 februari om 14.00uur gaat in de kapel de misviering voor
Lichtmis door met daarna heerlijke pannenkoeken in alle
woningen.

Op 8 februari organiseren we
terug een training voor ons
geheugen en dit om 14.00 uur in
de cafetaria.
Allen op post zou ik zeggen!
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27 februari smeren en strekken we nog eens de benen voor
een fantastiche dansnamiddag. Deze gaat door in de cafetaria
om 14.00 uur.
Allen op post en breng zeker jullie dansschoenen mee.

.
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5. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Op 29 november l.l. kregen we bezoek van een Nederlandse
firma die gespecialiseerd is in tovertafels.
Dit zegt jullie waarschijnlijk
niet zoveel, maar het is een
toestel waarmee foto’s en
allerhande
kunnen
geprojecteerd worden op
een gewone tafel; die dan
kunnen gebruikt worden
voor alle doelgroepen van
bewoners om
er een
aangename activiteit mee te
doen.
Wat ik nog wel kan meegeven, is dat we deze tafel een maand
gaan huren om uit te proberen; wat leuk is voor onze bewoners.
Verdere info hierover krijgen jullie in de volgende editie te
horen.
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Het reilen en zeilen in de woningen 73 en 75.
We hebben een Marokkaanse namiddag georganiseerd met
Rachida en haar mama.
Het was allemaal heel erg lekker. De living was kleurrijk
aangekleed en Rachida en haar mama waren in authentieke
Marokkaanse kleding. Supermooi! Onze bewoners hebben hun
ogen uitgekeken. We hebben ook gedanst op Marokkaanse
muziek.
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Sport en beweging vinden we zeer belangrijk. We proberen dit
aan te bieden aangepast aan de mogelijkheden voor onze
bewoners. Toegegeven, we gaan niet meer skiën of
paardrijden. Ook marathons laten we links liggen. Er zijn nog
veel andere mogelijkheden die wel aan de orde zijn: balspelen,
paraschutspelen, zitdansen, wandelen, strekoefeningen en
fietsen.
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Met z’n allen een vers patéke gaan eten bij de banketbakker.
En een goei tas koffie van Illy erbij .
Marie-José heeft echt haar tijd genomen om te kiezen. Ze was
overdonderd door het grote aanbod. De voorpret was al even
genieten als het opeten van het taartje zelf.
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Familienamiddag in huisje 75. Een grandioos succes. We
hebben de living omgetoverd in een cinemazaal en binnen de
kortste keren waren de kaartjes uitverkocht: 36 bezoekers
(bewoners en familieleden). Dit gaan we zeker overdoen.
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Het dagcentrum doet mee met de warmste week
Sonja, Een bezoekster hier, is een echte
dierenvriend. Toen we op zoek waren naar een
project om te steunen tijdens Music for Life,
kwam Sonja dan ook snel met het idee om vzw
Dierenbescherming Mechelen te steunen. Hier heeft ze ook
haar eigen hond gekocht en een nieuw gouden mandje
gegeven.
Erika, een vrijwilligster van ons is dan samen met Sonja
beginnen brainstormen hoe ze dit best konden aanpakken. Ze
hebben dan samen contact opgenomen met de
dierenbescherming om te vragen waar we hen het best mee
konden helpen. Financiële steun voor de aanleg van een
nieuwe hondenweide komt heel goed van pas.
We hebben dan verschillende
acties ondernomen: broodjes,
snoepzakjes, Griekse schotel,
spaghetti, confituur,
pompoensoep, een
kerstpakketje,… werden met
liefde gemaakt en verkocht. En
zo kunnen we toch een mooi
bedragje gaan schenken.
Bedankt aan alle helpende
handen en aan iedereen die
ons project gesteund heeft.
De snoepjes aan 1€ en
confituur blijven te koop in het
dagcentrum zolang de voorraad
strekt. Dus kom gerust eens langs om ons assortiment te
bekijken.
22

Zonder uitleg.
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6. DE NATUURGIDS
Winterwandeling

Zien, horen, voelen, smaken, Ruiken.
Op een mooie, koude maar zonnige winterdag trek ik, warm
ingeduffeld, de deur achter mij dicht voor een fikse
winterwandeling.
In mijn eigen tuin is er veel bezoek op de voedertafel; ik zie
kool- en pimpelmezen, de roodborst en enkele vinken; allen
met een kleurrijk verenpak.
Bij de buren hoor ik de hond blaffen, hij waakt getrouw vanuit
zijn hok. Hoog in de blauwe hemel zie ik een vliegtuig, terwijl
een vlucht ganzen in V vorm over mijn hoofd scheert, ik hoor
hun gesnater.
Mijn tocht gaat langs een hoogstamboomgaard waar alle
fruitbomen, in winterrust, volledig kaal zijn, hun bladeren
hebben ze al een bedsprei over hun wortels gespreid, lekker
warm!
Ik zie de mooie silhouetten … merkwaardig,
de kruin van de appelboom heef een vorm van een appel,
en bij de perenboom herken je een sappige peer zoals de
Legipont.
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De geur van nat gras prikkelt mijn neus, maar ik ruik ook de
drijfmest die verderop in de straat op een akker wordt gespoten.
In de sloot zwemmen enkele koppeltjes wilde eenden, ik zie het
bont gekleurde mannetje en het bruinachtige vrouwtje. Moeder
eend heeft een schutkleur; zij broedt de eieren uit en valt zo
niet op in de omgeving.
Zo kom ik in het stille, verlaten bos. Met mijn handen voel ik de
schors van de bomen: de zachte berk, de diep gegroefde
Robinia, de ruwe eik en de schilferende ruwe berk.
Plots wordt de stilte doorbroken door de roep van een specht, ik
hoor hem dichtbij, maar … zie hem niet.
Op de terugweg ruik ik afwisselend: lekkere soep, vers
gebakken wafels en … goed geraden frietjes.
Vele keukenpieten zijn aan de slag, nog even en de hongerige
huisgenoten komen thuis en smullen van al dat lekkers.
Een ziekenwagen met loeiende sirene doet me opschrikken, ik
hoor hoe hij de grote baan volgt richting ziekenhuis.
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Thuisgekomen maakt het eten ook lekker; de koude, frisse lucht
heeft me eetlust gegeven. Ik kijk naar de spreuk aan de muur
en beaam:

Warme groeten,
uw wintergids in de natuur,
Léa
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7. SPORTNIEUWS
VOETBAL INTERNATIONAAL

- Engeland, Tunesië en Panama: dat worden
de tegenstrevers van de Rode Duivels op
het komende WK in Rusland. Een gunstige
loting voor de Belgen met een toffe affiche
tegen Engeland en verder twee haalbare
kaarten. In een mogelijke achtste finale
wachten eventueel Senegal, Polen, Japan
of Colombia.
VOETBAL NATIONAAL

- Club-Brugge blijft in de eerste klasse van onze competitie
comfortabel aan de leiding met zes punten voorsprong op de
tweede in de stand, Charleroi. Anderlecht staat derde met
zeven punten achterstand.
VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (1ste provinciale) bevindt zich halverwege de
competitie op plaats zeven in de stand. Perk (3de provinciale
C) doet het dan een heel stuk beter en stand twee, wel op tien
punten van leider Kraainem. Steenokkerzeel (4de provinciale
D) doet het nog net iets beter. Ze staan weliswaar ook tweede
maar slechts op twee punten van leider Hever.
TENNIS

- David Goffin heeft de Masters nét
niet gewonnen. Na eerst de
nummers 1 en 2 van de wereld –
Nadal en Federer – te verslaan,
verloor hij in een zeer spannende
wedstrijd de finale tegen de
Bulgaar Grigor Dimitrov, de
nummer 3 van de wereld. Door
deze “knalweek” stijgt Goffin
weer een plaats en staat nu 7de op de wereldranglijst.
30

8. MENU’S VOOR DE MAANDEN JANUARI
EN FEBRUARI.
datum
dag

25/12/2017
maandag

26/12/2017
dinsdag

27/12/2017
woensdag

28/12/2017
donderdag

ontbijt**

* zoet beleg
pompoensoep

eitje
tomatensoep

zoet beleg
minestrone

*zoet beleg
courgettesoep

middagmaal**

kippenwit
fruit op sap
kalkoenrollade
fijne groentjes

kip curry
appel / kiwi
Hamburger
pepersaus
boontjes
aardappelen
chocomousse
2/01/2018
dinsdag

salami
koekje
vleesbrood
spinaziestoemp

* zoet beleg

platte kaas

* zoet beleg

smeerkaas

* zoet beleg

savooikoolsoep

uiensoep

witloofsoep

preisoep

minestrone

kaas
wafel
gegratineerde
macaroni
met kaas
en hesp
roomijs

meesterlijke ham
koekje
witte pensen

vleesbrood
chocomousse
kip
champignonsaus
slaatje
frietjes
vers fruit

américain
fruityoghurt
fisch-sticks
tartaarsaus

hesp
carré confituur
worst
bloemkool
gabakken
aardappelen
yoghurt

avondmaal**
puree

datum
dag

1/01/2018
maandag

ontbijt**

sandwiches
provencaals gebraad
boontjes met spek
pomme duchesse
middagmaal** nieuwjaarsdessert
bakkerij

avondmaal**

juliennesoep
salami
vers fruit

flan caramel
3/01/2018
woensdag

appelmoes
aardappelen
rijstpap

29/12/2017
vrijdag

30/12/2017
zaterdag

sandwiches met beleg
zoet beleg
knolseldersoep bloemkoolroomsoep
met bieslook
abdijkaas
tonijnsla
eiersla
fruit
gebak
yoghurt
chipolatta
zalm
rosbief
pepersaus
erwten en wortelen
preistoemp
gebakken witloof
aardappelen
aardappelen
vanillepudding
yoghurt
fruit
4/01/2018
5/01/2018
6/01/2018
donderdag
vrijdag
zaterdag
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preistoemp
banaan

31/12/2017
zondag
assortiment
koffiekoeken
kippesoep
hespenworst
koekje
feestelijk
vispannetje
garnalenpuree
nieuwjaarsijsje
7/01/2018
zondag
sandwiches met
kaas

tomatensoep
met balletjes
crémepaté
gebak
rumsteak
gestoofd witloof
kroketten
chocoladereep

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

8/01/2017
maandag
* zoet beleg
pompoensoep
jonge kaas
yoghurt
cordon bleu

avondmaal** gestoofde wortelen

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

9/01/2017
dinsdag
banaan
groentesoep
salami
fruit op sap
wienerschnitzel

10/01/2017
woensdag
ontbijtspek
wortelsoep
kipfilet
peer
moussaka

11/01/2017
donderdag
* zoet beleg
andijviesoep
hespenworst
milkshake
varkensgebraad
mosterdsaus
sla

12/01/2017
vrijdag
* zoet beleg
knolseldersoep
kip curry
carré confituur
visfilet

13/01/2017
zaterdag
* zoet beleg
kippensoep
brie
chocomousse
kalkoenrollade

14/01/2017
zondag
chocoladekoekje
preisoep
eiersla
gebak
ardeens gebraad

venkel in roomsaus

spruiten

frietjes

aardappelen

aardappelen

witte kool
in roomsaus
gebakken
aardappelen
roomijs

boontjes

aardappelen

puree

roomijs

fruityoghurt

suikerwafel

rijstpap

vers fruit

kiwi

15/01/2017
maandag
* zoet beleg
courgettensoep
crémepatè
chocoladewafel
kaasburger
gegratineerde
bloemkool
puree

16/01/2017
dinsdag
platte kaas
ajuinsoep
vleesbrood
vers fruit
varkensescalope
spinazie in
roomsaus
aardappelen

17/01/2017
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
preskop
yoghurt
spaghetti
bolognaise

18/01/2017
donderdag
chocoladereep
brunoise
kippenwit
fruit op sap
kipfilet
champignonsaus

19/01/2017
vrijdag
* zoet beleg
vissoep
verse kruidenkaas
sinaasappel
vis
fijne groenten

frietjes

aardappelen

20/01/2017
zaterdag
* zoet beleg
bouillonsoep
jonge kaas
chocomousse
worst
schorseneren in
roomsaus
aardappelen

rijstpap

pannekoeken

flan caramel

milkshake

roomijs

fruityoghurt
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21/01/2017
zondag
rozijnenbrood
tomatensoep
hesp
gebak
vleesbrood
vleesjussaus
gestoofde boontjes
gebakken
aardappelen
vanillepudding

datum
dag

22/01/2017
maandag

23/01/2017
dinsdag

24/01/2017
woensdag

25/01/2017
donderdag

26/01/2017
vrijdag

27/01/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
bouillonsoep
hespenworst
koekje
gegratineerd
hespenrolletje
prei
puree

banaan
witloofsoep
tonijnsla
rijstpap
kipbrochetten

chocoladereep
bloemkoolsoep
kipfilet
flan caramel
hamburger

* zoet beleg
preisoep
hollandse kaas
fruityoghurt
stoofvlees

platte kaas
wortelsoep
américain
vers fruit
visfilet

witte kool in
roomsaus
aardappelen
roomijs

witloofsalade

spinaziestoemp

vers fruit

appelmoes
gebakken
aardappelen
yoghurt

* zoet beleg
groentesoep
hesp
banaan
chipolatta
vleesjussaus
groene kool
stoemp

frietjes
chocomousse

koekje

vanillepudding

29/01/2017
maandag
* zoet beleg
uiensoep
kippewit
suikerwafel
hamburger

30/01/2017
dinsdag
banaan
minestrone
tonijnsla
koekje
kipfilet

31/01/2017
woensdag
smeerkaas
groentesoep
eiersla
vers fruit
gehaktbrood met
uiensaus
spruiten
aardappelen

1/02/2017
donderdag
* zoet beleg
groene koolsoep
crémepatè
roomijs
vol-au-vent

2/02/2017
vrijdag
chocoladereep
erwtensoep
jonge kaas
fruit op sap
fish stick

3/02/2017
zaterdag
* zoet beleg
brunoise
vleesbrood
liegois
kaasburger

frietjes

knolselderstoemp

yoghurt

rijstpap

koekje

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

gestoofde boontjes erwten en wortelen
gebakken
aardappelen
aardappelen
flan caramel
chocolade pudding
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28/01/2017
zondag
sandwiches met
kipsla
tomatensoep
salami
gebak
gebraad
gegratineerde
bloemkool
kroketten
perzik op sap

4/02/2017
zondag
rozijnenbrood
witloofsoep
kip curry
gebak
kalkoengebraad
vleesjussaus

raap in roomsaus
gestoofd witloof
puree
kroketten
appel in oven
platte kaas met fruit

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

5/02/2018
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kaas
peer
blinde vink
vleesjussaus
schorseneren

6/02/2018
dinsdag
ontbijtspek
juliennesoep
salami
roomijs
worst
witte kool
in roomsaus
aardappelen

7/02/2018
woensdag
chocoladereep
groentesoep
zalmsalade
koekje
hutsepot

koekje

chocomousse

fruit op sap

carre confituur

12/02/2018
maandag
chocoladereep
wortelsoep
kip curry
wafel
macaroni met
kaas en hesp

13/02/2018
dinsdag
spiegelei
bouillonsoep
hesp
vers fruit
kalkoenfilet

14/02/2018
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
geperste kop
koekje
cordon bleu
vleesjussaus

15/02/2018
donderdag
banaan
courgettesoep
crémepaté
roomijs
hamburger

avondmaal**

pudding

gestoofde erwten
gebakken
aardappelen
flan caramel

8/02/2018
donderdag
* zoet beleg
kippensoep
kippenwit
yoghurt
ballekes in
tomatensaus
frietjes

9/02/2018
vrijdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
banaan
visfilet in vissaus
veldsla en
witloof
gebakken
aardappelen
vanillepudding

10/02/2018
zaterdag
* zoet beleg
ajuinsoep
americain
perzik op sap
pensen

16/02/2018
vrijdag
smeerkaas
minestrone
vleesbrood
rijstpap
vis
preisaus

17/02/2018
zaterdag
* zoet beleg
pompoensoep
abdijkaas
yoghurt
worst

witloofsla
wortelpurree
chocomousse

friet
fruit op sap
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aardappelen
banaan

appelmoes
gebakken
aardappelen
fruityoghurt

gegratineerde
bloemkool
aardappelen
vanillepudding

11/02/2018
zondag
chocoladekoek
preisoep
camenbert
gebak
schnitzel
schorseneren
in roomsaus
rosti's
wafel
18/02/2018
zondag
croissant
tomatenroomsoep
vleessalade
gebak
gebraad
peperroomsaus
gemengde sla
kroketten
peer

datum
dag

19/02/2017
maandag

20/02/2017
dinsdag

21/02/2017
woensdag

22/02/2017
donderdag

23/02/2017
vrijdag

24/02/2017
zaterdag

ontbijt**

* zoet beleg
preisoep
salami
appel
kippenborst

* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip andalouse
yoghurt
macaroni
bolognaise

smeerkaas
knolseldersoep
vleessalade
banaan
braadworst

eitje
ajuinsoep
tonijnsla
ligeos
hamburger

platte kaas
witloofsoep
hesp
gabakken banaan
visfilt

* zoet beleg
bouillonsoep
vleesbrood
chocomousse
américain

gestoofd witloof
aardappelen

provencaalse saus
frietjes

wortelstoemp

gemengde sla
kroketten

milkshake

appel in oven

vanillepudding

fruityoghurt

rijstpap

gestoofde spruiten
gebakken
aardappelen
carré confituur

27/02/2018
dinsdag
smeerkaas
erwtensoep
droge worsten/
salami
roomijs

28/02/2018
woensdag
* zoet beleg
preisoep
preskop

1/03/2018
donderdag
banaan
groene koolsoep
paté

2/03/2018
vrijdag
chocoladereep
wortelsoep
brie

3/03/2018
zaterdag
* zoet beleg
kippensoep
krabsla

4/03/2018
zondag
rozijnenbrood
seldersoep
jonge kaas

koekje

yoghurt

vers fruit

gebak

stoofpotje van
kalkoen

varkenslapje

platte kaas
met fruit
americain

vispannetje
fijne groenten saus

blinde vink

ardeens gebraad

witloofsla

schorseneren
aardappelgratin
fruitcocktail

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

appelmoes
gebakken
aardappelen
koekje

26/02/2018
maandag
* zoet beleg
bouillonsoep
kippenwit
perzik op sap
boomstammetjes

avondmaal**

gestoofde boontjes
aardappelen
chocoladepudding

gebakken
aardappelen
rijstpap

gegratineerd
bloemkool
puree
fruityoghurt

gemengde sla
frietjes
griesmeel pudding

aardappelen
suikerwafel

aardappelen
flan caramel

25/02/2017
zondag
sandwiches met
brie
brunoise
hespenworst
gebak
varkensgebraad

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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9. HERSENSPINSELS
Voetbal mannen
Rode Duivels
Voetbal vrouwen
Red Flames
Hockey mannen
Red Lions
Hockey vrouwen
Red Panthers
Basketbal mannen
Belgian Lions
Basketbal vrouwen
Belgian Cats
Yellow Tigers

Volleybal vrouwen

Red Dragons

Volleybal mannen

Bobsee vrouwen
Belgian Bullets

Misschien wat moeilijk voor sommigen, maar toch 2 bewoners
gaven een correct ingevuld antwoordblad af. Caroline
Ackermans W 75B is de gelukkige winnares en mag
binnenkort een lekkere beloning in ontvangst nemen.
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Nieuw Raadsel: Lettersoep: Zet de letters op de juiste
plaats en je krijgt een woord dat met Carnaval te maken
heeft. De eerste letter van het woord staat vet en
ononderstreept gedrukt.

c t o o p h t

= ………………………

w c o l n

= ………………………

r k m a s e

= ………………………

t i f n t c o t e

= ………………………

d e r v n e k e l = ………………………
g r e s n l i s
m e n k s h n c i

= ………………………
= ………………………

Graag invullen tegen 6 februari 2018 en bezorgen aan Trees of
Ilse.
Naam bewoner: ………………………………………kamer: ……
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