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1. voorwoord
“Zes uur ’s morgens en de wekker afgezet
Strek m’n tenen en m’n benen
Stappe kik uit bed
Gene pyjama en ook gene peignoir
Da's allemaal overroepen, ik draag alleen
m’n haar (nvdr: en zelfs dat niet)
Goeiendag?
Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag
Content da'k weer leven mag
‘k Sta altijd op mee ne lach sinds da'k hier
het leven zag
Goeiendag “

Je kan ervoor zijn of ertegen, Stan van Samang en bij
uitbreiding de hele schlagerwereld, maar “Goeiemorgend,
Goeiendag” geeft toch wel goed weer hoe ik in het leven sta:
maak je geen zorgen om de zaken waar je toch niet te veel aan
kan doen, pak elke dag als een Godsgeschenk en geniet van
hetgeen wel lukt en wel kan.
Je zal zeggen, “ja makkelijk, als het allemaal mee zit, maar wat
als je ouder wordt, en hoe langer hoe minder kan?”
Wel, eerlijk gezegd, ik weet ook niet hoe ik daarop zal
reageren, ik probeer ook niet langer mensen te overtuigen van
mijn ingesteldheid, maar hoop dat ik die positieve houding kan
bestendigen, dat ik omringd ben door mensen die van me
overnemen wat ik niet meer kan en dat mijn positieve houding
aanstekelijk werkt want ook niet elke zorgwerknemer heeft altijd
een topdagje….
“Pak het leven gelijk da ’t komt, Na regen komt toch de zon
Hoe is ’t met u, alles bon?“
Patrick Meers
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2. DE KLOKKENLUIDER
VIEREN IN DE KOMENDE TIJD
Van harte welkom in de kapel van de zusters om er te bidden
en te vieren. Elke dag is er om 11 uur eucharistieviering,
zaterdag om 14u30. Deze vieringen kun je meevolgen op TV in
de living van jouw woning. Vraag gerust aan iemand van de
verzorgenden om hiertoe de TV aan te zetten.
Dankzij de vrijwilligers van buitenaf heeft iedereen de kans en
de mogelijkheid om aan te sluiten.

Dinsdag 11 september en dinsdag 9 oktober is er om 11 uur
Mariaviering in de kapel van de zusters.
SEPTEMBER
September,
een nieuwe maand,
het einde van de vakantie,
het begin van een nieuw werkjaar.
September,
draagt in stilte
de herinnering
aan het mooie
in mens en natuur,
in vrijheid,
4

zonder agenda,
beleefd,
genietend met hen
die familie zijn,
die vriend zijn.
September
draagt in stilte
een droom,
een verwachting,
iets nieuws
uit het oude vandaan,
nieuwe wegen banen
om van deze wereld
een thuis te maken
voor elke mens,
zonder onderscheid.
Heer,
leg zegen in ons hart
en we zullen
een zegen zijn
voor en met elkaar.
Amen.
NIEUWE HULPBISSCHOP

Op zondag 2 september zal Kardinaal Jozef De Kesel onze
nieuwe hulpbisschop Koen Vanhoutte tot bischop wijden. Wij,
bewoners en personeel te Floordam, hebben of hadden een
thuisparochie. We maakten deel uit van een christelijke
gemeenschap in onze gemeente of stad.
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De pastoor was er aanwezig in naam van de bisschop om er de
Blijde Boodschap te spreken en te doen. Ook ons huis
Floordam is verbonden met een parochie: de pastorale zone
Steenokkerzeel. De hulpbisshop liet me weten een groot hart te
hebben voor de woon- en zorgcentra. Samen met hem zal
pastoor Piet erover waken dat alle bewoners die het wensen
een priester of pastoor kunnen ontmoeten.
IK WIL MET EEN PASTO(O)R SPREKEN
In ons huis Floordam zijn er twee pastors: priester Piet en
diaken Jan. Samen met de directeur Patrick, Renilde, Kristien,
zuster Tina en Rosa uit woning 79 vormen zij het pastoraal
team. Hun taak is vooral een luisterend oor te zijn voor de
bewoners en het personeel en ook Jezus tot leven brengen in
Floordam. Mensen die graag eens op verhaal komen of met
vragen zitten, kunnen via het personeel of rechtstreeks Piet of
Jan vragen eens langs te komen. Doen, zei Capoen!

OKTOBERMAAND MISSIEMAAND
Oktober is in de hele katholieke kerk de
actiemaand van Missio. Elk Missio-land
kiest dan een thema en een gastland uit.
Centraal staat natuurlijk altijd de
verkondiging en beleving van het
evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd
netwerk van solidariteit. Ontdek hier onze
actuele campagne.
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Bruggen slaan! Verbondenheid is het sleutelwoord van de
Missio-campagne in 2018. Dat betekent dat we, samen met jou,
bruggen willen slaan: tussen God en mens, kerk en
samenleving, jong en oud én België en Ivoorkust.
Bruggen bouwen betekent enerzijds erkennen dat er een
afstand is. Anderzijds wil je je daar niet bij neerleggen. Missio
gelooft immers in ontmoeting en dialoog. Zo ontstaat rijkdom en
solidariteit.
In ons campagnemagazine bieden we heel concreet 9
stapstenen om die bruggen te slaan. Zo kun je aan de slag in
jouw parochie, school, gemeenschap, woon- en zorgcentrum.
Die stapstenen zijn ook de basis voor onze interactieve
campagnemomenten.
Ivoorkust in de kijker.
Als gastland kiest Missio in 2018 voor Ivoorkust, in het oosten
van Afrika. Hier maken jongeren deel uit van het heden van
kerk en samenleving, niet enkel de toekomst. Bovendien slaat
iedereen er de handen in elkaar door zijn of haar kennis in te
zetten ten voordele van de maatschappij, de kerk en de
verspreiding van het geloof. Bij de ene is dat Bijbelkennis, bij de
andere communicatie via sociale media … Zo verrijkt iedereen
elkaar.
PRALINES
Ook dit jaar kun je pralines kopen. De opbrengst ervan gaat
naar de mensen in het Missieland dat we steunen. Met deze
centen kunnen ze hun eigen toekomst in handen nemen en
verder uitbouwen. Opdat alle mensen een warme thuis mogen
hebben, een gemeeschap van vrienden om hen heen.

5 euro per verpakking
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OKTOBERMAAND IS MARIAMAAND

Maria heeft een plaats in vele harten en in vele gezinnen. Ook
al omdat ze zo herkenbaar is: broze, kwetsbare aan ons gelijk.
Jezus gaf zijn moeder aan ons als geloofsmoeder. En wij, wij
mogen haar kinderen zijn. Oktober is een Mariamaand. Meer
dan andere maanden geven we aandacht aan Maria. Door het
bidden van een rozenkrans, door ons leven toe te vertrouwen
aan haar liefde en zorg. Vanuit een groeiend geloof dat Zij ons
bij haar Zoon Jezus draagt.
In elk van de woningen zal tijdens de oktobermaand een
Mariabeeld staan, met een bloemetje en een kaars. Bid eens bij
Haar.
Moeder Maria
De mooiste naam ter wereld is ‘moeder’.
Zij is het zinnebeeld van echte ware liefde en veiligheid.
Een kind is veilig bij zijn moeder.
Moeder Maria,
Wij bidden tot U:
mogen wij immer onder Uw hoede blijven.
Amen.
(Blanche Clavie).
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3. DE TIJD VAN HET JAAR
3 september 2018: De dag dat onze kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen weer naar school
gaan dit jaar. Misschien heb jij nog wel een leuke
herinnering aan een meester of juffrouw van vroeger?

Een juf of een meester
heb je niet voor even
maar voor de rest van je leven.
Want ook al zie je hen
nooit meer terug
er komt een dag,
en nog een dag,
en nog een –ja, echt!-,
dat je zegt:
Weet je nog?
Onze juf, onze meester…
En je droomt dan weg,
Tussen alle herinneringen
die je hebt vergaard.
Het is een schat,
Die je in je hoofd bewaart.
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4. NIEUWS UIT FLOORDAM
PROFICIAT AAN DE JARIGEN

September
01
01
02
02
02
02
05
05
05
07
10
11
13
15
18
20
23
24
25
26
29
30
30
30

Zr. Ursule De Cat
Huguette Wouters
Blanche Clavie
Cyrille Devarrewaere
Evelyne Van Nuffel
Sylvie Campine
Adelia Van Obberghen
Zr. Mia Costermans
An Rombauts
Zr. Lydwina Van der Smissen
Hendrik Verhaegen
Sofie De Mulder
Thérèse Godts
Eduard Cardinaels
Sonja Arnaudts
Conny Peeters
Jette Verstreken
Kathleen Schelkens
Gina Oliverio
Veronique De Pauw
Elfriede Van Oostende
Zr. Anne Lemmens
Theresia Hermans
Elfi Orolé
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79/03
65/08
65/10
67/07
team 75B
team 77/79
67/09
77/06
team schoonmaak
79/12
dagverzorging
team 63/65
75B 10
75/15
team 75B
team 75B
team 75B
team 73/75
63/09
team 67/69
team dagverzorging
77/13
dagverzorging
team 77/79

Oktober
01
02
05
06
08
10
12
16
18
20
20
22
22
23
24
26
27
31
31

Leonie Kemps
Wendy Dendas
Heidi Verstraeten
Greta De Grave
Sabrina Quintelier
Marilyn Van Hoof
Cecile Vandenbossche
Anne De Mey
Yvette Buquet
Mariette Houthuys
Zr. Paula Geeraerts
Kathleen Luyten
Nathalie Hendrickx
Helga Gysen
Jeannine Florquin
Sonja Knaepen
Paula Dedecker
Jorien De Bousser
Elien Reynaert

73/13
team 63/65
team 77/79
team 75B
team 73/75
team nachtwaken
team nachtwaken
team nachtwaken
69/05
75B 06
79/02
team 75B
team schoonmaak
team administratie
75/09
dagverzorging
75B 19
team 77/79
team 63/65
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SPECIALE GEBEURTENISSEN

Op 15 juli 2018 is Jan Verheyden overleden
in ons woonzorgcentrum. Jan is de vader
van Myriam Verheyden, team 73/75. Wij
wensen Myriam en haar familie veel sterkte
toe.
Op 23 juli is Paula Alens overleden. Paula
is de mama van Rita Uytterhoeven, team
therapeuten. Veel sterkte aan Rita en haar
familie van ons allemaal.

WELKOM IN FLOORDAM
Willem Maes

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 08/05/1955
Woning: 67/06
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Antoon Van Eycken

Francois Luypaert

Woonplaats: Berg
Geboren: 12/03/1934
Woning: 67/12

Woonplaats: Melsbroek
Geboren: 18/07/1926
Woning: 69/10

Elfriede Grijseels

Woonplaats: Wemmel
Geboren: 05/09/1935
Woning: 69/01

Hubertus Lemmens

Woonplaats: Mont-Saint-Guibert
Geboren: 21/02/1945
Woning: 65/07
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Josiane Poulin

WELKOM

Woonplaats: Kessel-Lo
Geboren: 08/02/1946
Woning: 69/11

WELKOM IN HET DAGVERZORGINGCENTRUM.
Rosette Van Loe

Woonplaats: Peutie
Geboren: 20/01/1937

Els Deckers

Woonplaats: Peutie
Geboren: 21/06/1938
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Gust Dralants

Woonplaats: Steenokkerzeel
Geboren: 24/06/1939

WIJ NAMEN AFSCHEID VAN
Sylvia De Knop
Sylvie,
voor jou was je zelfstandigheid
zeer belangrijk.
Tot het laatste moment heb je
deze kunnen bewaren.
Voor jou is het sterven plots
gekomen.
Niemand kan weten wat je heb
gevoeld. Ook niet wat je hebt
geleden.
Geboren: 30/09/1922
Overleden: 25/06/2018
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Henriette Pirnay
Jouw wereld zat vol met heerlijke
fantasieën.
We hebben samen gelachen,
gedanst en veel plezier gemaakt.
Met een tas koffie kregen we je
vaak uit bed, want uitslapen deed
je als de beste.
Op stap met de familie voor een
ijsje, een diner; zelfs tegen een
optreden zei jij niet “nee”.
Dit afscheid is het begin van
mooie herinneringen.
Geboren: 21/09/1921
Overleden: 28/06/2018

Jan Pieter Verheyden
“Bompa” onze charmeur ….
We starten onze dag met een
mopje.
In het Frans of in het Duits het
maakte voor u allemaal niet
uit.
Zingen deed je graag en een
haring …. dat smaakt.
Je wereld werd kleiner, de
kracht verdween.
Rust had je nodig, het is goed
geweest.
Geboren: 30/04/1929
Overleden: 15/07/2018
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Delphine Dewinter

Geboren: 11/04/1929
Overleden: 15/07/2018

Komen wonen bij ons was voor
jou een grote stap.
Je kon het moeilijk aanvaarden
De beslissingen lagen in uw
handen.
Het was jouw leven en dat van
jou alleen

Felix Liekens
Stil aanwezig, altijd vriendelijk
en blijgezind, altijd tevreden.
Lachen als er plezier gemaakt
werd,
tijdens
een
spel
meedoen om te winnen,
genieten van een biertje samen
met je dochter en schoonzoon,
wielrennen volgen op Tv en
altijd content
Altijd
Geboren: 02/02/1923
Overleden: 31/07/2018
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Suzanne Moreels

Geboren: 07/02/1929
Overleden: 31/ 07/2018

Vervlogen tijden dwarrelen
door je hoofd.
De gedachten van die tijden
laat ze even bestaan.
Die herinneringen gaven je
kracht om verder te gaan,
ondanks de pijn en het verdriet
Je dochter Ann verzachtte je
lijden door haar dagelijks
bezoek.
De vermoeidheid sloeg toe en
je lichaam kon het niet meer
dragen.
Je bent nu bij Fernand wat je
oh zo graag wou

Maria Fabre (José)

Geboren: 17/08/1932
Overleden: 07/08/2018

José,
Een glimlach, een handkus,
een schouderklopje.
Dit kregen we elke dag … wel
duizend keer.
Breinaalden en een bolletje wol
konden je nog bekoren.
Zelfs een paar sjaals werden
hieruit geboren.
En toen werd het stiller, de
wereld werd klein.
José, jou leren kennen vonden
we fijn
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5. ACTIVITEITENKALENDER

Doordat de werken van de cafetaria nog niet zijn afgerond,
kunnen we nog geen definitieve activiteitenkalender publiceren.
Maar we zijn er zeker van dat er in de verschillende woningen
vanalles zal georganiseerd worden.

Hopelijk zijn jullie wel van de partij
bij onze activiteiten voor de
“MAAND VAN DE
GEZONDHEID”

De datums staan vermeld onder de rubriek “Vers van de
Floordampers”
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6. VERS VAN DE FLOORDAMPERS
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 vrijdag 14 september organiseren we de finale van onze
Flatmintoncompetitie. De twee
beste teams van onze bewoners
en de twee beste teams der
collega’s komen dan tegen elkaar
uit. De wedstrijden beginnen om
14h00 en gaan door in de grote
zaal. Elke wedstrijd eindigt na 10’.
De ploeg met de meeste punten
wint en wordt kampioen. In mei organiseerden we een initiatie
flatminton, om onze bewoners kennis te
laten maken met deze verkwikkende sport.
In juni, juli en augustus vond dan de
competitie plaats waarvan dus het
hoogtepunt op deze vrijdag plaatsvindt.
Op woensdag 19 september organiseren
we terug “Dierendag in Floordam” en
kunnen jullie opnieuw van de aanwezigheid
van de dieren genieten. We starten omstreeks 14u en eindigen
rond 16u. De middenweg wordt volledig autovrij 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.
Op dinsdag 25 september nodigen we je uit voor ons tweede
‘Floordam Feestival’. We starten om 11uur met een wandeling
door Melsbroek. Om 12 uur genieten we van een picknick op
het chiropleintje.
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Op maandag 1 oktober wordt er een Wellness-namiddag
georganiseerd. We nemen rustig de tijd om lichaam en geest
even te laten ontspannen in een rustgevende sfeer. We starten
om 13.30u en ronden af om 16u. Deelnemers voor deze
activiteit zullen persoonlijk worden uitgenodigd.
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DVC op daguitstap naar het Vrijbroekpark in Mechelen.

Meestal ben ik vrij zuinig met tekst en uitleg, maar voor deze
editie, wil ik toch graag enkele pagina’s in beslag nemen. We
hebben enorm genoten van onze uitstap naar het Vrijbroekpark.
Hier keken we al meer dan een jaar naar uit, want vorig jaar is
deze uitstap door storm en regenweer niet kunnen doorgaan.
Het park was die dag gesloten.
En de weergoden
waren dit jaar aan
onze zijde.
Zalig lenteweer, we
hebben ons zelfs
goed moeten
insmeren.
Om 10u waren we
allemaal paraat. En
klaar om aan onze
topdag te beginnen.
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In de voormiddag
hebben we een mooie
wandeling gemaakt
en de rozentuin gaan
bewonderen.

’s Middags hebben we genoten van
een lekkere maaltijd: asperges, vol-auvent, scampi’s, pasta, bouletten met
krieken, voor iedereen wat wils.

En een lekker pintje
smaakt ook altijd 
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Na de nodige middagrust en
sanitaire stops vertrokken we
terug op pad voor een
wandeling rond het meer.
Het zonnetje verwende ons
en we mochten ook nog veel
natuurschoons meepikken:
pasgeboren waterkiekens,
versgevangen vissen die nog
aan de vislijnen spartelden,
mooie bloemen en planten,
en onze eigenste varkentjes (of zot personeel/ vrijwilligers/
bezoekers en familie, zelf naar eigen mening in te vullen )

Heel graag wil ik nog even de tijd nemen om onze vrijwilligers
te bedanken: Nele, Dominique, Tom, Hilde en Marcel. Hartelijk
dank voor jullie onbetaalbaar enthousiasme en gezellige
aanwezigheid, zonder jullie hadden we deze dag niet kunnen
waarmaken!! Dikke merci!!!
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De zomer van 2018 in woning 75B

Wie had dat zien aankomen? Met 51 zomerdagen hebben we
het record van DE zomer van 1976 verbroken. In onze woning
werd dan ook al het nodige gedaan om het aangenaam te
maken voor onze bewoners. Er was voor elk wat wils …

Onze bewoners hebben
menig verfrissende cocktail
gekregen. En af en toe
hebben we ons brein wat
gestimuleerd met een bingo,
kaartspel of scrabble.

De zomer stond in het teken van onze nationale voetbalploeg.
Om hen met woord en daad te steunen hebben we onze
woonkamers met de Belgische kleur aangekleed en
bloemstukjes gemaakt waar geel, rood en zwart een plaatsje in
kregen. De collega’s zorgden ervoor dat iedereen de wedstrijd
kon volgen; ook al was het etenstijd.
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Ik denk dat we het er allemaal eens over mogen zijn dat de
voetballers het goed hebben gedaan.
En als het dan snikkend heet wordt en de temperaturen
oplopen tot 35° dan is verkoeling op alle manieren welkom. Dus
vulden we enkele zwembadjes en konden zij die het wilden
genieten van een verkoelend voetbad met ook nog eens een
ijskoude lolly erbij. Wat wil je nog meer!
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Maar ondanks het warme weer hielden we ons eraan ons
jaarlijks frietkot te openen. Na menig stopcontact te hebben
geprobeerd zijn we erin geslaagd iedere bewoner een
smakelijke puntzak frietjes aan te bieden met een curryworst,
gewoon of special. En ook al zijn de temperaturen niet te fris zo
een frietzak daar smaken de frietjes altijd wat beter van.

Er was ook ruimte voor individuele aandacht en de jarigen
werden één voor één gevierd.
Maar het is nog niet voorbij die mooie zomer. In september
staat er nog een forel op de barbecue op ons te wachten;
hopelijk zijn de weergoden dan even gunstig als de voorbije
maanden.
In de luwte van de zomer en het langzaam maar zeker
opschuiven van de vakantie, wordt er hard gewerkt aan “De
maand van de gezondheid” met o.a. de finale van de flatminton,
de dierendag en het Floordamfestival. We kijken er allemaal
naar uit en hopen dat er vele bewoners zullen kunnen genieten
van de nazomerse activiteiten die woning 75B en heel
Floordam nog te bieden heeft.
Tot weldra.
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7.VRIJWILLIGER IN DE KIJKER
Hoi, ik ben Brigitta Vandervorst.
Ik ben in augustus gestart als
vrijwilligster in het
dagverzorgingscentrum.
Iedere donderdag ben ik paraat om
iets “extra” te kunnen geven aan de
bezoekers.
Ik ben afkomstig van Steenokkerzeel.
mijn tante, Amelie Bloem, heeft ook
vrijwilligerswerk gedaan in Floordam
en nadien hier verbleven. Zo ben ik
hier nu ook verzeild geraakt.
Ik woon nu drie jaar in Zaventem; ben recent gestopt met werken bij
de Shell, waar nu allemaal veranderingen gaan doorgevoerd worden,
en was op zoek naar een zinvolle manier om bezig te blijven.
De personeelsleden en de bezoekers van het dagcentrum zijn blij met
deze versterking 
Welkom Brigitta!
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8. SPORTNIEUWS

WK VOETBAL 2018

- Een glanseditie was het, dit WK voor onze Rode Duivels. Ze
voetbalden zich in de harten van menig voetballiefhebber en
pronken op kop in enkele fraaie lijstjes. Het Duivelse WK in
cijfers:
- 3 Het aantal Belgische clean sheets:
in de eerste groepsmatch tegen
Panama en tegen Engeland in de
derde groepswedstrijd en in de match
om de derde plaats. Alleen Frankrijk
doet beter met 4 duels zonder
tegendoelpunt.
- 4 België is het vierde land na Polen
(derde in 1974), Italië (1990) en
Nederland (tweede in 2010) dat 6 wedstrijden op een WK
wint maar niet de eindwinnaar is.
- 5 Eden Hazard en Romelu Lukaku hadden elk een voet in
vijf Belgische goals. Drie keer scoorde Hazard zelf, tweemaal
gaf hij de assist. Lukaku sloot af met vier goals en een
assist. Alleen Harry Kane doet beter met 6 stuks, allemaal
goals.
- 7 Het aantal opgelegde kansen
dat Romelu Lukaku op het WK
kreeg. Hij staat daarmee op kop
naast Neymar.
- 7 (bis) Toch maar opletten voor de Rode Duivels richting EK
2020. Zeven van de laatste negen landen die derde werden
op het WK, kwalificeerden zich niet voor daaropvolgende EK:
Polen (1982), Frankrijk (1986), Italië (1990), Zweden (1994),
Kroatië (1998), Turkije (2002) en Nederland (2014). Alleen
Duitsland (2006 en 2010) doorbreekt het rijtje.
29

- 10 Naast de Braziliaan Fernandinho en zijn own goal in de
kwartfinales
kwamen
tien Duivels tot scoren
op het WK: Romelu
Lukaku (4), Eden Hazard
(3), Michy Batschuayi,
Nacer Chadli, Kevin De
Bruyne, Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Dries Mertens,
Thomas Meunier en Jan Vertonghen. Met tien verschillende
doelpuntenmakers evenaart België het record van Frankrijk
in 1982 en Italië in 2006.
- 12 In de tweede groepsmatch belandden twaalf Belgische
doelpogingen tussen de palen. Geen enkel land deed beter.
- 16 De Rode Duivels sloten het WK af met 16 goals, wat een
record is voor België. Slechts zeven landen deden ooit beter
op een WK: Hongarije (1954: 27 goals), Duitsland (1954: 25,
2014: 18 en 1970: 17), Frankrijk (1958: 23), Brazilië (1950:
22, 1970: 19 en 2002: 18), Argentinië (1930: 18), Portugal
(1966: 17) en Oostenrijk (1954: 17).
- 21 Roberto Martinez stelde 21 spelers op. Alleen Tunesië
benutte er meer: alle 23 geselecteerden kwam in actie. Bij de
Belgen bleven doelmannen Simon Mignolet en Koen
Casteels doorlopend aan de kant, waardoor Thibaut Courtois
als enige geen enkele seconde miste.
- 24 Het aantal doelpogingen van België in de 1/8ste finales
tegen Japan. Alleen Brazilië (26 tegen België), Argentinië (26
tegen Ijsland) en Duitsland (26 tegen Zuid-Korea en 25 tegen
Mexico) deden beter in één match.
- 25 Eden Hazard is nu betrokken in 25 goals in zijn laatste
25 interlands: 12 goals en 13 assists.
- 27 Thibaut Courtois voerde 27 reddingen
uit. Geen enkele doelman kreeg meer
saves achter zijn naam. Zijn hoogtepunt
bereikte hij met negen reddingen tegen
Brazilië.
- 28 Het aantal overtredingen dat op Eden
Hazard werd begaan. Hij deelt de
koppositie met Neymar.
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- 38 België ondernam 105 doelpogingen, waarvan er 40
binnen het doelkader belandden. Dat komt neer op 38
procent. Alleen Senegal en Rusland doen beter met
respectievelijk 43 en 39 procent.
- 40 Eden Hazard voerde 40 dribbels uit. Geen enkele speler
dribbelde meer. Zowel tegen Brazilië in de kwartfinales als
tegen Frankrijk in de halve finales kwam hij aan 10 dribbels
toe.
- 65 Thibaut Courtois stond tegen Engeland voor de 65ste
keer in het Belgische doel. Hij is daarmee de strafste van alle
Belgische doelmannen voor Jean-Marie Pfaff (64) en Michel
Preud’homme (58).
- 86 Het percentage geslaagde
passes van België: alleen Spanje
(91%), Duitsland (88%) en Brazilië
(88%) doen beter.
- 96 Axel Witsel speelde tegen
Engeland zijn 96ste interland en
nestelde zich op de alltime ranking
naast Jan Ceulemans op de
tweede plaats. Nummer 1 is en blijft Jan Vertonghen, die aan
108 wedstrijden zit.
- Jammer dat we slechts derde werden. Frankrijk werd
wereldkampioen, het versloeg Kroatië in de finale met 4 – 2.

EUROPSE KAMPIONESCHAPPEN

De eerste Europese Kampioenschappen zijn achter de rug en
wij mogen fier zijn. Het nieuwe systeem: een gesplitst EK in
Glasgow en Berlijn (volgende keer vinden de wedstrijden weer
in één stad plaats) gaf dan misschien wat verwarring qua
tijdszones, veel mocht dat niet geven. We konden opnieuw de
atleten die we te weinig zien nog eens in het zonnetje te zetten.
De Belgen waren duidelijk gefocust én voorbereid: niet minder
dan 19 medailles mogen de Belgische sportfederaties op zak
steken: 6 gouden, 5 zilveren en 8 bronzen. Drie daarvan
werden (minstens gedeeltelijk) door één familie behaald: de
Borlées. Zo goed waren de Belgische atleten nog nooit.
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- Nafi Thiam heeft op de Europese kampioenschappen in
Berlijn
een
gouden
medaille
behaald in de zevenkamp. Op de
800 meter, het laatste onderdeel
van de zevenkamp, moest ze 10
seconden toegeven op de Britse
Johnson-Thompson, maar dat was voldoende voor het
goud. Na Olympisch en Wereldkampioene is zij dus ook
Europese kampioene op de zevenkamp.
- Kevin en Jonathan Borlée zijn
allebei in de medailles geëindigd op
de Europese kampioenschappen in
Berlijn. De broers finishten als twee en
drie op de 400 meter. De Britse
topfavoriet Hudson-Smith snelde naar de gouden medaille.
- Bashir Abdi heeft dinsdagavond op het EK atletiek in Berlijn
de zilveren medaille veroverd op de
10.000 meter. De Gentenaar moest
enkel de Fransman Morhad Amdouni
voor zich dulden. Abdi finishte in
28:11.76 en was zo net iets trager
dan Amdouni (28:11.22). De derde
plaats was voor de Italiaan Yemane
Crippa
(28:12.15). Soufiane
Bouchikhi kwam na 28:19.04 over de
streep en eindigde zesde. Simon Debognies (29:00.98) werd
vijftiende en behaalde dus zijn vooropgestelde doel (top 16).
- Als dat geen moment is om de nieuwe naam voor het
gemengde
Belgische
estafetteteam
in
triatlon
te
introduceren:
de
‘Belgian
Hammers’ wonnen in Glasgow
EK-brons in de supersprinttriatlon.
Voor Marten Van Riel een
dubbelslag na zijn individueel brons: “In team ga je nog meer
voor elkaar door het vuur.”
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- Op dag negen van het EK in Glasgow
heeft onze landgenoot Marten Van Riel
brons veroverd in de triatlon. Ondanks
een kwaaltje aan de voet zorgde de 25jarige triatleet voor een straf nummer. De
Fransman Le Corre greep de gouden
medaille.
- De Belgian Tornados pakten de gouden medaille in Berlijn.
Dylan
Borlée,
Jonathan Borlée,
Jonathan Sacoor
en Kevin Borlée
hebben
de
gouden medaille
gepakt op de 4x400m op het EK atletiek in Berlijn. De Belgian
Tornados imponeerden net als in hun halve finale en
bezorgden ons land dus opnieuw eremetaal op dit zo al
succesvolle EK.
- Koen Naert heeft op het Europees kampioenschap Atletiek in
Berlijn de gouden medaille veroverd op de marathon. Naert
finishte in 2:09:52. Naert ging na een dikke dertig kilometer
solo en liet de achtervolgers niet
meer in de buurt komen. Onze
landgenoot klokte een tijd van
2:09.52. De Zwitser Tadesse
Abraham
(2:11.24)
moest
tevreden zijn met het zilver. De Italiaan Yassine Rachik
(2:12.09) vervolledigde het podium.
- Kimberly Buys heeft er voor gezorgd
dat België toch een medaille pakt op
het EK zwemmen in Glasgow. Onze
ervaren
landgenote
veroverde
donderdagavond brons op de 50 meter
vlinderslag. Het goud was voor de
Zweedse Sarah Sjöström.
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- Wout Van Aert heeft de bronzen medaille veroverd bij het EK
wielrennen op de weg. Matteo Trentin mag
een jaar in de Europese kampioenentrui
rondfietsen. In een afvallingskoers in een
uitgeregend Glasgow won de Italiaan de
sprint van een groepje van 6. Veldrijders
Mathieu van der Poel (zilver) en Wout van
Aert mochten mee op het podium.
- Na zijn gouden medaille op het
EK in het Deense Herning heeft
Victor Campenaerts in het
tijdrijden opnieuw Europees
goud gepakt. De renner van
Lotto-Soudal haalde na 45,7
kilometer in de laatste rechte lijn alles uit de kast. Uiteindelijk
was hij slechts 63 honderdsten van een seconde sneller dan
de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Yves Lampaert werd knap
vierde, na Maximilian Schachmann.
- Jolien D'hoore heeft op de Europese
Kampioenschappen in Glasgow de
bronzen plak veroverd in de scratch (10
km op de piste). De Nederlandse Kirsten
Wild pakte het goud, het zilver was voor
de Britse Emily Kay. Dit was voor België
de eerste medaille op dit EK.
- Op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow hebben
Kenny De Ketele (33) en Robbe Ghys (21) ons land een
gouden medaille bezorgd in de
ploegkoers. Het Belgische duo
haalde het met 60 punten voor
Duitsland (Kluge-Reinhardt), 49
punten,
en
Groot-Brittannië
(Hayter-Wood). De Ketele pakte
gisteren de zilver plak in de
puntenkoers.
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- Nicky Degrendele heeft op het EK baanwielrennen in het
Schotse Glasgow het zilver veroverd in
de finale van de keirin. (Keirin is een
discipline in het baanwielrennen. 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 19-jarige
Française Mathilde Gros kaapte het goud weg voor de neus
van onze landgenote. De Russin Daria Shmeleva volgde als
derde.
- Michiels Githa heeft met een
uitstekende
prestatie
een
bronzen medaille behaald op
het EK mountainbike. Onze
landgenote moest enkel de
Zwitserse Jolanda Neff en de
Franse Pauline Ferrand-Prévot
voor zich dulden.
- Nina Derwael heeft haar Europese titel op de brug met
ongelijke leggers met verve
verdedigd. Ook dit jaar pakte
de 18-jarige gymnaste het
goud op het EK turnen. Met
de perfecte oefening. Daar
bleef het echter niet bij. Een
klein uur later ging Derwael
in de finale van de balk
opnieuw vol aan de bak.
Daar sleepte ze een zilveren medaille uit de brand.
35

- Axelle Klinckaert heeft België een
derde medaille bezorgd op het EK
turnen in Glasgow. Onze landgenote
behaalde een score van 13.400 in de
finale van de grondoefening, goed voor
een bronzen plak.

WK ZEILEN

- Emma Plasschaert heeft zich tot wereldkampioene zielen
gekroond in de Laser Radialklasse. Daarmee schrijft onze 24jarige landgenote geschiedenis.
Het is namelijk de eerste
Belgische gouden medaille ooit
op een WK zeilen.
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9. MENU’S VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER EN
OKTOBER.
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
puree
fruitsla

chocoladereep
preisoep
brie
chocomousse
kipfilet
pepersaus
gemengde sla
gebakken
aardappelen
milkshake

* zoet beleg
knolseldersoep
americain
kiwi
hamburger
vleesjussaus
snijbonen

banaan
courgettesoep
tonijnsla
fruit
stoofvlees

* zoet beleg
minestrone
abdijkaas
flan caramel
ardeens gebraad

sla

ontbijtspek
andijviesoep
vleesbrood
fruityoghurt
visfilet
vissaus
prei

aardappelen
pannenkoeken

frietjes
roomijs

3/09/2018
maandag
* zoet beleg
groentensoep
vleesbrood
frisko
andijvie
in roomsaus
aardappelen

4/09/2018
dinsdag
banaan
bloemkoolsoep
americain
vers fruit
appelmoes

5/09/2018
woensdag
chocoladereep
tomatensoep
smeerkaas
koekje
erwten en wortelen

6/09/2018
donderdag
ontbijtspek
wortelsoep
vleessla
appel
gemengde sla

gebakken
aardappelen
yoghurt

aardappelen

frietjes

vanillepudding

chocomousse

middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

koekje
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2/09/2018
zondag
sandwiches
jonge kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak
Noorse visschotel
sla en tomaten

puree
peer

witte kool
in roomsaus
aardappelen
koekje

7/09/2018
vrijdag
* zoet beleg
pompoensoep
abdijkaas
roomijs
spinaziestoemp

8/09/2018
zaterdag
* zoet beleg
groene seldersoep
eiersla
yoghurt
bloemkool

9/09/2018
zondag
chocoladekoekjes
courgettesoep
salami
gebak

puree

kroketten

rijstpap

cornetto

kiwi

aardappelsla
roomijs

datum
dag

10/09/2018
maandag

11/09/2018
dinsdag

12/09/2018
woensdag

13/09/2018
donderdag

14/09/2018
vrijdag

15/09/2018
zaterdag

ontbijt**

chocoladereep
komkommersoep
geperste kop
vers fruit
chipolatta

* zoet beleg
seldersoep
jonge kaas
wafel
vleesbrood

hesp
groentesoep
platte kaas
vers fruit

* zoet beleg
bouillonsoep
salami
chocomousse
stoofvlees

smeerkaas
pompoensoep
kip curry
fruityoghurt
visfilet

* zoet beleg
tomatensoep
hesp
smoothie
witte pensen

sla

appelmoes

frietjes

pastasalade
met fijne groente
puree

middagmaal**

lasagne
avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

bloemkool
roomsaus
aardappelen

bonen in
tomatensaus
puree

roomijs

yoghurt

koekje

rijstpap

17/09/2018
maandag
* zoet beleg
courgettesoep
jonge kaas
yoghurt
hamburger
vleesjussaus

18/09/2018
dinsdag
banaan
groentensoep
salami
fruit op sap
wienerschnitzel

19/09/2018
woensdag
platte kaas
wortelsoep
kipsalade
peer
koude schotel
met asperges
en hesp

gestoofde wortelen
aardappelen

boontjes
puree

koekje

yoghurt

16/09/2018
zondag
sandwiches
met brie
brunoise
crèmepaté
gebak
koude schotel
met vis
gemengde sla
aardappelsla

pannenkoeken

gebakken
aardappelen
vanillepudding

20/09/2018
donderdag
*zoet beleg
tomatensoep
hespenworst
milkshake
steak

21/09/2018
vrijdag
*zoet beleg
knolseldersoep
boerepaté
carré confituur
visfilet

22/09/2018
zaterdag
*zoet beleg
kippesoep
brie
chocomousse
ardeens gebraad

23/09/2018
zondag
suikerbrood
preisoep
eiersla
gebak
kippenborst
op
grootmoeders
wijze

slaatje
frietjes

prei in roomsaus
puree

koekje

appel

gestoofd
witloof
aardappelen
rijstpap

koude
aardappelen
roomijs
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flan caramel

kroketten
vanille pudding

datum
dag
ontbijt**

24/09/2018
maandag
platte kaas
wortelsoep

25/09/2018
dinsdag
* zoet beleg
kippensoep

middagmaal**

salami
chocoladewafel
kaasburger
gegratineerde
bloemkool
puree
rijstpap
1/10/2018
maandag
* zoet beleg
brunoise
kippenwit
fruit op sap
braadworst
vleesjussaus

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

bloemkool
aardappelen
koekje

27/09/2018
donderdag
chocoladereep
minestronesoep

28/09/2018
vrijdag
* zoet beleg
andijviesoep

29/09/2018
zaterdag
peperkoek
bouillonsoep

30/09/2018
zondag
rozijnenbrood
courgettesoep

vleesbrood
vers fruit
varkensescalope
spinazie in room

26/09/2018
woensdag
banaan
seldersoep
rolmops op
mayonaise
yoghurt
worst
schorseneren

kip curry
fruit op sap
kipfilet met
provençaalse saus

kruidenkaas
sinaasappel
tongrolletje
preistoemp

kaas
chocomousse
moussaka

aardappelen
pannenkoeken

aardappelen
flan caramel

frietjes
milkshake

roomijs

fruityoghurt

hesp
gebak
Konijn
met
pruimen
kroketten
vanillepudding

2/10/2018
dinsdag
spiegelei
pompoensoep
jonge kaas
yoghurt
goulasch van
varkensvlees

3/10/2018
woensdag
* zoet beleg
tomatensoep
hesp
vers fruit
cordon bleu
van kip

4/10/2018
donderdag
banaan
vissoep
kip curry
milkshake
steak
pepersaus

5/10/2018
vrijdag
chocoladereep
bloemkoolsoep
salami
koekje
vispannetje

6/10/2018
zaterdag
* zoet beleg
komkommersoep
abdijkaas
chocomousse
chipolatta

rode kool
aardappelen

sla
frietjes

venkel
puree

erwten en
wortelen
aardappelen

kroketten

roomijs

chocomousse

cornetto

vanillepudding

yoghurt

gebakken
aardappelen
rijstpap
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7/10/2018
zondag
croissant
seldersoep
tonijnsla
gebak
kip marengo
(champignons en
tomaten)

datum
dag
ontbijt**
middagmaal**

avondmaal**

datum
dag
ontbijt**

middagmaal**

avondmaal**

8/10/2018
maandag
platte kaas
tomatensoep
brie
vers fruit
ballekes
met krieken

11/10/2018
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep
vleesbrood
chocomousse
kipbrochetten
champignonsaus

12/10/2018
vrijdag
* zoet beleg
kippensoep
salami
milkshake
visfilet

wortelpuree
flan caramel

bloemkool
in witte saus
aardappelen
rijstpap

gemengde sla
frietjes
frisko

puree
van sla
vanillepudding

fruityoghurt

erwten en wortelen
aardappelen
appel

15/10/2018
maandag
platte kaas
tomatensoep
geperste kop
tomaat
vers fruit
varkensescalope

16/10/2018
dinsdag
spiegelei
knolseldersoep

17/10/2018
woensdag
banaan
bloemkoolsoep

18/10/2018
donderdag
chocoladereep
bouillonsoep

19/10/2018
vrijdag
* zoet beleg
pompoensoep

20/10/2018
zaterdag
* zoet beleg
courgettesoep

21/10/2018
zondag
rozijnenbrood
erwtensoep

kaas
wafel
hamburger

vleesbrood
chocomousse
stoofvlees
sla

kip curry
fruityoghurt
vis

smeerpaté
koekje
moussaka

hesp
gebak
steak

boontjes
aardappelen
yoghurt

rode kool
aardappelen
flan caramel

zwarte woud ham
milkshake
witte en zwarte
pensen
appelmoes
puree
rijstpap

fruityoghurt

slaatje
frietjes
vers fruit

gebakken
aardappelen
yoghurt

9/10/2018
dinsdag
* zoet beleg
aspergesoep
américain
wafel
kippenborst

10/10/2018
woensdag
banaan
pompoensoep
preskop
fruityoghurt
worst

frietjes
frisko
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spinazie
puree
vanillepudding

13/10/2018
zaterdag
* zoet beleg
minestrone
hesp
koekje
gegratineerd
macaroni
kaas en hesp

14/10/2018
zondag
suikerbrood
wortelsoep
paté
gebak
kalkoenrollade
vleesjussaus

datum
dag

22/10/2018
maandag

23/10/2018
dinsdag

24/10/2018
woensdag

25/10/2018
donderdag

26/10/2018
vrijdag

27/10/2018
zaterdag

ontbijt**

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

chocoladereep
groentesoep
tonijnsla
chocomousse

* zoet beleg
knolseldersoep
kip curry
milkshake

banaan
preisoep
abdijkaas
kiwi

smeerkaas
minestrone
salami
fruityoghurt

* zoet beleg
aardappelsoep
krabsla
flan caramel

28/10/2018
zondag
sandwiches met
kaas
pompoensoep
kippenwit
gebak

kipfilet
pepersaus

hamburger
vleesjussaus

ballekes in
tomatensaus

visfilet
vissaus

américain

ardeens gebraad

snijbonen

prei

sla en tomaten

puree
fruitsla

gemengde sla
gebakken
aardappelen
vanillepudding

aardappelen
pannenkoeken

frietjes
roomijs

puree
peer

kroketten
koekje

witte kool in
roomsaus
puree
yoghurt

datum

29/10/2018

30/10/2018

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

3/11/2018

4/11/2018

dag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

ontbijt**

* zoet beleg
witloofsoep

platte kaas
courgettesoep

* zoet beleg
groetensoep

smeerkaas
preisoep

* zoet beleg
wortelsoep

rozijnenbrood
knolseldersoep

middagmaal**

abdijkaas
vers fruit
kaasburgers
vleesjussaus
bloemkool
in roomsaus
aardappelen
koekje

ontbijtspek
ajuinsoep met
gemalen kaas
hesp
chocoladereep
kipfilet met
currysaus
tagliatelli en
wokgroentjes

philadelphia
fruityoghurt
pensen

tonijnsla
flan caramel
stoofvlees op
vlaamse wijze

salami
koekje
visfilet
vissausje
spinaziestoemp

hespenworst
chocomousse
hamburger

kruidenkaas
gebak
orloffgebraad

gestoofd witloof

vanillepudding

aardappelen
fruityoghurt

gestoofde boontjes
met spekjes
kroketten
roomijs

middagmaal**

avondmaal**

avondmaal**

pannenkoeken

appelmoes
puree
banaan

frietjes
fruit

* 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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10. Voor onze allerkleinsten:
om in te kleuren
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11. HERSENSPINSELS
VORIGE OPDRACHT: Rebus:
Antwoord: Zonnestralen op je snoet
Bieke D’ Houwer van woning 67 had de rebus correct opgelost
en kwam als winnaar uit de bus. Proficiat Bieke, een lekkere
verrassing komt snel je richting uit!
NIEUWE OPDRACHT: Vul de woorden rond het thema herfst
in. Neem van elk ingevuld woord de eerste letter en je kan het
woord vinden.
1 dier dat in het bos of op de wei woont, lekker met pruimen
2 een herfstbloem
3 omhulsel van een kastanje
4 hevige regen en wind
5 nachtroofvogel
6 vogel die in de herfst warmere oorden opzoekt
7 vrucht van de eik
8 dier met een gewei, Bambi is er één van
WELK WOORD LEES JE VAN BOVEN NAAR ONDER?
1
2
3
4
5
6
7
8
Naam bewoner: ………………………………….. kamer: ………..
Breng je antwoord voor 10 oktober’18 binnen bij Trees of Ilse
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