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Voorpagina: Vif Strubbe
Om niet te vergeten!: Kristel Robberechts
Thema van de maand: Pastor Marleen Peeters
Boekenrubriek: Martine Hofmans
Op wandel in onze tuin: Moniek Robberechts
Gouwe Ouwe…: Lalemant Thiebout
Bewoner aan het woord: Vandoorne Annelies
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
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

Na twee jaar heeft het coronabeestje ook de
directie en de administratie te pakken.

Deze maand geen voorwoord maar volgende
maand zeker terug.

We wensen iedereen veel leesplezier.

Verhoging van de dagprijs van ons
woonzorgcentrum vanaf 16 mei 2022.
De Raad van Bestuur en de directie van onze vzw hebben, na overleg met de
overheid, beslist om de dagprijs te verhogen vanaf 16 mei 2022.

Elk woonzorgcentrum mag de dagprijs koppelen aan de evolutie van het indexcijfer
van de consumptiegoederen. Deze mogelijkheid is ook omschreven in artikel 6.4 in
de overeenkomst die u met ons woonzorgcentrum hebt afgesloten.

De dagprijzen zullen vanaf 16 mei 2022 als volgt veranderen:

Type kamer/plaats

Huidige
dagprijs
per persoon

Verhogingspercentage

Nieuwe
dagprijs
per persoon

Toepassingsdatum

€ 66,14

7,22%

€ 70,92

16/05/2022

Tweepersoonskamer
gewoon

€ 59,70

7,22%

€ 64,01

16/05/2022

Tweepersoonskamer
echtpaar

€ 50,16

7,22%

€ 53,78

16/05/2022

Centrum Dagverblijf

€ 30,56

7,22%

€ 32,77

16/05/2022

Eénpersoonskamer
(vast en kort verblijf)

De reglementering op de woonzorgcentra schrijft ons voor om één maand
voorafgaand aan de dagprijsverhoging iedereen op de hoogte te brengen. Vandaar
dit bericht.

Wie meer uitleg wenst over deze beslissing kan mij contacteren op het nummer
02/300.55.40 of op het algemene nummer 02/270.19.00.

Vieringen in de maand mei
Donderdag 5 mei om 10u30

Eucharistieviering

in de kapel

Dinsdag 10 mei om 10u30

Gebedsdienst

in de leefruimte van de afdeling Prinsenbos

Dinsdag 17 mei om 10u30

Gebedsdienst

in de leefruimte van de afdeling Liermolen

Donderdag 26 mei om 10.30u
Hemelvaart
Gebedsdienst in de leefruimte van de
afdeling Tommenmolen

Thema van de maand
Zing zacht voor je uit
Bezing de dingen die goed zijn geweest voor jou
Zing de zon en de regenwolk
Zing de namen van de groenten uit je tuin

Zing over jouw tomaten en courgetten
De peterselie en de rozemarijn
Zing het water en de vissen
Zing het brood en de wijn
Zing over zevenmaal vergeven

En altijd weer dat nieuwe begin
Zing over de hoop van het leven
Zing met het lied van de vogels de lente in

Mei maand
Vogels vliegen met dromen over je hoofd
De zon warmt alle harten op
en ook de regen blust oude pijnen.
Iedereen gelooft in een nieuw begin.
Met nieuwe kansen voor alle mensen.
De maand van Maria vangt iedereen op
als een moeder:
Met kleine woordjes van
troost
Met een aai over je wang
Met een kus op de plek
waar het pijn doet.
Vogels vliegen met dromen boven je hoofd.

Boekenrubriek
Anke De Graaf
Volgende streekromans van deze schrijfster, in grote letter,
zijn momenteel beschikbaar in onze bibliotheek:
Geen schaduw zonder zon
Als de spontane Elske, een meisje met een zonnig opgewekt karakter, en de wat
zwaartillende student Frank hun familie op de hoogste stellen van hun
trouwplannen, wordt dit bericht met gemengde gevoelens ontvangen. Zij zijn
immers elkaars tegenpool qua karakter en bovendien is Frank nog niet klaar met
zijn studie. Aanvankelijk blijft Elske werken, ook nadat hun eerste zoon is
geboren en de combinatie werk en opvoeding haar zwaar valt. Dan studeert
Frank af, krijgt een baan en kan Elske, wanneer hun tweede zoon zich aandient,
stoppen met werken. Frank maakt snel carrière en hun huwelijk lijkt volmaakt.
Onthoud die naam …
Na een moeilijke jeugd neemt Tjeerd zich voor om het allemaal anders te doen.
Als hij een leuk meisje ontmoet, met haar trouwt en een zoon krijgt, besluit hij
de vader te zijn die hij zelf nooit heeft gehad. Maar met het voorbeeld dat hij in
zijn jeugd heeft gekregen is het moeilijk voor hem om een andere weg in te
slaan.
Elsjes leven
Elsje heeft een zorgeloze jeugd. Haar moeder Betty is een flinke, goede moeder
die het beste voor heeft met Elsje en haar twee oudere broers. Als Elsje haar
tekentalent wil ontwikkelen, remt moeder haar af: die kunstenaarswereld is
immers niets voor haar. En als Elsje verliefd wordt op een oudere weduwnaar, is
het weer moeder die de verstandige weg wil wijzen. Maar u laat Elsje zich niet
sturen. Het contact tussen moeder en dochter wordt verbroken.

Op wandel in onze tuin
In deze rubriek neem ik jullie elke maand mee naar de tuin van het
woonzorgcentrum. Zelf geraak ik maar niet uitgekeken op al het moois dat de
natuur ons biedt en dat wil ik graag met jullie delen.
De voorbije weken werden we verwend met heel veel zon!
Geleidelijk aan zien we ook meer kleur in onze tuin. Opvallend zijn de kleuren
van de azalea’s en de rododendron!
De azalea’s zijn vooral te zien aan de hoofdingang van het rusthuis. De
rododendron kom je daar ook tegen, maar nog meer van die bloemenpracht vind
je wanneer je vanaf het terras van de Tommenmolen naar rechts wandelt en bij
de splitsing rechts aanhoudt.

Azalea

Rododendron

De naam rododendron is afgeleid van het oud-Griekse rhodos (roos)
en dendron (boom). De letterlijke vertaling van de naam is dus rozenboom en
dat past uitstekend bij deze prachtig bloeiende heester. De rododendron staat
ook bekend onder een andere naam, namelijk die van overvloedige schoonheid.
Welke naam je ook kiest, het moge duidelijk zijn dat we hier met een waar
plaatje te maken hebben. Azalea’s werden vroeger als een eigen soort gezien,
maar vallen nu onder het geslacht Rododendron.
In het voorjaar bloeien deze planten gul en sierlijk met romantische bloemen in
wit, roze, rood of paarsrood maar er zijn ook soorten met tweekleurige bloemen.
Wist je dat…
… de Rododendron de nationale bloem van Nepal is?
… de Rododendron al 2000 jaar geleden in China werd gekweekt?

Gouwe ouwe
Hallo!
In deze rubriek zoek ik elke maand de tekst op van een bekend lied van
vroeger en schets ik de context ervan. Zo kan jij terugdenken aan mooie
herinneringen en mee zingen/mee neuriën met de meest gekende liedjes uit
jouw jeugd.
Deze maand heb ik gekozen voor een nummer dat ik zelf heel erg mooi
vind:
Aan het Noordzeestrand van Jan Verbraeken.
Jan Verbraeken was een Vlaamse zanger die geboren werd in Antwerpen
in 1923. Hij kwam uit een groot gezin met 10 kinderen.
In de jaren ’50 is Jan zijn carrière de hoogte in geschoten mede door het
inzingen en uitbrengen van de single ‘Aan het Noordzeestrand’. Het
leverde hem een hele resem successen op die hem de bijnaam opleverden
van “Prins van het Vlaamse lied”. Door de opkomst van de televisie ging
zijn populariteit zienderogen naar beneden en niet veel later stopte hij ook
met optreden.
Na zijn actieve jaren als zanger heeft hij samen met zijn vrouw een café
uitgebaat op de markt in Turnhout. Hij is dan ook in Turnhout overleden in
1983.
Op de volgende pagina kan je de liedjestekst terugvinden van één van zijn
grootste hits. Geniet ervan!
Tot de volgende editie,

Thiebout

(Jan Verbraeken)

Aan Het Noordzeestrand
Ik heb op zee m'n leven lang gevaren
M'n vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand
Ik win m'n brood met zwalpen op de baren
Toch denk ik vaak: "m'n rijkdom ligt aan wal"
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis
Daar ben ik geboren
Daar voel ik me thuis
Waar de klokken luiden: "visser vaar naar huis"
Daar ben ik geboren
Daar voel ik me thuis
Ik voel me klein wanneer de stormen huilen
Bij donkere nacht belust op zwakke buit
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen
M'n vrij bestaan als koning op m'n schuit
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgebruis
Daar ben ik geboren
Daar voel ik me thuis
Waar de klokken luiden: "visser, vaar naar huis"
Daar ben ik geboren
Daar voel ik me thuis
Waar de klokken luiden: "visser, vaar naar huis"
Daar ben ik geboren
Daar voel ik me thuis
Daar voel ik me thuis

Bewoner aan het woord
Jean Roelants van de afdeling Charleroyhoeve schreef voor jullie een tekst over
de maand mei:
Meimaand – Mariamaand
In de maand mei bloeien de meiklokjes.
Maar het is ook de maand van ons aller Moeder Maria.
Mochten onze geliefden reeds met haar verenigd zijn in de hemelse glorie.
Mocht zij ook onze voorspreekster zijn bij haar geliefde zoon, in alle nood, ook
in het uur van onze dood.
Als mens hebben we fouten en tekorten, barmhartige God vergeef ons al mijn
(onze) fouten.
Het WZC Heilig Hart is een Christelijke instelling.
De mooie kapel staat steeds ter onze beschikking om een gebed, meditatie of
bezinning te beleven.
Gelovigen of anders denkenden zijn hier welkom.
Door onze naasten liefdevol te beminnen, beminnen we ook de barmhartige
God. Laat ons allen, welke mening ook, in ons hart sluiten.
We zijn allen broers en zussen voor elkaar.
De directie, staf, administratie, onthaal en alle lokalen waar men zorgt voor de
geestelijke en menselijke behoeften voor ziel en lichaam, en zeker niet
vergeten onze verpleeg- en zorgkundigen, die met liefde en offervaardig alle
bewoners bijstaan.
Onze grote dankbaarheid
Heilige Maagd Maria, sta ons bij

Het leven zoals het is …
in het dagcentrum

Beste lezers,
We mochten deze maand de verjaardag van onze oudste gebruiker van het
dagverblijf vieren. Mariette is 97 lentes jong en kan nog goed mee met alle
activiteiten. Mariette zorgde voor een lekkernij bij de koffie en onze student
Matilda maakte een mooie verjaardagskaart.
Tijdens de activiteit met de muziekdoos kregen enkele gebruikers zin om nog
eens te dansen. Volgens hen doet de jeugd dit niet meer en was dit voor hen een
leuke manier om te ontspannen. Ik deel dan graag met jullie deze leuke foto.

We hadden het genoegen om enkele malen te gaan wandelen en te genieten van
de zon en de mooie gemeente Grimbergen.
Vanessa, Stefaan en Evy.

WZC HEILIG HART ALS LEUKE PLEK OM
TE WONEN EN TE WERKEN
In het najaar van 2021 is ons WZC ingestapt in het pilootproject Trialoog van de
Vlaamse Overheid. Men wil in woonzorgcentra nog meer inzetten op een betere
manier van communiceren met alle betrokken partijen: bewoners, familieleden en
medewerkers. Het is de uiteindelijke bedoeling om voor iedereen naar een nog betere
samenwerking te evolueren.
Wij willen in het Heilig Hart nadenken over hoe we van dit huis in de nabije en verre
toekomst nog meer een plaats kunnen maken waar bewoners, familie en medewerkers
graag zijn en tevreden zijn. We beseffen dat er naast datgene wat we nu al goed doen
er nog altijd verbetering mogelijk is.
Hiervoor gaan we in Trialoog. Dit betekent dat we bewoners, familie en medewerkers
de kans willen geven om mee na te denken over waar we nu al sterk in zijn en over
waaraan we nog kunnen werken zodat we samen verandering kunnen in gang zetten.

huisgevoel
espect voor mekaar
nbreng van de familie
andacht voor ieders wensen en noden
uisteren naar mekaar
verleg tussen bewoners, familie en medewerkers
plossingen zoeken
oesting in zorg
Vanaf mei gaan we met jullie, bewoners, in gesprek: Wat kunnen wij nog meer
betekenen voor jullie? Hoe kunnen wij van dit huis nog een betere thuis maken voor
u?
Op een later moment willen we ook de families en de medewerkers betrekken. Want
ook zij maken deel uit van onze werking. Familie die zich welkom voelt en
medewerkers die graag komen werken, dat komt het geluk van iedereen ten goede.
Hou dus de komende maanden
regelmatig op de hoogte van onze acties!

in de gaten. We brengen jullie

Focus op dementie
“We zijn in het jaar 1985, dus ik ben 50 jaar!”
Dit zou een uitspraak kunnen zijn van een persoon met
dementie. Dat is misschien wel schrikken, 1985… Sommige
mensen zouden zich bij het horen van deze uitspraak
geroepen kunnen voelen om de persoon met dementie te oriënteren
naar vandaag door te zeggen dat de tijd vliegt en we eigenlijk al in het
jaar 2022 zijn. Een goed idee of eerder niet?
Een persoon met dementie nadrukkelijk confronteren door aan te geven
dat wat hij zegt of denkt niet klopt, kan voor verdriet of boosheid zorgen.
Opletten dus want dat willen we niet. Niemand van ons wordt graag
gewezen op ‘foutjes’, ook mensen met dementie niet. Waar wij onze
vergissing en de eventuele correctie wel kunnen plaatsen, kan een
persoon met dementie dat vaak niet. Een persoon met dementie
corrigeren is dus niet nodig.
We mogen wel eens voorzichtig aangeven dat de tijd vliegt (als dit op
een rustige, niet confronterende manier kan) maar dan is het van groot
belang om te observeren hoe dit bij de persoon met dementie aankomt.
Verdriet, onrust en boosheid willen we vermijden. Bij een persoon met
een verder gevorderde dementie is corrigerend communiceren geen
goed idee.
Probeer de persoon met dementie niet te testen. Wanneer je merkt dat
iemand je echt niet meer herkent als je op bezoek komt, zeg dan niet:
“Je weet toch wie ik ben, komaan kijk eens goed!”, maar kom binnen en
zeg: “Hoi opa, jouw kleindochter Inge komt je weer eens bezoeken!” of
“Goedemorgen, ik ben Ilse en kom kijken of ik u deze ochtend kan
helpen”.
In onze belevingsgericht houding willen we aansluiten bij het gevoel en
de beleving om van daaruit een aangepaste zorg en begeleiding te
kunnen bieden.

Vrijdag 20 mei
vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
in de kapel:
Verkoop van kleding

De firma DIMODA Plus stelt haar
nieuwe collectie lente- en
zomerkleding voor.
Omwille van de werken in de keuken
is de cafetaria niet beschikbaar en
kunnen we geen modeshow
organiseren. We organiseren in de
kapel een echte kledingzaak!
Hartelijk welkom!

Nieuwe bewoners
DE KINDER Jan

LIERMOLEN

EPPEGEM

MUYLDERMANS
Petrus

LIERMOLEN

GRIMBERGEN

VAN DEN HAUTE
Raymonde

LIERMOLEN

WOLVERTEM

DEGRAEVE René

LIERMOLEN

GRIMBERGEN

SMEETS Mathijs

TOMMENMOLEN

BREE

BIJNENS Louisa

TOMMENMOLEN

BREE

Zijn van ons heengegaan
01/04/2022

VERBEKE Karel

GULDENDAL

04/04/2022

APPELS Cornelia

CHARLEROYHOEVE

06/04/2022

GOOSSENS Augustinus

CHARLEROYHOEVE

06/04/2022

RAMMELAERE Simonne

TOMMENMOLEN

16/04/2022

RAVYST Rosa

LIERMOLEN

Verjaardagen bewoners
BOUCHER Bernadette

Charleroyhoeve

03/05/1954

68

VANDERPUTTE Viviane

Guldendal

04/05/1939

83

COORENS Anny

Guldendal

07/05/1938

84

BIJNENS Louisa

Tommenmolen

08/05/1931

91

SCHOKAERT Godelieve

Veldkant

12/05/1944

78

BOXY Simone

Guldendal

13/05/1937

85

JANSSENS Maria

Prinsenbos

15/05/1930

92

VAN DEN BERGHEN Elisabeth

Rijkenhoek

16/05/1927

95

VAN HOYE Magda

Guldendal

22/05/1931

91

ROSEL Celestine

Charleroyhoeve

31/05/1937

85

Huwelijksverjaardagen
bewoners
Dhr. en Mw. PEETERS - RAUW
afdeling Guldendal

02/05/1957

65

Dhr. en Mw. OOGHE - GYSEL
afdeling Tommenmolen

03/05/1958

64

Dhr. en Mw. AERTS - VANHERCKE
afdeling Tommenmolen

11/05/1955

67

Verjaardagen personeel
DE LEERSNIJDER Jan

Liermolen

02/05/1961

61

DE VALCK Christina

Guldendal

12/05/1964

58

BLOMMAERT Jessica

Mobiele Ploeg

13/05/1987

35

DJO-KIPELA Sylvie

Schoonmaak

15/05/1983

39

LISSENS Mieke

Schoonmaak

21/05/1960

62

DE PAUW Annemieke

Prinsenbos

28/05/1966

56

ROBBERECHTS Anne-leen

Keuken

30/05/1964

58

Menu
ONTBIJT

MAANDAG
02 MEI 2022

DINSDAG
03 MEI 2022

WOENSDAG
04 MEI 2022

DONDERDAG
05 MEI 2022

Eitje

Speculoospasta
Chocomelk

Platte Kaas

Honing

VRIJDAG
06 MEI 2022

Spek

ZATERDAG
07 MEI 2022

Peperkoek

ZONDAG
08 MEI 2022

Koffiekoek
Choco / Rozijnen

MIDDAGMAAL

Chinesesoep
Boomstammetje
Spinazie
Aardappelen
Pudding
Brunoisesoep
Cordon Bleu
Rauwe Witloof
Aardappelen
Appelcake
Paprikasoep
Koninginnehapje
Sla & Tomaat
Frieten
Fruitcocktail
Venkelsoep
Gevulde Tomaat
Tomatensaus
Groentenrijst
Panna Cotta
Courgettensoep
Gegratineerd
Vispannetje
Bieslookpuree
Rijstpap
Preisoep
Hamburger
Asperges in witte saus
Peterselie
Aardappelen
Ijsje
Broccoliroomsoep
Ossetong
Madeirasaus
Tuinkers
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Zalmsalade
Koekje
Witte pens
Appelmoes
Fruit
Kip-Kap
Mosterd / Pickles
Flan
Perzik met Tonijn

Jonge Hollandse
Kaas
Koekje
Kippenwit
Pudding

Saint-Albray
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
09 MEI 2022

DINSDAG
10 MEI 2022

WOENSDAG
11 MEI 2022

DONDERDAG
12 MEI 2022

VRIJDAG
13 MEI 2022

ZATERDAG
14 MEI 2022

ZONDAG
15 MEI 2022

Chocoladereep

Confituur

Platte Kaas

Siroop

Smeerkaas

Speculoos

Suikerbrood

MIDDAGMAAL

Tomatensoep
Rundstoverij
Slaatje
Gebakken
Aardappelen
Chocolademousse
Champignonsoep
Boerenworst
Rode Kool met appel
Aardappelen
Vers Fruit
Preisoep
Kipkrokantje
Courgette Provençale
Aardappelpuree
Rijstpap
Currysoep met kip
Macaroni met broccoli
Ham & Kaassaus
Fruityoghurt
Bouillon met vermicelli
Gebakken visfilet
Duglérésaus
Aardappelpuree
Vers Fruit
Auberginesoep
Slavink
Erwtjes op z’n frans
Aardappelen
Ijsje
Vissoep
Ardeens gebraad
Schorseneren in room
Aardappelen

AVONDMAAL

Tonijnsalade
Koekje

Pastasalade
Roomdessert
Salami
Fruit
Goldworst
Koekje
Passendaele
Fruitkaasje
Boerenpaté
Hotelcake
Delice De
Bourgogne
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
16 MEI 2022

DINSDAG
17 MEI 2022

WOENSDAG
18 MEI 2022

DONDERDAG
19 MEI 2022

VRIJDAG
20 MEI 2022

ZATERDAG
21 MEI 2022

ZONDAG
22 MEI 2022

Choco

Confituur

Platte Kaas

Honing

Speculoospasta

Peperkoek

Rozijnenbrood

MIDDAGMAAL

Paprikasoep
Kalfsbrood
Krieken
Aardappelpuree
Mokapudding
Bloemkoolsoep
Kalkoenlapje
Snijboontjes
Aardappelen
Vers Fruit
Tomaten/Venkelsoep
Hongaarse Goulash
Groenterijst
Platte Kaas
Knolseldersoep
Kipfilet
Broccoli
Aardappelen
Speculaas mousse
Kervelsoep
Gepaneerde visfilet
Tartaarsaus
Rauwkost
Soubisepuree
Vers Fruit
Rapensoep
Gevogelteworst
Witte Kool
Bieslookaardappelen
Liegeoise
Aspergeroomsoep
Gebraad Portosaus
Prinsessenboontjes
Gebakken aardappelen
Gebak

AVONDMAAL

Ham & Preisalade
Koekje
Smoske
Flan
Hespenworst
Fruit
Aspergehespenrolletje
Koekje
Maredsous
Danio

Beenhesp
Hotelcake
Chaumes
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
23 MEI 2022

Chocoladereep

DINSDAG
24 MEI 2022

Confituur

WOENSDAG
25 MEI 2022

Platte Kaas

DONDERDAG
26 MEI 2022

Siroop

VRIJDAG
27 MEI 2022

Smeerkaas

ZATERDAG
28 MEI 2022

Speculoos

ZONDAG
29 MEI 2022

Croissant

MIDDAGMAAL

Wortel-pompoensoep
Kalkoen Cordon-Bleu
Gestoofde Spinazie
Aardappelen
Chocoladepudding
Slasoep
Spaghetti
Rundsbolognaise
Vers Fruit
Komkommersoep
Vol-au-vent met
Champignons
Aardappelpuree
Rijstpap
Meloen met Ham
Varkenshaasje
Wortelen en Erwten
Wedges
Gebakje
Groentesoep
Visfilet
Véloutésaus
Knolselderpuree
Vers Fruit
Maissoep
Rundsburger
Bearnaisesaus
Groen Boontjes
Aardappelen
Ijsje
Broccoliroomsoep
Kalkoengebraad
Gebakken Witloof
Aardappelgratin
Gebak

AVONDMAAL

Vleessalade
Koekje
Haring
Liegeoise dessert
Kip-Kap
Mosterd / pickles
Fruit
Américain Préparé
Koekje
Jonge Hollandse
kaas
Petit-Suisse
Parijse Worst
Hotelcake

Oude Brugge
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
30 MEI 2022

DINSDAG
31 MEI 2022

Choco

Confituur

MIDDAGMAAL

Aspergesoep
Witte/zwarte pens
Appelmoes
Gebakken
Aardappelen
Vanille Pudding
Preisoep
Kalkoenlapje
Currysaus
Groenterijst
Vers Fruit

AVONDMAAL

Krabsalade
Koekje

Salade Niçoise
Pudding

Denksport
Spreekwoorden: vul de ontbrekende woorden in.

1. Beter één ……. in de hand dan …….. in de lucht.
2. Iets met …….. en …….. uitleggen.
3. Ik ken haar van …….. noch …….. .
4. Het eten is zo lekker dat ze hun …….. en …….. aflikken.
5. De boot is met …….. en …….. vergaan.
6. Wie laatst …….. best …….. .
7. …….. geleerd is …….. gedaan.
8. Zo de …….. zongen, zo …….. de jongen.
9. Een …….. stoot zich geen twee keer tegen dezelfde …….. .
10. Wat kan hij toch …….. en ……. klagen.
11. Alle …….. leiden naar …….. .
12. Als de …….. is in de man, zit de wijsheid in de …….. .
13. Bitter in de …….. maakt het …….. gezond.
14. Zoals het …….. thuis tikt, …….. het nergens.
15. Waar het …….. van vol is, loopt de …….. van over.

Oplossing van vorige maand: seringen
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