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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
BEWONERSWIJSHEDEN OVER FIJN en PIJN
Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden,
Het thema van het feest van het Heilig Hart 2022 jaar was en blijft
“luisteren naar onze bewoners en naar hun wijze woorden”. Het thema sluit
aan bij onze zorgvisie om met aandacht en interesse naar alle noden van
onze bewoners te luisteren. Alles begint met LUISTEREN! Onze
ergotherapeuten en activiteitenbegeleiders gingen rond bij al onze bewoners
en sprokkelden tal van wijze levenslessen. Ze tikten al die wijsheden uit,
plakten ze in een mooie omlijsting met een bewonersfoto en hingen
tenslotte alle teksten en foto’s op in tentoonstellingskaders in de gangen van
het woonzorgcentrum. Zo kan iedereen genieten van elkaars wijsheden.
Een van die wijsheden is dat het leven bestaat uit fijne ervaringen en uit
pijnlijke ervaringen. Anders gezegd zou je alle levenservaringen op een lijn
kunnen uitzetten met aan de ene kant FIJNE ervaringen en aan de andere
kant NIET FIJNE ervaringen of PIJN-ervaringen.

FIJN

PIJN

Evenwicht is er dan wanneer er even veel fijne ervaringen als pijnlijke
ervaringen zijn. Of, wanneer fijne ervaringen de pijnlijke in betekenis
overtreffen.
Zelf las ik alle wijsheden en het viel mij op dat ze, op enkele na, allemaal
gaan over fijne ervaringen. Ze zijn volgens mij tot 3 grote levenswijsheden
samen te vatten namelijk: optimisme, vergeving en doorzettingsvermogen.
1. Optimisme
Welke ook onze verplichtingen zijn tegenover jongere generaties: we
moeten ze overtuigen dat ze gelukkig kunnen zijn ondanks verliezen en
ondanks de onzekerheden die het leven met zich meebrengt.
Dat optimisme is het grootste geschenk dat we van de ene naar de andere
generatie kunnen overgedragen. Maar, hoe doe je dit dan?
En hier citeer ik graag 2 bewonerswijsheden die uithangen:
“alles komt goed” - “draag je eigen angsten niet over op anderen”
Anders gezegd: geef elkaar moed, en zorg voor optimisme!
Met deze wijsheid kunnen we een bijdrage leveren om jongere generaties
positieve gedachten over zichzelf en over hun toekomst te laten
ontwikkelen.

2. Vergeving en betrokkenheid
Niemand is perfect! We kunnen elkaars onvolkomenheden herkennen en
die ook vergeven in plaats van elkaar daar op af te rekenen. Want het
zijn juist onze onvolmaaktheid en onze onzekerheden die ons menselijk
maken. Nog belangrijker is die onvolkomenheden ook bij onszelf te zien.
We mogen ons dus niet vastklampen aan een paradijselijke wereld waar
alles en iedereen perfect zou zijn.
Wanneer bij het ouder worden onze krachten afnemen en onze
onvolmaaktheid toeneemt, hebben onze oudere mensen vooral behoefte
aan aandacht en vriendelijkheid. En hier citeer ik terug 2 wijsheden:
“SAMEN-familie en vriendschapen sluiten”
“Bezoek meer uw grootouder in plaats van op uw GSM te lezen”.
Anders gezegd: smeed banden met elkaar en wees vergevingsgezind.
3. Doorzettingsvermogen:
De pijnlijke ervaringen van het leven gebeuren vaak eensklaps of zeer
snel. Maar omgekeerd duurt al wat geluk voortbrengt in het leven lang en
vereist het veel tijd en geduld: bv. kinderen opvoeden, bv. nieuwe
vaardigheden aanleren, bv. van gedrag veranderen.
Ook hier citeer ik graag een wijsheid van een van onze bewoners:
“het is in uw jeugd dat je jouw oude dag moet voorbereiden”.
Anders gezegd: geduld en standvastigheid zijn 2 deugden die we de
jongere generaties moeten voorspiegelen.
Het thema luisteren roept ons op om de bewoner altijd centraal te stellen.
Luisteren is zoals een
kaartspel waar iedere speler
om beurt evenveel kansen
om aan bod te komen,
krijgt. Waar wisselende
allianties gesloten worden,
waar
elkaars
troeven
beurtelings alleen of samen
worden uitgespeeld.
Luisteren naar elkaars
wijsheden is een middel tot
geluk van iedereen.
Geniet van elkaars wijsheden en gebruik ze tot uw eigen geluk.
Veel leesplezier en een fijne vakantie gewenst aan iedereen.
Kris Vandeneede, directeur.

Pastoraal aanbod in juli
Donderdag 7 juli :

Eucharistieviering om 10.30u

Dinsdag 12 juli :

Gebedsdienst om 10.30u

Dinsdag 19 juli :

Gebedsdienst om 10.30u

Donderdag 28 juli :

Gebedsdienst om 10.30u

Donderdag 4 augustus:

Eucharistieviering om 10.30u

Iedereen van harte welkom !

Jullie zorgpastor

Thema van de maand
Ik wens je van harte dat je jouw verborgen
schatten van wijsheid en ervaring
met ons deelt!
26 juli Werelddag voor
grootouders en
senioren
Initiatiefnemer:

Paus Franciscus

Doel:

Aandacht voor de stem van
deze generatie!

Zij zijn belangrijke doorgevers van de spirituele en
menselijke rijkdom aan de jongere generatie.
Boodschappers van woorden die altijd binnen
handbereik zijn.
Ontmoetingen van grootouders met kinderen en
kleinkinderen zijn van levensbelang!
Ze zijn wegwijzers voor hen in een bijzondere
complexe wereld!
Sporen van goedheid!

Eén boom kan een bos starten, één vogel kan de lente
aankondigen,
Eén glimlach kan een vriendschap sluiten, één hand kan
een ziel verheffen,
Eén ster kan een schip op zee leiden, één woord kan het
doel vangen,
Eén zonnestraal kan een kamer oplichten, één kaars kan
de duisternis overwinnen,
Eén lach kan de somberheid breken, één hoop kan onze
spirits optillen,
Eén aanraking kan je bekommernis tonen,
Eén stem kan iedereen wakker maken,
Eén leven kan het verschil maken.
Wees die éne.

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen, je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen en je moet altijd bereikbaar wezen
en dat kan dus niet gewoon met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen?
Nee, niet naar de balie lopen!
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is geen cultuur,
nee, je geld komt uit de muur. Als je maar de code kent, anders krijg je nóg
geen cent. Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak, alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg: blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer.
Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt be vind je alle informatie, wie behoedt je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet goed doet, dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.
Gedicht ingezonden door Pater Bart Krijnen

Boekenrubriek
Historische romans
Volgende historische romans, allen in grootletterdruk,
zijn momenteel beschikbaar in onze bibliotheek:
De stilte van de nachtegalen - Lian Hearn
In het oude Japan, in een duister tijdperk van honger, strijd en bloedige clanoorlogen, wordt een afgelegen dorp uitgemoord. Een jongen met bijzondere
gaven weet te ontkomen, geholpen door een zwerver. Deze zwaardvechter blijkt
een krijgsheer te zijn. Hij doopt de jongen Takeo en adopteert hem.
De jonge Takeo raakt al snel betrokken bij de intriges van zijn clan. Hij merkt
dat zijn heer grote plannen heeft en dat zijn redding geen toeval was.
De thuiskomst - Anna Enquist
Voorjaar 1775. Elizabeth wacht op de terugkomst van haar man, een beroemde
zeevaarder en ontdekkingsreiziger.
Een meeslepende roman waarin verlichting en domheid, exotische avonturen en
huiselijke beslommeringen, roem en verlies, opperst geluk en intens verdriet
elkaar aanvullen en uitsluiten, bestrijden en afwisselen. Dit alles vanuit het
honkvaste perspectief van een vrouw die er een leven lang grotendeels alleen
voor stond.
Het wandtapijt - Kylie Fitzpatrick
Madeleine is half Engels, half Frans, aantrekkelijk en kwetsbaar en doceert
middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit in Normandië. Nadat haar
moeder plotseling overlijdt, wordt Madeleine na de begrafenis ontboden bij twee
excentrieke oude tantes. Madeleine ontvangt een familie-erfstuk, een zeer oud
boekwerkje met volgeschreven pagina’s.
Liefde in slavernij - John H de Bye
Deze roman speelt zich af in Suriname tijdens de slavernij, een tijd die niet allen
voor de negerslaven ruw en wreed, maar ook voor vele blanken nauwelijks uit te
houden was, een feit dat velen over het hoofd zagen.
Met hoop in mijn hart - Pieter Terpstra
Warner ontvangt als zoon van een vrijboer geld van de Maatschappij van
Weldadigheid om te gaan studeren. Maar niet iedereen stelt het op prijs dat hij
uiteindelijk organist en dirigent wordt in een naburig dorp. Wanneer zijn ouders
wegens tegenvallende oogst een zware tijd doormaken, is het Warner die gaat
onderhandelen tot uitstel van betaling van pacht.

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.

Een plant die elk jaar weelderig groeit van juni tot augustus is de puntwederik
of de lysimachia punctata in het Latijn. Je komt hem tegen op verschillende
plaatsen in de tuin. Ik heb hem gefotografeerd op het wandelpad van de afdeling
Liermolen.
De puntwederik staat bekend als een
woekerende vaste plant. Dit komt omdat hij
onder de grond veel worteluitlopers vormt.
Hij houdt van vochtige plekken en bloeit ook
goed in de schaduw. Hij wordt gebruikt in de
siertuin en is ook verwilderd te vinden.
De plant wordt ingedeeld bij de
sleutelbloemfamilie.
Hij wordt 40 tot 100 cm hoog.
Zijn naam lysimachia komt van Lysmachos.
Dit is een geneeskundige uit de oudheid, die
de eigenschappen van deze plant zou ontdekt
hebben en gepubliceerd.

Puntwederik werd als kruid gebruikt om vee rustig te houden. Hij houdt
namelijk stekende insecten en vliegen op afstand.
Na de middeleeuwen werd de plant toegepast als middel tegen koorts en
scheurbuik
Uit de plant zijn ook verschillende kleuren verfstof te halen. Uit de wortelstok is
een mooie kleur bruin te extraheren en de bladeren en de stengels geven een gele
kleur.

Weerspreuken juli
Als juli u niet ligt te heten, dan zal gans augustus u zweten.
De eerste juli kil en wak, brengt veel koren in de zak.

Is juli heet en droog, dan houdt de winter kwaad betoog.
Prijkt juli in hete gloed,
dan zijn in het najaar de vruchten goed

Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen
Brengt juli hete gloed, dan is september goed

Gouwe Ouwe
Hallo iedereen!
In deze editie van Gouwe Ouwe heb ik voor jullie weer de achtergrond en
liedjestekst van een onvergetelijke klassieker gezocht, namelijk:
De Lichtjes Van De Schelde – Bobbejaan Schoepen
Het lied “De Lichtjes van de Schelde” werd in 1952 geschreven door Bobbejaan
Schoepen. De tekst was afkomstig van een Nederlandse vriend en
tekstschrijver, maar Bobbejaan schreef de melodie die we allemaal vandaag
nog kunnen meezingen.
Modest Hyppoliet Joanna Schoepen (Boom,1925 - Turnhout,2010), beter
bekend onder zijn artiestennaam Bobbejaan Schoepen, was een Vlaamse
zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter.
De carrière van Bobbejaan startte in 1943 toen hij een eerste optreden gaf in
de Ancienne Belgique in Brussel. Hij zong aanvankelijk niet in het Nederlands,
totdat zijn manager (Jacques Kluger) hem overhaalde om in 1948 een single op
te nemen in het Nederlands. “De Jodelende Fluiter” werd meteen een
klassieker.
In de jaren ’50 trad Bobbejaan vooral op in het buitenland. Zijn internationale
carrière reikte tot in de Verenigde Staten, waar hij meerdere concerten en
optredens gaf. Hij kwam met zijn vrouw vaak terug en had in de VS veel
vrienden.
Begin de jaren ’60 kocht Bobbejaan een grondgebied van 30 hectare. Hier zou
hij Bobbejaanland oprichten, het pretpark waar hij vaak optrad samen met
andere bekende Vlaamse en internationale muzikanten.
Hij had in zijn latere jaren vele gezondheidskwalen die hem parten speelden.
Hij is uiteindelijk in 2010 gestorven aan een hartstilstand. Hij liet zijn vrouw, 5
kinderen en een onvergetelijk repertoire aan muziek achter.

Bobbejaan Schoepen, met zijn
iconische comboy-hoed

DE LICHTJES VAN DE SCHELDE
De tijd zit erop, en we varen weer thuis
het duurt nog maar enkele weken
een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis
Dan zullen welkander weer spreken
Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf
kijk 's avonds maar goed in de krant
dan weet je precies waar ik ben en ik blijf
voordat ik weer terugkom in't land
Zie ik de lichtjes van de Schelde
dan gaat men hart wat sneller slaan
ik weet dat jij op mij zult wachten
en dat je aan de kaai zult staan
zie ik de lichtjes van de Schelde
is't alsof ik in je ogen kijk
die zoveel liefs vertellen dan ben ik
als een prins zo rijk
Je weet wel men schat dat ik veel van je hou
dan hoef ik je niet te verklaren
een zeeman is dol op z’n kroos en z’n vrouw
maar toch wil hij altijd weer varen
Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor
En krijg ik voorgoed averij
Denk dan aan de kind'ren en sla je er door
Maar spreek ze dan dikwijls van mij
Zie ik de lichtjes van de Schelde..

Het leven zoals het is …
in het dagcentrum
Ter gelegenheid van het feest van
het Heilig Hart werd er op elke
afdeling een barbecue
georganiseerd.
Ook in het dagcentrum werden de
bezoeker in de watten gelegd.

Een dikke pluim voor onze
keukenmedewerkers om voor ons
deze lekkere maaltijd te bereiden!

Wist je dat …
… er een groepje
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 of laten bezorgen bij het onthaal.
Corona zorgde voor een onderbreking van de
maandelijkse samenkomsten van de knoopjesdag. Op
dit moment herstelt een vrijwilligster af en toe, op
vraag, thuis kledij voor bewoners. Mochten we merken
dat er weer meer vraag is dan plannen we zo snel
mogelijk weer een samenkomst van de knoopjesdag in
het WZC!

Focus op dementie
Mensen met dementie zijn regelmatig gedesoriënteerd. Zo is
er desoriëntatie in ruimte, tijd of personen. Ze raken soms de
weg kwijt, weten niet altijd meer welke dag het is of herkennen
de kleinkinderen niet. Cognitieve problemen zorgen er op een
bepaald moment voor dat een persoon met dementie zichzelf ook niet
altijd meer herkent. In de badkamer of in de lift vraagt iemand zich af wie
die persoon in de spiegel is. Ben ik dat? Hoe kan ik nu plots ‘zo oud’
geworden zijn. Voor mensen met dementie wordt de tijd een vaag
begrip. Het lijkt alsof voor hen de tijd is blijven stilstaan. In de spiegel
zien ze iemand die niet past bij hun gevoel: ze zien een oudere persoon
terwijl ze zelf straks de kinderen willen ophalen bij school en denken dat
ze op het werk verwacht worden. Hoe kan dat nu toch?!
Wij, als omgeving, moeten niet corrigeren of aanpassen en mensen naar
2022 brengen. Laat ons meegaan in gevoel en verwondering. Dichtbij
blijven en flexibel meegaan.

SPIEGEL
Als ik in de spiegel kijk,
kom ik iemand tegen
die ik op de een of andere manier
ken.
Wij bewegen,
als vanzelf en bijna tegelijk.
Wij praten,
wuiven,
zeggen elkaar dingen:
een mening, groeten.
Eender wat.
Ik ken haar,
van
ergens.
Johan Van Oers (2006)

Nieuwe bewoners
CLOET Amand
GRYSOLLE Nicole
BENNETT Donald
EVEN Lisette

Charleroyhoeve
Charleroyhoeve
Prinsenbos
Guldendal

Uit Vilvoorde
Uit Vilvoorde
Uit Vilvoorde
Uit Grimbergen

Zijn van ons heengegaan
12/06/2022

TELEN Helena

Prinsenbos

13/06/2022

GARCET Marie-Jeanne

Prinsenbos

Verjaardagen bewoners
DE DECKER Josée

Prinsenbos

05/07/1938

84

VERREZEN Maria

Tommenmolen

06/07/1931

91

ROTTIERS Edith

Prinsenbos

06/07/1936

86

VANBLAERE Agnes

Liermolen

07/07/1945

77

QUATANNENS Diederik

Charleroyhoeve

07/07/1923

99

VAN WEYMBERGH Rita

Prinsenbos

09/07/1954

68

VANNIEUWENBORGH Odette

Prinsenbos

10/07/1930

92

MENSALT Louisa

Guldendal

11/07/1929

93

VAN RIET Françine

Rijkenhoek

11/07/1932

90

PISSOORT Marie

Charleroyhoeve

12/07/1932

90

HENDRICKX Nicole

Guldendal

14/07/1938

84

VANDERMEULEN Nina

Charleroyhoeve

14/07/1931

91

HAESAERTS Hector

Guldendal

14/07/1930

93

HEYMANS Mariette

Tommenmolen

16/07/1922

100

DE RAEDEMAEKER Joanna

Prinsenbos

17/07/1930

92

VAN HEMELRIJCK Marie-Jeanne

Liermolen

17/07/1931

91

ROBIJNS Marie-Jeanne

Charleroyhoeve

19/07/1946

76

DELCOURT Andréas

Charleroyhoeve

21/07/1939

83

VELTENS Guy

Guldendal

23/07/1934

88

VALCKE Ida

Tommenmolen

24/07/1935

87

CARRON Annie

Veldkant

24/07/1939

83

JACOBS Chris

Guldendal

25/07/1941

81

VANROMPAEY Germaine

Prinsenbos

26/07/1942

80

ROMBAUT Lieve

Guldendal

27/07/1939

83

Huwelijksverjaardagen
bewoners
Dhr. en Mw. VAN HUMBEECK - Van Hemelrijck
afdeling Charleroyhoeve

11/07/1963

59

Dhr en Mw VAN CAMPENHOUT - VANDEN BERGHE 17/07/1956

66

afdeling Charleroyhoeve
Dhr. en Mw. PETIT-JEAN - HELLINCKX
afdeling Tommenmolen

17/07/1952

70

Dhr. en Mw. SMEETS - BIJNENS
afdeling Tommenmolen

22/07/1961

61

Dhr. en Mw. Maton - JACOBS
afdeling Guldendal

24/07/1965

57

Dhr. en Mw. Van Paesschen - VAN LINT
afdeling Prinsenbos

27/07/1957

65

Verjaardagen personeel
MOEYERSONS Christine

Charleroyhoeve

01 juli

59

VAN DER VLOET Christel

Nacht

02 juli

54

VAN DELSEN Rebecca

Prinsenbos

04 juli

37

VERBEYST Kimberly

Prinsenbos

05 juli

25

BAH NENE Oudou

Liermolen

11 juli

50

VANHEULE Isabelle

Nacht

13 juli

52

VAN HEMELRIJCK Eva

Nacht

14 juli

37

DE KEYSER Karolien

Schoonmaak

17 juli

36

VAN ROY An

Charleroyhoeve

18 juli

47

LAUWERS Christel

Nacht

20 juli

52

SUSTRONCK Hilde

Nacht

20 juli

62

CORNAND Nancy

Mobiel Ploeg

22 juli

53

CLYSTERS Chris

Zorgcoördinator

24 juli

61

DE SMEDT Kimberley

Prinsenbos

24 juli

28

KARAKET Pornthip

Liermolen

25 juli

34

HANAN Koubia

Nacht

29 juli

40

VANSTRAELEN Bart

Preventieadviseur

31 juli

52
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Knolselderpuree
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Tomatensaus
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Hongaarse goulash
Veldsla
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Rijst
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Appelmoes
Gebakken aardappelen
Ijsje
Brocollisoep
Varkensgebraad
Blackwellsaus
Boterboontjes
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Krabsalade
Koekje

Perzik met tonijn
Fruit

Salami
Flan

Rolmops
Fruit

Oud Brugge
Petit Gervais

Vleesbrood
Cake
Chaumes
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
18 JULI 2022

DINSDAG
19 JULI 2022

WOENSDAG
20 JULI 2022

DONDERDAG
21 JULI 2022

VRIJDAG
22 JULI 2022

ZATERDAG
23 JULI 2022

ZONDAG
24 JULI 2022

Omelet

Confituur
Chocomelk

Mini koffiekoek

Mini koffiekoek

Spek

Speculoos

Torsade
chocolade

MIDDAGMAAL

Bouillonsoep
Hamburger
Prei in witte saus
Aardappelen
Pudding
Bloemkoolsoep
Brochette Hawai
Currysaus
Ananas
Groentenrijst
Ijsje
Knolseldersoep
Steak
Champignonsaus
Sla en tomaten
Frieten
Fruit
Kaaskroket
Varkenswangetjes
Warme peertjes
Kroketten
Eclair
Tomatensoep
Victoriabaars
Brunoisesaus
Peterselie
Aardappelen
Rijstpap
Paprikasoep
Spaghetti bolognese
Kaas
Ijsje
Juliennesoep
Varkensgebraad
Mosterdsaus
Gegrilde tomaat
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Vleessalade
Koekje
Tomaat mozzarella
Fruit

Kalkoenham
Cafe Liegeoise

Kaasschoteltje met
rozijnenbrood
Druiven
Passendaele
Petit Suisse

Beenhesp
Koekje
Camembert
Hotelcake

ONTBIJT

MAANDAG
25 JULI 2022

DINSDAG
26 JULI 2022

WOENSDAG
27 JULI 2022

DONDERDAG
28 JULI 2022

VRIJDAG
29 JULI 2022

ZATERDAG
30 JULI 2022

ZONDAG
31 JULI 2022

Eitje

Siroop
Chocomelk

Platte kaas

Confituur

Spek

Peperkoek

Chocoladebrood

MIDDAGMAAL

Preisoep
Cordon blue
Erwten en wortel
Aardappelen
Pudding
Bloemkoolsoep
Gevulde tomaat
Tomatensaus
Peterselie puree
Ijsje
Seldersoep
Steppengras met saus
van de chef
Fruit
Juliennesoep
Kippenbil
Rauwe witloof
Gebakken aardappelen
Panna cotta
Chinese soep met
vermicelli
Vis op meditteraanse
wijze
Puree
Rijstpap
Aspergesoep
Kalkoenschnitzel
Milanese saus
Champignons/ wortel
Pasta
Ijsje
Tomatenroomsoep
Lamsnavarin
Tuinkers
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Tonijnsalade
Koekje
Pastasalade van het
huis
Fruit
Smeerpate
Roomdessert
Smoske
Fruit
Jonge Hollandse
kaas
Petit Suisse
Kalkoenworst
Koekje

Rambol met noten
Druiven

Denksport
Zoek per rij één waarde die verschilt van de andere waarden, en omcirkel deze.
1.

17+17=

68:2=

99-65=

6x7=

2.

156:3=

13x4=

27+27=

68-16=

3.

72:8=

84-75=

3x3=

57+22=

4.

9x8=

72:3=

48-24=

15+9=

5.

89-35=

12x4=

19+35=

108:2=

6.

6x3=

81:9=

7+11=

35-17=

7.

54:54=

27+34=

1x1=

87-86=

8.

44:4=

7x9=

21+42=

99-36=

9.

13x3=

56:8=

86-47=

18+21=

10.

100-19=

9x9=

36:4=

22+59=

11.

162:3=

79-34=

25+29=

9x6=

12.

144:12=

4x3=

3+9=

25-12=

13.

8-0=

8x0=

64:8=

80-72=

14.

9x7=

54:9=

91-28=

49+14=

15.

39-25=

75:5=

5x3=

9+6=

16.

6x8=

96:2=

97-45=

19+29=

17.

81:3=

18+9=

10x10=

38-11=

18.

18+54=

99-27=

8x9=

24:4=

19.

55:11=

3x23=

80-11=

45+24=

20.

99-22=

72:9=

18+59=

11x7=

Oplossingen vorige opgave: 1 petunia 2 madeliefje 3 hyacint 4 sneeuwklokje 5 tulp 6 gladiool
7 lelie 8 gerbera 9 sleutelbloem 10 narcis 11 viooltje 12 anemoon 13 roos 14 anjer 15
orchidee 16 sering 17 freesia 18 iris 19 lavendel 20 zonnebloem
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