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Bewoners of personeelsleden of andere personen die zich geroepen voelen om 
een rubriek op zich te nemen, kunnen contact opnemen met Kristel Robberechts 
(secretariaat) 

Ook opmerkingen, reacties of suggesties kunnen aan haar gesignaleerd worden. 

 



 

Voorwoord 
Een derde prik tegen corona 

 

In juli was er een corona uitbraak met 7 overlijdens in een  woonzorgcentrum in 

Zaventem. Alle bewoners waren gevaccineerd. Virologen geven 3 redenen aan hoe 

dit mogelijk was. Ten eerste biedt geen enkel vaccin 100% bescherming. Ten tweede 

waren de bewoners in Zaventem al meer dan 6 maanden geleden gevaccineerd en 

na verloop van tijd neemt de bescherming tegen ziekte af. De derde reden heeft te 

maken met het verouderde afweersysteem bij mensen op hoge leeftijd.  

Het vaccin was dus bij hen elke maand minder en minder werkzaam tegen infectie 

en tegen hospitalisatie. De uitbraak toonde ook aan dat het virus nog niet helemaal 

gekend is en dat sommige varianten gevaarlijker zijn dan andere.  

In augustus werd al gezegd dat 300.000 Belgen met een verzwakt immuunsysteem 

best een derde prik moesten krijgen. En op 24 september beslisten de ministers van 

Volksgezondheid dat ook voor bewoners van woonzorgcentra en van centra voor 

kortverblijf een derde vaccin nodig is. Tenslotte werd op 27 september beslist om 

alle 65-plussers in België een derde vaccin tegen Corona te geven.  

Jammer genoeg worden de gebruikers van het centrum voor dagverzorging niet 

meegenomen in deze verdere uitrol van de vaccinatiecampagne. Zij moeten zoals 

vorige keer volgens hun leeftijd hun beurt afwachten.  

Ook de zorgverstrekkers van ziekenhuizen en woonzorgcentra zullen vermoedelijk 

einde dit jaar een derde prik krijgen, maar ik vermeld dit met enig voorbehoud. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/18/beslissing-imc-boosterprik/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/18/beslissing-imc-boosterprik/


 

De derde prik is bedoeld om het afweerstelsel opnieuw te stimuleren. Die extra dosis 

zal een boost geven aan het afweerstelsel en opnieuw een betere bescherming tegen 

ziekte geven. 

Vanaf 5 oktober mogen wij voor alle bewoners van het woonzorgcentrum en het 

centrum voor kortverblijf vaccins gaan ophalen in het vaccinatiecentrum van 

Wemmel. De derde prik zal gebeuren met van Pfizer- of een Modernavaccin. 

Volgende week zullen wij iedereen informeren over dag en uur van de vaccinatie 

met de derde prik.  

Wie geen vaccin wil, moet ons dit wel schriftelijk laten weten. 

Griepvaccinatie: net als de Covid-19-vaccinatie is ook de jaarlijkse griepcampagne 

belangrijk om de bewoners van het woonzorgcentrum te beschermen. Het is 

aanbevolen 2 weken te wachten tussen de Covid-19-vaccinatie en de vaccinatie 

tegen de griep. 

Pneumokokkenvaccin: naar aanleiding van de griepvaccinatie, stelt zich ook de 

kwestie van de vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen. De pneumokok mag niet 

worden onderschat want ze zorgt voor long – en hersenvliesontstekingen en 

bloedvergiftigingen. In ons land zijn er voor oudere mensen twee vaccins tegen 

pneumokokken beschikbaar: Pneumovax en Prévenar. De Hoge Gezondheidsraad 

adviseert om beide vaccin om de 5 jaar te geven aan personen ouder dan 65 jaar. 

Ook hier is het aanbevolen 2 weken te wachten tussen de Covid-19-vaccinatie en de 

vaccinatie tegen de pneumokok. 

Een leven lang vaccinaties: van kort na onze geboorte tot op hoge leeftijd kunnen 

wij ons laten vaccineren tegen de meest dodelijke ziekten. Miljoenen levens zijn al 

door vaccins gered. Dokter Peter Piot, een Belgische wetenschapper met 

wereldbekendheid in zijn strijd tegen het Ebolavirus, zegt over vaccins dat ze de 

beste investering zijn in de zorg om onze gezondheid. Zelf voel ik mij heel gelukkig 

en dankbaar dat ik in een land als België dit vandaag kan zeggen en schrijven. Ik 

draag de wetenschappers die dit hebben mogelijk gemaakt een warm hart toe. 

Veel leesplezier in dit nummer, 

Kris Vandeneede, directeur. 



 

Om niet te vergeten 

Donderdag  07 oktober 2021 10u30 Gebedsdienst 

Voor de bewoners van Charleroyhoeve en Liermolen 

 

Dinsdag 19 oktober 2021 10u30 Gebedsdienst 

Voor de bewoners van Tommenmolen en Rijkenhoek 

 

Dinsdag  19 oktober 2021 14u00   Gebedsdienst  

Voor de bewoners van Guldendal en Prinsenbos   

 

Maandag 1 november en dinsdag 2 november zijn er geen 
gebedsdiensten.  
Uit veiligheid omwille van corona kunnen er geen grote vieringen 
doorgaan op deze feestdagen. 
Onze kapel wil ook een troostplek zijn, waar je in stilte kan vertoeven 
bij de overledenen of dierbaren die je in jouw hart meedraagt. 
 

Intenties:  

Er kunnen misintenties aangevraagd worden voor de misvieringen. 

Deze kosten 10 €. 

Aanvragen kunnen gedaan worden bij het onthaal. 

 
 
 

 
 



 

Thema van de maand 

 

 
 

Vriendelijkheid is een wonder iets. 

Vriendelijkheid maakt de mensen beminnelijk. 

Vriendelijkheid verandert jezelf, 

verandert de wereld. 

 

Tel niet de jaren, 

maar koester de tekenen van vriendschap. 

De kracht van vriendschap, 

werkt op goede en kwade dagen. 

 
  



 

Al die heiligen 

Al lang, goede God, staat U bij me. 
Als ik kracht of troost nodig heb, 
als ik me niet aanvaard of verdrietig voel, 
dan weet ik dat U mij wél graag ziet, 
dat er op U te rekenen valt 
en dat ik bij U mag zijn wie ik ben. 

Pas recent merk ik dat er anderen om U heen zijn: 
Uw zoon, de Geest, maar ook heiligen en engelen. 
Ook zij kijken welwillend naar me om,  
hun zegen rust op mij. 
Bedankt, voor zulke trouwe vrienden. 

 

Allerzielen 

Bolle potten met bloemen. 
Gevallen bladeren en straks koffie met een wafel. 
Allerzielen heeft iets gezelligs. 
Het is terug contact mogen leggen met onze geliefde doden. 
Op deze dag staan ze centraal. 
Vandaag mogen doden leven. 
En zo herinneren we ons dat ze bij U zijn thuisgekomen. 
Dat ze over ons waken. 
Dat niets van wie ze waren verloren is gegaan. 
Gegroet, lieve levenden. 

  



 

Boekenrubriek 
 
 

Levenswijsheden 
 

Volgende boeken met citaten hebben wij momenteel in onze bibliotheek: 
 
 
 

 
Wijsheid uit Azië 
 
De uitspraken en gezegden uit het confucianisme, het boeddhisme of het taoïsme 
over geluk, liefde, hoop, verdriet en relativering inspireren ons al eeuwen. De 
beelden van de betoverende tempels in Thailand, de in nevel gehulde 
landschappen in Myanmar, de Vietnamese bamboebossen of de zen-tuinen in 
Japan.…Elke foto nodigt uit om lessen te leren uit de oosterse filosofie. Een 
boek om elke dag uit te leren en het leven van een filosofische kant te 
benaderen. 
 
 
 
Wijsheid uit India 
 
Het hindoeïsme en de grote Indiase wijzen vormen de inspiratiebron voor de 
foto’s. De fotograaf doorkruiste India maandenlang van dorp tot dorp om er de 
ziel van vast te leggen: tijdloze landschappen, van schoonheid vervulde 
levenstaferelen, schitterende portretten. Vele beelden appelleren aan de diepte 
en de rijkdom van de levendige cultuur.  
Door foto’s en wijsheden met elkaar te verbinden, put dit boekje zijn lessen uit 
het hart van het eeuwenoude India: van de Veda’s tot de poëzie van 
Rabindranath Tagore en via Gandhi, Maa Purnananda, Kabir, Krishnamurti en 
de grootste meesters uit de Indiase cultuur. Een boek dat je levenslessen biedt, 
niet complex maar uitblinkend in eenvoud. 
 
 

 

 

 

  



 

Vaccinatie tegen het Coronavirus 

In het begin van 2020 werd de wereld overspoeld door het onbekende 
dodelijke coronavirus. Onmiddellijk werden maatregelen getroffen om de 
volksgezondheid te beschermen. Blijf in uw kot, zei toenmalige Minister van 
Gezondheid Maggie De Block. Hadden we dat toen drie weken kunnen 
volhouden was het virus uitgeroeid, maar dat bleek niet mogelijk. Maatregelen 
werden getroffen waaronder als fundamenteel en nog altijd geldig, het dragen 
van een mondmasker, afstand houden van elkaar met ten minste 1,5 meter en 
regelmatig handen wassen. 

Tegelijkertijd werd wereldwijd een ongeziene race gestart van vaccinproductie. 
In nog geen jaar tijd waren drie vier vaccins beschikbaar op de markt. 
Onmiddellijk werden vaccinatiecentra opgericht voor massale inenting. De 
inentingen werden op vrijwillige basis toegepast. Alhoewel een massale 
verplichting effectiever zou geweest zijn maar te ingrijpend voor de bevolking 
op dat moment. Men overweegt nu een verplichting voor zorgpersoneel. 

Het is belangrijk te beseffen dat er geen zekerheden bestaan, alleen kansen. 
Actueel zijn de cijfers gunstig, maar nog steeds onvoldoende. Men is nooit 
zeker maar vaststaat dat de vaccins alleen zeker de bescherming garanderen 
tegen het krijgen van de ziekte, maar zij garanderen niet bescherming tegen 
besmetting. Een gevaccineerde kan nog altijd besmet worden en besmetting 
doorgeven. Bij hem zal de virus door zijn vaccin gekild worden maar kan hij de 
virus wel doorgeven. Anderzijds kan de gevaccineerde toch nog de ziekte 
krijgen maar met een heel kleine kans. Waar men absoluut zeker van is, is dat 
de niet gevaccineerde een veel grotere kans heeft om de ziekte te krijgen dan 
de gevaccineerde. 

Als gulden regel geldt, zich laten vaccineren en voorzichtig blijven in de omgang 
met anderen door het dragen van het mondmasker, afstand te houden en 
handen te wassen, naar gelang van de omstandigheden. 

Ir JFDG                

 

  



 

Dagweerspreuk 
 

02-10: Valt het loof op Sint-Lodegard, een vruchtbaar jaar 
wordt dan verwacht. 

 

09-10: De regen op Sint-Denijs, voorspelt een natte winter en 
weinig ijs. 

 

16-10: Op het feest van Sint-Gallen doet de wind de noten 
vallen. 

 

21-10: Doe met Ursela de oogst maar binnen, anders komt 
Judas (28-10) met sneeuw voor de pinnen. 

 

28-10: Na Simon en Juda is het koud, zorg dus bijtijds voor 
hout. 

 

31-10: Het laatste weer van oktober, reikt Allerheiligen de 
hand. 

 

  



 

Het leven zoals het is … 
in het dagcentrum 

Lieve lezers, 

In september starten veel kinderen met een nieuw schooljaar. 

Bij ons in het dagverzorgingscentrum was er voor een aantal bezoekers 
zowel eind augustus als begin september een startdag. We heten onze 
nieuwe bezoekers dan ook van harte welkom. 

Wij starten meestal met onszelf voor te stellen en we overlopen de 
dagplanning.  

Hieronder een voorstelling van hoe een dag in het 
dagverzorgingscentrum eruit ziet: 

Tussen 08u00 en 10u00 komen de bezoekers toe. Dat kan zowel met 
een vervoersdienst als met een familielid/partner. Ze krijgen dan een tas 
koffie/thee/chocomelk aangeboden. 

 

  

Rond 09u00 overlopen wij de krant. We laten de bezoekers ook 
herinneringen vertellen die de artikels bij hen naar boven brengen. 
Sommige bezoekers brengen ook zelf hun krant mee en als ze een fijn 
artikel hierin vinden mogen ze dit ook voorstellen. 

 



 

 

Nadien volgt er om 10u00 een activiteit tot 11u00. Dit kan een rustige 
activiteit zijn maar ook een bewegingsactiviteit. We proberen op 
verschillende momenten een activiteit organiseren.  We proberen onze 
bezoekers zoveel mogelijk te laten bewegen om hun mobiliteit zolang 
mogelijk optimaal te houden. We organiseren vaak muziekactiviteiten 
want dit zorgt altijd voor een fijne sfeer. Dit kan gaan van een 
muzieklotto naar een zangnamiddag of een muziekatelier waarin het 
leven van een bepaalde zanger/zangeres wordt verteld en waarin 
liedjes worden afgespeeld die hen typeren of hun grootste of net hun 
allereerste hit was. 

 

Omstreeks 11u00 gaan de bezoekers even in de zetel plaatsnemen 
zodat wij anderen kunnen helpen met toiletbezoek als er hulp nodig is. 

Natuurlijk kunnen zij dit op eender welk tijdstip ook verwachten. En 
nadien dekken wij de tafels. Om 11u30 wordt de soep opgediend. 

Nadien om 11u45 -11u55 wordt de warme maaltijd opgediend. Nadien 
is er ook nog een dessert. Wanneer het een taart of gebak is wordt 

deze ook soms pas omstreeks 15u00 uitgedeeld tijdens het 
koffiemoment om het niet te zwaar te maken. 

Na het middagmaal kunnen onze bezoekers even de tijd nemen om 
hun eten te laten zakken. Ze kunnen ook het nieuws volgen als ze dit 
wensen. Ondertussen gaat het personeel om beurt hun middagmaal 

nuttigen. Zodanig dat onze bezoekers nooit alleen zijn. 

 

 

 



 

 

Omstreeks 13u00 brengen wij nog wat administratie in orde en 
begeleiden mensen die naar het toilet moeten. Ook gebeuren er kleine 
individuele activiteiten. Rond 14u00 start de andere activiteit. Dit hangt 

af van wat er in de voormiddag is gebeurd en kan zowel rustiger als 
actiever zijn. Als er in de voormiddag een rustige activiteit plaatsvond 

dan zal die van de namiddag actiever zijn en omgekeerd. 

 

Na die activiteit genieten de bezoekers nog van een tas koffie/thee of 
chocolademelk. We proberen dan ook samen een kruiswoordraadsel in 
te vullen of de dag te overlopen. Ook tijd voor een fijne babbel wordt 

vrijgemaakt.  

Hopelijk hebben jullie nu een beter zicht op een dag in het dag 
verzorgingscentrum. Mochten er nog vragen zijn kunnen jullie ons altijd 

contacteren. 

Veel liefs, 

Vanessa, Stefaan en Evy. 

 

  



 

Focus op dementie 
 

 

 

Er zijn op het internet verschillende websites te vinden die ons meer info 
geven over dementie. Bij deze enkele fijne omgangsadviezen van op de 
website www.samendementievriendelijk.nl  

 

Neem iemand met dementie serieus 

• Laat mensen met dementie in hun waarde en neem hen serieus. Wees 
belangstellend en ga zo veel mogelijk mee in hun beleving. 

• Stel jezelf voor en vertel wat je komt doen. Een naambordje kan helpen. 
Iemand met dementie herkent jou mogelijk niet (meer). 

• Praat in korte zinnen. Stel één vraag per keer. Wacht even totdat je reactie 
krijgt. Kijk of zij jou begrijpen. 

Stel iemand met dementie gerust 

• Maak oogcontact of leg voorzichtig even je hand op de arm van de 
persoon met dementie voordat je iets zegt. 

• Vraag toestemming ("vindt u het goed als...") voordat je handelt. Dat stelt 
gerust en zo laat je de regie bij de persoon met dementie. 

• Geef complimentjes! Zo krijgt iemand het gevoel iets (nog) goed te 
kunnen en daardoor groeit de eigenwaarde. 

 

  

http://www.samendementievriendelijk.nl/


 

Wist je dat … 
 

… er elke eerste dinsdag van 

de maand in het WZC een 

groep vrijwilligsters 

samenkomt om herstelwerkjes uit te voeren aan kledij 

van onze bewoners? We noemen deze dag de 

Knoopjesdag. 

 

Wanneer je, als bewoner, te herstellen kledij hebt (bv. 

knoopje aannaaien, zoom omnaaien, rits herstellen, …) 

dan kan je dit bezorgen op de verpleegpost van je 

afdeling. Voor de Knoopjesdag van oktober, graag de 

propere te herstellen kledij binnen brengen op de 

verpleegpost. 

 

De Knoopjesdag vindt plaats op de eerste dinsdag van 

de maand 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9tpztuJ7lAhXECuwKHQ3jDBAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/416371928024040152/&psig=AOvVaw0uKwjL2tgSylzeI2Ofbsbz&ust=1571235029550588


 

Nieuwe bewoners 
 

HUYSEGOMS Hilda GULDENDAL GRIMBERGEN 
   
RAVYST Rosa LIERMOLEN MEERBEKE 
   
   
   
   
   

 
 
Zijn van ons heengegaan 
 

05/09/2021 PITTOIS Walter GULDENDEL 

09/09/2021 VANHULLE Filiep TOMMENMOLEN 

13/09/2021 MONTECELLI Luigi LIERMOLEN 

16/09/2021 VAES Maria TOMMENMOLEN 

20/09/2021 VAN CAPPELLEN Albert CHARLEROYHOEVE 

22/09/2021 DE VALCK René TOMMENMOLEN 

  



 

Open rubriek 
EN TOEN KWAM DE EURO 

We werken nu bijna 20 jaar met de euro, maar toch zijn velen nog steeds 
geneigd om de bedragen om te zetten naar de Belgische frank van weleer. 
 
Eigenlijk nog zo'n slecht idée niet - al was het maar om even te vergelijken en 
te mijmeren over die "goede oude tijd"...  

 
Immers, van zodra we aan €1.000 komen (40.000 fr), moeten we zeker de 
omzetting doen om te kunnen verwijzen naar het nostalgische vroeger.  
Volgende tekst bevat enkel bedragen in Belgische frank!  

Wie zou in 2001 gedacht hebben dat één pintje drinken op café ons 100 tot  
150 (€3.75) frank zou kosten? Totaal onmogelijk. 
In deze omstandigheden zouden we zelfs het café niet binnengestapt zijn.  
  
Kunnen we ons voorstellen dat we 160 tot 200 frank (€5) betalen voor een 
belegde sandwich, of 500 tot 600 frank (€15) voor een gewone dagschotel in 
een "goedkoop" restaurant?  
  ‘s Avonds mag je in een ietwat gedistingeerd eethuis 4.000 tot 6.000 frank 
(€100 tot €150) neertellen voor een menuutje van drie gangen voor twee 
personen, gevolgd door een klein dessertje en een koffie "van het huis" en 
zelfs bij de Chinees betaal je hiervoor 1.500 frank (€37), maar ga liefst  
niet naar een restaurant van een of andere overbekende televisiekok, waar 
je niet buitenkomt met zo'n 6.000 frank (€120) armer per persoon. 

Gelukkig heb je aan het frietkot een portie friet met stoofvlees(saus) en 
mayonaise voor een belachelijke 250 frank (€6.25).  
  
Het is nu totaal normaal om tot 800 frank (€20) te betalen om je haar te 
laten knippen. En dan heb ik het alleen maar over mijnheer, op bezoek bij zijn 
herenkapper.  

 
Stel je voor dat je graag eens een sigaretje rookt! Dan betaal je maar 
liefst 255 frank per pakje. (€6,40)  
 
 



 

En ondertussen heb je 40.000 frank (€1.000) nodig om je mazouttank even bij  
te vullen, terwijl je toch slechts een kleine 4.000 frank (€100) nodig hebt 
om je auto vol te tanken.  
 
En toch kun je je zo'n 12.000 frank (€300) profijt doen, door de juiste 
elektriciteitsleverancier te kiezen.  
  
Met één miljoen fr (€25.000) koop je nu nog juist enkel een modale familie 
auto.  
  
En nu moet het jonge koppel zowat 6 tot 12 miljoen (€150.000 tot €300.000) 
gaan lenen om een bescheiden woning te kunnen aankopen, die helemaal niet 
lijkt op een paleis en waar nog een hoop werk aan is, eer ze bewoonbaar kan 
verklaard worden.  
  
Wie zou ooit gedacht hebben dat je destijds met een maandinkomen van  
40 tot 50.000 frank (€1.000 tot €1250) zou doorgaan voor een arme 
drommel...  
 
En toch zijn we nu blijkbaar rijk zeggen ze!!!  
 

Geef mij toch maar de Belgische frank terug, dan sloeg de benzine met  
10 a 20 centiemen op. Nu met 2 a 4 eurocent (0,80 centiemen a 1,60 Bef)  
 
Het was in ons belang dat de EURO ingevoerd werd zeggen ze, maar ik heb er 
een andere mening over!!!...  
 

EN JIJ? 

 

Hugo Willems 

 

  



 

Verjaardagen bewoners 
 

DE MELIO Josephine Guldendal 06/10/1938 83 

VERHAEREN Ria Tommenmolen 09/10/1937 84 

ROBYNS Jan Liermolen 11/10/1929 92 

AERNAUDTS Elsa Liermolen 15/10/1936 85 

BLOMMAERT Ghislaine Prinsenbos 19/10/1931 90 

VAN LENT Gerrit Guldendal 20/10/1936 85 

VERLINDEN Adrienne Guldendal 21/10/1925 96 

AERTS Paul Tommenmolen 28/10/1928 93 

LEYMAN Denise Liermolen 30/10/1928 93 

 

 

 
 
 

  



 

Verjaardagen personeel 

 

MARIEN Katrien Charleroyhoeve 04/10/1972 49 

DE HERDT Nancy Prinsenbos 05/10/1973 48 

VAN DE CRUYS Kyany Charleroyhoeve 14/10/1999 22 

ROBBERECHTS Kristel Administratie 15/10/1968 53 

HANGX Stephanie Tommenmolen 26/10/1989 32 

DE BUYSER Veerle Guldendal 30/10/1966 55 

 

  



 

Menu 
 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
04 OKT 2021 

 
Eitje 

Pompoensoep 
Chipolata 

Spruiten met spek 
Gebakken aardappelen 

Pudding 

Eiersalade 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
05 OKT 2021 

 
Confituur 

Preiroomsoep 
Kalkoengebraad 

Currysaus 
Perzik/ananas 

Puree 
Chocoladecake 

Lasagne bolognese 
 

Fruit 

 
WOENSDAG 
06 OKT 2021 

 
Platte kaas 

Minestrone 
Hamburger 
Ajuinsaus 

Sla en tomaten 
Frieten 
Fruit 

Gandaham 
 

Flan 

 
DONDERDAG 
07 OKT 2021 

 
Chocolade 

Courgettesoep 
Kippenbil 

Provencaalse saus 
Groentenrijst 
Rijstgriesmeel 

Slaatje Nicoise 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
08 OKT 2021 

 
Ontbijtworstjes 

Witloofsoep 
Heakfilet 

Boter/Citroensaus 
Aardappelen “Piccata” 

Rijstpap 

Port Salut 
 

Danio 

 
ZATERDAG 
09 OKT 2021 

 
Speculaas 

Knolseldersoep 
Vogelnestje 
Tomatesaus 

Pasta 
IJsje 

Salami 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
10 OKT 2021 

 
Rozijnenkoek 

Aspergeroomsoep 
Lamsragout met fijne 

groentjes 
Gratin Dauphinois 

Gebak 

Chaumes 
 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
11 OKT 2021 

 
Eitje 

Bouillonsoep met 
brunoisegroenten 

Vleesbrood 
Broccoli in witte saus 

Gebakken aardappelen 
Pudding 

Zalmsalade 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
12 OKT 2021 

 
Honing 

Witte bonensoep 
Kip “Tikka Massala” 

Witte rijst 
Creme brulée 

Worstenbroodje 
 

Fruit 

 
WOENSDAG 
13 OKT 2021 

 
Platte kaas 

Champignonsoep 
Vlaamse stoverij 

Frieten 
Veldsalade en rauw 

witloof 
Fruitcocktail 

Kip Kap 
Mosterd/Pickles 

 
Roomdessert 

 
DONDERDAG 
14 OKT 2021 

 
Siroop 

Ajuinsoep met kaas 
Kalfsgebraad 

Bonen met spek 
Aardappelen met 

peterselie 
Straciatella mousse 

Pastasalade 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
15 OKT 2021 

 
Spek 

Groentesoep met 
vermicelli 

Kabeljauwhaasje 
Bearnaisesaus 

Tomaat in de oven 
Puree 

Rijstpap 

Oude 
Beemsterkaas 

 
Petit gervais 

 
ZATERDAG 
16 OKT 2021 

 
Peperkoek 

Bloemkoolsoep 
Varkensgebraad 

Mosterdsaus 
Gestoofd witloof 

Aardappelen 
IJsje 

Smeerpaté 
 

Hotelcake 

 
ZONDAG 
17 OKT 2021 

 
Suikerbrood 

Broccoliroomsoep 
Konijn met pruimen 

Kroketten 
Tuinkers 

Gebak 

Delice de 
Bourgogne 

 
Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 
MAANDAG 
18 OKT 2021 

 
Omelet 

Rapensoep 
Gevulde courgette 

Ratatouille 
Tagliatelli 
Pudding 

Vleessalade 
 

Koekje 

 
DINSDAG 
19 OKT 2021 

 
Confituur 

Vermicellisoep 
Exotische 

kippenreepjes 
Ananas 

Groenterijst 
Crème Speculaas 

Witte pens 
Appelmoes 

 
Fruit 

 
WOENSDAG 
20 OKT 2021 

 
Platte kaas 

Wortelsoep 
Steppegras met saus 

van de chef 
Fruit 

Hespenworst 
 

Liegeois Dessert 

 
DONDERDAG 
21 OKT 2021 

 
Choco 

Erwtensoep met 
korstjes 

Kip gevuld met kaas en 
prei 

Witte kool in 
bechamelsaus 

Puree 
Sabayon 

Smoske 
 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
22 OKT 2021 

 
Spek 

Tomatensoep 
Alaska filet 

“Millefeuille” 
Boter/Citroensaus 

Spinaziepuree 
Rijstpap 

Maredsous 
 
 

Petit suisse 

 
ZATERDAG 
23 OKT 2021 

 
Speculaas 

Venkelsoep 
Spaghetti bolognese 

Kaas 
IJsje 

Mosterdspek 
 

Koekje 

 
ZONDAG 
24 OKT 2021 

 
Rozijnenbrood 

Aspergeroomsoep 
Kalfsblanket 

Rapen/Wortelen 
Tuinkers 

Aardappelnootjes 
Gebak 

Brie 
 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAA
L 

 
 
MAANDAG 
25 OKT 2021 

 
Eitje 

Witloofsoep 
Gentse waterzooi 

Pudding 

Haringsalade 
Koekje 

 
DINSDAG 
26 OKT 2021 

 
Speculaaspasta 

Kippensoep 
Witloof met kaassaus en 

hesp 
Puree 

Panna cotta 

Zwarte pens 
appelmoes 

 
Fruit 

 
WOENSDAG 
27 OKT 2021 

 
Platte kaas 

Seldersoep 
Stoofvlees Marengo 

Frieten 
Fruit 

Mortadella 
 

Roomdessert 

 
DONDERDAG 
28 OKT 2021 

 
Siroop 

Tomatensoep met 
balletjes 

Hamburger 
Rode kool met appeltjes 

Aardappelen 
Crème Tarte Tatin 

Perzik met tonijn 
 

Koekje 

 
VRIJDAG 
29 OKT 2021 

 
Ontbijtworstjes 

Brunoisesoep 
Vispannetje 

Fijne groentjes 
Bieslookpuree 

Rijstpap 

Oud Brugge 
 

Danio 

 
ZATERDAG 
30OKT 2021 

 
Peperkoek 

Pompoensoep 
Chipolata 

Blackwellsaus 
Boontjes 

Aardappelen 
IJsje 

Serranoham 
 

Meloen 

 
ZONDAG 
31 OKT 2021 

 
Croissant 

Champignonsoep 
Kalkoengebraad 

Pepersaus 
Gegrilde tomaat 

Kroketten 
Gebak 

Americain 
Ajuin/Augurk 

 
Koekje 
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Denksport 
Vul in met een Belgische plaatsnaam. 

Voorbeeld : ….As…. is de restafval die bij volledige verbranding van stoffen 
overblijft. (As is ook een gemeente in Limburg) 
 

1. Een ………. is het onder de grond levend zwart, spitssnuitig zoogdier. 

2. Verheffingen van het aardoppervlak, hoger dan 600 meter, noemt men .…….. 

3. Het deel van het oog, waardoor het beeld van het daarvoor geplaatste lichaam 
om het netvlies ontstaat is de ………… . 

4. Een eik is een sterke ……… . 

5. Cox, renet en jonagold zijn variëteiten van ………… . 

6. België, Duitsland en Italië zijn ………………. in Europa. 

7. In het Nederlands zegt men ook wel eens ……….. tegen hesp. 

8. ……    ……… is de baas in het kippenhok. 

9. Het tegenovergestelde van minder is ……… . 

10. Angèle, Germaine, Jeanne en Maria zijn …………. voor vrouwen. 

11. Voor de komst van de Euro, betaalde men in Duitsland met de Duitse ……... 

12. Onze koning noemen we ook onze …………. . 

13. Een versterkt kasteel noemt men ook een ………………. 

14. Het kriebelend gevoel op je huid, dat aanzet tot krabben, noemt men ………. 

15. Iemand die rijk is, leeft in grote …………… . 

16. Hij hoeft niet langer te …………….. vermits hij op zijn pensioen is. 

17. Zware gewichten …………… is nooit gezond voor je rug! 

18. Gelukkig staat er een goede keeper in het ………… . 

19. ………………. is de kleur van zonnebloemen. 

20. Wanneer je iets écht niet graag doet, ga je er van ………………. . 





KBC 

KBC-BANK GRIMBERGEN 

0.-L.-Vrouwstraat 4 

1850 Grimbergen 

Tel. 02 272 40 30 

DHV BVBA 

Pastoor Woutersstraat 32 B7 

1850 Grimbergen 

Tel. 02 669 06 54 

DHV 
verzekeringen 
www.dhv-verzekeringen.be 

Verbonden agent van KBC Verzekeringen NV 

FSMA 049793 A 

Afvaloplossingen

Reco-Vert helpt het WZC Heilig Hart 
om slim met voedselafval om te gaan  



Woon- en Zorgcentrum 

Heilig Hart 
reeds 125 jaar uw partner in zorg ! 

VICO biedt een optimale ondersteuning binnen de zorgsector. 
Een goed onderbouwde hulpverlening is belangrijk om de zorg- en 

levenskwaliteit van bewoners in Woon- en Zorgcentra zo goed mogelijk te 
garanderen en de werkdruk van de zorgverleners te verminderen. 

Door het invoeren van ons 24u-zorgconcept voorziet VICO een voltijdse en 

kwalitatieve bijstand aangezien onze zorgverstrekkers een uitgebreide kennis 
hebbenover de nieuwste hulpmiddelen die het leven van de bewoner en de 
zorgverlener kunnen vergemakkelijken. 

1 V!CO Wetteren 1 

Bic,eweg 13 

9230 Wetteren 
09 292 20 00 

v1go 
helping people move on 

1 V!CO Brussel 1 

Zoncl. Rcscarchparlc 10 
1731 Zellik 

024671511 

1 V!CO Leuven 1 

lnlcrleuvcnlaen 60 
3001 Heverlee 
016 40 60 50 

Voor andere vestigingen consulteer de website. 

info@vigogroup.eu I www.vigogroup.eu 

1 V!CO Cenk 1 

Vaartstraal 4 
3600 Ccnk 
089 32 9150 







Tel: 02/300 84 70 
of 02/270 19 00 (algemeen)
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