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1. voorwoord
Het is dan toch lente geworden; her en der
schoot er ineens van alles uit de grond,
waarvan je vergeten was dat je het er ooit
had ingestoken.

Niet lang meer, of ook op ons middenplein zal er iets verrijzen:
de bouw van de cafetaria is ondertussen aangevat.
Naast de polyvalente zaal plannen we een uitbreiding met 30
zitplaatsen. Het moet een gezellige ruimte worden, lager dan de
bestaande bouw en met een eigen toog, zodat je het gevoel
hebt in een brasserie te vertoeven. Via een mobiele wand
kunnen we hetzij alle delen van de oude zaal en de nieuwbouw
met elkaar verbinden, hetzij dit geheel in drie stukken opdelen.
Tegen begin 2019 zou de zaal in gebruik kunnen genomen
worden.
De uitbreiding van de zaal bleek een absolute noodzaak nadat
we in 2014 de bovenverdieping met 30 bijkomende
woongelegenheden hadden geopend. Ook het succes van ons
lokaal dienstencentrum noopt tot deze vergroting.
De bouw van de cafetaria is voorlopig de laatste “grote” werf die
opgestart wordt. In de pijplijn ligt enkel nog de eventuele
uitbreiding met enkele tweepersoonskamers.
Op de volgende bladzijde treft u alvast het voor- en zijaanzicht
aan.
Veel leesplezier!

Patrick.
3

Vooraanzicht

Zijaanzicht
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2. DE BLOG VAN MARIE-LOUISE

3. DE KLOKKENLUIDER
Vieren in Floordam
Doorheen het leven te Floordam is het soms hartversterkend
even een stiltemoment in te bouwen en over het leven te
bezinnen. Als mens is dit belangrijk, maar ook als
christenmens. In onze mooie kapel kun je dagelijks even in
stilte verwijlen. Dagelijks heb je ook de kans om je geloof te
vieren om 11.00 uur in de kapel. Zaterdag is de viering om
14.30 uur. Van harte welkom.
Dinsdag 8 mei en dinsdag 12 juni is er om 11.00 uur Mariaviering in de kapel van de Zusters.
Zaterdag 19 mei vieren we om 14.30 uur Pinksteren in de
kapel van de Zusters.
Vrijdag 8 juni vieren we om 11.00 uur het Heilig Hart van
Jezus in de kapel.
Om niet te vergeten
Maandag 14 mei is er om 14.15
uur Bedevaart en Mariahulde in
de Boskapel in Floordambos.
Deze bedevaart is echt de moeite
waard. Bij goed weer is het
vooreerst
een
aangename
wandeling in een mooie natuur.
Tussen de bomen door en de
sjirpende vogels ontdek je zo een
stukje ongerepte natuur.
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Middenin de natuur staat er dan de Boskapel waar we halt
houden om er te bidden tot moeder Maria. Wees er zeker bij!
Ter plaatse is er een drankje en een hapje.
Langs deze weg vragen we aan de lezers van het Huisklokje
om deze dag een handje toe te steken en bewoners te
begeleiden. Afspraak aan de hoofdingang om 13.30 uur.
Dank.
MARIA
Maria,
middenin de natuur voel ik zo
de kracht van de schepping,
de wekkende liefde van God,
die het al geschapen heeft
en ons naar Zijn beeld en gelijknis.
Aan de Boskapel kom ik danken, maar ook bidden
dat ik nog mooie dagen mag beleven,
samen met de mensen in Floordam.
Moeder Maria,
verhoor mijn gebed en wees Moeder aan mijn zijde.
Amen.
Bedevaart op donderdag 21 juni naar Scherpenheuvel
Scherpenheuvel
blijft
een
aantrekkelijke plaats om op
bedevaart te gaan. Het is dan
ook het drukst bezochte
bedevaartsoord van België.
Dankzij de steun en de
regelmatige bezoeken van de
aartshertogen Albrechts en
Isabella en als reactie tegen
het
opkomende
protes
de
tantisme, kende het een grote bloei, vooral in de 17 eeuw.
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Maar tot op vandaag trekken mensen te voet naar de basiliek
op de heuvel nabij Zichem.
Maria is dan ook een bijzondere figuur. Ze is een vrouw, een
moeder en ze staat daardoor heel dicht bij ons. Naar Maria
gaan, brengt ons dichter bij Jezus. Ze wijst immers altijd door.

Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
een een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt

De maand juni is de maand van het Heilig Hart van Jezus
Tijdens onze jeugdjaren vierden de Bonden van Heilig Hart van
Jezus maandelijks met de Bond eucharistie ter ere van het
Heilig Hart. Telkenmale kregen we dan de zending mee een
warm hart te hebben voor onze medemensen en hen naar het
beeld van Jezus met liefde en zorg te omringen.
Ook in Floordam willen we dit ‘oud’ gebruik een plaats geven. In
elke woning zal een Heilig Hartbeeld staan dat ons eraan
herinnerd dat Jezus van ons houdt. En dat wij in zijn voetspoor
van elkaar mogen houden.
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Hemelvaart van Jezus
Jezus uit Nazaret,
kwetsbare mens aan ons gelijk
was steeds tussen de mensen nabij
met een woord van hoop,
met een gebaar van liefde,
met een omheining vol zorg.
Een mens om nooit te vergeten,
Iedereen voelt zich goed bij Hem.
Zoveel houdt Hij van ons
dat Hij zijn leven geeft,
waardoor goddelijk mysterie gebeurt:
leven uit een sterven vandaan,
seizoen boven de seizoenen uit,
ochtenddauw uit donkere nacht.
‘Zie, ik ben met u alle dagen
tot aan de voleinding der wereld’.
Deze weg van liefde, hoop en geloof
kent geen einde,
maar een verdergaan
naar een hemels moment voorgoed,
een thuiskomen voorbij tijd en grenzen,
Hemelvaart zegt de kerk.
Dit feest vertelt u vandaag:
‘Geef je maar in liefde en zorg aan de mens naast je,
wordt naaste van mensen
en ook voor jou is er hemels moment:
nu al en eens voorgoed.
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Pinksteren
Hier ben ik,
christenmens in de grote wereld
die steeds minder Goed dient.
En toch,
ergens diep in mijn hart
is er die heilige onrust
niet te rusten, niet te berusten,
maar iets nieuws te maken,
een nieuwe wind doen waaien:
de kloof
tussen arm en rijk,
tussen groot en klein
tussen wijs en devoltie
te overbruggen.
Pinksteren vertelt me
dat de goede Geest, de heilige Geest,
in mijn hart gedoopt.
ik heb de kracht,
liefde, hoop en geloof,
van binnenuit
om mee een verschil te maken:
van de grote wereld
een thuis maken
waar allen broers en zussen zijn,
waar uit geringheid
voldoende is voor elkeen,
ja zelfs overschot.
Pinksteren,
kom heilige Geest, kom,
doe me openbreken uit angst en onmacht
en nieuwe wegen banen die sporen nalaten
van liefde en zorg,
van vriendschap en vurigheid.
Zo ben ik blije mens, vrije mens,
lichtpuntje op weg van mensen.
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4. DE TIJD VAN HET JAAR

13 mei 2018 “Moederdag”

10 juni 2018” Vaderdag”
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5. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN

Mei
02
02
04
05
06
08
08
10
13
16
17
17
18
19
20
24
27
28
28
29
30

zuster Agnes Willems
Rosa Fontaines
Christiane De Coster
Denis Delforge
Maria Van Cutsem
Elke Claessens
Krista Van Roosendael
Danny Luyckx
Martine Michiels
Ilse Nackaerts
Martien Van Overbeke
Renilde Donies
Willems Hendrika
Elke Opbrouck
Jacques Peremans
Lodewijk Feyaerts
Leontina Jaspers
Guillaume Florquin
Lief Tielemans
Sabrina De Becker
Gabrielle Lafontaine

79/10
pastoraal medewerkster
75B 20
team catering
63/02
team 73/75
team dagverzorging
team therapeuten
team 67/69
team therapeuten
team 67/69
team 75B
67/15
team therapeuten
63/11
dagverzorging
75/07
75B 04
team 73/75
team mobiele equipe
73/07
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Juni
02
02
05
08
08
10
13
14
14
17
17
17
17
19
20
20
21
21
23
26
26
26

Maria Peeters
Catherine Verhulst
Lutgart Vanhoof
Jacqueline Verschueren
Erika Schrijvers
Monique Boerjan
Rosa Geets
Maria Van Damme
Clementina Vranckx
Zuster Clementina De Maeyer
Maria Hendrickx
Simonne Lemenue
Marie Silverans
Marleen Wellens
Yvette Cnaepelinckx
Rebecca Ngo Nsock
Lucrèce De Wispelaere
Hannah Asomaning
Denise Truijens
Maria Paps
Christina Rivera
Hasnae Meziane
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73/09
team 77/79
team 67/69
67/04
team 75B
65/05
69/13
65/13
77/07
79/07
75/05
65/15
dagverzorging
team 73/75
65/09
team 77/79
65/01
team 73/75
69/08
77/04
team 67/69
team 75B

SPECIALE GEBEURTENISSEN
Overlijden.
Op 26 februari 2018 is mevrouw
Clemence Vleminckx overleden. Zij
was de mama van Hilde Buelens,
woningverantwoordelijke
van
de
woningen 67/69. Wij wensen Hilde en
haar ganse familie veel sterkte toe.

COMMUNIES EN LENTEFEESTEN
Eind april en de maand mei zijn traditioneel feestmaanden voor
kinderen. Een langere periode werken ze toe naar de speciale
dag waarop ze hun communie of lentefeest vieren.
Maak er een feest van!
♣
Lowie Lemmens, zoon van
Trees Bogaerts (ergotherapeute),
doet op 29 april’18 zijn Lentefeest.
Veel plezier
♥ Kobe Van Gool, zoon van Cindy Matthijs (team 75B), doet op
10 mei’18 zijn Eerste Communie. Fijne dag!
♦ Faye De Telder, dochter van Vera Dewil (team 63/65), doet
op 12 mei’18 haar Eerste Communie. Geniet ervan!
 Stien Dupont, dochter van Sofie Van Dessel
(woningverantwoordelijke 77-79) en Roel Dupont
(woningverantwoordelijke 63-65) doet op 13 mei ’18 haar
Eerste Communie. Proficiat!
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WELKOM IN FLOORDAM
Angelina Verbruggen

Woonplaats: Vilvoorde
Geboren: 11/12/1925
Woning: 73/03

Zr. Agnes Willems

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 02/05/1939
Woning: 79/10

Maria Vertongen

Woonplaats: Nossegem
Geboren: 31/07/1929
Woning: 77/11

15

Joanna Verrijt

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 31/12/1918
Woning: 75/08

Germaine Verhelst

Woonplaats: Veltem-Beisem
Geboren: 14/07/1932
Woning: 77B 22

Maria Schelfhout

Yvonne Vandenberghen

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 24/02/1941
Woning 75B 27

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 04/02/1928
Woning: 67/10
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Lisette Neven

Woonplaats: Herent
Geboren: 26/07/1938
Woning: 77/14

Josè Dermul

Woonplaats: Kampenhout
Geboren: 12/11/1924
Woning: 75/03

Margueritte Vandenede

Woonplaats: Grimbergen
Geboren: 26/07/1927
Woning: 75B 05

Sottocornola Mafalda

Woonplaats: Mechelen
Geboren: 28/03/1926
Woning: 73/09
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Hendrika Willems

August Mombaerts

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 06/11/1928
Woning: 67/15

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 18/05/1929
Woning: 67/15

Melania Bohets

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 14/04/1925
Woning: 73/05

Clementina Michiels

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 01/07/1934
Woning: 75B 23
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Zr. Rombaeu Segers

Delphina Dewinter

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 11/04/1929
Woning: 67/13

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 12/01/1926
Woning: 79/09

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Marie-Louise Thiebaut

Geboren: 20/09/1926
Overleden: 05/03/2018

Verhalen van vroeger ….
tijdens een woordspel of
kookactiviteit, je bracht ze
telkens opnieuw met veel
smaak naar voren.
Doordacht en met veel zorg
verscheen er in ons huisklokje
de “Blog van Marie-Louise”.
Trots op de familie, dankbaar
voor de kleine zaken en attent
voor haar medemens.
Bedankt Marie-Louise voor de
fijne tijd
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Robert De Putter

We zullen je blijven herinneren
als een erg lieve man.
Je hield van een grapje en je
verkoos een glimlach boven
gezeur.
Een voorbeeld voor ons allen

Geboren: 15/06/1922
Overleden: 06/03/2018
Maria “Juliette” Vermaelen
Juliette,
Jij wist net zoals wij dat het
niet goed ging met je
gezondheid.
Een ziekenhuisopname zag je
echter niet zitten en je verkoos
om hier bij ons te blijven. Hier
was je “thuis”; hier bij ons wou
je sterven. En zo is het ook
gelopen.
Vaarwel Juliette.
Geboren: 07/01/1926
Overleden: 10/03/2018
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René Crispeels

Geboren: 30/07/1934
Overleden: 11/03/2018

Ondanks je verder gevorderde
ziekte, straalde je zachtmoedigheid
en vriendelijkheid uit waar we allen
van genoten.
René, je was een “grote meneer”,
met klasse. Het is een eer je gekend
te hebben

Georgette De Smet

Geboren: 22/12/1928
Overleden: 13/03/2018

Georgette,
je zorg als moeder heb je nooit
losgelaten.
Omringd door je bloemen en
leuke hebbedingetjes, zocht je
rust en tevredenheid hier in
Floordam.
Je lichaam was echter moe en
zachtjes ben je ingeslapen.
Rust nu maar, je hebt het
verdient.
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Els Verhoeven

Geboren: 19/02/1951
Overleden: 14/03/2018

Els,
Wat jij in je hart bewaart, raak
je nooit meer kwijt.
Jij wist niet hoe sterk je was
tot het moment dat sterk zijn je
enige keuze was die je had.
Heel bijzonder, heel gewoon
…
Gewoon een heel bijzonder
iemand.

Irene Leclercq

Ons lachebekje, onze vrolijke
noot in de woning.
Gilberte, je was een sterke
vrouw met gevoel voor humor.
Je was een vechter; tot op het
einde.
Je was “ons Gilberte” en we
gaan je missen.
Geboren: 06/04/1926
Overleden: 15/03/2018
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Simonne De Klerck

Je lieve, dankbare glimlach,
je knipperende ogen,
je vreugdekreet bij een activiteit,
je bedenkende blik op sommige
momenten,
je zwaaiende handen naar
voorbijgangers.
Alle mooie herinneringen aan
Simonne blijven we koesteren.

Geboren: 24/07/1930
Overleden: 16/03/2018
Albertine Deschouwer

Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
En geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder
Maar verloor dit gevecht.
Geboren: 18/09/1939
Overleden: 21/03/2018
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Anna Meganck
Afscheid is wanhoop.
Afscheid doet pijn.
Afscheid is het besef dat je ‘r
niet meer zult zijn.
Afscheid is onmacht
Afscheid is verdriet
Afscheid is de leegte die
niemand echt ziet
Afscheid is rouw
Afscheid is gemis
Afscheid is hetgeen soms zo
onvermijdelijk is
Geboren: 11/02/1926
Overleden: 25/03/2018

Josepha Trollin
José, lieve José die zo van de
zon hield en gek was op
frambozen. De eerste jaren
heb je vele uren versleten op
ons terras; genietend van het
zonnetje.
In de winter zocht je achter het
glas de zon op.
Je was optimistisch van aard
en erg fijn in de omgang. Zo
zullen we je blijven herinneren.
Geboren: 04/01/1925
Overleden: 01/04/2018
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Celina Peeters
Celine
een
goedlachse
Kampenhoutse dame van
boerenafkomst.
Een kriekske, een pateeke,
een cremeke, …. het smaakte
haar allemaal even goed.
Oude melodietjes zong je tot
het laatst.
Elke dag namen we van jou
een klein beetje afscheid.
Geboren: 22/11/1923
Overleden: 04/04/2018
Zr. “Roza” Greulinckx

Geboren: 10/09/1920
Overleden: 09/04/2018

Zuste Roza,
je kon erg genieten van
muziek.
Je lievelingsontbijt was spek
met eieren.
Ondanks je blindheid deed je
altijd heel actief mee met het
turnmoment van Luc.
Het was niet evident om
gelukkig te zijn in een
“donkere” wereld, maar jij
probeerde er het beste van te
maken.
De poort aan de hemel zal
openstaan voor u.
Rust nu maar zacht, Rozeke
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6. ACTIVITEITENKALENDER
Activiteiten mei.

Op 8 mei is er nog een dansnamiddag.
Allen op post en trek de dansschoenen maar
aan. We starten om 14.15u in de cafetaria.

Op 14 mei bij goed weer gaan we op
jaarlijkse bedevaart naar de boskapel,
we vertrekken rond 14.15u; bij slecht
weer is er een viering in de cafetaria

Op 24 mei houden we nog eens
een lekkere smulnamiddag. Wat
het wordt, houden we nog even
als verrassing; maar allemaal
welkom om 14.15u in de
cafetaria

Op zaterdag 12 mei organiseren we in Floordam
een bloemenmarkt. Verdere info hierover vinden
jullie op de achterzijde van dit boekje aan de hand
van een affiche
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Activiteiten Juni

Op 14 juni smeren we onze stembanden en
gaan we terug zingen uit volle borst en
leren we een paar nieuwe liedjes. We
starten om 14.15u in de cafetaria.

Op 26 juni laten we “our brain” terug werken voor een gezellige
quiz. We komen hiervoor samen om 14.15u in de cafetaria
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7. VERS VAN DE FLOORDAMPERS

Tovertafel.
Zoals jullie al vernomen hebben in het vorige Huisklokje hebben
we een tovertafel aangekocht. Dit kon mede mogelijk gemaakt
worden door de schenking die we kregen door de arbeiders van
de firma nv Ceres.
We konden dit niet zomaar voorbij laten gaan en hebben dit
gevierd met een natje en een droogje.
Uiteraard mocht de pers niet ontbreken voor een artikel in de
krant; het resultaat hiervan vindt je op de volgende bladzijde

28

Verschenen in de pers.
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“30 april 2017 – 30 april 2018 “ een feestjaar voor onze
Zusters Ursulinen van Tildonk. Zij vierden gedurende één jaar
hun 200-jarig bestaan.
In de woningen 77/79 van Floordam wonen ook Zusters
Ursulinen van Tildonk. Maar zij konden niet naar de activiteiten
buitenshuis dus … hadden we samen met hen een
brainstorming … wij gingen het vieren in
Floordam op 25 maart 2018.

Zo gezegd, zo gedaan;
“werkvergaderingen” werden
gepland, en gewapend met
papier en stylo namen de
zusters deel, evenals zuster
Bernadette van Tildonk.

Er werd serieus gewerkt aan een tentoonstelling over het
ontstaan en het leven van een Ursuline zuster.
30

Ik moet zeggen dat ik het aanhoren van de levensverhalen, de
tradities en levenswijze in het klooster … interessant en
boeiend vond.
Het was mooi om te zien hoe zr. Ursule en zr. Mimi met veel
overgave werkten aan een brochure, het kloosterkleed
drapeerden op de paspop en de oude kap terug tot leven
brachten.
Bij het kiezen van de foto’s en het aandoen van de oude
uniformen hoorde je tal van herinneringen naar boven komen,
zalig 

Onze zusters werkten oorspronkelijk in het onderwijs en
huishouden. Later werd hen ook gevraagd om op missie te
gaan. Zr. Paula, zr. Ursule en zr. Henriette zaliger zijn op missie
geweest in Congo. Vandaar dat we het vlug eens waren dat de
opbrengst van ons project volledig ging gegeven worden aan
de missiepost in Goma. Daar zijn nog veel mensen in armoede
door oorlog en vulkaanuitbarstingen. Maar daar zijn ook tal van
straatkinderen en kindsoldaten, daklozen …. Anders gezegd zij
konden onze steun gebruiken.
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Alleen een tentoonstelling?
Neen, we geven die dag ook
pannenkoeken, verwenkoffie, een
biertje of frisdrank. En waarom ook
geen tombola

We ronselden 242 prijzen; vandaar ook nogmaals onze dank
aan onze sponsors en sympathisanten. Maar ook dank aan
onze lotjesverkopers Stien, Jolie en Daan op; op nog geen 2
uur tijd zorgden zij voor 500 euro in de kassa.
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Onze
vrijwilligers:
Godelieve,
Godelieve, Micheline, Lisette, Diane,
Maria, Sara, Jan, Doris, Jan, Rosa, de
studenten Stanske en Elisa en ook de
zusters
voor
het
opdienen,
pannenkoeken bakken, drank bedelen
en zo veel meer. Zonder hen was het
niet gelukt. Moe en tevreden deden
we die avond de deur van Floordam
achter ons dicht.
Daags nadien wisten we onze totale
netto opbrengst 1 387,42 euro.
Euforie alom bij iedereen!!!!

De overste van Congo komt in april naar België en komt naar
ons om de centjes in ontvangst te nemen.
Voor ons was dit een prachtig vastenproject dat we samen met
onze zusters hebben verwezenlijkt.
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Zorggever versus zorgvrager.

19 februari 2018, voor de meeste mensen een doodgewone
maandag, voor ons niet zo doodgewoon. Op deze maandag
hebben we ons Bonneke, vrouw van, moeder van en
grootmoeder van, laten opnemen in Floordam. Een beslissing
die niet licht genomen werd.
Tien jaar werk ik in Floordam. Tien jaar heb ik me mee verdiept
in het ziektebeeld “Dementie”. Tien jaar probeer ik, samen met
al de collega’s, mensen met deze ziekte te omringen met goede
aangepaste zorgen, warmte, toewijding; en families bij te staan
in hun verdriet, zorgen en vragen. Met vallen en opstaan en
elke dag nieuwe uitdagingen. Dit alles volgens de visie van
Floordam. Er wordt van ieder van ons verwacht dat we deze
visie mee helpen uitdragen. Heel bewust heb ik gekozen om
hier te komen werken. Dit is wat ik wou doen. Hier stond en sta
ik achter.
En nu worden we persoonlijk getroffen door deze ziekte. Mijn
schoonmoeder kreeg enkele jaren terug de diagnose en ging al
snel achteruit. Mijn schoonvader heeft werkelijk alles gedaan
om haar zo lang mogelijk bij zich te kunnen houden tot het echt
onmogelijk werd. Dagelijks word ik op mijn werk geconfronteerd
met al de gevolgen die dementie met zich meebrengt en toch is
het zo vreemd om er plots persoonlijk middenin te staan.
Dikwijls met de handen in het haar.
Hoe dan ook, het heeft me veel bijgebracht. Ook voor hier op
de werkvloer in Floordam. Er is nog meer het besef gekomen
dat vooral luisteren naar mensen zeer belangrijk is. Het leren
“lezen tussen de regels door”, wat wordt er gezegd en wat
wordt er juist niet gezegd? Wat wordt er bedoeld? Dit is
essentieel voor relatiegericht werken.

Van hulpgever naar hulpvrager is een stap die je klein maakt.
Er is een gevoel van afhankelijkheid – ongewild – ten opzichte
van de hulpgever en dat is soms best wel ongemakkelijk.
Het gevoel van de touwtjes zelf niet meer in handen te hebben.
Moeten toekijken hoe anderen de zorg van je geliefde
overnemen. Ook de meeste bewoners zijn hier “afhankelijk”
omwille van hun ziekteproces ( dementie, MS, …). En deze
afhankelijkheid is voor velen een pijnpunt. Zowel voor
bewoners, familie als personeel. Er is bij alle partijen soms wel
wat
ongeduld,
onbegrip
voor
elkaars
situatie.
Inlevingsvermogen is hier het sleutelwoord. Alles moeten
achterlaten, je huis, je buurt, je leven, hoe moeilijk moet dit zijn?
Als mensen hier binnenkomen merk ik vooral een passieve
berusting: “ik moet wel, ik heb geen andere keuze”.
Maar, het leven stopt niet in een woonzorgcentrum. Dankzij
mensen zoals jullie. Het wordt wat trager, wat rustiger, wat
gezapiger. Niets moet meer, maar veel is nog mogelijk mits
overleg en duidelijke afspraken. De juiste compromissen sluiten
in het belang van de bewoner. Een leven aangepast aan de
behoefte van de bewoners. Zelfstandigheid is hier belangrijk
voor een goed gevoel van eigenwaarde. Floordam kan niet
toveren en we kunnen “thuis” jammer genoeg niet vervangen.
Maar ik merk dat als we de handen in elkaar slaan, er nog veel
kan en daarom is overleg zo belangrijk. Natuurlijk zijn er de
grenzen van de realiteit. Uiteraard zie ik ook minder fijne
dingen, zaken die soms fout lopen. Maar beste bewoner en
familie, blijf met ons in gesprek gaan bij vragen, teleurstellingen
of wat dan ook. Het welzijn van de bewoner is hier prioriteit.
En ik mag dat zeggen want ik heb het aan de lijve
ondervonden.

36

En nu is ons Bonneke dus hier in Floordam. Heel oprecht
kunnen we zeggen dat we opgelucht zijn dat ze hier terecht
kan. Alle lijnen staan steeds open, voor elke vorm van
communicatie, met wie hier in huis ook. Het is fijn om ergens
een luisterend oor te hebben. Iemand die mee helpt zoeken
naar de beste oplossing. Onze familie is gerust. We zijn
allemaal weer terug wat meer in ons “gewone doen”.
Het ziek worden van Bonneke kunnen we niet ongedaan
maken, maar we zijn dankbaar hier met de fijne samenwerking.
Ons Bonneke is terug een beetje “thuis”. The eagle has landed.
Dank jullie wel Allemaal.
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8. DE NATUURGIDS
Het Lelietje Der Dalen.
Dit leuke, welgekende bloempje heeft vele
namen; u kent het ook als MEIKLOKJE of
MUGUET.
De Latijnse naam verwijst naar waar het
plantje oorspronkelijk werd aangetroffen,
namelijk “diep in het dal”, vertaald naar het
Nederlands kreeg het de naam LELIETJE
DER DALEN. Lelie verwijst naar de familie
waartoe het behoort in de plantenwereld
namelijk de lelieachtigen.
Nochtans is er een duidelijke afwijking met de echte lelie. De
naam MEIKLOKJE heeft het te danken aan de grote
plantkundige LINNAEUS (Zweden 1707 - 17–8). Die voegde
aan de Latijnse naam, de naam van de maand waarin het
bloempje bloeit toe; en dat is de maand mei. Daarom spreken
we ook van het MEIKLOKJE, de witte bloempjes zijn als kleine
klokjes.
In Europa, Azië en in Amerika tref je dit plantje aan vooral in
licht beschaduwde eiken- en beukenbossen met een
voedselrijke bodem. Doch ook in het dal van bergketens, waar
het geniet van de kalkrijke gronden, vindt men het op een
hoogte van 2.000 meter.
Het plantje heeft een wortelstok waarop zich
knopen bevinden; hierop ontwikkelen zich
twee tot drie smalle elliptische frisgroene
bladeren. Zij omgeven een ongebladerde
bloemstengel. Als je het bloempje plukt, trek
je de stengel er in zijn geheel uit met
bovenaan de bloempjes.
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In het wild telt men vijf tot acht
witte
bloempjes
die
een
overhangende
tros
vormen.
Gekweekte meiklokjes hebben
soms meer dan 12 witte grotere
klokjes.
De bloempjes verspreiden een
heerlijke geur en worden dan ook
in de parfumindustrie gebruikt:
zeep, shampoo, verstuiver …

Het LELIETJE VAN DALEN is een héél oude cultuurplant. In de
Middeleeuwen werden er reeds geneesmiddelen van gemaakt
voor zieken getroffen door een beroerte en voor lijders aan
epilepsie. Het befaamde “goudwater” gebruikt voor vele ziekten
was een essence van dit plantje, bewaard in gouden of zilveren
flesjes!!!
Het meiklokje behoort tot de vele giftige planten in onze natuur.
Daarom worden vooral de wilde bloempjes verzameld en
verwerkt in medicijnen ter verbetering van de hartfunctie.
Het populaire plantje voor nu algemeen op 1 mei gekocht,
geschonken, geplukt om aan geliefden te schenken: een
gebruik dat we vanuit Frankrijk overgenomen hebben samen
met de naam MUGUET.
Hebt u een schaduwrijk hoekje in uw tuin, plant er gerust enkele
wortelstokken van dit plantje en u geniet eind maart van de
spitse neuzen die verschijnen gevolgd door de sterke bladeren
en middenin de geurige bloempjes. Het is een goede
bodembedekker die onder het struikgewas zijn weg zoekt en
het onkruid geen ruimte geeft.
Geniet van een ruikertje “MUGUETS – LELIETJE DER DALEN
– MEIKLOKJES.
Van Harte: Léa, natuurgids
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9. VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
Mag ik me kort even voorstellen?
Ik ben Dominique De Busschere en ben de
jongste telg uit een Oost-Vlaams gezin van
11 kinderen.
Ondertussen ben ik al 36 jaar de gelukkige
vrouw van Stefaan. Sinds 27 jaar woon ik in
Grimbergen.
Stefaan en ik hebben samen 3 lieve
kinderen: Lien is 33 jaar, Bram 30 jaar en
Nele 19 jaar.
Misschien klinkt ons “Nele” u bekend in de oren, want ze heeft
hier in Floordam enkele weken stage gelopen als
ergotherapeute.
Ik ben de fiere oma van Kasper, die 6 jaar is en Lucas, die 4
jaar is, en van de kleine Victor van 1 jaar. Ze zijn echt mijn
hartediefjes!!!
Op professioneel vlak ben ik nog steeds actief. Ik werk deeltijds
als zelfstandig medisch secretaresse. Aangezien ik enkel van
thuis uit werk, mis ik wel het sociaal contact. Zo ben ik op zoek
gegaan naar een job als vrijwilliger in de zorgsector en via Nele
in contact gekomen met Trees. Trees stelde me de job als
vrijwilligster “Zorgbib” voor en ik was meteen te vinden voor
deze uitdaging.
Voortaan zullen jullie me in de gangen tegenkomen met de
“boekenkar” om de bewoners aan te sporen een boek of strip te
lezen, een CD te beluisteren ….
Maar wat voor mij het belangrijkste is: een woordje wisselen
met jullie allemaal!!!!!
Liefs van Dominique.
40

10. SPORTNIEUWS
VOETBAL NATIONAAL

- In onze eerste klasse nadert de play-off zijn beslissende fase.
Zes ploegen strijden om de Belgische titel. Brugge en
Anderlecht staan er voorlopig het beste voor maar worden op
de voet gevolgd door Gent en Standard.
VOETBAL REGIONAAL

- Melsbroek (1ste provinciale) heeft zijn eerste seizoen in eerste
provinciale bijzonder goed gepresteerd en eindigt op de
tweede plaats.
- Ook Perk (3de provinciale C) heeft een sterk seizoen achter de
rug. Ze eindigen op de vierde plaats.
- Steenokkerzeel (4de provinciale D) evenaart de prestatie van
Melsbroek in hun reeks: ook zij eindigen op de tweede stek.
WIELRENNEN

- Op het WK baanwielrennen in het
Nederlandse
Apeldoorn
is Nicky
Degrendele
heel
knap
wereldkampioene geworden in de
keirin. In een keirinwedstrijd starten
maximaal 9 (meestal 4 tot 6) renners
achter een derny (gangmaakmotor), die
gedurende enkele ronden zijn snelheid
langzaam opvoert van ca. 25 km/h tot
ca. 50 km/h, waarna hij de baan verlaat.
De renners moeten altijd achter de
derny blijven rijden tot deze de baan verlaat, en sprinten dan
tot aan de finish verder; daarbij kunnen ze snelheden tot 70
km/u behalen. Een keirinwedstrijd is 2 km lang, waarvan
ongeveer de laatste 500 m zonder derny gesprint moeten
worden. De 21-jarige Nicky verraste vriend en vijand door de
vorige wereldkampioene en huizenhoog favoriete Kristina
Vogel te kloppen.
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- Ronde van Vlaanderen: Niki Terpstra
soleerde in de 102e Ronde van
Vlaanderen naar de overwinning. Hij
viel aan op de Kruisberg/Hotond, met
nog 28 kilometer te gaan, pakte de
koplopers op de Oude Kwaremont en
ging alleen verder. De 22-jarige Mads
Pedersen werd tweede, Philippe Gilbert
derde. De Wielerhoogmis door het
Vlaamse land bood als vanouds een
keur aan steile (kassei)klimmetjes.

- Parijs-Roubaix: Peter Sagan won de 116e editie van ParijsRoubaix. In de regenboogtrui klopte hij vroege vluchter Silvan
Dillier in een sprint-à-deux in
de Velodrome van Roubaix.
Niki Terpstra finishte als
derde. De Belgen Greg Van
Avermaet, Jasper Stuyven
en Sep Vanmarcke werden
vierde, vijfde en zesde.

- Een bijzonder attente Michael
Valgren Andersen heeft de
Amstel Gold Race op zijn
palmares geschreven. De Deen
die dit seizoen ook al de
Omloop won, schoot in een
bijzonder attractieve finale twee
keer weg en klopte dan Roman
Kreuziger in het spurtduel.
Enrico Gasparotto pakte de derde plek. Tim Wellens was op
de zesde plek de eerste Belg.

42

- Olympische Winterpelen
Schaatser
Bart
Swings
is
zaterdag tweede geworden op de
massastart bij de mannen op de
Olympische
Winterspelen
in
Pyeongchang. De Leuvenaar
pakt zo de eerste Belgische
medaille op de Winterspelen
sinds de bronzen plak van Bart
Veldkamp op de Spelen van 1998
in Nagano. De olympische titel was voor de Zuid-Koreaan
Seung-Hoon Lee, het brons voor de Nederlander Koen
Verweij.
- Paralympische Winterspelen
In Pyeongchang heeft skiester Eléonor Sana brons
gewonnen in de afdaling voor personen met een visuele
handicap. Ze schrijft daarmee Belgische sportgeschiedenis.
België is met 2 atleten afgezakt naar de
Paralympische
Winterspelen:
skiërs
Jasper Balcaen en Eléonor Sana. Die
laatste kwam op de eerste dag al voor het
eerst in actie en had meteen prijs. In de
afdaling voor personen met een visuele
handicap snelde de 20-jarige skiester
naar de 3e plaats. Sana, die op de
olympische piste gegidst werd door haar
zus Chloé, schrijft zo Belgische
sportgeschiedenis. Want ze is de eerste
vrouw ooit die België een medaille bezorgt op de
Paralympische Winterspelen. Sana is de 2e Belgische atleet
"tout court" die eremetaal verovert op de Paralympische
Winterspelen. Enkel Willy Mercier ging haar voor: hij won 24
jaar geleden brons in de super-G.
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11. MENU’S VOOR DE MAANDEN MEI EN JUNI.
datum
dag
ontbijt**

30/04/2018
maandag
spiegelei
groentesoep
middagmaal**
hespenworst
koekje
hamburger
vleesjus
avondmaal** gestoofde wortelen

1/05/2018
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
salami
chocomousse
vol au vent

aardappelen
puree
chocoladepudding
rijstpap
datum
7/05/2018
8/05/2018
dag
maandag
dinsdag
ontbijt**
* zoet beleg
* zoet beleg
aspergesoep
preisoep
middagmaal**
zure haring, hardgekookt eitje en slasalami
appel
platte kaas
met fruit
gegratineerd
kipfilet
hespenrolletje
avondmaal** met witloof en kaas
appelmoes
puree
milkshake

aardappelen
fruitsla

2/05/2018
woensdag
* zoet beleg
knolseldersoep
vleessalade
appel
gehaktbrood
vleesjussaus
spinazie in room

3/05/2018
donderdag
banaan
tomatensoep
abdijkaas
vers fruit
stoofvlees

4/05/2018
vrijdag
ontbijtspek
courgettesoep
tonijnsla
fruityoghurt
visfilet

5/05/2018
zaterdag
* zoet beleg
wortelsoep
americain
flan caramel
cordon bleu

6/05/2018
zondag
croissants
minestrone
kippenwit
gebak
varkensgebraad

gemengde sla

ratattouille

boontjes

aardappel
yoghurt
9/05/2018
woensdag
banaan
slasoep
kip curry
chocomousse

frietjes
roomijs
10/05/2018
donderdag
jonge kaas
groentensoep
smeerkaas
vers fruit

puree
vers fruit
11/05/2018
vrijdag
* zoet beleg
tomatensoep
kip andalouse
rijstpap

kroketten
koekje
12/05/2018
zaterdag
* zoet beleg
brunoise
vleesbrood
ananas op sap

gemengde sla
met koude
aardappeltjes
perzik op sap
13/05/2018
zondag
chocoladekoekjes
witte seldersoep
hesp
gebak

hamburger

ballekes in
tomatensaus

visfilet
vissaus
fijne groentjes

kaasburger
vleesjus
gemengd sla

gestoofde boontjes

puree
peer

koekje

kroketten
yoghurt

asperges
in witte saus
aardappelen
carré konfituur

frietjes
roomijs
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ardeens gebraad

datum
dag
ontbijt**

14/05/2017
maandag
chocoladereep
komkommersoep

15/05/2017
dinsdag
* zoet beleg
wortelsoep

16/05/2017
woensdag
hesp
witloofsoep

17/05/2017
donderdag
* zoet beleg
groentesoep

18/05/2017
vrijdag
smeerkaas
seldersoep

19/05/2017
zaterdag
* zoet beleg
bouillonsoep

middagmaal**

hespenworst
chocoladewafel
braadworst
vleesjussaus
gebakken witloof
aardappelen
appel in de oven
21/05/2017
maandag
banaan
preisoep
jonge kaas
appel
schnitzel

boerenpaté
vers fruit
varkensreepjes
met wokgroenten
in currysaus
rijst
vanillepudding
22/05/2017
dinsdag
ontbijtspek
aardappelsoep
eiersla
perzik op sap
macaroni

kipfilet
yoghurt
vleesbrood

salami
perzik op sap
vol au vent

americain
banaan
visfilet

president
chocomousse
kipfilet

spinaziestoemp

erwten en wortelen
aardappelen
flan caramel
26/05/2017
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
boerenpaté
vers fruit
kipburger

mosterdsaus
boterboontjes

met bolognaisesaus

asperges

provencaalse saus

vissaus

flan caramel

aardappelen
chocoladepudding

frietjes
roomijs

preistoemp
fruityoghurt

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

aardappelen
vanillepudding

warme kriekensaus met champignons
aardappelen
frietjes
chocoladereep
roomijs
23/05/2017
24/05/2017
woensdag
donderdag
pindakaas
*zoet beleg
aspergesoep
preisoep
vleesbrood
salami
peer
yoghurt
kalkoenrollade
steak / hamburger
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pannekoekjes
25/05/2017
vrijdag
* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip hawai
chocomousse
gebakken visfilet

currysaus
gestoofde groentjes
rijst en
aardappelen**
vanillepudding

20/05/2017
zondag
suikerbrood
tomatensoep
met balletjes
geperste kop
gebak
gebraad
asperge
rosty's
koekje
27/05/2017
zondag
sandwiches
ajuinsoep
krabsalade
gebak
varkensgebraad
champignonroom
saus

kroketten
koekje

datum
dag
ontbijt**

28/05/2017
maandag
* zoet beleg
erwtensoep
middagmaal**
kip curry
gesuikerde Yoghurt
stoofpotje
van kalkoen
met groentjes
avondmaal**
puree

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

koekje
4/06/2017
maandag
* zoet beleg
kippensoep
paté
appel
kippenbil

29/05/2017
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
americain
rijstpap
gegratineerd
hespenrolletje
met prei
en kaassaus
aardappelen

sinaasappel
5/06/2017
dinsdag
jonge kaas
witloofsoep
pekelharing met slaatje
fruityoghurt
braadworst

appelmoes
puree
chocoladepudding

gestoofde erwten
aardappelen
vers fruit

30/05/2017
woensdag
chocoladereep
tomatensoep
hespenworst
koekje
vleesbrood
ajuin-thym saus

31/05/2017
donderdag
* zoet beleg
groentensoep
boerenpaté
chocomousse
stoofvlees op
Vlaamse wijze

1/06/2017
vrijdag
ontbijtspek
brunoise
vleesbrood
meloen
fisch-sticks
tartaarsaus

2/06/2017
zaterdag
smeerkaas
ajuinsoep
kippenwit
perzik op sap
ardeens gebraad
vleesjussaus

3/06/2017
zondag
croissants
minestrone
tonijnsla
gebak
cordon bleu
pepersaus

gemengde sla
frietjes

tomatensla
puree

gestoofde prei

courgettenstoemp

gestoofde wortelen
rosty's
aardappelen
chocomousse
10/06/2017
zondag
chocoladekoek
brunoise
hespenworst
gebak
varkenslapje
ratatouille

appel
6/06/2017
woensdag
* zoet beleg
preisoep
eiersla
vers fruit
hamburger
looksaus
bloemkoolstoemp

roomijs
7/06/2017
donderdag
smeerkaas
groentensoep
vleessla
carre confituur
vol au vent

frietjes
roomijs

fruityoghurt
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vanillepudding
8/06/2017
vrijdag
* zoet beleg
knolseldersoep
hesp
aardbeien
visfilet
fijne groentjessaus

puree
suikerwafel

aardappelen
koekje
9/06/2017
zaterdag
chocoladereep
tomatensoep
vleesbrood
appelcake
kalkoen

koude
pastasalade
flan caramel

kroketten
rijstpap

datum
dag
ontbijt**
middagmaa**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

11/06/2017
maandag
* zoet beleg
minestrone
salami
vers fruit
kaasburger
vleesjussaus
bloemkool
witte saus
aardappelen
koekje
18/06/2017
maandag
* zoet beleg
knolseldersoep
vleesbrood
yoghurt
lasagne

avondmaal**
flan caramel

12/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
dinsdag
woensdag
donderdag
* zoet beleg
spiegelei
banaan
wortelsoep
courgettesoep
groentensoep
abdijkaas
hesp
tonijnsla
kiwi
fruityoghurt
appel
chipolatta
witte en zwarte pensen
americain
vleesjussaus
met gemengde
gestoofde boontjes
appelmoes
salade

15/06/2017
vrijdag
chocoladereep
aspergesoep
geperste kop
chocomousse
vispannetje
preiroomsaus

aardappelen
flan caramel
19/06/2017
dinsdag
chocoladereep
seldersoep

puree
aardbei
20/06/2017
woensdag
* zoet beleg
groentensoep

frietjes
roomijs
21/06/2017
donderdag
banaan
bouillonsoep

aardappelen
vanillepudding
22/06/2017
vrijdag
smeerkaas
preisoep

cremepaté
fruitsla
kippenbrochette
currysaus
wokgroentjes
rijst of puree**
dame blanche

hesp
koekje
braadworst
vleesjussaus
courgetten
stoemp
pannenkoeken

kip curry
roomijs
hamburger
witloofsalade

jonge kaas
rijstpap
rolmops
koude schotel

16/06/2017
zaterdag
* zoet beleg
witloofsoep
hespenworst
koekje
hamburger
looksaus
wortelstoemp

fruityoghurt
23/06/2017
zaterdag
*zoet beleg
brunoise
eiersla
wafel
gebakken spek
luikse sla

frietjes
chocomousse
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koude aardappelen
koekje

fruit op sap

17/06/2017
zondag
rozijnenbrood
komkommersoep
kalkoenfilet
gebak
orloffgebraad
koude boontjes
kroketten
vers fruit
24/06/2017
zondag
suikerbrood
tomatensoep
met balletjes
salami
gebak
lakoenrollade
kruidenkaassaus
erwtjes
rosty's
fruityoghurt

datum
dag
ontbijt**

25/06/2017
maandag
* zoet beleg
wortelsoep
middagmaal**
brie
chocomousse
vleesbrood
champignonsaus
avondmaal**
boontjes
aardappelen
perzik op sap

26/06/2017
dinsdag
smeerkaas
komkommersoep
krabsla
koekje
gevulde tomaten
met een
tomatensausje
puree
fruityoghurt

27/06/2017
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
rolmops mayonaise
yoghurt
kipfilet
vleesjussaus
venkel met prei
in roomsaus
aardappelen
koekje

28/06/2017
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
tonijnsla
fruitsmoothie
brochetten
pepersaus
gemengde sla

29/06/2017
vrijdag
jonge kaas
bloemkoolsoep
hespenworst
rijstpap
vispannetje
met fijne groentjes
peterselie

frietjes
roomijs

aardappelen
suikerwafel

30/06/2017
zaterdag
zoet beleg
courgettesoep
hesp
vers fruit
macaroni met
kaas en hesp

1/07/2017
zondag
suikerbrood
aspergesoep
salami
gebak
ossetong in
madeirasaus

vanillepudding

kroketten
flan caramel

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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12. Voor de allerkleinsten
om in te kleuren

Voor de liefste moeder
en vader
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13. HERSENSPINSELS
Oplossing vorig raadsel:
Speelhof  speeltuin
Vliegakker  vliegveld
Schouderpagina  schouderblad
Wagenbus  autobus
Weekbeest  weekdier
Pluimboot  veerboot
Haltcontact  stopcontact
Teenspijker  teennagel
Ik kreeg ook deze keer weer heel wat antwoorden binnen.
Dan zitten jullie ondertussen al naar het puntje van je stoel
te schuifelen om te weten wie deze keer een lekkere
beloning mag ontvangen. Onze winnaars zijn deze keer
Moemoe en Poepoe van W 65/15. Proficiat!!
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Nieuwe opdracht: Melsbroekse Dialectwoorden: Vul het
correcte Nederlandse woord in.
Bakkes /toot:…………………………………………..
Tes: …………………………………………..
Kornisch: …………………………………………..
Polle: …………………………………………..
Keutses: …………………………………………..
Lier: …………………………………………..
Neffest: …………………………………………..
Astrie /fluis: …………………………………………..
Goesten: …………………………………………..
(h) Oechel: …………………………………………..
Mettekou: …………………………………………..
Kies uit : struik, straks, ladder, onnozelaar, handen, gezicht,
broekzak, naast, koorts, dakgoot, zin.
Naam bewoner: …………………………………kamer : ……..

Breng je antwoord binnen ten laatste op 5 juni 2018 bij Trees
en Ilse
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Naar aanleiding van Moederdag
organiseren we
op zaterdag 12 mei van 14u tot 17u
een bloemenmarkt
Moeder die dag in de bloemetjes zetten door
samen met haar of voor haar een bloemenbak te
kiezen of zelf te maken.
En als apotheose genieten van
een ‘Coupe belle mama’

“Ons Huisklokje
Huisblad van het woonzorgcentrum
Floordam
VZW Goddelijke Voorzienigheid
1820 Melsbroek – Vanheylenstraat 71
Jaargang 2018 nr. 3 mei – juni
Uitsluitend voor intern gebruik
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