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1. voorwoord 
 

 
 
Ik dacht van mezelf dat ik een handige Harry 
was; thuis doe ik nogal veel zelf, en ook in het 
rusthuis overleg ik vaak met onze technische 
dienst over hoe we best de problemen 
oplossen.  

 
Toen de storm van 18 januari de twee toegangsdeuren van 
woning 75b wegblies, zaten we echter met onze handen in het 
haar en heeft het lang, te lang, geduurd voor we het probleem 
opgelost kregen, in eerste instantie voorlopig, op een achttal 
weken (leveringstermijn voor de vervangdeuren) ook definitief. 
 
Los van de overlast en het onveiligheidsgevoel dat dit 
teweegbracht, denk ik dat we ernstig gefaald hebben inzake 
communicatie. Met een betere en proactieve mededeling 
hadden we veel ongenoegen kunnen voorkomen.  
Ook al duurt het nog even, de voordeur zal sneller hersteld zijn 
dan de schade aan ons imago. 
 
Intussen werd ook beslist om de (nieuwe) deuren steeds te 
blokkeren; maak u geen zorgen: een simpele druk op de knop 
volstaat om ze te openen, maar openwaaien zal dus niet meer 
gebeuren; onze verzekeringsmaatschappij zal tevreden zijn… 
 
Laten we vooral ook vooruit kijken en ervan uitgaan dat de lente 
niet te lang meer op zich laat wachten.  
 
Wat we allemaal in petto hebben, verneemt u verderop in dit 
nummer,  
 
 
Patrick Meers 
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2. DE KLOKKENLUIDER 
 

Vieren in Floordam 
Elke dag is er om 11.00 uur eucharistieviering in de kapel van 
de Zusters, ook op zondag om 11.00 uur. Zaterdag is de viering 
om 14.30 uur. Deze vieringen kun je meevolgen op TV in de 
living van jouw woning. Vraag gerust aan iemand van de 
verzorgenden om hiervoor de TV aan te zetten. 
 
Dinsdag 13 maart en dinsdag 10 april is er om 11.00 uur Maria-
viering in de kapel van de zusters. 
 
Vieren op zaterdag 
Op zaterdag vieren we de eucharistie om 14.30 uur in de kapel 
van de zusters. In deze mooie ruimte zijn we één met elkaar om 
er te bidden en te zingen, om er te genieten van stil bij elkaar 
zijn. Om iedereen de kans te geven erbij te zijn, zoeken we 
mensen die mee komen helpen om onze bewoners naar de 
kapel te brengen en nadien terug naar de woning. Aarzel niet 
om je naam op te geven aan pastor Piet of pastor Jan.  
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Op weg naar Pasen: Broederlijk Delen 
Elk jaar is de veertigdagentijd een tijd om tot onszelf te komen 
en onszelf te herontdekken als mooie mens, de moeite waard 
om te beminnen en om bemind te worden. 
 
Ook al hebben wij niets tekort in onze Westerse wereld, toch is 
er armoede. Mensen die naar het einde toe van de maand net 
geld tekort hebben om alle facturen te betalen. Maar er is naast 
de materiële armoede nog een andere vorm van armoede die 
soms veel pijnlijker is: de armoede aan ontmoeting en 
geborgenheid, de armoede aan relaties en gemeenschap. 
Misschien kan de veertigdagentijd de ruimte zijn om eens extra 
tijd te maken voor en met elkaar. Samen koffie drinken, samen 
een gezelschapsspelletjes spelen, eens een gesprek aangaan 
met iemand uit de woning. 
 
Naast onze eigen zorgen om de dag van 
morgen, willen we ook aandacht geven aan 
onze broers en zussen Christenen in 
Oeganda. Daar hebben zij niet zozeer te 
maken met geestelijke armoede, maar met 
materiële armoede. In de parochiekerken 
doen we jaarlijks geldinzamelingen opdat 
deze mensen een eigen toekomst kunnen 
uitbouwen. Met de bewoners van Floordam 
geven we niet zozeer geld, maar ons hart. 
Wat even waardevol is en hartverwarmend 
voor de Oegandezen. 

We volgen niet zomaar ‘mensen in Oeganda maar Grace en de 
kinderen Allan en Conrad. Grace Ninseka (41) leeft met haar 
man en zeven zonen in een lemen huis op een klein lapje 
grond. Een diploma heeft ze niet, ze kon slechts studeren tot 
haar tweede leerjaar. 
“In die tijd bezat ons gezin amper iets: we hadden ieder slechts 
één kledingstuk. We hadden kookpotten, maar niet genoeg 
borden of bekers. Niemand kon op een matras slapen. In het 
regenseizoen kenden we vaak korte nachten. Ons strooien dak 
was niet bestand tegen de hevige regens,” vertelt Grace met 
enige schroom 
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Biechtviering op donderdag 22 maart 
‘Waar mensen bijeen zijn, wordt er soms wel 
gemenst’, zegt een volks gezegde. 
Inderdaad: soms is er een woord teveel, 
soms is er een woord te weinig en kwetsen 
we ongewild medemensen. 
 
Donderdag 22 maart komen we om 14.00 uur bijeen in de 
cafetaria om er voor de heer uit te spreken dat we van goede 
wil zijn, maar soms zo zwak, zo broos, in onze liefde. De liefde 
van de Heer is altijd weer sterker dan onze zwakheid. Zoals 
moeder haar kind fouten niet aanrekent, zo krijgen we bij de 
Heer altijd weer nieuwe kansen. 
 
Palmviering op 24 en 25 maart 

                                                              
  Foute palm 
 
 
 
 
 

Juiste palm 
 
Ook al is er dit jaar weinig palm door de aantasting van de 
groene rups, toch willen we ervoor zorgen dat iedereen een 
takje gewijde palm ontvangt. Daarom vragen we aan het 
personeel en aan de familie om eventueel uit de tuin palmtakjes 
mee te brengen voor de bewoners van Floordam. Dank al bij 
voorbaat. 
 
Tijdens de palmviering gaan we mee met Jezus bij de intocht in 
de stad Jeruzalem. Met hem willen we de laatste dagen van 
Zijn leven meegaan: hopend en gelovend, biddend en 
verwijlend. We beluisteren het passieverhaal en willen één zijn 
met de lijdende mens, met de stervende mens vandaag. Kom 
af en vier mee de nieuwe toekomst die ontluikend is. 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8w83dyaLZAhWBL8AKHbATD3YQjRx6BAgAEAY&url=http://www.haagsebierlijn.nl/index.php?route%3Dproduct/product%26product_id%3D161&psig=AOvVaw1w5LOGaMN7MauKzyJZLoLt&ust=1518600464249269
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Witte donderdag op 29 maart om 14.00 uur. 
Iemand die we graag zien, geven we met ons hart een 
geschenkje. Dit geeft ons vreugde. Nog meer vreugde ervaren 
we als we van geliefden een geschenkje krijgen. Dit doet 
deugd, ze zijn me niet vergeten. Ook Jezus geeft ons een 
geschenk, omdat Hij ons graag ziet. Er zit geen strikje rond! Hij 
geeft Zichzelf in brood en wijn. Op Witte donderdag vieren we 
plechtig de heilige Eucharistie. 
 
Raar maar waar, in dezelfde viering horen we het verhaal van 
‘voetwassing’. Jezus geeft Zich niet vanuit de hoogte maar 
vanuit ‘dienende liefde’. 
Laten we dankbaar vieren om 14.00 uur in de cafetaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede Vrijdag op 30 maart om 14.00 uur. 
Mij hoef je niet te vertellen wat lijden en pijn is. Ik voel het aan 
mijn lichaam. En meer nog in mijn hart. Mensen die je graag 
ziet, uit handen moeten geven: dit is een kruis voor mij. Niet 
meer kunnen wat ik vroeger kon, doet pijn. 
Met Goede Vrijdag willen we vertellen: ‘ik voel met je mee! Ik 
begrijp je ten volle! Ik lijd een stukje met je mee, aan jouw pijn!’. 
En wat meer is: iemand is ons heen nabij. Jezus ziet ons zo 
graag dat Hij ons kruis op Zich neemt. Vandaar willen we 
dankbaar zijn naar Jezus toe. We willen heel dicht bij Hem zijn, 
die laatste momenten van Zijn leven. Even dicht als ooit eens 
bij een geliefde die gestorven is. Laten we ook bidden voor alle 
mensen die NU lijden: door oorlog en 
geweld, door honger en armoede. 
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Pasen 31 maart om 14.00 uur 
Zaterdag 31 maart om 14.00 uur in de cafetaria en zondag 11 
april om 11.00 uur in de kapel van de zusters, vieren we Pasen, 
vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Jezus is niet in 
het graf, Hij lééft midden tussen de mensen. 
 
Vandaag vieren we blij dat er geen doodlopende grenzen zijn in 
het leven. Het sterven van Jezus op Goede Vrijdag is geen 
begrenzing van het leven voorgoed. Zijn sterven is geen nieuwe 
grens. Een grens wordt verlegd, voorbij de dood. Ook daar is er 
leven, is er verrijzenis, een opstaan in een nieuw begin. 
 
In twee mooie symbolen laten we de verrijzenis aan ons 
gebeuren: de zegening van het licht, de zegening van het 
water. Ja Jezus, ik hernieuw mijn doopbeloften, ik wil je blijven 
volgen op de weg van leven.                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalig Pasen 
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3. DE TIJD VAN HET JAAR 
 

 
 
 

Dat boek 
Lezen en koesteren en snuisteren 

Bevingeren en verkreukelen en liefkozen 
Steeds op zoek naar avontuur en dromen 
Benieuwd naar het vervolg met ezelsoren 
Onder de arm ermee naar buiten stappen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heb je zin om een boek te lezen? 
Dan mag je een seintje geven aan Trees, Ilse of Gea van de 
boekenkar en we komen zeker bij je langs zodat je een boek 
van de zorgbib kan uitkiezen. 
We hebben leesboeken,  

grootletterboeken,  
strips,  

cd’s,  
kijkboeken,  

dvd’s, 
 …,  

en nog veel meer! 
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4. NIEUWS UIT FLOORDAM 
 
 
PROFICIAT AAN DE JARIGEN 
 
Maart 
 
01 Jacqueline Smout dagverzorging 
02 Marie-José De Roover 73/12 
02 Marc Ghys 65/02 
02 Marilène Huybrechts team dagverzorging 
04 Martha Van Loock 77/05 
04 Laetita Francois team 63/65 
06 Jeanna Van Eycken dagverzorging 
07 Mathild Vranckx 69/07 
07 Emma Saelens 77/09 
07 Hilde Coosemans team 77/79 
08 Bob Quick 69/02 
09 Isabelle Lefevre 75/06 
12 Antoine Mancel 75B 00 
12 Frans Luypaert dagverzorging 
12 Jean-Paul Duponcheel dagverzorging 
12 Carla Bauters team therapeuten 
13 Corine Clemens team 63/65 
14 Kelly Zwings team technische dienst 
15 Zr. Mimi Callaerts 79/01 
18 Marina Lesage team dagverzorging 
19 Ingrid Verbeeck team 77/79 
20 Liesbet Delanglez team 77/79 
21 An Ver Elst team 73/75 
22 Karen Coppens team administratie 
24 Marie-Jeanne Van Pée 63/15 
24 Jeanna Vander Mercken 65/03 
24 Dorien Van Nieuwenhuyse team 75B 
27 Agnes Cauwelier 77/10 
28 Paula Vanrysselberghe 67/05 
28 Raymond Vandesande 75/13 
28 Caroline Schulpen team 63/65 
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April 
 
01 Jeanna Dirix 73/08 
01 Zr. Louise Vertommen 79/05 
01 Jana Nemedi logistieke medewerkster 
02 Maria Gillis dagverzorging 
02 Nancy Baert team sociale dienst 
03 Nadette Van den Bergh 77/08 
05 Godelieve De Cap dagverzorging 
06 Irène Leclercq 75/03 
07 Celine Minner dagverzorging 
10 Agnes Buelens 75B 14 
10 Katy Beukenhorst team 75B 
12 Daisy Maquet team 67/69 
12 Betty Herbots directeur bewonerszorg 
14 Maria De Greef dagverzorging 
18 Linda Van Der Borght team nachtwaken 
19 Rosalie De Cock 75B 09 
19 Vera Dewil team 63/65 
22 Gusta De Laet 75B 29 
22 Laurie Van Mol team 77/79 
23 Linda De Praeter team nachtwaken 
27 Rita Uytterhoeven team therapeuten 
28 Bea Buelens 75/11 
30 Jean Verheyden 69/10 
30 Marcel Elaerts 75B 12 
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SPECIALE GEBEURTENISSEN 
 
Met pensioen. 
 

Op 28 februari 2018 gaat 
mevrouw Lisette Mathijs, 
team 77/79, met pensioen. 
 
Agnes Verwilghen, team 
77/79, gaat om 31 maart 
2018 met pensioen. 
 
Dank aan hen beiden voor 
hun inzet naar onze 
bewoners toe.  

 

Diamanten bruiloft 

Deze maand vierden we samen met Danny 

en Marie-Jeanne (woning 63) hun 

diamanten bruiloft. Er kwam heel wat 

voorbereidend werk aan te pas, en Danny 

heeft er heel veel tijd en energie in 

gestoken. 

Op maandag vijf februari was er een 

feestje met de bewoners van woning 63 en 

met de collega’s. Het was een gezellig 

samenzijn, met lekkere sandwiches en met een lekker glaasje 

Clairette de Die, een schuimwijn waarachter een mooi verhaal 

zit voor het koppel. Wie het graag wil horen, kan gerust eens 

vragen aan Danny of Marie-Jeanne om het te vertellen. 

Op zondag elf februari was er dan een groot feest voor 

vrienden en kennissen. Dit ging door in het dagcentrum van 

Floordam. Zestig jaar huwelijk, dat verdient een dikke proficiat. 

Wie er graag meer over wil lezen, kan terecht in dit Huisklokje 

onder Levensverhaal. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiouPXhgcvYAhWqIcAKHbtYDA4QjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/felicitatiekaarten/pensioen-vrouw&psig=AOvVaw2pI_QScmR8MTn4FSrSajCX&ust=1515591834678270
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwqCO_6fZAhVEDsAKHSIcASIQjRwIBw&url=https://www.hallmark.nl/kaarten/echtvereniging-trouwdag/60-jaar-diamant&psig=AOvVaw321FVxPs8_EuyKF_olgOqs&ust=1518786588346700
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WELKOM IN FLOORDAM 
 
 

Maria Dendas Lucrèce De Wispelaere 
 
 
Woonplaats: Melsbroek 
Geboren: 27/12/1948 
Woning 63/01 

 
 
Woonplaats:Wetteren 
Geboren: 21/06/1932 
Woning: 65/01 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 :  
 

 
WELKOM IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM. 
 

Gonthier Myttenaere Mariette Silverans 
 

         
 

 

         
 

Woonplaats: Machelen Woonplaats: Peutie 
Geboren: 03/12/1942 Geboren: 17/06/1931 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEtu6rg6jZAhUKWsAKHYkGCmUQjRwIBw&url=https://www.kinderopvang.org/urk/van-harte-welkom/&psig=AOvVaw34g79Ir9RmE1t4vNpi_QIm&ust=1518787701347908
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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN 
 

Louisa Deyns  
 
 
 
 

Geboren: 19/08/1937 
Overleden: 19/12/2017 

 

Louisa was door velen gekend 
om haar lieve lach en haar 
vriendelijk woord. 
Thuis zat ze vaak buiten onder 
hare boom en maakte ze graag 
een praatje met voorbij-
gangers.  
Toen het thuis te moeilijk werd, 
kwam ze naar onze woning in 
Floordam. 
Ze miste haar thuis enorm 
maar met kleine dingen 
probeerden we dit op te 
vangen. 
De familie kwam haar dagelijks 
bezoeken, een lach, een lief 
gebaar, de poezekes die 
voorbij kwamen, aanwezigheid 
van mensen om haar heen. 
Louisa, we zullen je niet 
vergeten 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitqtigr7TZAhXS6qQKHWnYCuoQjRx6BAgAEAY&url=https://pngtree.com/free-png-vectors/park-bench&psig=AOvVaw3SEQLaqfAijstvWpbC31ct&ust=1519211727314524
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Nelly Esseldeurs  
 
 
 
 
Geboren: 27/10/1938 
Overleden: 08/01/2018 
 
 

 
Nelly was iemand met een groot 
hart. Samen met Willem, haar steun 
en toeverlaat, kan ze heel de wereld 
aan. Kinderen had ons gelukkig 
echtpaar niet, maar kregen deze 
liefde wel van hun naaste familie. 
Stilaan werden de zorgen zwaarder 
en moest Nelly noodgedwongen 
naar onze woning komen. Willem 
stond hier meermaals per dag, om 
iets lekkers mee te brengen, hulp te 
bieden waar kon, zijn liefde te tonen, 
om er te zijn, … 
Ondanks al haar tegenslagen was 
ze optimistisch en bleef ze haar 
fierheid behouden. 

 
Ferdinand Gelders  

 
 

 
Geboren: 24/07/1928 
Overkedeb: 17/01/2018 

Fernand,  
een man van weinig woorden 
die met plezier dag in dag uit 
klaar stond voor zijn vrouw. Hij 
kon haar tot rust brengen en 
verstond haar als geen ander. 
Genietend van een goed glas 
bier, een uitstapje met de 
dochter, lekker eten. Een zang 
en dansnamiddag … allemaal 
dingen waar hij enorm van 
genoot. Een opname in het 
ziekenhuis bracht geen goed 
nieuws en stilaan ging je 
achteruit. Aan Suzanne en 
dochter Ann veel steun 
toegewenst voor het verlies van 
hun dierbare echtgenoot/vader. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNj_D_je7YAhXhL8AKHR34CKwQjRwIBw&url=http://moniekpeek.nl/&psig=AOvVaw0Igful7aIH1wruvaRW_Kjj&ust=1516797718825043
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Guy Vilain  

 
 
 
Geboren: 04/08/1954 
Overleden: 24/01/2018 

 
 
 

Guy, 
De opname in onze woning 
was voor u niet evident. 
Je ziekte maakte het jou niet 
gemakkelijk. 
Je had nog zoveel vragen en 
af en toe ook verwachtingen. 
Het was moeilijk om 
beslissingen te nemen maar 
vroeger dan verwacht is je 
wens in vervulling gegaan. 
We wensen je echtgenote en 
kinderen van harte veel sterkte 
met dit verlies. 

 
 
 
 

Zr. Gabriella Hermans  
 
 

 
Geboren: 19/04/1930 

 
Zuster Gaby, 
Je bent nu in de hemel waar je 
zo naar verlangde. 
Je was zo moe en nu voel je 
Gods hand 
en hoor je de muziek van 
engelen. 
Je bent thuis gekomen en mag 
nu rusten. 
We gaan je missen. 

Overleden: 28/01/2018  

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/474x/0b/60/98/0b60984bedd0b5c085d70579f18e81d1.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/73676143876206760/&docid=yaum2HtDvQyoPM&tbnid=pyzxiq2mPSfHJM:&vet=12ahUKEwjN1NShsLTZAhXQxqQKHYuqACQ4rAIQMyhNME16BAgAEFM..i&w=474&h=636&itg=1&bih=904&biw=1680&q=zittend onder een boom op een bankje&ved=2ahUKEwjN1NShsLTZAhXQxqQKHYuqACQ4rAIQMyhNME16BAgAEFM&iact=mrc&uact=8
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Jozien Smilde  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er is een tijd voor alles 
Er is een tijd om samen te zijn 
Er is een tijd om uit elkaar te 
gaan 
Er is een tijd om te winnen en 
om te verliezen 
Er is een tijd om te rouwen 
Er is een tijd om getroost te 
worden. 

Geboren: 25/12/1922  
Overleden: 09/02/2018  

 
 
 

Robert Coppens   
 
                   
 

Geboren: 17/04/1943 
Overleden: 21/01/2018 

 
 

Robert,  
je was een positieve noot in 
het dagcentrum. Je deed 
enthousiast mee, altijd bereid 
tot een spelletje wiezen. We 
gaan je missen! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXx5-l1cXZAhVTOMAKHfslBHIQjRx6BAgAEAY&url=https://afbeeldingen.wordpress.com/tag/kleuren/&psig=AOvVaw3Ekn8fFdQj-PoNT2MrHcf7&ust=1519806135955815
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Alice Cammaerts  

 
 

Geboren: 11/11/1924 
Overleden: 21/02/2018 

 
Alice, 
De laatste maanden van je 
leven bracht je nood-
gedwongen door bij ons in 
Floordam. Ondanks je ziekte, 
maakte je er nog het beste 
van. 
Ja wist goed wat je nog wel en 
wat je niet meer wilde. Je 
computer was samen met het 
bezoek van je familie je 
grootste uitlaapklep. 
We gaan je herinneren als een 
stille, intelligente vrouw. 
Slaap zacht. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://storesquare.be/merk/artige?page=2
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5. ACTIVITEITENKALENDER 
 
 

 
Op 6 maart is het terug tijd om nog eens 
onze hersenen te trainen en doen we een 
quize om 14.00u in de cafetaria, allen op 
post. 
 
 

 
 
 

Op 15 maart steken we de handen 
uit de mouwen en gaan we 
bloemschikken om 14.00u in de 
cafetaria. 

 
 
 

 
Op 20 maart smeren we de stembanden en gaan we een 
zangstonde houden en dit allemaal om 14.00u in het 
dagcentrum. 
 
Op 19 april is er een optreden voorzien om 14.00u in de 
cafetaria. 
 
Op 24 april doen we nog eens onze vertrouwde bingo om 
14.00u In de cafetaria. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNsOy56YHZAhWCZ1AKHYIcDscQjRwIBw&url=http://www.fandompost.com/2017/04/18/questioning-fandom-your-definitive-shojo-anime-or-manga/&psig=AOvVaw2RBoLgpsXgCqBw6qb8QzC1&ust=1517475106240997
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8Lmo6oHZAhWDJlAKHVNKANAQjRwIBw&url=http://www.lvankuyk.be/Webshop.asp?cat%3D39250&psig=AOvVaw2k4i9q9NtlPNeEDUeQX9Ub&ust=1517475284555919
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig54_F64HZAhVEU1AKHd3hChIQjRwIBw&url=https://pixabay.com/nl/bingo-gokken-game-geluk-159974/&psig=AOvVaw1EJtaS0OeT7doNM0nyvOsF&ust=1517475669760342
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste bewoners en familie, 
 
We willen langs deze weg iedereen informeren dat er vanaf 
maart zal gestart worden met een winkel waar onze bewoners 
onder begeleiding om de 2 weken op dinsdag tussen 14.00u en 
15.30u zullen kunnen gaan shoppen. 
 
De winkels zullen zich bevinden in woning 63 en boven in de 
woning 75B. De bewoners zullen een bewijs krijgen van wat ze 
gekocht hebben, maar de aangekochte goederen zullen 
genoteerd worden op de maandelijkse factuur. Het winkeltje zal 
een vast assortiment hebben dat aangevuld wordt met 
themadagen zoals Pasen, Kerst, … 
 
Echte verse producten zijn niet verkrijgbaar en kunnen ook niet 
besteld worden. 
 
Verder info zal nog verspreid worden in de woningen aan de 
hand van een affiche. 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwsdWYlPXYAhUiLMAKHdaFD1kQjRwIBw&url=http://www.abrahamsmosterdmakerij.nl/en-verder/winkeltje.html&psig=AOvVaw3hP0xQyxH_LseJeivVWmnR&ust=1517039893038748
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In 2018 zal het tweehonderd jaren geleden zijn dat de 
Tildonkse pastoor Johannes Lambertz twee stallen van zijn 
pastorie omvormde tot klaslokaal en zo het startsein gaf aan 
wat we nu kennen als de congregatie van de Zusters Ursulinen 
van Tildonk. 
In woning 79 wonen een 12-tal zusters van de congregatie. Zij 
laten dit feestelijk gebeuren niet zomaar voorbij gaan. 
Ze organiseren 
 

op 25 maart in de cafetaria een groots evenement  
van 14.00u tot 17.00u 

 
Je kan er pannenkoeken komen eten en een verwenkoffie 
drinken. Je kan er meedoen aan een tombola “altijd prijs”. En je 
kan er gaan kijken naar een tentoonstelling over het ontstaan 
en leven van onze Ursulinenzusters. Deze tentoonstelling is 
door onze zusters zelf in elkaar gestoken en is echt wel de 
moeite waard. 
Wisten jullie dat onze zusters in verschillende landen en 
continenten werkzaam waren en nog steeds zijn. 
Zo hebben ze de missiewerking in Goma, die nog heel veel 
steun kan gebruiken. Vandaar dat we besloten om de 
opbrengst van 25 maart volledig te schenken onze zuster in 
Goma. 
We hopen jullie talrijk te ontmoeten. 
 
De zusters Ursulinen woning 79, Sofie en haar team. 
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      HEB JIJ EEN SPORTIEF VRIJWILLIGERSHART?     
 

 

Wil jij graag vrijwilliger worden? Fantastisch, want wij zijn op 

zoek naar jou. Voor onze bewoners organiseren wij tweemaal 

per maand, telkens op 

donderdag, een 

doorgedreven turn- en 

bewegingsmoment: 

SPORTIK. Hierbij kan jij 

van onschatbare waarde zijn door mee onze bewoners 

enthousiast te maken, een oogje in het zeil te houden en onze 

mensen op een veilige manier te 

laten genieten van dit 

bewegingsmoment. Indien jij je op 

één of meerdere van onderstaande 

donderdagen tussen 10h30 en 

11h30 kan vrijmaken, laat het ons 

dan snel weten. Contacteer 

hiervoor Luc op telefoonnummer: 

02/255.02.64 De eerstvolgende 

SPORTIK’s vinden plaats op 

volgende dagen: 

 

- 08/03/2018 

- 22/03/2018 

- 04/04/2018 (opgepast: uitzonderlijk op woensdag) 

- 19/04/2018 

- 03/05/2018 

- 17/05/2018 

- 31/05/2018 

- 28/06/2018 

 

Twijfel je nog, kom dan eerst gewoon even meedoen en ervaar 

het enthousiasme van onze bewoners.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja963rvpHZAhWpK8AKHap2Bm8QjRwIBw&url=http://www.wemmel.org/dankjewel-vrijwilligers/&psig=AOvVaw3rikf3kOgRZeSniMInzUYd&ust=1518013392499393
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Het dagcentrum viert Valentijn  
Op 14 februari nodigden we 
traditiegetrouw al onze bezoekers 
en geliefden uit voor een 
valentijnsdiner.  
De tafels werden prachtig gedekt, 
en Denis en Evi hebben enorm 
hun best gedaan om er een heel 
smakelijke diner van te maken: 
We zijn gestart met een duo van 
kaas en garnaalkroketjes, gevolgd 
door een boeketje van wild met 
Rosties en als afsluiter een heerlijk 
hartvormig gebak. Voor herhaling 
vatbaar was de algemene 
conclusie  
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De herst- en winterdagen van woning 75B 
 
 

Toen we vorig huisklokje afronden met de melding dat we een 
fijne galafuif hadden gehad; dan gaan we nu verder met ons 
verhaal. 
 
In de maand oktober hebben we enkele dinsdagen na elkaar 
een lekkere koffieklets gehouden met als doel dat Evelyne als 
woningverantwoordelijke bewoners en hun familie beter zouden 
kunnen leren kennen. 
 
Nadien zijn we verder gegaan op het elan van snoepjes 
bakken, wafels en pannekoeken te veroberen zonder aan onze 
lijn te denken. Maar we hebben niet alleen voor onze eigen 
magen gezorgd, we hebben ook gezorgd dat de vogels tijdens 
de wintermaanden geen nood hadden aan eten. Op een nogal 
donkere namiddag hebben we vettaartjes gemaakt met 
ouderwets ossenvet met daarin graantjes. Als deze goed 
gehard waren, zijn ze opgehangen en tot op heden komen er af 
en toe eksters langs om een graantje mee te pikken. We 
hebben ook al met enkele bewoners voederdraden gemaakt 
met noten, wortelen en oud brood. 

 
 
 
 
 

En de donkere dagen schreden verder. De advent kondigde 
zich aan en de woningen werden op hun kerstbest aangekleed. 
Om deze kerstdagen leuk in te vullen, heeft er een collega van 
woning 75B een kerstbingo uitgewerkt en deze had een 
geweldig succes. 
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Maar ook de tafelaankleding tijdens de voorbije feestdagen en 
de gezeligheid die er heeste maakte dat de donkere dagen 
langzaam plaats maakten voor dagelijks wat meer minuten 
daglicht. En al heeft de zon zich maar schamel laten zien de 
voorbije maanden, hebben we ze eindelijk de voorbije weken 
toch al enkele keren mogen voelen; en dat doet deugd. 

 
 
 
 

 
Maar we hebben niet alleen gebakken en 
gegeten. We hebben de namiddag nog 
ingevuld met: niets doen, wat breien, TV 
kijken, een boekje lezen, een uitstap naar 
Van Uytsel, kerstkaarten schrijven, drie 
koningen zingen, een zangstonde met een 
vernieuwd repertorium, Lichtmis verzorgd 
door de kleuters gevierd met nadien heerlijke 
verse pannekoeken. Kortom je kan lezen dat 
er in woning 75B geregeld wel wat te doen is; 
ook al is dat niet altijd te zien 
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Het nieuwe jaar is ook de aanvang geweest van een nieuwe 
uitdaging. Sinds eind januari kan je via een gesloten Facebook 
volgen wat er in 75B allemaal gebeurt. 
 

En nu kijken we uit naar de nieuwe lente en zomer waar we ons 
klaarmaken voor het zomeruur, eind maart, en de paasdagen. 
 
Wat de maanden maart en april ons brengen, zal je de 
volgende keer kunnen lezen. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_j6XE2aXZAhUMIcAKHc4yAA0QjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/2600218/&psig=AOvVaw2Tljiy4Rp2txBE1MwrdI1v&ust=1518707784899298
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HET ZOMERUUR 
gaat in op ZONDAG 25 MAART 2018 
Om 2 uur ’s nachts wordt het 3 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaan we dat in orde brengen? 
 

Op ZATERDAGavond 24 maart bij het slapengaan 
zetten we onze klok 1 uur vooruit 
Dus als we gaan slapen om 21 uur 

zetten we onze klok of wekker op 22 uur 
 

En alles is in orde 
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhoJO1j6fVAhUDbVAKHXENAlwQjRwIBw&url=http://literatori.com/&psig=AFQjCNGtBS73C6FcTwQi0fuWLqTQcEmo0A&ust=1501164416876564
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD5MLa2bHZAhWF-aQKHTfiBUMQjRx6BAgAEAY&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertijd&psig=AOvVaw22veDrpHaw2qekcfrZTznd&ust=1519120095149944
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7. DE NATUURGIDS 
 

Lentebode. 
 

In onze streken is de boerenzwaluw het symbool voor de 
komende lente. 
Eind maart, begin april komen eerst de boerenzwaluwen, dan 
de huis-en oeverzwaluwen terug naar hun broedgebied. 
Deze trekvogels komen vanuit Zuid-Afrika, waar ze 
overwinterden, terug naar de plaats waar ze de vorige lente, 
zomer en een deel van de herfst doorbrachten. 

Boerenzwaluwen zijn sterk gebonden aan landbouwgebieden, 
daarom hebben ze het steeds moeilijker om geschikte 
nestplaatsen te vinden. 
Hun nestje, dat ze zelf bouwen, is een open kom van modder, 
speeksel en stro vastgehecht aan de binnenkant van het dak 
van een stal, een schuur, of onder bruggen, liefst in de 
omgeving van dieren; op den boerenbuiten! Hier vinden ze het 
geschikte materiaal voor hun nestjes, maar ook hun voedsel. 
Roepend met een scherp, hoog geluid scheert hij laag over de 
grond, jagend op insecten: vliegen, muggen en ook bladluizen. 
Hij drinkt door met zijn geopende snavel laag over het water te 
scheren. 
In hun nestje brengen ze 4 à 5 jongen groot dit na een 
broedperiode van 15 dagen, na 21 dagen verlaten de jongen 
het nest en zoeken zelf hun voedsel in de omgeving. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN6uDhk7LZAhWHCsAKHaz_AN0QjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/frieslandnatuurnieuws/archief.php?ID%3D1146125&psig=AOvVaw3f7s6LrXtWKVP1HVTVYwwM&ust=1519135689534094
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Jong en oud sterken flink aan want gans de familie zal tussen 
september en november de herfstrek aanvatten. 
Dan verzamelen ze in grote groepen op leidingen, draden en 
afsluitingen, ze kwetteren er op los alsof ze afspraken maken 
voor onderweg. Hun trektocht naar Afrika is een groot avontuur: 
5.000 kilometer staat op de teller. 

De huiszwaluw nestelt in kolonies, meerdere nesten bijeen, aan 
de buitenkant van huizen, schuren en soms sluizen. 
Overhangende dakranden en balken zijn voor hun nesten de 
geschikte plaats. Ook zij eten insecten, zijn dus nuttig in de 
natuur. 

 

Om de zwaluwen te helpen bij gebrek aan nestgelegenheid 
plaatsen veel natuurverenigingen kunstnesten op geschikte 
plaatsen. Met succes, de zwaluwen passen zich aan en zijn 
dankbaar met de geboden hulp. 

 

Samen met u, beste lezer van Het Huisklokje, kijk ik uit naar de 
komende lente en heet de zwaluwen 

WELKOM 

Uw natuurgids Léa 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLn-bdlLLZAhUOe8AKHfTFAxAQjRwIBw&url=http://scriptiebank.be/scriptie/2017/kunnen-gewervelde-dieren-inheemse-zwaluwen-het-bijzonder-de-natuurbeleving-verhogen&psig=AOvVaw2hh_BkF2UlpEydHT4dnUAn&ust=1519135910099089
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahumvlbLZAhVrK8AKHQusCL8QjRwIBw&url=http://www.vogelwerkgroepberkelland.nl/veldwerk/zwaluwen/verslag-3.html&psig=AOvVaw1WW2oNIzXNkudMNBVb3cZv&ust=1519136105062082
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8. 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 een speciale “diamanten 
editie” van het levensverhaal Van 
Danny en Marie-Jeanne (woning 63) 
Veel leesplezier! 

 
 
 
Daar stond ik dan, het was een drukte van jewelste op de 
jaarlijkse kermis in Stokkel. Een beetje nieuwsgierig en 
misschien ook wel wat bedeesd, overkeek ik het Dumonplein. 
Jonge kinderen lachten en riepen enthousiast naar elkaar, ze 
wisselden veelzeggende blikken uit, en stormden dan richting 
de paardenmolen. Een jonge moeder probeerde haar zoon nog 
te waarschuwen om niet te onstuimig te zijn, maar haar stem 
ging verloren in het gegil en het gelach. 
Heerlijke geuren kwamen mij tegemoet en het was duidelijk dat 
er hier goed gegeten én gedronken kon worden. Op een bank 
iets verder zaten twee oudere mannen, ze rookten een pijp en 
sloegen het kermistafereel gaande, ze genoten duidelijk en ze 
straalden een soort veiligheid uit over het geheel; iets wat je 
dezer dagen niet meer tegenkomt. 
 
Iedereen was daar om plezier te maken, iedereen genoot van 
het eerste warme mei-zonnetje. Het was mijn oudste zus 
Suzanne die me had uitgenodigd om naar Stokkel te komen, en 
als tweeëntwintigjarige beroepsmilitair gelegerd in Westhoven 
op vijf kilometer van Keulen, was het een welgekomen aanbod 
om even de drukte en het strenge regime te ontvluchten. 
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Nog heel even aanschouwde ik het 
hele tafereel en genoot mee met de 
feestende inwoners van de wijk 
Stokkel, gehucht van Sint-Pieters-
Woluwe, maar dan besloot ik om 
ook te genieten van mijn vrij 
weekend. 
Ik haaste me naar de botsauto’s, 
een attractie waar vooral 
jongvolwassenen zich goed konden 
uitleven. Ik kocht mij enkele jetons 

en zette me aan de kant om te wachten op de claxon, die het 
einde van de huidige rit zou aankondigen. Het was leuk om te 
zien hoe iedereen zijn dagdagelijkse zorgen en problemen van 
zich afzette en genoot van de rit. Hier en daar ging het er hard 
aan toe, en een vader langs de kant maakte zich even druk 
omdat een jongeman nogal onvoorzichtig op het wagentje van 
zijn tienjarig zoontje inreed. De jongen werd flink door elkaar 
geschud, maar de lach om zijn mond sprak boekdelen en de 
vader langs de kant begon te glimlachen. 
Ook ik was even alles vergeten en moest er luidop mee lachen. 
Het luid zeurende geluid van de claxon deed me even 
opschrikken en zorgde ervoor dat ik iets later reageerde dan de 
andere wachtende jongeren om me naar een leeg autootje te 
begeven. Links achterin stapte een jonge kerel uit een wagentje 
en ik waagde mijn kans. Ik lier erop toe, een jeton in mijn hand, 
de anderen veilig weggeborgen in mijn broekzak. Het was mijn 
beurt om plezier te beleven! Terwijl ik bij het autootje kwam, 
keek ik achterom en begon mijn linkerbeen onder de 
stuurruimte te plaatsen. Mijn knie botste tegen iets aan en ik 
draaide mijn hoofd om te zien wat het was: aan de andere kant 
van het wagentje stond een jongedame met bruin krullend haar, 
die net als ik een poging waagde om in te stappen. We keken 
verbaasd naar elkaar en als een welopgevoede jongeman zei ik 
“Zet u maar!”. Ik wilde haar het wagentje laten en zelf zou ik 
dan proberen om de volgende rit een nieuwe kans te wagen. 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6vWJjajZAhUICMAKHaw5Da0QjRwIBw&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten/kermis&psig=AOvVaw1-tLQdygSQR1_WBzeSpx6-&ust=1518790341839065
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Maar haar antwoord verraste mij danig: “Zet u maar” Heel even 
aarzelde ik, maar toen ik zag dat zij ging zitten, twijfelde ik niet 
meer en nam ik naast haar plaats. Eén ritje werden er 
meerdere en we amuseerden ons kostelijk. 
 
Toen onze jetons opgebruikt waren, raakten we aan de praat. 
Haar naam was Marie-Jeanne. Ik schrok wel even toen ik 
hoorde dat ze zeventien jaar was, vijf jaar jonger dan ik. Maar 
ze was zo volwassen en de klik die er tussen ons was, voelde 
zo goed. We spraken af om elkaar de volgende dag terug te 
zien en dat deden we ook. 
Toen ik terug naar de kazerne in Duitsland moest, beseften we 
pas echt dat we elkaar zouden missen. Het werd moeilijk om 
elkaar nog te zien, maar we wilden het niet opgeven; ook al 
stonden mijn ouders omwille van het leeftijdsverschil erg 
weigerachtig tegenover onze relatie. Gelukkig stond Marie- 
Jeannes moeder anders tegenover onze relatie; ze zag als 
oplossing een huwelijk. Dit verraste mij enigszins. Eigenlijk 
bood ze mij op dat moment de hand van haar dochter aan, 
waardoor ikzelf nooit de vraag heb moeten stellen. Marie- 
Jeanne was nog steeds geen achttien en doordat mijn ouders 
niet echt meewerkten, hebben we een procedure moeten 
starten via de rechtbank om ons huwelijk te laten voltrekken. 
Op twee februari van het jaar achtenvijftig zouden we dan 
officieel huwen, maar omdat er papieren ontbraken moest dit 
noodgedwongen worden uitgesteld. Op elf februari was het dan 
eindelijk zover en in het gemeentehuis van Wezembeek-
Oppem, in aanwezigheid van mijn inderhaast opgetrommelde 
schoonouders en getuigen, werd onze liefde om zeventien uur 
wettelijk bezegeld. Nadien vierden we dit met een heerlijke 
spaghetti klaargemaakt door Marie-Jeanne zelf. 
 
De dag nadien trokken we samen naar de kerk waar we de 
pastoor vroegen om ons huwelijk in te zegenen. Omdat er twee 
getuigen nodig waren, hebben wij aan de aanwezige 
kerkgangers gevraagd om ons uit de nood te helpen. En zo zijn 
we dan op twaalf februari van het jaar achtenvijftig voor de kerk 
getrouwd. 
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Omdat ik mijn eenheid in Westhoven moest vervoegen, heb ik 
de trein naar Duitsland genomen. Marie-Jeanne is naar haar 
werk getrokken. 
 
Vooraleer we, door het leger, een woning toegewezen kregen 
in Porz, ook nabij Keulen, bood een vriend van mij ons een 
masardekamer aan zodat we samen konden wonen. In 1960 
werd onze dochter geboren, in Keulen. In 1962 en in 1965 werd 
ons gezin uitgebreid met twee zonen. Uiteindelijk zijn we in 
1974 terug in België komen wonen en hebben we in Kraainem 
een huis gekocht. Onze kinderen schonken ons zeven 
kleinkinderen, en twee daarvan hebben zelf ondertussen 
samen drie kinderen, achterkleinkinderen dus. 
In oktober 2015 zijn we verhuisd naar Floordam en nu wonen 
we nog steeds gelukkig bij elkaar, sinds 1958, nu reeds zestig 
jaar. 
 
Wat een ritje in de botsauto’s kan teweegbrengen. 
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9. VRIJWILLIGERs IN DE KIJKER 
 
 

Vandaag geen specifieke vrijwilliger in de kijker, maar een 
nieuwe groep vrijwilligers die zijn gestart in Floordam. 
 
Tegenover Floordam, op de setting van de MS-kliniek, is een 
PVT gestart. De bewoners daar hadden nood aan meer zinvolle 
dagbesteding, en er is toen de vraag gesteld of we met hen 
willen samenwerken. Dit is een heel mooi verhaal aan het 
worden: Wilfried gaat boven in de woningen gesprekjes voeren 
met de bewoners, Joeri en Hilde helpen in het dagcentrum: 
logistieke ondersteuning en babbeltjes doen met onze 
bezoekers. Ze mogen dan ook gratis aansluiten bij de 
activiteiten van het dagcentrum in ruil voor hun ondersteuning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Hilde                                        Wilfried 
    en Joeri 

 Hartelijk dank voor jullie onbetaalbare inzet! 
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10. SPORTNIEUWS 
 

 
- Club-Brugge blijft in de eerste klasse van onze competitie 

comfortabel aan de leiding met elf punten voorsprong op de 
tweede in de stand, Charleroi. Anderlecht staat derde met 
twaalf punten achterstand. 

 

 
- Melsbroek (1

ste
 provinciale) kent een lichte terugval en is 

naar de achtste plaats gezakt met nu al twaalf punten 
achterstand op leider Liedekerke. 

- Perk daarentegen doet het bijzonder goed en nestelt zich op 
de tweede plaats maar heeft wel ook al twaalf punten 
achterstand op de nummer één in derde C, Kraainem. 

- Steenokkerzeel staat op de tweede plaats en zit leider 
Hever stevig op de hielen met slechts twee punten minder. 

 

 
- Belgisch kampioenschap veldrijden: Wout van 
Aert is in Koksijde dan toch voor de derde keer 
op rij Belgisch kampioen veldrijden geworden. 
Toch was het allerminst een onemanshow van 
de topfavoriet. Integendeel, een ijzersterke 
Laurens Sweeck maakte er aan de 
Luchtmachtbasis in Koksijde lange tijd een 
spannend duel van. Op twee ronden van het 
einde forceerde de wereldkampioen echter de 
beslissing, Sweeck werd knap tweede. 
- Bij de vrouwen mag Sanne Cant (Iko-Beobank) zich voor het 
negende jaar op rij Belgische kampioene veldrijden noemen. 

De 27-jarige Antwerpse toonde zich zondag 
duidelijk de sterkste in het zand in Koksijde. Bij 
de beloften won Thijs Aerts het BK, de favoriet 
haalde het voor de sterke eerstejaarsbelofte 
Toon Vandebosch en zijn ploegmaat Stijn 
Caluwé. Yannick Peeters strandde op een 
vierde plaats na een moeilijke wedstrijd. 

VOETBAL NATIONAAL 

VOETBAL REGIONAAL 

WIELRENNEN 
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-Wereldkampioenschap veldrijden: 
Wout van Aert is voor de derde keer op rij wereldkampioen 
veldrijden geworden en voor de manier waarop komen 
superlatieven tekort. In Valkenburg demonstreerde hij op de 
modderige en loodzware Cauberg: topfavoriet Mathieu van der 
Poel moest tot consternatie van het Nederlandse thuispubliek 
de Belgische kopman al in de tweede ronde laten rijden. Na 
een seizoen waarin Van Aert vaak zijn meerdere moest 
erkennen in zijn eeuwige rivaal, verbaasde hij vriend en vijand. 
Voor het derde jaar op rij mag de 23-jarige Belgische kampioen 
in het veld dus in de regenboogtrui blijven rondrijden en kan hij 
later in 2018 zonder druk zijn kans wagen op de weg. Michael 
Vanthourenhout pakte nog knap het zilver 
Bij de vrouwen werd Sanna Cant voor de tweede keer op rij 
wereldkampioen. 
 

 
- Roger Federer (ATP2) heeft voor de zesde keer de Australian 

Open op zijn naam geschreven, al 
is hij daar diep voor moeten gaan. 
De 36-jarige Zwitser was in de 
finale te sterk voor Marin Cilic 
(ATP 6). Federer zette de Kroaat 
opzij in vijf sets: 6-2, 6-7 (7/5), 6-3, 
3-6 en 6-1. Het is voor Federer zijn 
20e Grand Slam-zege. Niemand 
deed ooit beter. 

 
- Bij de dames heeft Caroline Wozniacki de 
Australian Open gewonnen. De Deense, die 
in de halve finale Elise Mertens naar huis 
stuurde, was in drie sets te sterk voor Simone 
Halep. Wozniacki speelde al twee keer 
eerder de finale op een grandslamtoernooi, 
maar dit is haar eerste titel. Ze wordt ook de 
nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. 
 
 

TENNIS 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB-farzfzYAhXIVxQKHTG1BS8QjRwIBw&url=https://www.gettyimages.fr/%C3%A9v%C3%A9nement/australian-open-womens-trophy-media-opportunity-775109102&psig=AOvVaw1XwrNn8Kn3_4jTIWyZX5NG&ust=1517295739000291
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryrGRzvzYAhVLrRQKHS4VB6YQjRwIBw&url=http://www.theage.com.au/sport/tennis/australian-open-2018-live-mens-final--roger-federer-versus-marin-cilic-20180128-h0pkg8.html&psig=AOvVaw2niVA5btti2n5NZLRa8MPq&ust=1517295966592772
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OLYMPISCHE WINTERSPELEN 2018 
De 23

ste
 Olympische Winterspelen werden dit jaar gehouden in 

het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De winterspelen begonnen 
op vrijdag 9 februari en duurden tot en met zondag 25 februari. 
Er werd in Zuid-Korea geschaatst, geskied, gesleed, 
gesnowboard, gecurld geijshockeyd en van de schans 
gesprongen. Meer dan 6 000 atleten uit ruim 80 landen deden 
mee aan deze Spelen. Zij kwamen uit in 15 disciplines van  7 
takken van sport.  
De 12

de
 Paralympische Winterspelen in Pyeongchang vinden 

plaats van 9 tot 18 maart. Ongeveer 690 deelnemers uit 50 
landen zullen in 6 sporten om 80 gouden medailles strijden. 
Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor mensen 
met onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking 
en/of hersenverlamming. 
 
Logo 
Het logo van de Olympische Winterspelen 
is ontworpen door een Zuid-Koreaan. Het laat 
een gestileerd tempeltje en een sterretje zien. 
De vormen hebben dezelfde kleuren als de 
ringen van het algemene logo: blauw, geel, 
zwart, groen en rood. Het logo symboliseert 
een open wereld voor iedereen. Het 
combineert ijs, sneeuw, wintersport en sterren, waarbij de 
sterreen aan zowel winterse omstandigheden als de sporters 
refereren. Het tempeltje verwijst naar mensen van over de hele 
wereld die samenkomen. Daar ontmoeten hemel en aarde 
elkaar. De bovenste strook staat voor hemel, de onderste voor 
aarde en de ruimte tussen de twee staande strepen staat voor 
de mensheid die omarmd wordt. Alles komt samen in 
Pyeongchang.  
Het logo van de Paralympische Winterspelen bestaat uit twee 

sterren  naast elkaar, die symbool staan 
voor sneeuw en ijs en tevens verwijzen naar 
de Paralympische steratleten. Onderaan 
staat de Paralympische vlag, drie 
golfvormen in de kleuren rood, blauw en 
groen die “ik beweeg” betekenen.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq25zu3ZPZAhXI5aQKHdinAO0QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen_2018&psig=AOvVaw1sA6pol77aylylcv0C83wk&ust=1518090475188681
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiio4vv3pPZAhVDyKQKHWIhAA0QjRwIBw&url=https://skiinformatie.nl/olympische-winterspelen-2018-pyeongchang-promo-video/&psig=AOvVaw1sA6pol77aylylcv0C83wk&ust=1518090475188681
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Mascotte 
Een witte tijger met de naam “Soohorang” is de mascotte voor 
de Olympische Winterspelen 2018. De Zuid-Koreanen vereren 
de witte tijger als een heilig dier, hij wordt beschouwd als een 
symbool van vertrouwen, kracht en bescherming. De kleur 
stemt overeen met die van 
sneeuw en ijs, een verwijzing 
naar de Winterspelen. 
“Bandabi”, een zwarte beer, 
is de officiële mascotte van de 
Paralympische Winterspelen 
2018. Bandabi is geïnspireerd 
op de Aziatische zwarte beer. 
Hij staat voor sterk, 
wilskrachtig en moed en is 
een vriend met een groot, 
warm hart. 
 
Noord- en Zuid-Korea onder één vlag bij de opening van de 
Winterspelen 
 
Atleten en officials uit Zuid-Korea en Noord-Korea deden 
samen onder één vlag mee aan de openingsceremonie. Het 
vrouwenhockeyteam bestond uit speelsters van beide landen. 
Dit lijkt alweer een stap in de dooi tussen beide landen, die 
officieel nog in oorlog zijn. 
 
Belgische delegatie. 
De snowboarder Seppe Smits droeg de Belgische vlag tijdens 
de openingsceremonie op 9 februari. Team Belgium werd 
vertegenwoordigd door negentien atleten die aantraden in 
negen sporten: biatlon, bobslee, kunstschaatsen, langlaufen, 
shorttrack, skeleton, skiën, snelschaatsen en snowboarden. 
 
 
 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQqfXV35PZAhXM3KQKHWfwDzMQjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/olympische-spelen/&psig=AOvVaw3ZQ6nbDhhztCsdIUkYfXbr&ust=1518090952630813
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11. MENU’S VOOR DE MAANDEN MAART EN APRIL. 

 

 
 
 

datum 26/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 1/03/2018 2/03/2018 3/03/2018 4/03/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg smeerkaas * zoet beleg banaan chocoladereep * zoet beleg rozijnenbrood

bouillonsoep erwtensoep preisoep groene koolsoep wortelsoep kippensoep seldersoep

middagmaal** kippenwit droge worsten/ preskop paté brie krabsla jonge kaas

salami

perzik op sap roomijs koekje platte kaas yoghurt vers fruit gebak

met fruit

boomstammetjes stoofpotje van varkenslapje americain vispannetje blinde vink ardeens gebraad

kalkoen

gestoofde boontjes gegratineerd gemengde sla fijne groenten saus witloofsla schorseneren

avondmaal** aardappelen gebakken bloemkool aardappel-

aardappelen puree frietjes aardappelen aardappelen gratin

chocoladepudding rijstpap fruityoghurt griesmeel pudding suikerwafel flan caramel fruitcocktail

datum 5/03/2018 6/03/2018 7/03/2018 8/03/2018 9/03/2018 10/03/2018 11/03/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg jonge kaas * zoet beleg * zoet beleg ontbijtspek * zoet beleg chocoladekoek

tomatensoep groentesoep aardappelsoep preisoep bloemkoolsoep witloofsoep minestronesoep

middagmaal** hespenworst salami smeerkaas hesp vleesbrood philadelphia kip curry

koekje kiwi flan caramel chocomousse yoghurt appel gebak

kaasburger gehaktbrood schnitzel konijn met fish stick schnitzel orloff gebraad

pruimen

wortelpuree andijvie in boterbonen knolselderpuree spinazie in erwten

avondmaal** roomsaus room

aardappelen puree gebakken frietjes aardappelen rosti's

aardappelen

perzik op sap vanillepudding appel frisko fruitsla ligeos vers fruit



40 
 

 

 
 
 
 
 
 

datum 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 16/03/2018 17/03/2018 18/03/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg platte kaas * zoet beleg banaan chocoladereep * zoet beleg croissant

groene koolsoep erwtensoep brunoise uiensoep schorsenerensoep preisoep bouillonsoep

middagmaal** kaas tonijnsla kalkoenfilet salami hesp vleessla paté

peer flan caramel koekje yoghurt roomijs vers fruit gebak

elleboogjes in hutsepot pensen stoofvlees vis gemarineerde ballekes in

bolognaise kipfilet tomatensaus

appelmoes gestoofde courgette in 

avondmaal** gebakken prei provencaalse saus

aardappelen frietjes puree aardappelen puree

vanillepudding koekje rijstpap appelsien fruitcocktail yoghurt koekje

datum 19/03/2018 20/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 23/03/2018 24/03/2018 25/03/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg platte kaas * zoet beleg banaan chocoladereep * zoet beleg croissant + paas-

chocolade

groentesoep tomatensoep seldersoep kippensoep andijviesoep minestrone aspergesoep

met gerookte zalm

middagmaal** kippenwit hespenworst zalmsalade kip curry eiersalade abdijkaas tonijnsla

yoghurt vers fruit appel / kiwi koekje fruit koekje gebak

gegratineerde kalkoenlapje worst vol-au-vent zalm steak kip

macaroni met garnalensaus champignonsaus

met kaas spruiten bloemkool in slaatje

avondmaal** en hesp witte saus boontjes gestoofd witloof

aardappelen aardappelen frietjes preistoemp kroketten gebakken 

aardappelen

koekje vers fruit rijstpap chocolade pudding yoghurt fruit koekje
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datum 26/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 30/03/2018 31/03/2018 1/04/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg smeerkaas eitje * zoet beleg chocoladereep * zoet beleg chocoladekoek

aardappelsoep wortelsoep knolseldersoep kippensoep courgettesoep groene seldersoep tomatensoep

met kruidenkaas

middagmaal** hespenworst paté preskop americain vleesbrood jonge kaas camenbert

fruit banaan koekje fruityoghurt roomijs fruit op sap gebak

kaasburger balletjes in kippenborst varkensgebraad gepaneerd kalkoenrolade Paasmenu

provencaalsesaus in currysaus mosterdsaus vislapje

avondmaal** gestoofde prei met ananas slaatje venkel erwten en wortelen

aardappelen aardappelen gebakken friet puree aardappelen

aardappelen

koekje yoghurt chocomousse flan caramel koekje milkshake

datum 2/04/2018 3/04/2018 4/04/2018 5/04/2018 6/04/2018 7/04/2018 8/04/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** banaan ontbijtspek smeerkaas * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg rozijnenbrood

preisoep aardappelsoep komkommersoep ajuinsoep minestrone witloofsoep erwtensoep

middagmaal** kaas salami hesp hespenworst brie paté kip andalouse

cornetto koekje vers fruit perzik op sap roomijs appel in de oven gebak

cordon bleu blinde vink witloofrolletje hamburger visfilet ballekes met gebraad

champignonsaus vissaus witte selder

schorseneren in groentenratatouille komkommer sla

avondmaal** roomsaus sla met bloemkool gemengde sla tomatensaus koude aardappelen

aardappelen aardappelen puree kroketten gebakken puree

aardappelen

fruitcocktail Yoghurt vanillepudding flan caramel chocomousse koekje koekje
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datum 9/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018 15/04/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg spiegelei smeerkaas * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg croissants

preisoep aspergesoep juliennesoep tomatensoep seldersoep minestrone knolseldersoep

middagmaal** hespenworst salami americain abdijkaas vleessla kip curry hespenworst

perzik op sap koekje yoghurt koekje roomijs suikerwafel gebak

wortelstoemp vleesbrood kalkoenrollade goulash gebakken visfilet hamburger kip

met spek vleesjus

avondmaal** gestoofde boontjes appelmoes gebakken witloof gestoofde wortelen sinaasappelsaus

aardappelen rosty's frietjes puree aardappelen kroketten

fruityoghurt vanillepudding verse kaas met fruit vers fruit flan caramel peren op sap rijstpap

datum 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 21/04/2018 22/04/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** * zoet beleg chocolade ontbijtspek * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg rozijnenbrood

bouillonsoep komkommersoep ministrone kippensoep witloofsoep ajuinsoep erwtensoep

middagmaal** kaas salami eiersalade kippenwit hespenworst americain vleesbrood

peer chocomousse koekje yoghurt roomijs fruit op sap appel

blinde vink braadworst kipfilet rosbief fish sticks schnitzel kalkoenrolade

vleesjussaus met currysaus tartaarsaus pepersaus met vleesjussaus

avondmaal** spruiten witte kool perzikken slaatje wortelstoemp gebakken witloof boontjes met 

in roomsaus gebakken mayonaise 

aardappelen aardappelen aardappelen frietjes tartaarsaus aardappelen aardappelen

koekje banaan wafel koekje vanillepudding fruit koekje
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datum 23/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 29/04/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

ontbijt** chocoladereep * zoet beleg * zoet beleg * zoet beleg smeerkaas *zoet beleg sandwiches

aspergesoep seldersoep groentesoep brunoisesoep bouillonsoep tomatensoep witloofsoep

middagmaal** kip curry

platte kaas met 

radijsjes geperste kop kaas americain hesp boerenpaté

vers fruit wafel koekje chocomousse fruityoghurt caré confituur gebak

chipolatta gegratineerde witte en zwarte hamburger visfilet  ballekes gebraad

vleesjussaus macaroni pensen champignonsaus tartaarsaus met krieken peperroomsaus

met hesp en kaas

avondmaal** bloemkool appelmoes sla preistoemp gemengde sla

aardappelen aardappelen frietjes aardappelen rosti

flan caramel vers fruit rijstpap roomijs banaan yoghurt chocolade reep

datum 30/04/2018 1/05/2018 2/05/2018 3/05/2018 4/05/2018 5/05/2018 6/05/2018

dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

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

groentesoep preisoep knolseldersoep tomatensoep courgettesoep wortelsoep minestrone

middagmaal** hespenworst salami vleessalade abdijkaas tonijnsla americain kippenwit

koekje chocomousse appel vers fruit fruityoghurt flan caramel gebak

hamburger vol au vent gehaktbrood stoofvlees visfilet cordon bleu varkensgebraad

vleesjus vleesjussaus

avondmaal** gestoofde wortelen spinazie in room gemengde sla ratattouille boontjes gemengde sla

met koude

aardappelen puree aardappel frietjes puree kroketten aardappeltjes

chocoladepudding rijstpap  yoghurt roomijs vers fruit koekje perzik op sap

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

WIJ WENSEN JULLIE SMAKELIJK ETEN !!! 

* Zoet beleg: peperkoek, speculaas, konfituur, choco, speculoospasta, siroop en honing
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12. HERSENSPINSELS 
 

 
 
Opzij, opzij, opzij, de poppenstoet komt hier voorbij… is een 
vaak gehoord liedje tijdens de carnavalsperiode.  
Buelens Beatrix W 75K11 mag zich tot Prinses Carnaval kronen 
deze keer want zij heeft de prijsvraag gewonnen.  Proficiat! Een 
lekker prijs komt jouw kant uit. 
De Carnavalswoorden uit de lettersoep waren: optocht, clown, 
masker, confetti, verkleden, slingers en schminken. Enkele 
aandachtige puzzelaars merkten ook op dat er een t te veel 
gezet was bij het woord confetti. 
Hieronder vinden jullie nopg eens de tekst van het lied van 
Louis Neefs:  

Strofe 1: : Opzij, opzij, opzij De poppenstoet gaat hier 

voorbij 

Ze komen recht uit speelgoedland 

Daar zijn ze dansend hand in hand 

En Zwarte Piet marcheert vanvoor 

nog zwarter dan een ouwe moor 

Refrein: Een Zeeuwse boer, een eskimo 

Roodkapje en Pinokkio 

Een indiaan, een kapitein 

Een Mexicaan en Harlekijn 

Een edelvrouw, een nobele 

heer 

En Mickey Mouse met 

Teddybeer 

Strofe 2: Ohee, ohee, ohee 

Wie stapt er met die stoet niet mee 

Trompetten klinken hoog en hel 

Tesaam met trom en rinkelbel 

En klein en groot aan 't dansen gaat 

Wijl Harlekijn de maten slaat 

Strofe 3: Nu komt de Sint bij ons weldra 

En ieder wordt door hem bedacht 

Als hij op tocht gaat door de nacht 

Daarom ook danst de hele stoet 

Zo blij de avond tegemoet 
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Nieuw raadsel: Vervang het vetgedrukte deel van het 
nonsenswoord en vorm zo een bestaand woord.voorbeeld: 
vb.kachelvlees (kachel = stoof, wordt stoofvlees) (uit Anomix). 
 

 
1. Speelhof     ______________________ 

2. Vliegakker    ______________________ 

3. Schouderpagina   ______________________ 

4. Wagenbus    ______________________ 

5. Weekbeest    ______________________ 

6. Pluimboot    ______________________ 

7. Haltcontact    ______________________ 

8. Teenspijker    ______________________ 

 

(om het gemakkelijker te maken, kies dan uit volgende 
woorden: stop, dier, tuin, blad, veer, nagel, auto, veld) 
 
Graag invullen en afgeven voor 4 april 2018 aan Trees of 
Ilse. 
 
 
Naam bewoner: …………………………………… kamer: ……. 
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