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1. voorwoord
Juli en augustus zijn traditioneel de
maanden waarop de activiteiten in een
woonzorgcentrum wat terugvallen. Omwille
van de vakantie van medewerkers wordt er
sowieso weinig vergaderd en vormingen
zijn er ook niet.
Dit jaar kunnen we omwille van de werken aan de nieuwe
cafetaria ook geen “grote” gebeurtenissen organiseren in de
polyvalente zaal. Het zal me als directeur altijd een beetje
verontrusten als ik niet met mijn eigen ogen heb gezien dat we
voldoende dagbesteding in petto hebben…. Maar als ik na de
werkuren facebook raadpleeg, dan stel ik toch vast dat elke
woning wel zijn bezigheden heeft gehad; dat kan van praktische
zaken tot de meest zotte gebeurtenissen gaan, maar steeds
verrassen de medewerkers me weer met hun creativiteit: een
kaartje leggen, sporten, wandelen, samen koken, kortom, alles
wat je thuis ook zou doen; niet elke dag bingo of een optreden,
geen grootse dingen, maar verder zetten zoals het hoort te
zijn…
Je zal merken dat we het vanaf september terug wat grootser
zien: de maand van de gezondheid komt er dan aan, en dat
mag met wat meer bravoure;
Prettige zomermaanden!

Patrick
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2. DE KLOKKENLUIDER
Vieren in de komende tijd
Elke dag is er om 11.00 uur eucharistieviering in de kapel van
de Zusters. Deze vieringen kun je meevolgen op Tv in de living
van jouw woning. Vraag gerust aan iemand van de
verzorgenden om hiertoe de Tv aan de zetten.
Dinsdag 10 juli en dinsdag 14 augustus is er om 11.00 uur
Maria-viering in de kapel van de Zusters.

Wie helpt mee?
Familie en vrienden van onze bewoners te Floordam zijn van
harte welkom om letterlijk ‘een handje toe te steken’, tijdens
onze religieuze activiteiten.

Vakantie
God ja,
een beetje tijd voor mezelf,
geen agenda,
geen routine,
geen sleur,
gewoon tijd
als ruimte
om te verpozen,
om te onthaasten,
om me te laven,
aan mijn diepste levensbron.
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Niet gebonden,
vrije mens,
genietend van de schepping
van een zoemende bij,
van een sjirpende vogel,
van een bloem in het veld,
van een spinnenweb in ochtenddauw.
Wandelend,
in de schepping van de natuur,
in het landschap van mensen,
thuis bij vriend en kennis,
een terrasje,
een fietstocht,
onder de zonneluifel.
Vakantie
is bij avondrood
in stilte bidden:
‘Dank voor mijn leven,
dank voor mijn naasten,
dank voor deze aardbol.
Ga je op vakantie, wees dan voorzichtig, besef dat autowegen
er niet zijn om elkaar voorbij te razen, maar wegen naar nieuwe
ontmoeting zijn. Blijf je thuis, maak er dan een beetje
vakantie naar je wens en
wees vredig blij.
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Augustus oogstmaand
Rond half augustus
wordt met liefde en zorg
de vrucht geoogst op de velden,
het resultaat van ploegen, zaaien en zorgen.
Misschien is dit ook een teken
om de vruchten te oogsten
in het landschap van mensen.
De liefde en zorg
binnenhalen,
doen oplaaien,
in het hart van mensen.
En net zoals de boer
dankbaar is om zijn oogst,
zo mogen wij ook dankbaar zijn
om de liefde en zorg
aan ons gedaan,
door ons gedaan.

15 augustus Maria Tenhemelopneming
Middenin de zomer
van de maand augustus
vieren we Maria Tenhemelopneming.
Haar levensloop
kent geen einde,
haar ‘ja’ aan Gods liefde
doet nieuw geboren worden,
iedere dag opnieuw.
Maria was erbij,
bij haar Zoon,
bij de angstige leerlingen,
bij het prille begin van christelijke gemeenschap zijn.
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Wellicht heeft Ze mensen gedragen
in de warmte van haar hart.
Dit feest bevestigt het geloof
dat wie mensen draagt,
gedragen wordt,
hier reeds op aarde
en eens naar die overkant
die we stamelend
hemel noemen,
paradijs.
Dinsdag 14 augustus is er hoogdagviering in de kapel op
11.00 uur.

Pastor Piet en Jan

In ons huis te Floordam hebben we twee pasto(o)rs: Jan en
Piet. Piet is priester, Jan is diaken. Beiden hebben ze dezelfde
opdracht: mensen nabij zijn vanuit een christelijk geloof. Jullie
bewoners en personeel zijn er niet voor hen! Piet en Jan zijn er
voor jullie. Wil je eens op verhaal komen, wil je een persoonlijk
gebed en/of zegening: aarzel dan niet hen te contacteren.
Doen, zei Capoen.
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3. DE TIJD VAN HET JAAR
Zomers
Zomers van toen
Zijn groener en warmer,
Zomers van nu
Zijn een tikkeltje armer
Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen
Toon Hermans
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4. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN
Juli
01
01
01
02
08
09
10
11
11
12
12
14
14
17
20
20
24
26
26
26
27
28
31
31

Robert Henrotte
Willy Beernaert
Clementia Michiels
Robby Vanhoegaerden
Monica Willems
Maria Ackermans
Sylvia Wingelinckx
Anna De Belder
Candy Matata Mambeng
Julia Belis
Martine Van Lierde
Germaine Verhelst
Martine Uylenbroeck
Fatima Boukhriss
Willy Boulanger
Caroline Pelgrims
Kimberly De Smedt
Marguerite Vandenede
Lisette Neven
Luc Van Leuven
Elke De Craen
Zr. Leonarde Joris
Maria Van Loock
Maria Vertongen

63/03
65/15
75B 23
team mobiele equipe
team mobiele equipe
75B 02
team administratie
75B 28
team nachtwaken
dagverzorging
team 77/79
75B 22
team 63/65
team 63/65
75/12
team 67/69
team 63/65
75B 05
77/14
team therapeuten
team 73/75
79/08
75B 21
77/11
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Augustus
01
02
02
02
03
04
05
06
06
08
09
10
13
14
15
17
17
17
19
19

Zr. Pia Van Roosendael
Hilde Buelens
Roel Dupont
Lutgart Ver Elst
Rik Versées
Petrus De Heyn
Aimée Van Vreckom
Wilfried Cornette
Ilke Wullaert
Marie Jeanne Laffut
Anneleen Wouters
Germaine Mussche
Simonne Timmerman
Joanna Van Beneden
Diane Golai
Maria Fabré
Georgette De Clerck
Daphne Janssens
José Vervondel
Nikki Verstreken

21
21
22
25
26
26
27

Katie Michiels
Carola Leijs
Henri Vanderwilt
Natacha Croes
Karin Ver Elst
Inne Van Den Rul
Bieke D’Houwer

79/04
team 67/69
team 63/65
team 77/79
dagverzorging
75/01
65/10
75B 01
team 63/65
dagverzorging
team 73/75
75/02
dagverzorging
67/01
team nachtwaken
69/11
dagverzorging
team 67/69
67/02
kapster
team catering
team 63/65
team 73/75
dagverzorging
team 67/69
team 63/65
team dagverzorging
67/11
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SPECIALE GEBEURTENISSEN

Op
02
juni
trad
Katrien
Demaerschalk, team paramedici,
met
haar
Wouter
in
het
huwelijksbootje. Wij wensen hen
en hun beide kindjes veel succes
toe.
Een dikke proficiat van ons allen!!

WELKOM IN FLOORDAM
Jacqueline Smout

Woonplaats: Berg
Geboren: 01/03/1931
Woning: 77/03
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Zr. Maria Van Deuren

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 14/12/1929
Woning: 67/05

Simonne Lauwers

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 14/04/1924
Woning: 65/12

WELKOM IN HET DAGVERZORGINGSCENTRUM.
André Devos

Woonplaats: Berg
Geboren: 12/01/1931
12

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN

Paula Vanrysselberghe

Geboren: 28/03/1930
Overleden: 08/05/2018

Paula,
Bewondering alom voor je
doorzettingsvermogen en je
wilskracht.
Steeds opnieuw proberen en
vooral niet opgeven.
Doorbijten en echt fier zijn op je
prestaties.
Ook puzzelen was één van je
grote passies en daar kunnen
we blijven van genieten.
De pronkstukjes hangen te
schitteren in onze woning.
Het overlijden kwam voor
iedereen veel te snel, toch
houden we vast aan de mooie
herinneringen en zeggen zeker
“Dank u wel Paula voor deze
aangename tijd”.
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5. ACTIVITEITENKALENDER

Naar aanleiding van de vakantieperiode en de huidige werken
in de cafetaria worden er in de maanden juli en augustus geen
grote activiteiten gepland.
Er zullen activiteiten aangeboden worden in de woningen.
Voorstellen van jullie zijn steeds welkom!!!
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6. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
Op zaterdag 12 mei 2018 hebben we onze bloemenmarkt
gehouden.
De weergoden waren ons gunstig en het ging er gezellig aan
toe. Dit alles met een lekkere “coupe Mama” of een lekker
pintje.
Hieronder enkele sfeerbeelden.
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We hebben wat te vieren in het dagcentrum:
Jeanne en haar man vieren hun Platina jubileum. Al 70 jaar
delen ze lief en leed. Ze kregen zelfs een officiële brief van ons
koningshuis: Hunne majesteiten de Koning en Koningin
betonen hun blijken van sympathie en bieden hen samen met
hun felicitaties en wensen van gezondheid en geluk, een mooi
gesigneerd tinnen bord aan.

Als we Jeanne om tips vragen om zo
lang samen te blijven:

- Als hij te laat komt: niet zeuren, maar zeggen: dag schat,
ben je al thuis?
- Hem altijd gelijk geven, ook als heeft hij ongelijk 
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FIETSEN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA
De “Week van de Valpreventie” is een jaarlijks weerkerende
“vitrine” om val- en fractuurpreventie publiek in de
belangstelling te plaatsen. Deze campagneweek heeft als doel
ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en
welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te
informeren over val- en fractuurpreventie. Net zoals de vorige
editie is het centrale thema: “Blijf in beweging, doe het
veilig!”. Binnen het thema “Blijf in beweging, doe het veilig!”
worden onze bewoners aangemoedigd om zoveel mogelijk te
bewegen, maar wel op een veilige manier. Dit wil zeggen dat
men voldoende aandacht schenkt aan de verschillende
valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine Dgehalte, valangst, medicatie, onveilige omgeving, onaangepast
schoeisel en bovenal een degelijke lichamelijke conditie.
Daarom organiseerden wij hier in Floordam een aantal
activiteiten rond val- en fractuurpreventie. Eén van die
activiteiten was onze FIETSHAPPENING die dit jaar plaatsvond
van 16 t.e.m. 27 april waarbij we op onze hometrainers onze
bewoners zoveel mogelijk kilometers lieten afleggen. Het is ons
streefdoel om, gespreid over twee jaar, virtueel te fietsen tot in
Santiago De Compostella. Op onze kaart die in de inkomhal
geafficheerd werd, konden jullie onze fietstocht volgen. We
fietsten via PARIJS, TOURS, BORDEAUX, BILBAO en
OVIEDO tot in SANTIAGO DE COMPOSTELLA. Dit jaar zijn
we halfweg geraakt, volgend jaar hopen we aan te komen in
Santiago De Compostella. Wij geloven in de sportieve
kwaliteiten van onze bewoners en zijn er van overtuigd dat we
dit huzarenstukje met z’n allen zullen klaren.
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Net zoals vorig jaar hebben de bewoners van W75B de
grootste afstand afgelegd: 227 km. Zij krijgen ook dit jaar de
wisselbeker. W77-79 eindigt op de tweede plaats, W63-65 op
plaats drie.

FIETSEN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA: EINDSTAND

PLAATS

TEAM

AANTAL
KILOMETERS

1

75B

227

2

77-79

196

3

63-65

182,5

4

73-75

160

5

67-69

98

6

DVC

53

Maand van de gezondheid 2018
Een goede gezondheid is voor elk lichaam belangrijk. Gezonde
voeding en voldoende beweging is hierbij essentieel. Het klinkt
gemakkelijk maar het is niet altijd zo vanzelfsprekend om dat bij
jezelf toe te passen. Het blijft lastig om je van sommige zaken
bewust te worden. Daarom organiseren wij ook weer dit jaar in
september de “Maand van de gezondheid” en staan er enkele
activiteiten op stapel.
Vrijdag, 14/9/2018
Woensdag, 19/9/2018
Dinsdag, 25/9/2018
Maandag, 1/10/2018

:
:
:
:

finale Flatmintoncompetitie
Dierendag
Feest in het dorp
Wellness
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In het kader van de maand van de gezondheid zetten we
opnieuw ons beste beentje voor en plannen we verschillende
activiteiten tijdens de maand september.
Op woensdag 19 september organiseren we terug
“Dierendag in Floordam”. Naar aanleiding van het bezoek
van de tuinbouwschool aan dit WZC, lijkt ons dit een echte
meerwaarde omdat we jullie van de aanwezigheid van de
dieren echt zien genieten.
De middenweg wordt volledig auto-vrij gemaakt en er wordt
plaats gemaakt voor de dieren (grote en kleine, tamme en
minder tamme dieren).
Maak er een leuke woensdagnamiddag van door samen met je
kinderen en/of kleinkinderen kennis te maken met enkele dieren
die hier op bezoek zijn.
Bij regenweer reorganiseren we een paar woningen.
Het zal starten omstreeks 14u en eindigen rond 16u.
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die enkele dieren
kunnen meebrengen. Elk dier moet wel een begeleider hebben.
Dit mogen zowel grote als kleine dieren zijn. Kan jij ons helpen?
Mail dan zo snel mogelijk naar elke.opbrouck@hotmail.com.
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Floordam viert 100-Jarige.
Maria Peeters, bewoonster van woning 73 is op
2 juni 100 jaar geworden. Dit is een dag, die
moet gevierd worden.
De dochter Alphonsine heeft Maria en haar
familie verwend met lekkere taarten en koffie.
Ter gelegenheid van deze mooie dag, hebben
wij onze woning en living feestelijk aangekleed.

Op donderdag 7 juni hebben wij
haar verjaardag gevierd met
familie, bewoners en personeel.
En … Maria kreeg ook nog hoog
bezoek van de Burgemeester en
zijn schepenen, de pers …
“Wat is het geheim om 100 jaar te worden?” vroeg de pers aan
Maria. “Werken; we weten niet op voorhand dat we zo oud
gaan worden” zegt Maria.
Maria zag er supergoed uit, mooi uitgedost, juweeltjes … nog
een zeer fiere mondige dame, die graag aandacht heeft.
Met een glaasje cava, hapjes en belegde broodjes hebben we
getoost. Hiep Hiep Hoera!! Het ging er gezellig aan toe.
Floordam is voor Maria een thuis, waar ze zich gelukkig voelt
en dagelijks bezoek krijgt van haar dochter.
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“Kleine Bon” haar levensverhaal.
Maria Peeters is geboren te Diegem op 2
juni 1918 in een warm gezin als oudste
dochter van Louis Peeters (afkomstig van
Steenokkerzeel en drukker in Diegem sinds
1916, koordirigent en toneelmeester) en
Rosalie Smets.
Zij is heel haar leven gekend als “Maria van
den Drukker”.
Zij had nog een broer Arthur, die fotograaf en kunstschilder
was, en een zus Juliette; en heeft nog altijd de fijnste
herinneringen aan haar fantastische jeugd “op de Plaats” in
Diegem; waar ze trouwens tot haar 94ste gewoond en gewerkt
heeft.
Maria liep school in Diegem tot haar 14de en weet nu nog exact
wat in die tijd het speelgoed was: een koord, een bal en wat
krijtjes. Een schoolreis was toen met de tram naar Brussel en
terug. Na school ging ze haar vader helpen in de drukkerij. Al
snel zette zij ijzeren letters voor drukwerk op de kleine Degeldrukpers, plooide doodsbrieven en nummerde en verzamelde
factuurboeken.
Op haar 18de ging zij voor het eerst naar een bal; onder het
strenge toezicht van haar ouders, zoals dat toen de gewoonte
was. Het liefst danste zij een trage wals; en het moet gezegd
dat ze veel succes bij de jongens had, want maria was een heel
mooi meisje.
Ieder jaar met Pasen stonden de botsauto’s, een grote
schommel en een smoutebollenkot voor de drukkerij; dat was
voor heel het dorp een plezante boel waar Maria met volle
teugen mee van genoot.
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Ze kreeg één dochter, Alphonsine, die
samen met haar man Herman twee
kleinzonen, Hans en Kris, en twee
achterkleinkinderen, Kevin en Femke,
schonk.
Maria heeft haar hele leven hard
gewerkt; niet alleen runde zij vanaf 1971
– soms tot ’s nachts toe – de drukkerij,
met de hulp van haar schoonzoon
Herman en dat gedurende 28 jaar, maar
ook heeft ze haar oude vader tot zijn
laatste dag verzorgd en op haar 2
kleinkinderen gepast.
Het drukwerk dat zij afleverde werd in de streek erg gesmaakt
mede door haar streven naar een mooie lay-out en kwalitatief
werk. Voor papiersoorten waarvan zij vreesde dat die inktvegen
zouden kunnen geven, legde zij vloeipapier tussen de
duizenden vellen of rouwprentjes die van de drukpers rolden.
Maria drukte toen rouwdrukwerk voor begrafenisondernemers
uit Diegem, Evere, Zaventem, Machelen, Melsbroek, Perk en
Steenokkerzeel.
In 1989, Maria was toen 71 jaar, liet zij de zaak aan kleinzoon
Hans over; maar stoppen heeft ze nooit gedaan. Iedere dag
hielp ze nog mee, want ze bleef boven de drukkerij wonen. Vele
jaren stond ’s morgens om 8 uur de tafel al gedekt, want dan
kwam Ingrid, de vrouw van kleinzoon Kris, met de
achterkleinkinderen nog voor de school begon snel bij “Kleine
Bon” dag zeggen en een snoepje halen.
Het was bij Maria altijd de zoete inval; iedereen was steeds
welkom voor een babbel, een kop koffie of een pintje. Als ze
mensen rond haar had, was haar dag goed.
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Tot haar 90ste kon ze alleen nog
goed alles zelf organiseren, maar
dan werd het moeilijker. Eerst nog
een paar jaar met veel hulp thuis
geprobeerd; dan is ze verhuisd naar
haar dochter en schoonzoon tot er
een plaats was in Floordam in 2012,
waar ze nu goed verzorgd wordt door
een fantastisch team; waarvoor
oprechte dank vanwege haarzelf en
de ganse familie.

Ook de kleine viervoeter Kikka komt nog regelmatig op bezoek
om dan de bijhorende hondensnoepjes, met een kwispelende
staart op haar schoot met veel plezier in ontvangst te nemen.
Met de paternoster in de hand denkt zij aan al de mensen die
ze heeft gekend en liefgehad; en aan allen die haar een warm
hart toedragen.
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Bedevaart naar de boskapel

Op 14 mei gingen we naar jaarlijkse traditie
op bedevaart naar de boskapel. Maar dit
jaar was dit geen optie daar er een ware
muggenplaag was.
Dan maar samen naar de parochiekerk;
dachten we.

Piet en Jan, samen met een groot aantal bewoners, familie,
zusters, vrijwilligers evenals personeel, zorgden voor een
sfeervolle Mariahulde.
Nadien was het gezellig zitten en genieten van een koekje en
een drankje op het chiropleintje.
Iedereen keerde tevreden huiswaarts.
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7. DE NATUURGIDS
Nog eenmaal zal u de rubriek “de natuurgids” aantreffen in ons
Huisklokje…
Jarenlang kwamen we allerlei weetjes en anekdotes te weten
van Lea, die daardoor echt onze gids door de natuur bleek te
zijn….
Zoals elke natuurkenner weet, heeft alles echter zijn ritme en is
er voor alles een tijd van komen en een tijd van gaan, en zo
heeft Lea ons meegedeeld dat ze het wat rustiger aan wil gaan
doen.
We wensen Lea langs deze weg alleszins van harte te danken
voor de mooie en interessante teksten in ons blaadje en
wensen haar nog veel natuur genot!

Bedankt Lea
van ons allen!!!
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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 het levensverhaal van
Mafalda Sottocornola uit woning 73.
Veel leesplezier!

Mafalda heet me vriendelijk welkom
met een sappig Engels accent
wanneer ik haar uitnodig om haar
levensverhaal uit de doeken te doen.
Sottocornola is haar achternaam, die horen we in Vlaanderen
niet vaak. Mafalda is geboren in Engeland, London om precies
te zijn, in het jaar 1926. Haar vader was een Italiaan en haar
moeder was een Vlaamse.
Op 14 jarige leeftijd verloor Mafalda haar geliefde vader. Zijn
naam was Armando. Hij overleed in een zinkend schip van de
Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog ter hoogte van
Schotland. Hij had haar een rijke toekomst beloofd waarin ze
kon gaan studeren, maar dit veranderde de situatie helemaal.
Door haar moeder werd ze op de les gestuurd, ze zou leren
naaien. Mafalda was heel opgelucht toe ze een baantje
aangeboden kreeg op Picadelly Circus, ze ging er werken als
serveerster.
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Op de achtergrond het gebouw op Picadilly Circus waar Mafalda werkte.

Toen Mafalda 23 jaar was spendeerde ze haar zomerverlof in
Vlaanderen bij haar nichtjes en tante. Op de laatste dag voor ze
terug naar London zou keren ging ze met haar nichtjes dansen
op de kermis. Plezier gegarandeerd. De avond viel en het werd
tijd om te vertrekken, Mafalda grabbelde alle jassen bij elkaar
toen er plots een knappe jonge man voor haar stond, René was
zijn naam. Hij vroeg om nog een laatste dans om de avond mee
af te sluiten. Beiden direct onder de indruk door elkaars
verschijning, maar met moeite door de taalbarrière hadden ze
samen een fijne laatste dans.
Toen enkele maanden later Mafalda een uitnodiging kreeg om
Kerst te vieren in België kwam ze weer terecht in het gezin van
haar tante. Vrienden en familie kwamen samen voor een
gezellig diner. Toeval wou dat de knappe jongeman van op de
kermis een goede kennis van de familie was en de vonk sloeg
meteen weer over. René liet er geen gras over groeien en
nodigde haar een weekje later uit bij de familie om het nieuwe
jaar de vieren. Al snel zagen ze een toekomst samen voor zich
en Mafalda besloot nog 3 weken langer in Vlaanderen te
blijven. En dat niet alleen, er werd ook een trouwdatum
vastgelegd. Best spannend, zegt ze zelf, want zo goed kende
ze René nog niet.
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Zo gezegd, zo gedaan keerde Mafalde terug naar London om al
haar spullen op te halen en haar job op te zeggen. In mei
keerde ze terug naar België waar ze in juni hun liefde
bezegelden. Naast René kreeg Mafalda er ook 10
schoonzussen bij, ze kwam terecht in een grote warme familie.
Na drie maanden inwonen bij de schoonouders verhuisden
Mafalda en René naar Schaarbeek. Het leven in een Vlaams
gezin viel niets te vergelijken met haar leven in London, maar
Mafalda leerde zich aan te passen.
Na 7 jaar verhuisden ze naar Melsbroek, want René had hier
een job als schoolmeester. Mafalda en hij kregen samen 4
kinderen: 1 meisje en 3 jongens.
De oudste zoon werd vernoemd naar haar vader Armando.
Mafalda bleef thuis en zorgde voor de kinderen, dat ze nooit is
gaan werken, vindt ze nu nog steeds jammer.
De kinderen groeiden op en kregen zelf ook kinderen, zo is
Mafalda nu grootmoeder van 5 kleinkinderen en
overgrootmoeder van enkele achterkleinkinderen. Haar dochter
Annemie verhuisde al snel naar Zweden. Zij bouwde daar haar
leven op. René en Mafalda gingen dan ook jaarlijks op bezoek,
net als ze jaarlijks de Italiaanse kant van de familie gingen
opzoeken.
Toen René 60 was ging hij op pensioen. Ze genoten samen
van hun vrije tijd en spendeerden een geweldige tijd samen.
Zo’n 4 jaar geleden kwam René te overlijden. Mafalda vond hun
huis te groot om alleen in te wonen dus toen verhuisde ze naar
hier in haar kamer in Floordam. Hier verblijft ze nu reeds sinds
begin maart.
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9. SPORTNIEUWS
WK RUSLAND: DE RODE DUIVELS

- Het WK 2018 wordt gespeeld in Rusland. Het WK 2018 vindt
plaats van 14 juni 2018 tot en met
15 juli 2018. Er zijn 32 teams die
meedoen tijdens dit WK in Rusland.
Voor Rusland is het de tweede keer
dat ze een groot toernooi mogen
organiseren. In 2014 was Rusland
namelijk ook gastland voor de Olympische Winterspelen. Het
is daarnaast voor de eerste keer dat een WK in een OostEuropees land wordt georganiseerd. Rusland ligt voor het
grootste gedeelte in Azië en voor een klein stukje in Europa.
- Aan de kwalificatiereeks voor het WK 2018 hebben in totaal
204 landen meegedaan. Daarvan hebben zich er 31
gekwalificeerd voor het eindtoernooi. Rusland is als gastland
automatisch geplaatst voor het WK.
- Er zijn 11 speelsteden bekend gemaakt waar de wedstrijden
zullen worden gespeeld. Dit zijn de speelsteden:
Jeksterinenburg, Kaliningrad, Moskou, Nizjni Novgorod,
Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov, Sotsji en SintPetersburg. In de stadions kunnen variërend van 43.000 tot
bijna 90.000 toeschouwers de wedstrijden volgen. De
openingswedstrijd van het WK 2018, één van de halve finales
én de finale zelf zullen worden gespeeld in het Olympisch
Stadion Loezjniki in Moskou.
- België zit in groep G samen met
Panama, Tunesië en Engeland.
Het Nederlands Elftal is er dit jaar
niet bij. Na het missen van EK
2016 in Frankrijk, is er gebouwd
aan een nieuw elftal, echter bleek
de kwalificatiegroep te sterk voor
Oranje.

31

WK-lied:
De Rode Duivels hebben dan tóch een
lijflied om hen naar de eindoverwinning te
stuwen in Rusland. Niet Damso, maar
Natalia pakt uit met een WK-song. ‘Hear
That Sound (Tunatembea)’ heet de
opzwepende meezinger - het woord tussen
haakjes betekent ‘we wandelen samen’ in
het Swahili. Een knipoog naar Natalia’s
favoriet, Romelu Lukaku.
Eigen euromunt:
De Duivels hebben een eigen euromunt. Het collector’s item is
2,5 euro waard en is iets kleiner dan een stuk van 2 euro. In
totaal zijn er 500.000 op de
markt. In theorie kan je er
overal in België mee betalen,
maar in de praktijk zal dat niet
snel gebeuren want de munt
is
ontwikkeld
als
verzamelstuk voor de fans en
kost 10 euro. Op de voorzijde staat het logo van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond (KBVB) en een halve voetbal. Het logo
van de Rode Duivels en ‘Rode Duivels’ in vier talen maken het
muntstuk compleet. Op de achterzijde staan alle landen van de
Europese unie, net zoals bij de andere herdenkingsmunten van
de Koninklijke Munt van België. De munt komt in een
kaartverpakking, met daarop een foto
van het elftal in hun nieuwe uitrusting:
de voorzijde met de rode shirts - met
onder andere Romelu Lukaku,
Thomas Vermaelen en Eden Hazard en de achterzijde met de gele shirts met onder andere Axel Witsel, Youri
Tielemans en Vincent Kompany.

TO NAINGGOLAN
OR
NOT
TO
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NAINGGOLAN: "Nainggolan is niet mee om tactische
redenen". Geen Radja Nainggolan dus in de selectie van de
Rode Duivels. "Radja is een topspeler, maar we kunnen hem bij
de Rode Duivels niet de rol geven die hij bij Roma heeft. Dit is
puur een tactische beslissing. Ik ben naar Rome gevlogen en
heb hem dat uitgelegd in een persoonlijk gesprek", zei
Martinez. Ook op het vorige WK, in 2014 in Brazilië, ontbrak
Nainggolan. Dat was ten tijde van Marc Wilmots als
bondscoach. "Het was een moeilijke beslissing, maar ik moet
als bondscoach nu eenmaal spelers teleurstellen. Ik heb mijn
beslissing niet genomen op basis van de laatste drie weken,
maar op basis van de laatste twee jaar." "We werken nu al twee
jaar in een systeem met veel aanvallende opties. Ik heb
Nainggolan uitgeprobeerd op de 6, 8 en 10. We kunnen het
meeste uit Radja halen als we hem diep opstellen, maar dan
moeten we ons systeem omgooien. Hoe moeilijk de beslissing
ook is, je moet altijd een speler ontgoochelen."
De eerste wedstrijd van de Rode Duivels op 18 juni was niets
meer dan een opwarmertje voor het grote werk. België won met
3 – 0. Panama stond voor de allereerste keer op een
wereldbeker voetbal en formuleerde vooraf “plezier maken” als
voornaamste doelstelling. De Panamezen kwalificeerden zich
door als derde te eindigen in de CONCACAF-groep, na Mexico
en Costa Rica. De manier waarop deed echter stof opwaaien:
tegen het reeds gekwalificeerde Costa Rica, de WK-revelatie
van 2014, zorgde een spookdoelpunt ervoor dat het landje met
vier miljoen inwoners naar het WK mocht en de Verenigde
Staten moesten thuisblijven. Prompt werd een nationale
feestdag uitgeroepen.
Tunesië staat voor het eerst in twaalf jaar nog eens op een
wereldbeker en kon in die eindronde nog maar één keer winnen
in zijn geschiedenis. De Noord-Afrikanen slaagden er ook nog
nooit in door te stoten naar de achtste finales. Op 23 juni
werden ook zij met ruime cijfers verslagen door onze Duivels: 5
– 2.
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Engeland plaatste zich naar goede traditie met de vingers in de
neus voor het WK met een duidelijke 26 op 30. Maar zo vlot als
de Engelsen door de voorrondes walsen, zo moeilijk gaat het
vaak voor de Three Lions op een eindronde. Op het WK 2014
was de aftocht roemloos na een één op negen tegen Italië,
Uruguay en Costa Rica, twee jaar later zorgde IJsland in
Frankrijk voor een kater. Engeland is het land waar onze Rode
Duivels zonder twijfel het meest bekend mee zijn. Niet alleen
speelt het gros van onze internationals aan de andere kant van
het Kanaal, België en Engeland speelden ook al 21 keer tegen
elkaar. Onze nationale voetbaltrots kon echter nog nooit op een
groot toernooi winnen van de Engelsen. De laatste Belgische
zege dateert van… 1936. Op 28 juni ondergingen ze echter de
wet van de sterkste: België won met 1 – 0.
Door deze drie overwinningen eindigde België als
groepswinnaar in groep G en komt in de halve finales uit tegen
Japan, tweede in groep H. De kwartfinale zal dan waarschijnlijk
gespeeld worden tegen Brazilië, de tegenstrevers voor de halve
finale en finale kunnen een verrassing zijn.
VOETBAL NATIONAAL

- Club-Brugge is KAMPIOEN geworden in de Jupiler Pro
League, ondanks een nederlaag in eigen huis tegen AA Gent
op de slotspeeldag. Het werden al bij al een play-off in mineur
voor Club (ze haalden slechts 12 op 30), en het was het vooral
in de reguliere competitie dat blauw-zwart de titel pakte.
Standard speelde fenomenaal in de play-off; zij startten met 14
punten en als laatste (6de) maar eindigde tenslotte op de
tweede plaats op slechts drie punten van Club-Brugge (zij
haalden 23 op30). Anderlecht werd derde op 6 punten.
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10. MENU’S VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS.
datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

2/07/2018
maandag
chocoladereep
groentensoep
vleesbrood
gesuikerde
yoghurt

Moussaka
koekje
9/07/2018
maandag
* zoet beleg
bloemkoolsoep
kip curry
pruim
hamburger
rozemarijnsaus

avondmaal** gestoofde wortelen
aardappelen
chocopudding

3/07/2018
dinsdag
* zoet beleg
preisoep
americain
vers fruit

4/07/2018
woensdag
* zoet beleg
brunoise
paté
koekje

5/07/2018
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
vleessla
appel

6/07/2018
vrijdag
* zoet beleg
bouillonsoep
jonge kaas
fruityoghurt

7/07/2018
zaterdag
smeerkaas
vissoep
kip hawai
flan caramel

8/07/2018
zondag
rozijnenbrood
wortelsoep
geperste kop
gebak

kipfilet
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
chocomousse
10/07/2018
dinsdag
* zoet beleg
groentensoep
kaas
koekje
witte of zwarte
pensen

braadworst

stoofvlees

Noorse visschotel

cordon bleu
vleesjussaus
sla
aardappelen
perzik op sap
14/07/2018
zaterdag
smeerkaas
bouillonsoep
paté
banaan
kipburger

varkensgebraad
dragonsaus
gestoofde
courgetten
kroketten
appel
15/07/2018
zondag
suikerbrood
tomatensoep
kipfilet
gebak
varkenshaasje

prei in roomsaus
puree

boontjes
met spek
rosty's

wafel

rijstpap

appelmoes
aardappelen
fruityoghurt
11/07/2018
woensdag
* zoet beleg
seldersoep
salami
rijstpap
balletjes
in tomatensaus

frietjes
roomijs
12/07/2018
donderdag
ontbijtspek
slasoep
vleesbrood
roomijs
gemengde sla
met americain
en kappertjes

appelmoes
aardappelen

puree

frietjes

appel

nectarine

aardbeien
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koude
aardappelen
vanillepudding
13/07/2018
vrijdag
* zoet beleg
komkommersoep
hesp
perzik op sap
rolmopsfilet

gemengde sla
koude
aardappelen
koekje

datum
dag
ontbijt**

16/07/2018
maandag
chocoladereep
groentensoep

17/07/2018
dinsdag
* zoet beleg
andijviesoep

18/07/2018
woensdag
* zoet beleg
seldersoep

19/07/2018
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep

20/07/2018
vrijdag
smeerkaas
witloofsoep

middagmaal**

vleessla
vers fruit
gemarineerde
kalkoenfilet
wokgroentjes
in currysaus
pasta

kruidenkaas
chocoladewafel
vleesbrood
met vleesjussaus

vleesbrood
yoghurt

kip curry
perzik op sap
vol au vent

paté
banaan
fish sticks
met tartaarsaus

gestoofde boontjes
aardappelen

macaroni
met hesp en kaas

slaatje
frietjes

yoghurt

meloen

koekje

24/07/2018
dinsdag
* zoet beleg
seldersoep
kaas
wafel
koude
pastasalade
met tonijn

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**

23/07/2018
maandag
chocoladereep
komkommersoep
middagmaal**
meloen
in parmaham
vers fruit
kaasburger

avondmaal**

erwten en
wortelen
aardappelen
roomijs

yoghurt

21/07/2018
zaterdag
* zoet beleg
slasoep met
kruidenkaas
hesp
chocomousse
chipolatta
in ajuinsaus

22/07/2018
zondag
sandwiches
tomatensoep
met balletjes
hespenworst
gebak
rumsteak
champignonsaus

gemengde sla
puree

wortelstoemp

roomijs

flan caramel

milkshake

gemengde sla
gebakken
aardappelen
cornetto

25/07/2018
woensdag
* zoet beleg
groentensoep
americain

26/07/2018
donderdag
* zoet beleg
bouillonsoep
vleesbrood

27/07/2018
vrijdag
smeerkaas
kippesoep
kip curry

28/07/2018
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp

29/07/2018
zondag
sandwiches
brunoise
paté

milkshake
witte pensen

chocomousse
stoofvlees

fruityoghurt
fish sticks
tartaarsaus

smoothie
ballekes
met krieken

gebak
steak

appelmoes

sla

puree

frietjes

puree

koekje

rijstpap

pannenkoeken
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gemengde sla
gebakken
aardappelen
vanillepudding

aardappelsla
flan caramel

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

30/07/2018
maandag
* zoet beleg
courgettesoep
jonge kaas
yoghurt
ardeense vinken

31/07/2018
dinsdag
banaan
knolseldersoep
salami
fruit op sap
vol-au-vent

koude
boterboontjes
aardappelen

puree

roomijs

caramelpudding

6/08/2018
maandag
platte kaas
wortelsoep
krabsla
chocoladewafel
schnitzel

7/08/2018
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
vleesbrood
vers fruit
kippenborst

gegratineerde
bloemkool
puree
flan caramel

spinazie in
room
aardappelen
chocomousse

1/08/2018
woensdag
smeerkaas
venkelsoep
surimisalade
peer
koude schotel
met asperge,
eitje en hesp

2/08/2018
donderdag
* zoet beleg
tomatensoep
haring met slaatje
milkshake
americain

3/08/2018
vrijdag
* peperkoek
wortelsoep
hespenworst
carré confiture
visfilet

gemengde sla

prei in roomsaus

4/08/2018
zaterdag
* zoet beleg
vissoep
kip andalouse
roomijs
balletjes
in tomatensaus

5/08/2018
zondag
chocoladekoekjes
preisoep
eiersla
gebak
ardeens gebraad

boontjes
en worteltjes
gebakken
aardappelen
kiwi

koude
aardappelen
suikerwafel

frietjes

aardappelen

puree

rijstpap

vers fruit

koekje

8/08/2018
woensdag
banaan
seldersoep
smeerkaas
yoghurt
spaghetti
bolognaise

9/08/2018
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
kip curry
fruit op sap
tomaat
garnaal

10/08/2018
vrijdag
* zoet beleg
andijviesoep
paté
vers fruit
tongrolletje
provencaalse
saus
naatuur
aardappelen

11/08/2018
zaterdag
* zoet beleg
tomatensoep
kaas
chocomousse
kalkoenrollade
vleesjussaus

12/08/2018
zondag
rozijnenbrood
courgettesoep
hesp
gebak
steak

boontjes

gemengde sla

aardappelen
koekje

kroketten
fruityoghurt

koekje

frietjes
vanillepudding
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rijstpap

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

13/08/2018
maandag
* zoet beleg
slasoep
kippenwit
fruit op sap
cordon bleu
van kip
knolselderstoemp

14/08/2018
dinsdag
banaan
tomatensoep
jonge kaas
yoghurt
braadworst
vleesjus
appelmoes
aardappel

koekje

20/08/2018
maandag
platte kaas
tomatensoep
vleesbrood
vers fruit
hamburger

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

17/08/2018
vrijdag
ontbijtspek
bloemkoolsoep
salami
koekje
vispannetje
venkelsaus

18/08/2018
zaterdag
* zoet beleg
seldersoep
abdijkaas
chocomousse
chipolatta
erwten en wortelen

rijst of puree**

16/08/2018
donderdag
chocoladereep
vissoep
hespenworst
roomijs
kippenfilet
komkommer- en
tomatenslaatje
frietjes

puree

aardappelen

rijstpap

milkshake

chocomousse

cornetto

vanillepudding

21/08/2018
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep
abdijkaas
wafel
koude schotel
met makreel

22/08/2018
woensdag
banaan
seldersoep
hespenworst
fruityoghurt
witte pensen

23/08/2018
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
eiersalade
smoothie
koude schotel met
americain

24/08/2018
vrijdag
* zoet beleg
minestronesoep
salami
milkshake
zalm

25/08/2018
zaterdag
* zoet beleg
courgettesoep
hesp
chocomousse
gegratineerde
macaroni
met kaas

wortelstoemp
yoghurt

aardappelsla
flan caramel

15/08/2018
woensdag
* zoet beleg
brunoise
kip andalouse
vers fruit
stoofpot van
varkensvlees

appelmoes
puree
rijstpap

frisko
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spinazie in
room
puree
vanillepudding

natuuryoghurt

19/08/2018
zondag
croissant
komkommersoep
tonijnsla
gebak
ardeens gebraad
bloemkool
met mayonaise
gebakken
aardappelen
yoghurt

26/08/2018
zondag
rozijnenkoek
wortelsoep
cremepaté
gebak
kippebrochette

fijne boontjes
kroketten
appel

datum
dag

27/08/2018
maandag

28/08/2018
dinsdag

29/08/2018
woensdag

30/08/2018
donderdag

31/08/2018
vrijdag

1/09/2018
zaterdag

ontbijt**

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

chocoladereep
preisoep
brie
chocomousse
kipfilet
pepersaus

* zoet beleg
knolseldersoep
americain
kiwi
hamburger
vleesjussaus

banaan
courgettesoep
tonijnsla
fruit
stoofvlees

ontbijtspek
andijviesoep
vleesbrood
fruityoghurt
visfilet
vissaus

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
flan caramel
ardeens gebraad

gemengde sla

snijbonen

sla

prei

sla en tomaten

puree

gebakken
aardappelen
milkshake

aardappelen

frietjes

puree

witte kool
in roomsaus
aardappelen

pannenkoeken

roomijs

peer

koekje

roomijs

middagmaal**

avondmaal**

fruitsla

2/09/2018
zondag
sandwiches
jonge kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak
Noorse visschotel

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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aardappelsla

11. HERSENSPINSELS
Oplossing vorige opdracht:
Bakkes /toot: gezicht
Tes: broekzak
Kornisch: dakgoot
Polle: handen
Keutses: koorts
Lier: ladder
Neffest: naast
Astrie /fluis: straks
Goesten: zin
(h) Oechel: struik
Mettekou: onnozelaar

Uit alle correcte inzendingen koos onze onschuldige hand Willy
Beernaert uit woning 65 als winnaar! Proficiat Willy, je zal je
prijs weldra in ontvangst mogen nemen!
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Nieuwe opdracht:
Los onderstaande zomerse rebus op. Veel succes!

……………………………………….

Oplossing: ………………………………………………………….

Breng je antwoord ten laatste op 10 augustus 2018 binnen bij
Ilse of Trees en maak kans op een leuke prijs!
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Alle thuiswonende 65+-ers en personen met een beperking die elders geen
dagopvang vinden, kunnen in ons dagcentrum terecht.
We bieden zinvolle daginvulling, een warme maaltijd, ondersteunende
therapieën zoals kiné, ergo, logopedie en zorg op maat van elke bezoeker.
Vervoer is ook voorzien.
Onszelf mogen zijn, doen wat we kunnen met onze beperkingen, genieten
van sociaal contact, bewegen, leren van mekaar,… behoren tot onze doelen.
Ook helpende handen zijn steeds welkom We zoeken nog hulp voor
uitstappen, wandelen, individuele activiteiten, vervoer van bezoekers,…
Voor meer informatie over ons
dagcentrum kan u contact
opnemen met het personeel van
DVC De Melde via:
dagverzorging@floordam.be
02/752.91.36
Vanheylenstraat 71
1820 Melsbroek
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