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Rubriekverantwoordelijken 
 

 

 Voorpagina: Vif Strubbe 

 Om niet te vergeten!: Kristel Robberechts 

 Thema van de maand: Pastor Marleen Peeters 

 Boekenrubriek: Martine Hofmans 

 Het leven zoals het is…..in het dagcentrum: Vanessa Sevenants 

 Focus op dementie: Stuurgroep Dementie/Validation WZC Heilig Hart 

 Nieuwe bewoners: Kristel Robberechts 

 Zijn van ons heengegaan: Kristel Robberechts 

 Open rubriek: “…………….” Hugo Willems (vrijwilliger)  

 Verjaardagen bewoners: Martine Hofmans 

 Verjaardagen personeel: Kristel Robberechts 

 Menu: Het keukenteam 

 Denksport: Martine Hofmans 

 Eindredactie: Kristel Robberechts 

 

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 

GELOVEN IN DE WETENSCHAP 

Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden, 
 

Hoe vaak hebben we tegen elkaar al gezegd dat een mens een sociaal wezen 

is en zich enkel kan ontwikkelen dankzij interacties met anderen. Stel je het 

omgekeerde voor namelijk, dat iedereen zelfbedruipend moet zijn en 

zelfstandig moet instaan voor zijn eigen voedsel, huisvesting en bescherming 

tegen gevaren. Velen onder ons zouden zonder al die kennis en inzichten 

niet overleven! Gelukkig zijn we met velen op aarde en moeten we niet alles 

zelf kennen en kunnen. De wereld is een dorp waar iedereen elkaar helpt. 

 

Wetenschap is eveneens een menselijke sociale activiteit: een onderzoeker, 

wetenschapper of geleerde is iemand die hoger onderwijs heeft genoten aan 

een universiteit of hogeschool. Door onderzoek draagt de onderzoeker bij 

aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis of de toepassing 

ervan. Onderzoekers presenteren hun nieuwe inzichten vaak eerst aan 

vakgenoten via openbare lezingen, discussies en publicaties. 

 

De Engelse plattelandsarts Edward Jenner ontwikkelde in 1796 een vaccin 

tegen de pokken, een ziekte die toen jaarlijks duizenden doden eiste. De 

arts ontdekte dat hij mensen immuun kon maken voor de pokken door hen te 

besmetten met het koepokvirus. Dat we inentingen tegen allerhande ziekten 

tegenwoordig “vaccins” noemen, danken we aan Jenner. Het woord vaccin is 

namelijk afgeleid van het woord “vaccinia”, de Latijnse medische benaming 

voor het koepokkenvirus.  

Maar iemand die resultaten 

boekt, kent vaak ook 

tegenstanders. In 1798 

publiceerde de arts Jenner 

zijn bevindingen maar de 

medische wereld nam hem 

niet serieus en verspreidde in 

1802 zelfs een spotprent 

waarin ze patiënten toonden 

die een koeienkop hadden 

gekregen nadat ze 

gevaccineerd waren. 

https://historiek.net/latijnse-spreekwoorden-en-uitdrukkingen/72314/


 

Net zoals pest was de pokkenziekte wereldwijd verspreid en verdwenen ze 

zonder menselijke tussenkomsten maar wel na jaren en nadat er eerst 

honderdduizenden doden waren gevallen tot “kudde immuniteit” was 

ontstaan.  Pas in 1840 werd de vaccinatie tegen pokken verplicht. Vandaag, 

meer dan tweehonderd jaar na de ontdekking van Edward Jenner, is de 

pokkenziekte volledig uitgeroeid. Pokken is de eerste ziekte in de 

geschiedenis die wel door menselijke inspanningen is geëlimineerd. We 

danken dit aan de volharding en positieve ingesteldheid van één man. 

 

Als het erop aan komt om ook het coronavirus te bestrijden, moeten we 

ambitieus zijn en innovaties aanmoedigen. Onze drang om te evolueren en te 

overleven, heeft ons al eeuwenlang aangemoedigd om te blijven zoeken naar 

blijvende oplossingen. Ambitie vraagt een kritische maar tegelijk positieve 

ingesteldheid: een ingesteldheid van geloof in eigen kennen en kunnen.  

 

Daarom doe ik een oproep om te blijven geloven in de wetenschap. Dankzij 

virologen en epidemiologen en een goed draaiende farmaceutische industrie 

beschikken we vandaag over vaccins die goed en steeds beter zullen werken. 

Laat ons daarin blijven geloven want alleen in een positieve wereld gedijt de 

mens en de wetenschap.  Getuigenissen hiervan lezen jullie verderop in deze 

huiskrant. Pastoor op rust, Camiel Stallaert, schreef een mooi en positief 

verhaal over ons woonzorgcentrum en zeer opvallend: hij rept met geen 

woord over corona! Dank u Camiel! 

Onze ingenieur Jan levert ook een bijdrage en vertelt ons zijn overtuiging in 

de opgang en de zeer nabije toekomst van de elektrische wagen. Dank u Jan! 

   

Eindigen doe ik met de positieve nieuwjaarswens in gedichtvorm van Myriam 

van onze dienst administratie. Dank u Myriam! 

We wensen jullie voor het nieuwe jaar 

een mega groot exemplaar 

van een virus vol positivisme en optimisme. 

Dat het iedereen mag injecteren 

en negativiteit mag minimaliseren. 

Laat dit virus ons samen besmetten 

om in 2022 op elkaars welzijn te letten. 

 

Veel leesplezier in dit eerste nummer van het nieuwe jaar 2022!          

Kris Vandeneede, directeur  



 

Om niet te vergeten 

 

Dinsdag  06 januari 2022 10u30 3 koningenviering 

Voor de bewoners van Charleroyhoeve  

 

Dinsdag 11 januari 2022 10u30 Gebedsdienst 

Voor de bewoners van Prinsenbos 

 

Dinsdag  18 januari 2022  10u30   Gebedsdienst  

Voor de bewoners van Liermolen 

 

Donderdag 27 januari 2022 10u30 Gebedsdienst 

Voor de bewoners van Guldendal 

 

Donderdag  03 februari 2022 10u30 Gebedsdienst 

Voor de bewoners van Rijkenhoek en Tommenmolen 

 

De gebedsdiensten gaan door in de Kapel. 

Door de coronamaatregelen is het maximum aantal bezoekers in de 

kapel nog steeds beperkt. 

 

Intenties:  

Er kunnen misintenties aangevraagd worden voor de misvieringen. 

Deze kosten 10 €. 

Aanvragen kunnen gedaan worden bij het onthaal. 

 

 

 

  



 

Thema van de maand 

Ik wens jou van harte dat je jouw LEEFTIJD als 

geschenk mag ontvangen! 

Zoals het geschenk van een Zalig nieuw Jaar! 

 

Hou er altijd rekening mee 

dat er rimpels groeien en je huid, 

je haren witter worden en dagen jaren worden… 

 

Het belangrijkste verandert echter niet: 

je kracht en overtuiging hebben geen leeftijd. 

 

Na elke eindstreep is er een startlijn. 

Na elk succes komt er een nieuwe uitdaging. 

 

Wanneer je mettertijd niet meer kan sprinten, 

loop dan. 

Wanneer je niet meer kan lopen, stap dan. 

Wanneer je niet meer kan stappen, 

gebruik dan een wandelstok. 

 

Maar blijf doorgaan. 



 

Drie wijzen 
 

Zij zijn thuis in nacht en geheimen. Zij waken en 

dromen. 

Kijken omhoog naar sterren en hemel.  

Zij hebben ook oog voor wat beneden ligt voor 

de aarde en haar wegen voor de dag en het licht. 

Zij maken omwegen. Want wie lijnrecht is doet 

wereld en mensen geweld aan. 

De goede weg is gehoorzaam aan de aarde, 

voegt zich naar haar hoogten en laagten en volgt 

de kronkellijn van de rivieren. Zijn die de 

wijsheid van de weg hebben geleerd, weten dat 

zij gaan langs vreemde paden. 

Drie wijzen. Zij keren terug naar huis, verdwijnen 

in stilte, terug naar hun werk en hun plaats onder 

de mensen. Daar wacht het leven.  

Vrouwen hebben dat wonder gezien. 

  



 

Januari, maand van appelbollen en 

driekoningentaart 

Driekoningen wordt gevierd op 6 januari en wordt 

ook wel Epifanie of Openbaring van de Heer 

genoemd. De oorsprong van dit christelijke feest 

ligt bij de drie wijzen, Casper, Melchior en 

Balthasar, die de ster vanuit het Oosten volgden 

om het pasgeboren kindje Jezus te vinden in 

Bethlehem. Op 25 december wordt de geboorte 

van Jezus gevierd en op 6 januari herdenkt men de 

aanbidding der wijzen, de bekendmaking van het 

bestaan van Jezus aan de wereld. Het feest wordt 

zowel door protestanten als katholieken gevierd. 

Rond Driekoningen zie je nog vaak kinderen, en soms ook 

volwassenen, verkleed als de koningen van deur tot deur 

trekken. Eigenlijk best een leuke gelegenheid om met de 

kinderen sterren of leuke lampions te knutselen. Dit komt van 

een heidens gebruik, met het licht wou men kwade geesten 

weghouden. 

                       

  



 

Boekenrubriek 

 
 

Tess Gerritsen 

 

Volgende thrillers in grote letter van schrijfster Tess Gerritsen zijn momenteel 

beschikbaar in onze bibliotheek:  

 

 

 

Meisje vermist 

Vuilnismannen vinden in een steegje de lichamen van twee jonge vrouwen en 

forensisch arts Novak moet ze onderzoeken. Op het eerste gezicht hebben de 

twee gevallen van overdosis niets met elkaar te maken. Maar Novak vermoedt 

dat er onheilspellende dingen gebeuren in de stad, die de laatste tijd meer 

verloedert. Novak waagt haar leven om de waarheid boven tafel te krijgen. 

 

 

 

Het aandenken 
Al jarenlang blijkt er een perfect geconserveerde mummie in een kelder van het 

museum te liggen. De onderzoeker treft een macabere boodschap in het lichaam 

aan, een bewijs dat dit reliek in feite een modern moordslachtoffer is. En als er 

nog resten van een andere vrouw in de verborgen nissen van het museum 

worden gevonden, wordt het duidelijk dat er iets ernstigs mis is. Het wordt een 

race tegen de klok om er voor te zorgen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. 

 

 

 

Sterf twee keer 

Rechercheur Rizolli reist naar Afrika om een macabere moord te onderzoeken. 

Terwijl een patholoog zich buigt over het toegetakelde lichaam van de man, 

zoekt Rizolli uit of er een verband bestaat tussen deze moord en de tragedie die 

zich zes jaar eerder afspeelde tijdens een safari in Botswana. 

 

 

 

  



 

Het leven zoals het is … 

in het dagcentrum 

Lieve lezers, 

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 

We blikken graag met jullie terug op de maand december. 

Daarin vond de week van de derde leeftijd plaats. Wij mochten 

voor onze bezoekers een accordeonnamiddag organiseren 

omdat we wegens corona nergens mochten bij aansluiten op de 

afdelingen. Onze bezoekers genoten van een heuse zang - en 

dansnamiddag. Hieronder vindt je enkele foto's terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Verder konden we naar aanleiding van Sinterklaas onze bezoekers  

trakteren op vers gebakken pannenkoeken. De sfeer zat er goed 

in en de pannenkoeken raakten allemaal op.  

 

Wij kregen ook een cadeau. Een familielid van een bezoekster die 

al enkele jaren bij ons komt schonk ons een heuse golfset. Die 

moesten we natuurlijk zo snel mogelijk uitproberen en dit werd een 

fijne activiteit. Hier beleven we vast en zeker nog vele jaren plezier 

aan! Alvast heel hard bedankt aan de schenkers! 

 

Wij kijken al uit naar onze avonturen in het nieuwe jaar en hopelijk 

jullie ook. 

Wij wensen jullie alvast een goed begin van het nieuwe jaar. 

Veel liefs, 

Vanessa, Stefaan en Evy. 



 

Hoe heb ik het kortverblijf (1 maand) ervaren in het 

woonzorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen…….???????? 

Voor mij, Camiel Stallaert, pastoor-deken op rust, 

was, als alleenstaande, de afstand tussen het 

verlaten van de kliniek en het thuis komen in 

eigen woning te groot ondanks de voorzieningen 

als verpleging, familiehulp en kine. Ik had reeds 

gehoord dat in de woonzorgcentra de 

mogelijkheid bestaat om op krachten te komen 

en te revalideren in een kort verblijf (14 dagen of 

een maand).  

Na opnieuw kliniekopname, heb ik bij ontslag 

gekozen voor een kort verblijf in het H. Hart te 

Grimbergen. Enkele mensen hadden mij aangeraden 

dit te doen. In het begin was er een beetje argwaan, een beetje onzekerheid. Wat 

gaat dit allemaal meebrengen…Nochtans ben ik iemand, die zich gemakkelijk aan een 

nieuwe situatie kan aanpassen. Mijn kamer was gevestigd op het tweede verdiep, 

genaamd de Charleroyhoeve. Ik kende reeds enkele mensen, afkomstig uit 

Grimbergen en   omstreken.  

Vlug was ik één van hen geworden. Dit heeft ook te maken met het feit dat ik priester 

ben en oud-pastoor in de omgeving. Mijn ervaring is dat ik als priester gerespecteerd 

werd bij veel mensen. Op het tweede verdiep heb ik veel vragen gekregen over 

gelovig-zijn vandaag… over het celibaat, over gezinssituatie, over van alles en nog 

wat, vooral bij verpleeg- en zorgkundigen en poetsvrouwen. Zij konden bij mij 

terecht….Luisteren en klankbord zijn is toch zo belangrijk. De mensen voelen dat ik 

heel dicht bij hen sta.  

Bij de maaltijden was het nogal stil. Ja, wat nieuws hebben de bewoners steeds te 

vertellen. Blijkbaar was dit anders met mij. Ik ben mezelf en volgens de meesten was 

het anders aan tafel. Enkele mannen volgden al wat sport betreft en ook het actuele 

nieuws. Zo werd het leven aan tafel. Een mopje deed hen ook lachen. Ik begon vaak 

met een vraag… Wat vind je van dit of dat. Zonder het zelf te beseffen was de sfeer 

anders geworden. Sommigen vertelden het uitdrukkelijk aan mij. 

Ik had wel nood aan rust en revalidatie en kreeg daartoe de gelegenheid.. Toch had ik 

nood aan mijn computer. Mails nazien, betalingen doen, enz. Mijn familie had 

gezorgd dat op dat vlak alles in orde kwam. Naast computeren heb ik het boek 

gelezen “God neemt de tijd“, een briefwisseling tussen Leo Fijen en de generale abt 

van de Norbertijnen Jos Wauters. Thema’s rond gemeenschap, geloof, hoop, het 



 

opkomen voor een ander, enz. Een boek rijk aan inhoud. Ik las mijn morgengebed, 

ging naar de kapel, las dagelijks mijn dagblad en ik had ik ontmoetingen met de 

bewoners, T.V. 

Mijn dank gaat vooral uit naar de verpleging en verzorging van de bewoners. Om  

7 uur beginnen zij met het werk. Eerst briefing. Daarna en vaak gehoord al lachend: 

vertrek met de karretjes met de nodige materialen om te verzorgen. Al lachend de 

zware dagtaak kunnen beginnen maakt het werk lichter. Ook voor de bewoners: Dag 

Jeanneke, heb je goed geslapen? Zich aangesproken voelen is zo belangrijk. In feite 

gaat het als verpleging hierom: de mensen graag zien en dan gebeuren wonderen, die 

wij vaak niet zien…. Je bent met mensen bezig, een mens respecteren en waarderen, 

ook als die man of vrouw niet goed gezind is of pijn heeft… Het ontbijt was mogelijk 

vanaf 8.30 uur en dan staan ook hier mensen klaar om te bedienen. Velen worden 

later naar de eetplaats gebracht omwille van verzorging. En dit mag gezegd of 

geschreven worden: het eten is zeer goed in het WZC H. Hart. Ik kan ervan getuigen: 

van bijna geen eetlust sinds weken, ben ik hier tot eetlust gekomen… 

Er zijn zoveel evenementen, waaraan de bewoners kunnen deelnemen, de zinvolle 

gebedsdiensten in de mooi versierde kapel, waarvoor pastor Marleen 

verantwoordelijk is. Bewoners gaan naar de ergo- en kinesitherapeuten, psychologen, 

maatschappelijke werkers, kapsters en pedicure… ik vergeet er wellicht nog andere… 

De directie en de medewerkers.- Ze werken op het gelijkvloers- doen al het mogelijke 

opdat de bewoners aan hun trekken kunnen komen. Ik sta in bewondering dat zoveel 

mensen betrokken zijn in het WZC H. Hart om de mensen, die een gezegende leeftijd 

hebben en beperkingen ondervinden, zin te geven aan hun leven.. 

Daarom zal de kernvraag zijn: wat heb je voor elkaar overgehad, wat heb je voor 

elkaar betekend? Heb je alleen maar aan je zelf gedacht of stond je voor iedereen 

klaar, die gevraagd of ongevraagd, op U rekende? Het antwoord moet met uw leven 

gegeven worden. Want velen zullen ontdekken hoezeer de kleine attenties 

gewaardeerd worden, niets zal waardeloos blijken als de liefde er hoe dan ook mee 

gemoeid is. 

Mijn kort verblijf is heel vlug verlopen. Ik ben blij dat ik een maand in kortverblijf heb 

mogen meemaken. Ik ben er versterkt uitgekomen. Ik had het nodig. Ik beveel U het 

WZC H. Hart aan om tot rust te komen in een aangename sfeer tussen bewoners en 

verplegend personeel. Dank aan alle mensen, die zich blijven inzetten voor anderen.  

C. Stallaert. Speelbroek, 4, bus 1. 1850  Grimbergen. Camiel.stallaert@skynet.be     

Tel 02/ 269. 12.50. 

mailto:Camiel.stallaert@skynet.be


 

Elektrisch Rijden 
      

De elektrische Auto is aan zet. Leve mijn elektrische wagen! Inderdaad, de 

evolutie in de auto industrie liegt er niet om. Er wordt massaal ingezet 

wereldwijd om verbrandingsmotoren met benzine en mazout te verbannen uit 

het vervoer tegen de aangenomen doelstelling van 2030. Alle auto- en 

vrachtwagenconstructeurs stemmen er mee in. Na 2030 worden geen 

verbrandingsmotoren meer gemaakt. 

Er zijn nochtans nog zware problemen. Een elektrische auto is voor de normale 

burger nog altijd te duur. Bovendien is het park aan laadpalen nog altijd te 

klein. Deze twee problemen draaien elk in een vicieuze cirkel. De verkoop is te 

beperkt en de herlaadvoorziening onvoldoende. Hoe komt dat? 

 Er zijn twee manieren om de drijfmotor te voorzien van elektriciteit. Ofwel 

vanuit een batterij, ofwel vanuit een brandstofcel. Een batterij is alom gekend, 

een brandstofcel vergt enige uitleg. Het apparaat zet waterstofgas om in 

elektriciteit. Beide hebben bepaalde voordelen en nadelen. 

Een batterij is eenvoudig te monteren in een wagen, maar vraagt uren om op 

te laden met het gewoon elektrisch net. Bovendien is haar omvang en 

vermogen beperkt, zodat het rijbereik per lading klein is. De brandstofcel heeft 

het voordeel te kunnen vullen met waterstof zoals benzine en diesel en dus 

een groter rijbereik, maar moeilijk te monteren, vooral de tank onder druk. 

Bovendien moeten de benzine/diesel pompstations omgevormd worden naar 

waterstof pompstations. 

 Zo gezien lijkt het aangewezen kleine wagens die normaal kleinere afstanden 

afleggen, te voorzien met een batterij en grote wagens, die grotere afstanden 

afleggen, met een brandstofcel en waterstoftank. Dit laatste zou ook het geval 

kunnen zijn bij luchtvervoer en scheepsvaart. 

De hoge prijs wordt ook verklaard door de noodzakelijke aanwending van dure 

en schaarse Platina als katalysator van de omzet van waterstof in elektriciteit. 

Een katalysator is in de scheikunde een stimulator om een reactie aanzienlijk te 

versnellen. Onlangs is een Nobelprijs toegekend voor de uitvinding van een 



 

organische katalysator. De aanwending hiervan zou aanzienlijk goedkoper zijn 

dan het dure metaal platina. 

Er is ook nog een ander zwaar probleem. Namelijk het groter verbruik van 

elektriciteit uit het net door het vervoer brengt de dikte van de kabels in het 

gedrang, die te fijn gedimensioneerd zijn en een ongewenste verhitting van het 

net veroorzaken. Hoe zal men dit oplossen?          

Maar er is meer. Namelijk de reeds lopende projecten die moeten leiden tot 

zelf bestuurbare wagens. Er bestaan reeds verschillende prototypes die worden 

getest, weliswaar nog uitgerust met stuur en pedalen om desnoods manueel in 

te grijpen. Maar de bedoeling is zonder stuur noch pedalen. In dat geval, zegt 

men voor de grap, zou men de wagen kunnen inrichten als salon en een kaartje 

leggen tijdens een langere rit. Sommigen zeggen zelfs in hun verbeelding er een 

slaap gelegenheid van te maken en zelfs een hotel om te overnachten terwijl 

uw wagen u feilloos naar een ver afgelegen congres brengt. Onze wagen wordt 

nu eenmaal “Auto“ genoemd, dit wil zeggen zelf bedruipend! Maar toch, 

dromen doet geen pijn.        

 

 

Ir. JFDG   

 

  



 

Focus op dementie 
Communiceren of contact maken met een persoon met 

dementie is niet altijd eenvoudig. De ene dag is de andere 

niet. Wat vandaag goed loopt in contact loopt misschien 

morgen moeilijker. Voor de omgeving geldt vooral om 

flexibel te zijn in hoe we kunnen inspelen op bepaalde 

reacties of gedragingen. Dat lukt ook ons de ene dag beter 

dan de andere. De tips in onderstaand kader kunnen ons 

helpen om op een goede manier in contact te treden met 

een persoon met dementie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nieuwe bewoners 
 

STUYCK Rita LIERMOLEN MACHELEN 

   

DE PAUW Maria TOMMENMOLEN WEMMEL 

   

VANDERMEULEN 

Nina 

CHARLEROYHOEVE MEISE 

   

DE NEVE Odile CHARLEROYHOEVE GRIMBERGEN 

   

 

 

Zijn van ons heengegaan 
 

30/11/2021 VAN DER ELST Mariette LIERMOLEN 

09/12/2021 MARCHANT Marie-Louise CHARLEROYHOEVE 

13/12/2021 VAN CAMPENHOUT Wilfried PRINSENBOS 

18/12/2021 VANDEN BERGHE Aloïs LIERMOLEN 

21/12/2021 VERBELEN Joanna CHARLEROYHOEVE 

23/12/2021 D’HOOGHE Camiel GULDENDAL 

  



 

Open rubriek 

VERLOREN MAANDAG 
Op de maandag na de eerste zondag na Driekoningen wordt Verloren 
Maandag gevierd. Sommigen spreken ook van Verzworen Maandag. Vroeger 
ging Verloren Maandag gepaard met heel wat gebruiken. Zo werd er speciaal 
brood gebakken, gingen mensen van deur tot deur om fooien te verzamelen of 
hielden ze feestelijke optochten die doorgaans eindigden in de herberg. De 
meeste van die tradities zijn inmiddels verdwenen. Alleen in de streek rond 
Antwerpen wordt Verloren Maandag nog echt gevierd, al beperkt het vieren 
zich tot het eten van worstenbroden en appelbollen.  

 
Vooral na de tweede Wereldoorlog zorgt Verloren Maandag er voor een ware 
toeloop naar de bakker. In Antwerpen werd het de gewoonte om thuis 
worstenbroden en appelbollen te serveren. Het gebruik breidde zich uit naar 
de cafés die de lekkernijen vaak gratis aan hun klanten aanbieden en ook heel 
wat bedrijven zorgen ervoor dat het lunchpakket op die dag wordt vervangen 
door worstenbrood. Over de oorsprong van deze traditie bestaat er geen 
eensgezindheid. Volgens sommigen verwijst de benaming Verloren Maandag 
naar het evangelieverhaal dat gewoonlijk wordt voorgelezen op de zondag die 
eraan voorafgaat. Het verhaal vertelt hoe Jozef en Maria de toen 12-jarige 
Jezus ‘verloren’ en na drie dagen weer terugvonden in de tempel van 
Jeruzalem. Andere plaatsen de oorsprong van de traditie in de vroege 
middeleeuwen. In die periode ontstond bij heel wat beroepsklassen de 
gewoonte om elkaar bijstand te zweren. Die ‘verzwering’ ging gepaard met eet- 
en drinkgelagen. Later zouden de ambachtsgilden die traditie hebben 
overgenomen. Ambachtsgilden wonnen in de 14de eeuw immers de macht. 
Ieder jaar werden de leden van bestuur verkozen die de eed zworen op 



 

Verloren Maandag. Deze ‘verzworenen’ trakteerden hun leden daarna steevast 
op een groot feest. Ook degenen die door de overheid waren verkozen om een 
ambt uit te oefenen, zouden volgens sommigen de eed hebben afgelegd op 
Verloren Maandag en dat daarna duchtig gevierd hebben in de herbergen. Wat 
er ook van zij, Verloren Maandag wordt al eeuwenlang in verband gebracht 
met het bezoeken van de herberg.  

 
Het is niet ondenkbaar dat de herbergiers zelf op het idee kwamen om vette en 
zoute worst te serveren tijdens de feestdag om hun klanten meer te laten 
drinken. Omdat er op die dag vooral werd gedronken en gegeten in plaats van 
gewerkt, was deze dag zogezegd een verloren dag. 
Daarna getuigen heel wat bronnen uit de negentiende eeuw over het feit dat 
welgestelde ambachtslui en fabrieksbazen hun arbeiders trakteerden op 
worstenbrood, borrels en ook peper- en zoete koek. De worstenbroodjes 
bestaan uit gehakt of worsten gehuld in een jasje van bladerdeeg. Er bestaan 
verschillende soorten: enkele, dubbele, met witloof,……Ze zijn verkrijgbaar bij 
de meeste bakkers, in de meeste cafés en in de meeste warenhuizen. 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Hugo Willems 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

Verjaardagen bewoners 
 

HEYVAERT Karin Rijkenhoek 01/01/1962 60 

VANHOOF Jeanine Charleroyhoeve 04/01/1929 93 

VAN CAMPENHOUT Hilda Tommenmolen 10/01/1941 81 

LAUWERS Marie Rijkenhoek 10/01/1928 94 

MENSALT Fernand Liermolen 11/01/1931 91 

DE PAUW Maria Tommenmolen 11/01/1929 93 

VAN HEMELRIJCK Gilberte Guldendal 13/01/1929 93 

DE GROEF Irène Liermolen 16/01/1940 82 

VAN HERREWEGE Rachel Tommenmolen 17/01/1931 91 

DESTRYCKER Jean Charleroyhoeve 17/01/1935 87 

GRYSOLLE Nicole Tommenmolen 18/01/1943 79 

VAN ELEWIJCK Maria Tommenmolen 20/01/1929 93 

LAGROU Evert Guldendal 20/01/1937 85 

VERHASSELT Betty Guldendal 24/01/1942 80 

VAN DEN BROECK Adrienne Charleroyhoeve 27/01/1930 92 

 

 

 

 

 

  



 

Verjaardagen personeel 
SEYS Thibaut Kiné 02/01/1996 26 

AFSAR Marya Charleroyhoeve 02/01/1964 58 

JUWÉ Erika Prinsenbos 04/01/1966 56 

POPESCU Adriana Prinsenbos 04/01/1979 43 

ANTONIS Marina Mobiele Ploeg 06/01/1973 49 

VANDERKELEN Anne Schoonmaak 11/01/1962 60 

THOMAS Gisèle Cafetaria 12/01/1962 60 

LONGIN Linda Nachtploeg 12/01/1963 59 

DE VOS Anja Charleroyhoeve 17/01/1984 38 

DOM Tania Liermolen 18/01/1963 59 

CLEEMPUT An Guldendal 20/01/1976 46 

JANSSENS Marcel Tommenmolen 22/01/1964 58 

CAPPAERT Ann Administratie 24/01/1974 48 

DE VLAMINCK Jessica Kiné 29/01/1983 39 

DE MESSEMAEKER Felicia Guldendal 31/01/2002 20 

DELANGHE Tiffany Liermolen 31/01/1990 32 

FOTEA Irina Nachtploeg 31/01/1970 52 

 

  



 

Menu 
 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

27 DEC 2020 

 

Eitje 

Erwtensoep met 

korstjes 

Varkensgebraad 

Broccoli in witte saus 

Gebakken 

aardappelen 

Pudding 

Krabsalade 

 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

28 DEC 2020 

 

Confituur 

Juliennesoep 

Spaghetti bolognese 

met kaas 

Panna Cotta 

Macaroni kaassaus 

en hesp 

 

Fruit 
 

WOENSDAG 

29 DEC 2020 

 

Platte kaas 

Pompoensoep 

Hongaarse Goulash 

Slaatje 

Frieten 

Fruit 

Mortadella 

 

Roomdessert 

 

DONDERDAG 

30 DEC 2020 

 

Honing 

Bouillonsoep 

Brunoise groenten 

Kippenbil 

Currysaus met 

ananas 

Groenterijst 

Crème Mango 

Pastasalade 

 

 

Hotelcake 

 

VRIJDAG 

01 JAN 2022 

 

Spek 

Tomatensoep 

Alaska Millefeuille 

Boter/Citroensaus 

Spinaziepuree 

Rijstpap 

Duo van wildpaté 

uienconfituur 

 

Danio 

 

ZATERDAG 

02 JAN 2022 

 

Mini koffiekoek 

Kaaskroket 

Gevulde parelhoen 

champignonsaus 

Appel met veenbes 

Pomme duchesse 

Nieuwjaarsgebak 

Kaasschoteltje 

 

Druiven 

 

ZONDAG 

03 JAN 2022 

 

Rozijnenbrood 

Broccoliroomsoep 

Konijn met pruimen 

Kroketten 

Tuinkers 

Gebak 

Salami 

 

Koekje 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

03 JAN 2022 

 

Omelet 

Paprikasoep 

Kalfsgebraad 

Spinazie in room 

Aardappelen 

Pudding 

Tonijnsalade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

04 JAN 2022 

 

Honing 

Preiroomsoep 

Kalkoengebraad 

Boontjes 

Aardappelen 

Rijstgriesmeel 

Gehaktballetjes 

met krieken 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

05 JAN 2022 

 

Platte kaas 

Tomatensoep 

Steak/Hamburger 

Pepersaus 

Slaatje 

Frieten 

Fruitsalade 

Kalkoenfilet 

 

Pudding 

 

DONDERDAG 

06 JAN 2022 

 

Confituur 

Erwtensoep/Korstjes 

Slavink 

Rode kool met appeltjes 

Aardappelen 

Speculaasmousse 

Tomaat mozzarella 

 

Fruit 

 

VRIJDAG 

07 JAN 2022 

 

Spek 

Kippensoep 

Koolvis met mediterrane 

tapenade 

Andijviestoemp 

Rijstpap 

Jonge Hollandse 

kaas 

 

Petit suisse 

 

ZATERDAG 

08 JAN 2022 

 

Peperkoek 

Chinese soep met 

vermicelli 

Kippenreepjes 

Zoetzure saus 

Groenterijst 

IJsje 

Hespenworst 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

09 JAN 2022 

 

Amandelcroissant 

Aspergeroomsoep 

Varkenshaasje 

Portosaus 

Erwten en wortelen 

Aardappelgratin 

Gebak 

Maredsous 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

10 JAN 2022 

 

Eitje 

Pompoensoep 

Chipolata 

Spruiten met spek 

Gebakken aardappelen 

Pudding 

Worstenbroodje 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

11 JAN 2022 

 

Confituur 

Broccoliroomsoep 

Kalkoengebraad 

Currysaus 

Perzik/Ananas 

Puree 

Tiramisu mousse 

Lasagne bolognese 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

12 JAN 2022 

 

Platte kaas 

Minestrone 

Hamburger 

Ajuinsaus 

Sla en tomaten 

Frieten 

Fruit 

Gandaham 

 

Flan 

 

DONDERDAG 

13 JAN 2022 

 

Chocolade 

Courgettensoep 

Kippenbil 

Provencaalse saus 

Groenterijst 

Panna Cotta 

Slaatje Niçoise 

 

Koekje 

 

VRIJDAG 

14 JAN 2022 

 

Ontbijtworstjes 

Witloofsoep 

Heekfilet 

Boter/Citroensaus 

Aardappelen “Piccata” 

Rijstpap 

Port Salut 

 

Danio 

 

ZATERDAG 

15 JAN 2022 

 

Speculaas 

Knolseldersoep 

Vogelnestje 

Tomatensaus 

Pasta 

IJsje 

Salami 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

16 JAN 2022 

 

Rozijnenkoek 

Aspergeroomsoep 

Lamsragout 

met fijne groentjes 

Gratin dauphinois 

Gebak 

Chaumes 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

17 JAN 2022 

 

Eitje 

Bouillonsoep met 

brunoise groenten 

Vleesbrood 

Broccoli in witte saus 

Gebakken aardappelen 

Pudding 

Zalmsalade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

18 JAN 2022 

 

Honing 

Witte bonensoep 

Kip Tikka Massala 

Witte rijst 

Crème Brulée 

Hot Dog 

Zuurkool 

Fruit 

 

WOENSDAG 

19 JAN 2022 

 

Platte kaas 

Champignonsoep 

Vlaamse stoverij 

Frieten 

Veldsalade en rauw 

witloof 

Fruitcocktail 

Kip Kap 

Mosterd/Pickles 

 

Roomdessert 

 

DONDERDAG 

20 JAN 2022 

 

Siroop 

Ajuinsoep met kaas 

Kalfsgebraad 

Bonen met spek 

Aardappelen met 

peterselie 

Straciatella mousse 

Pastasalade 

 

Koekje 

 

VRIJDAG 

21 JAN 2022 

 

Spek 

Groentesoep met 

vermicelli 

Kabeljauwhaasje 

Bearnaisesaus 

Tomaat in de oven 

Puree 

Rijstpap 

Oude beemsterkaas 

 

 

Petit Gervais 

 

ZATERDAG 

22 JAN 2022 

 

Peperkoek 

Bloemkoolsoep 

Varkensgebraad 

Mosterdsaus 

Gestoofd Witloof 

Aardappelen 

IJsje 

Smeerpaté 

 

Hotelcake 

 

 

ZONDAG 

23 JAN 2022 

 

Suikerbrood 

Broccoliroomsoep 

Ossentong in 

Madeirasaus 

Kroketten 

Tuinkers 

Gebak 

Delice de Bourgogne 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

24 JAN 2022 

 

Omelet 

Rapensoep 

Gevulde Tomaat 

Ratatouille 

Tagliatelli 

Pudding 

Vleessalade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

25 JAN 2022 

 

Confituur 

Vermicellisoep 

Exotische 

kippenreepjes 

Ananas 

Groenterijst 

Straciatella mousse 

Penne met broccoli 

en spekjes 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

26 JAN 2022 

 

Platte kaas 

Wortelsoep 

Steppegras 

met saus van de chef 

Fruit 

Hespenworst 

 

Liégeois dessert 

 

DONDERDAG 

27 JAN 2022 

 

Choco 

Erwtensoep met 

korstjes 

Kip gevuld met kaas en 

prei 

Witte kool in 

bechamelsaus 

Puree 

Sabayon 

Smoske 

 

 

Koekje 

 

VRIJDAG 

28 JAN 2022 

 

Spek 

Tomatensoep 

Vispannetje met fijne 

groentjes 

Bieslookpuree 

Rijstpap 

Maredsous 

 

Petit suisse 

 

ZATERDAG 

29 JAN 2022 

 

Speculaas 

Venkelsoep 

Spaghetti bolognese 

Kaas 

IJsje 

Mosterdspek 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

30 JAN 2022 

 

Rozijnenbrood 

Aspergeroomsoep 

Kalfsblanket 

Rapen/Wortelen 

Tuinkers 

Aardappelnootjes 

Gebak 

Brie 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

31 JAN 2022 

 

Eitje 

Witloofsoep 

Gentse waterzooi 

Pudding 

Haringsalade 

Koekje 

 

DINSDAG 

01 FEB 2022 

 

Speculaaspasta 

Kippensoep 

Witloof met kaassaus 

en hesp 

Puree 

Panna Cotta 

Tomatensoep met 

balletjes 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

02 FEB 2022 

 

Platte kaas 

Seldersoep 

Stoofvlees Marengo 

Frieten 

Fruit 

Mortadella 

 

Roomdessert 

 

DONDERDAG 

03 FEB 2022 

 

Siroop 

Tomatensoep met 

balletjes 

Hamburger 

Rode kool met 

appeltjes 

Aardappelen 

Crème Tarte Tatin 

Perzik met tonijn 

 

Koekje 

 

VRIJDAG 

04 FEB 2022 

 

Ontbijtworstjes 

Brunoisesoep 

Alaska Filet 

Millefeuille 

Boter/Citroensaus 

Spinaziepuree 

Rijstpap 

Oud Brugge 

 

Danio 

 

ZATERDAG 

05 FEB 2022 

 

Peperkoek 

Pompoensoep 

Chipolata 

Blackwellsaus 

Boontjes 

Aardappelen 

IJsje 

Serranoham 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

06 FEB 2022 

 

Amandel-

croissant 

Broccoliroomsoep 

Kalkoengebraad 

Pepersaus 

Gegrilde tomaat 

Kroketten 

Gebak 

Wijnendaele 

 

Druiven 
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Denksport 
 

1. Bij vriesweer is het  …………… op de wegen : 1e letter =    ……. 
2. Valt dwarrelend uit de lucht : ……………: 3e letter =     ……. 
3. ……………  fonkelen in de Kerstboom : 1e letter =     ……. 
4. …………… is de eerste maand van het jaar : 4e letter =    ……. 
5. …………… doen we branden bij een gezellige maaltijd : 1e letter =   ……. 
6. Populaire boom bij de eindejaarsfeesten : …………….: 1e letter =   ……. 
7. Lezen de kinderen voor met Nieuwjaar : …………….. : 2e letter =   ……. 
8. We wensen elkaar vrede en ……………. : 1e letter =     ……. 
 

9. In deze periode is het vroeg …………… : 3e letter =     ……. 
10. Wintersport : …………… : 3e letter =       ……. 
11. Aantal koningen : …………… : 4e letter =       ……. 
12. Tweede maand van het jaar : …………….: 5e letter =     ……. 
13. Dit seizoen : …………… : 1e letter =       ……. 
14. Met drie koningen zingen de kinderen …………… : 5e letter =   ……. 
15. We geven elkaar …………… met Nieuwjaar : 2e letter =    ……. 
16. ……………….. is de koning met de langste naam : 2e letter =    ……. 
17. ……………….. knalt wel eens met middernacht : 4e letter =    ……. 
 

 

 

U kan de oplossing lezen van boven naar beneden: 

………………………………………………… 

 

 

 

 





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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