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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
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
Vakantie

We stellen de directeur vrij van zijn
voorwoord omdat het vakantie is.

Pastoraal aanbod
Begin augustus tot 12 augustus kan je in de kapel terecht
voor een tentoonstelling over het leven van Jezus. Welkom!

Donderdag 4 augustus: Eucharistie viering :
om 10u30 in de kapel
Dinsdag 9 augustus: Gebedsdienst
om 10u30
Dinsdag 16 augustus: Gebedsdienst n.a.v. Maria Hemelvaart
om 10u30
Donderdag 25 augustus: Gebedsdienst
om 10u30
Donderdag 1 september: Eucharistie viering :
om 10u30 in de kapel
Dinsdag 6 september: Gebedsdienst
om 10u30
Iedereen van harte welkom! Jullie zorgpastor: Marleen

Thema van de maand
Ik wens jou van harte een groot warm
hart waar mensen in mogen schuilen.

Ik kan zoveel
eel van jou leren
Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie.
Jij weet, jij weet wat ik niet weet.
Jij zoekt, jij vindt wat ik niet vond.
Jij bent anders door je jaren.
Jij bewandelt wegen waar ik nooit was.
Jij luistert en hoort een nieuwe melodie.
Jij viel en stond zo mooi op.
Jij bent anders door jouw ervaring.
Jij kijk naar jou.
Ik beluister jou.
Ik bewonder jou.
Ik kan zoveel van jou leren.

VAKANTIE
Er is een tijd
die niet gebonden is aan tijd,
maar als een vrije vogel ons doet
vliegen in de schoonheid van het
leven.
Zorgeloos genietend van de mooiheid in mens en wereld.

De wereld wordt even onze thuis,
reizend op het ritme van ontdekking,
van nieuwe ontmoeting.

Vakantie is telkens weer
een loskomen uit wat geweest is,
een verwijlen in het ongebondene van het moment,
om dan met hernieuwde kracht
de dag van morgen te boetseren
tot een hemel op aarde voor allen.
(©cp)

VAKANTIE

Vakantie is ver van huis een thuis zijn voor mensen.

Vakantie
is een zonneke zijn
als wolken
dromen in duisternis hullen.

Vakantie
is een frisse bries zijn
in de hitte van de dag,
in het vuur van elke ontmoeting.

Vakantie is de schoonheid van de regendruppel bewonderen.

Vakantie is vrede vinden in jezelf en de stilte bewaren in een
biddend moment.

Vakantie
is niet zozeer een naaste zoeken,
maar je laten vinden als naaste.

Vakantie is breken en delen tot overvloed en blijheid van allen.

Vakantie
Is ‘zijn’ in het moment
en dankend bidden:
‘God,
wat is het leven mooi
en de mensen evenzo.
Dank je dat ik er mag zijn.
Amen’. (©cp)

Afscheid van een pastor
Lieve bewoners,
Wanneer deze huiskrant bij jullie binnenvalt,
starten mijn laatste geniet -weken als zorgpastor in het Woon- en
zorgcentrum Heilig hart!
Het is echt met pijn in het hart dat ik afscheid neem van jullie!
Want ik ben/was hier héél graag!
Het is natuurlijk ook een groot voorrecht om met zoveel mooie
herinneringen op pensioen te mogen gaan.
Die diepe verbonden vreugde heeft vooral met jullie te maken.
Telkens wanneer ik de laatste maanden door de gangen liep
en jullie wijze woorden met foto erbij las en herlas
schoten deze gedachten door mijn hoofd.
Deze parels die jullie deelden met velen,
zijn de grootste schatten die jullie mij konden meegeven bij mijn
vertrek!
Omdat ze recht uit jullie hart komen! Oprecht en echt!
Geloof, familie, verbinding, wederzijds respect, zelfontplooiing, mild
worden, vergeving, voor elkaar zorgen, genieten enz.
Boordevol wijze raad liggen ze nog steeds op het tafeltje in de kapel
opgestapeld als rode boeken om niets te vergeten.
Jullie maakten me duidelijk dat je voor familie tijd moet vrijmaken.
Want ze is heel bijzonder en onvervangbaar!
Dat is dan ook het plan voor het nieuwe hoofdstuk dat ik wil schrijven in
mijn levensboek!
Meer aandachtige tijd voor familie, kleinkinderen en vrienden in de tijd
die komt.

Maar in deze huiskrant wil ik jullie vooral dank zeggen!
Dank voor jullie mildheid van elke dag,
waarmee jullie mijn verstrooide-zijn zo vaak
weg lachten.
Dank voor zoveel wederzijds respect,
zoveel kaartjes die ik mocht ontvangen op
feestdagen en op mijn verjaardag!
De schouderklopjes en de complimentjes.
Vergeef me mijn snelle tred in de gangen en het tekort aan tijd om wat
langer te blijven.
Maar de nood is groot.
Ook mocht ik hier ook heel veel geloof ervaren.
Geloof dat bergen kan verzetten op Mariahuldes, tijdens
eucharistievieringen, gebedsdiensten, gemeenschappelijke
Ziekenzalvingen, feest- en hoogdagen, in bidprentjes, in Tertio’s en
boeken in jullie eigen getuigenissen, in gebed.
Dat was puur genieten voor mij.
In dit huis wordt gekozen voor totaal zorg en het samenwerken is
bijzonder kostbaar!
Met de zorgafdelingen, sociale dienst, secretariaat, directie, vrijwilligers,
technische diensten, ergo, animatie, activiteiten begeleiding, kine,
psychologen, en zorg coördinatoren, poetsdiensten, keuken, families en
de paters niet te vergeten en nog zoveel mensen achter de schermen.
Samen zorg dragen is een netwerk van verbindingen. Dank je wel voor
dat samenwerken,
waar ik een klein schakeltje mocht zijn in dat grote geheel om het
pastoraal aanbod te verzorgen.
Om verbindingen te maken met “Hem die er wil zijn” voor ieder van
ons…
Dat gevoel van verbondenheid met onze liefdevolle nabije God houdt mij
in beweging.

Ook naar de toekomst toe, zal ik steeds “op trot voor God zijn” ,altijd
onderweg.
Met heel veel schatten in mijn rugzakje mag ik nu vertrekken als een
dankbaar mens.
Met een grote waardering voor de bewoners en alle mensen in de zorg!
Want …..
Mensen zijn als boeken.
Elk met zijn eigen verhaal en lettertype,
elk met zijn drukfouten.

Mensen zijn als een encyclopedie of als een kladblok,
een thriller of een fotoalbum.

We kennen allen hetzelfde alfabet van hetzelfde leven
en schrijven dag na dag een blaadje vol.

Een heel levensverhaal
Een leven lang

1000 x DANK! Jullie zorgpastor Marleen Peeters

Boekenrubriek
Op ontdekking
Volgende informatieve boeken over ontdekkingsreizen
zijn momenteel beschikbaar in onze bibliotheek:
De ontdekking van het Oosten - Luc Cuyvers
Wie ontdekte de zeeroute naar het Verre Oosten? Het spannende verhaal van
dappere pioniers op zoek naar de oostelijke zeeroute naar India.
1415. Portugal verovert de Noord-Afrikaanse havenstad Ceuta. Wat
aanvankelijk niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis lijkt, groeit uit tot
een startpunt van iets veel groters: de ontdekking door Vasco da Gama en zijn
landgenoten van een rechtstreekse zeeroute tussen Europa en India.
In dit rijkelijk geïllustreerde boek lees je de meeslepende geschiedenis van de
Portugese pioniers die als westerlingen onbekende gebieden in Afrika en Azië
ontdekten. Dit is een zoektocht in vaak barre omstandigheden, aan boord van
kwetsbare zeilschepen, en van de ontmoeting met inheemse volkeren en tal van
nieuwe culturen.
Het logboek van de ontdekkingsreiziger - Huw Lewis-Jones & Kari Herbert
Een betoverend boek over de grote ontdekkingsreizen uit vorige eeuwen. Met
Amundsen, Cook, Livingstone en Scott, maar ook Jan Brandes, Abel Tasman en
Alexandrine Tinne. Ze verlieten hun huis en haard en na vele ontberingen
beschreven zij hun ontdekkingen in woord en beeld. In dit boek openen we hun
dagboeken en schetsboeken. Een boek over de kunst van het avontuur en het
ontdekken.
Atlas van de ontdekkingsreizen - Shona Grimbly
Geïllustreerde weergave van de ontdekkingsreizen van de mensheid, vanaf de
vroegste zeevaarders tot de hedendaagse verkenningsmissies van de planeten
van het zonnestelsel. De levendige tekst vertelt over het geloof en het
doorzettingsvermogen van de ontdekkingsreizigers, over de ontberingen die zij
leden en over hoe ze soms ternauwernood aan gevaren wisten te ontsnappen,
maar ook over de triomfen die zij op deze gedenkwaardige avonturenreizen
vierden.

Hondenwandeling
maandag
22 augustus!!!

De hondenwandeling gaat door op maandag 22 augustus 2022.
We hopen dat we hier op de inzet van onze vrijwilligers en
eventueel familieleden kunnen rekenen om de bewoners te
begeleiden die mee gaan wandelen. Al dan niet in hun rolstoel.
Er zullen naar schatting +/- 15 honden aanwezig zijn. We
verwachten verschillende grote en kleine hondenrassen.
We verzamelen om 14u op het grasveld voor de cafetaria. Om
14u15 starten we met de wandeling door het centrum van
Grimbergen naar het Prinsenbos en terug. Op het einde van
onze wandeling worden we in de afgesloten tuin van de
afdeling Liermolen verwacht waar dan ook andere bewoners de
honden kunnen komen begroeten, strelen, knuffelen, … . Om
16u gaan we dan nog met enkele honden de verschillende
afdelingen begroeten.
Wie nog vragen heeft of graag mee wil wandelen als
vrijwilliger mag contact opnemen met Dimitri (Kiné)
02/300 55 50 / kine@hhg.be of Annelies (Ergo) 02/300 55 49
ergo@hhg.be uiterlijk tegen 16/08/2022.
Op de volgende pagina enkele foto’s van de honden en hun
baasjes.

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.
Juli was een prachtige zomermaand, ideaal om samen met de bewoners de tuin
in te trekken. Hoewel de paadjes op sommige plaatsen overwoekerd waren door
de snel groeiende struiken was het toch weer genieten!
Tussen al dat groen geweld, zag ik hier en daar een hibiscus in volle bloei.
De tuinhibiscus (hibiscus syriacus) of altheastruik naar zijn oude benaming, is
familie van de Chinese roos, die als kamerplant gehouden wordt. De plant is
inheems in het grootste deel van Azië. Hibiscus syriacus is de enige soort uit
deze plantenfamilie die voldoende winterhard is om hier in de tuin geplant te
worden.
De hibiscus is een van de langst
bloeiende planten en toont
schitterende bloemen van juli tot in
het najaar. Het kleurenpalet van de
hibiscus varieert van violetblauw
tot rood en van lichtpaars tot
spierwit.
Verschillende delen van de
tuinhibiscus zijn eetbaar. De jonge
bladeren kunnen rauw en gekookt
worden gegeten. De bloemen zijn ook eetbaar en daardoor prachtig als kleurrijke
garnering of in de salade.
Bovendien heeft deze plant een gezonde werking. Thee van hibiscus verlaagt de
bloeddruk, maar ook een te hoog cholesterolgehalte kan verminderd worden
door gebruik te maken van de helende krachten van hibiscus.
Verder geeft de hibiscus verlichting bij maagkrampen en kriebelhoest.
Nog een voordeel van de tuinhibiscus: hij vraagt nauwelijks verzorging, je hebt
geen groene vingers nodig om te genieten van de bloemenpracht.

Gouwe Ouwe
Hallo iedereen!
Welkom bij alweer een nieuwe Gouwe Ouwe in onze huiskrant. Het liedje
waarover ik deze maand meer achtergrond heb gezocht, is een echte Vlaamse
Klassieker. Elk van jullie zal ooit wel eens in aanraking zijn gekomen met het
volgende vertederende liedje:
Twee Ogen Zo Blauw van Kees Pruis
Twee Ogen Zo Blauw is in 1929 geschreven door Cornelis “Kees” Pruis. De
Nederlander, die in 1889 geboren werd, was een cabaretier en volkszanger die in
het Interbellum (periode tussen de twee Wereldoorlogen) zeer bekend was. Zijn
eerste concert was in 1914 in de schouwburg van Haarlem.
Voor Pruis zijn carrière als zanger achterna ging, was hij groenteboer. Hij stond
bekend om zijn luchtige en grappige liedjes. Ook was Kees Pruis één van de
eerste Nederlandse zanger die vaak optredens via de radio gaf.
Pruis is na de Tweede Wereldoorlog nog even doorgegaan met het maken van
muziek. Dit deed hij samen met zijn intussen oudere zoon, Jan Pruis. Ze zongen
samen voor de soldaten die in die tijd naar Nederlands-Indië gelegerd waren.
Na de strijd tegen een zware ziekte, overleed Corelis Pruis op 68-jarige leeftijd
in Amsterdam.
Het liedje ‘Twee Ogen Zo Blauw’ is natuurlijk door een heleboel artiesten
(zowel Nederlandse als Vlaamse) ingezongen. Het was een immens populair
liedje dat nu vandaag door heel wat mensen gekend is. Denk maar eens aan
jouw persoonlijke herinneringen aan het lied. Misschien hoorde jij het wel van
je mama, papa, broer of zus…
Op de volgende pagina kan je de volledige liedjestekst terugvinden!

Kees Pruis in Amsterdam, 1925)

TWEE OGEN ZO BLAUW
Als de lente de bomen en struiken
Weer met geuren en kleuren bestrooit
Dan begint ook het hart te ontluiken
Want de liefde verandert toch nooit
Elke jongen kiest zich dan een meisje
En hij fluistert haar zachtjes in 't oor
Het sinds eeuwen geliefkoosde wijsje
En dat vindt in haar hartje gehoor
Twee ogen zo blauw
Zo innig en trouw
Al mijn geluk zijn die kijkers van jou
Twee ogen zo blauw
Heeft hij haar tot z'n vrouwtje gekozen
Blij het oog op de toekomst gericht
Gaat hun pad ook niet altijd op rozen
Iets toch maakt hun levensstrijd licht
Want bij vreugde en leed hen beschoren
Verschijnt dra wat voor immer hen bindt
Als de eersteling hen wordt geboren..
Moeder zingt bij de wieg van haar kind
Twee ogen zo blauw…
Als de grijsaard, vermoeid en versleten
Niets in 't leven van waarde meer acht
Als door allen verlaten, vergeten
Hij alleen op het einde maar wacht
Is hem toch de herinn'ring gebleven
Die hem koestert in 't eenzaamste uur
'T Is zijn laatste sprank warmte in 't leven
En hij neurt, bij het knappende vuur
Twee ogen zo blauw…

Het leven zoals het is …
in het dagcentrum
Voor velen zit het verlof er al op, voor anderen moet het nog beginnen. In het
dagverblijf hebben we zeker niet stilgezeten. We organiseerden een
fotozoektocht doorheen Grimbergen met de bekendste schilderijen. Het meisje
met de parel van Johannes Vermeer, De schreeuw van Edvard Munch en De
Mona Lisa geschilderd door Leonardo DA Vinci,
zijn maar enkele voorbeelden van wat we
onderweg tegen kwamen. Trouwens: wisten
jullie dat de Mona Lisa een hele tijd in de
slaapkamer van Napoleon Bonaparte heeft
gehangen? Hierna kreeg het een plek in het
Palais du Louvre. Allemaal leuke weetjes die we
deelden met onze gebruikers. Hiernaast zien
jullie een sfeerbeeld van Arlette die net de foto
van Whistler’s Mother heeft gevonden.
Zoals jullie weten is het weer de Tour De France
geweest. Om in thema te blijven baseerden we
onze activiteit hierop. Onze gebruikers kregen
het tourschema van dit jaar en we fietsten zo
fictief de tour. Magda wist de meeste ritzeges te
winnen en bekroonde zich met de gele trui.

Groeten Stefaan en Evy.

Focus op dementie
Mensen met dementie ondervinden vaak problemen met
taal. Voor mensen met dementie wordt het, naarmate het
dementieproces vordert, moeilijker om zich vlot en
duidelijk uit te drukken maar ook de gesproken taal
begrijpen wordt een opgave.
Wij, als omgeving, kunnen mensen met dementie ondersteunen in
de moeilijkheden die ze met taal ondervinden.
Op de website https://logopedievoorvolwassenen.nl/dementie.html
kan je onderstaande 12 adviezen kan terugvinden.

Een vrijwilligster van het WZC mailde ons net deze maand een link
naar een liedje van Johan Verminnen over woorden die verdwijnen:
https://www.johanverminnen.be/nl/al-je-woorden-gaan-op-reis

Nieuwe bewoners
ROSEL Celestine

CHARLEROYHOEVE

Uit Grimbergen

Zijn van ons heengegaan
05/07/2022

THOMAS Gilbert

GULDENDAL

11/07/2022

HEYMANS Rosa Louisa

CHARLEROYHOEVE

19/07/2022

MERTENS Nelly

PRINSENBOS

20/07/2022

VANDEGINSTE GhislDLnH

TOMMENMOLEN

Verjaardagen bewoners
MUYLDERMANS Pierre

Liermolen

02/08/1933

89

JACOBS Alice

Liermolen

03/08/1935

87

WYNS François

Tommenmolen

04/08/1949

73

DE PREZ Anna

Prinsenbos

10/08/1931

91

DE BREMME André

Liermolen

11/08/1924

98

MOENS José

Liermolen

12/08/1928

94

DE MALSCHE Eduard

Prinsenbos

14/08/1927

95

DEFOIRDT Lydie

Prinsenbos

15/08/1930

92

VANDEN BERGHE Clementine Charleroyhoeve

18/08/1934

88

DENECKER Mimi

Liermolen

21/08/1933

89

HEREMANS Georgette

Prinsenbos

27/08/1929

93

VANHAECKE Lisette

Liermolen

28/08/1932

90

VRYDAG Gustaaf

Veldkant

28/08/1932

90

LEYMAN Suzanne

Liermolen

30/08/1925

97

Huwelijksverjaardagen
bewoners
Dhr. en Mw. DESTRYCKER - DE GHOUY
afdeling Charleroyhoieve

02/08/1961

61

Dhr. en Mw. SPOLSPOEL - Robberechts
afdeling Tommenmolen

08/08/1970

52

Dhr. en Mw. Lemmens - ROMBAUT
afdeling Guldendal

17/08/1965

57

Dhr. en Mw. Hellinckx - POLFLIET
afdeling Charleroyhoeve

28/08/1956

66

Dhr. en Mw. Vandenrydt - VAN HEMELRIJCK
afdeling Guldendal

31/08/1954

68

Verjaardagen personeel
HARRE Turkan

Keuken

01/08/1993

29

AREVALO ACUNA Gaby

Schoonmaak

02/08/1969

53

VAN TOLHUYSEN Rudy

Technische dienst

04/08/1965

57

VANHOVE Kristel

Prinsenbos

05/08/1974

48

CLOET Niels

Kiné

10/08/1990

32

PAUWELS Taico

Prinsenbos

10/08/2002

20

VERHAEVERT Lieve

Guldendal

12/08/1970

52

HORNICK Anne

Nachtploeg

21/08/1958

64

WALGRAEF Corine

Guldendal

24/08/1969

53

Menu
ONTBIJT

MAANDAG
01 AUG 2022

Omelet

DINSDAG
02 AUG 2022

Speculaaspasta

WOENSDAG
03 AUG 2022

Platte kaas

DONDERDAG
04 AUG 2022

VRIJDAG
05 AUG 2022

ZATERDAG
06 AUG 2022

ZONDAG
07 AUG 2022

Confituur

Spek

Speculaas

Ronde suisse

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Kippensoep
Hamburger
Bloemkool in witte saus
Aardappelen
Pudding
Minestrone
Kip
Zoetzure saus
Groenterijst
IJsje
Courgettesoep
Mosselen
Frieten
Fruit
Brunoisesoep
Kalkoengebraad
Currysaus
Ananas/Perzik
Aardappelen
Sabayon
Wortelsoep
Pangasiusfilet Gratino
Witte wijnsaus
Broccolipuree
Rijstpap
Seldersoep
Gevulde paprika
Ratatouille
Pasta
IJsje
Paprikasoep
Varkenshaasje
Bearnaise saus
Boontjes
Kroketten
Gebak

Kip curry
Koekje
Perzik met tonijn
Fruit
Kip Kap
Mosterd/Pickles
Café Liegeoise
Maatjes met Ajuin
Fruit

Maredsous
Fruitkaasje
Goldworst
Hotelcake
Delice de
bourgogne
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
08 AUG 2022

DINSDAG
09 AUG 2022

WOENSDAG
10 AUG 2022

DONDERDAG
11 AUG 2022

VRIJDAG
12 AUG 2022

ZATERDAG
13 AUG 2022

ZONDAG
14 AUG 2022

MIDDAGMAAL

Courgettesoep
Eitje
Cordon bleu
Rauw witloof
Gebakken aardappelen
Pudding
Chinese soep
Honing
Koude schotel met
zalm
Aardappelsalade
IJsje
Wortelsoep
Koninginnehapje
Platte kaas
Frieten
Sla en tomaten
Fruit
Seldersoep
Speculaaspasta
Varkensgebraad
Broccoli in witte saus
Aardappelen
Tiramisu
Preisoep
Tongrolletjes met zalm
Spek
Brunoisesaus
Spinaziepuree
Rijstpap
Venkelsoep
Peperkoek
Vogelnestje
Tomatensaus
Tagliatelli
IJsje
Aspergeroomsoep
Chocoladebroodje Ossentong in Madeira
saus
Tuinkers
Kroketten
Gebak

AVONDMAAL

Noordzeesalade
Koekje
Tomaat mozarella
Fruit
Mortadella
Flan
Rolmops
Fruit
Jonge Hollandse
kaas
Danio
Parijse worst
Koekje
Wijnendaele
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
15 AUG 2022

DINSDAG
16 AUG 2022

WOENSDAG
17 AUG 2022

DONDERDAG
18 AUG 2022

VRIJDAG
19 AUG 2022

ZATERDAG
20 AUG 2022

ZONDAG
21 AUG 2022

Mini koffiekoek

Siroop

Platte kaas

Chocoladereep

Spek

Speculaas

Rozijnenbrood

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Garnaalcocktail
Orloffgebraad
Portosaus
Groentekrans
Pomme duchesse
Gebak
Rapensoep
Spaghetti bolognese
Kaas
Ijsje
Broccolisoep
Balletjes in
tomatensaus met
champignons
Frieten
Tuinkers
Fruit
Tomatensoep met
balletjes
Kipbrochette Hawaii
Currysaus/Ananas
Gebakken aardappelen
Flan
Wortelsoep
Heak delight Filet
Citroen/botersaus
Sla met tomaten
Peterselie
Aardappelen
Rijstpap
Vermicellisoep
Kippenreepjes
Zoetzure saus
Groenterijst
IJsje
Champignonroomsoep
Kalfsgebraad
Gestoofde
wortelen/erwten
Aardappelgratin
Taart

Krabsalade
Koekje
Smoske
Fruit
Kip Kap
Mosterd/Pickles
Pudding

Pastasalade
Fruit

Port Salut
Danio

Hespenworst
Koekje
Brie
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
22 AUG 2022

Eitje

DINSDAG
23 AUG 2022

Smeerkaas

WOENSDAG
24 AUG 2022

Platte kaas

DONDERDAG
25 AUG 2022

Confituur

VRIJDAG
26 AUG 2022

ZATERDAG
27 AUG 2022

ZONDAG
28 AUG 2022

Spek

Peperkoek

Amandelcroissant

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Seldersoep
Cordon bleu
Rauw witloof
Gebakken aardappelen
Pudding
Paprikasoep
Gevulde paprika
Ratatouille
Pasta
Ijsje
Broccolisoep
Steak Tartaar
Frietjes
Fruit
Knolseldersoep
Kip Tikka Massala
Witte rijst
Appelcake
Chinese soep met
vermicelli
Fish Stick
Tartaarsaus
Wortelpuree
Rijstpap
Groentesoep
Slavink
Broccoli in witte saus
Aardappelen
IJsje
Tomatensoep met
balletjes
Kalfsblanket
Rapen/Wortel
Kroketten
Gebak

Eiersalade
Koekje
Aspergerolletje
Fruit
Hespenworst
Flan
Zalmslaatje
Koekje
Leerdammer
Petite suisse

Kalkoenfilet
Koekje
Camembert
Druiven

ONTBIJT

MAANDAG
29 AUG 2022

DINSDAG
30 AUG 2022

WOENSDAG
31 AUG 2022

Eitje

Confituur

Platte kaas

DONDERDAG
01 SEPT 2022

Choco

VRIJDAG
02 SEPT 2022

Spek

ZATERDAG
03 SEPT 2022

ZONDAG
04 SEPT 2022

Peperkoek

Chocoladebroodje

MIDDAGMAAL

AVONDMAAL

Kippensoep
Kalfsworst
Prei in witte saus
Aardappelen
Pudding
Vermicelli soep
Gevulde tomaat
Knolselderpuree
Tomatensaus
IJsje
Preisoep
Kippenbil
Blackwellsaus
Sla en tomaten
Frieten
Fruit
Venkelsoep
Koude schotel met
kippenhaasje
Aardappelsalade
Chocolademousse
Tomatensoep
Gebakken vis
Hollandaise saus
Gestoofde wortelen
Peterselie
Aardappelen
Rijstpap
Slasoep
Spaghetti bolognese
Kaas
Ijsje
Aspergeroomsoep
Tajine van vlees op
zuiderse wijze
Kroketten
Gebak

Americain
Augurk/Ajuintjes
Koekje
Pastasalade van het
huis
Fruit
Cervela met mosterd
en pickles
Flan
Perzik met tonijn
Fruit
Maredsous
Danio

Kippenwit
Cake
Brie
Druiven

Denksport
Zoek 12 meisjesnamen.
Dit doe je door achtereenvolgens een lettergreep uit elke kolom te kiezen.
Elke lettergreep mag slechts één keer gebruikt worden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

An

ti

na

Ger

sa

que

Su

mon

lien

Mar

ba

ne

E

ri

lie

Mo

han

se

Ro

ni

ne

E

zan

ra

Jo

ne

ne

Bar

mai

na

Si

ve

leen

Ma

li

ne

……………………………………
…………………………………...
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

7. …………………………………..
8. …………………………………..
9. …………………………………..
10. ………………………………...
11. …………………………………
12. …………………………………

Oplossingen vorige opgave: 1. 42 - 2. 54 - 3. 79 - 4. 72 - 5. 48 - 6. 9 - 7. 61 - 8. 11 - 9. 7
- 10. 9 - 11. 45 - 12. 13 - 13. 0 - 14. 6 - 15. 14 - 16. 52 - 17. 100 - 18. 6 - 19. 5 - 20. 9
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