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Rubriekverantwoordelijken
 

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: Stefaan De Win
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
Wandelen met honden en fietsen met een rolstoel

Op maandag 22 augustus 2022 organiseerden wij onze eerste hondenwandeling. 
In totaal brachten 19 medewerkers en familieleden hun honden mee om samen 
met onze bewoners een wandeling door Grimbergen te maken. Het was genieten 
voor iedereen, zowel voor de honden, hun baasjes maar vooral voor onze 
bewoners.

Een half uur voor de start van de wandeling zorgden we voor verbroedering 
tussen alle honden en hun baasjes op het grasterrein naast de fietsenstalling. Dat 
was nodig om in te schatten of de wandeling zonder incidenten zou verlopen.  
Al snel was duidelijk dat alle honden hun baasjes gehoorzaamden ongeacht de 
verscheidenheid in leeftijd, geslacht, ras of grootte tussen alle honden. 

Intussen verzamelden onze vrijwilligers die elke maandag met een groep 
bewoners gaan wandelen samen met extra vrijwilligers, familieleden en 
personeelsleden aan de inkom.



 

We vertrokken met 65 personen voor een wandeling van een 1 uur naar het 
Prinsenbos van Grimbergen en terug. Tania van de afdeling Liermolen nam de 
leiding omdat zij zelf een hond begeleidde en samen met haar hond de 
omgeving goed kent.

 
 
 

 

Het was die dag snikheet en al snel bleek dat ook de 
jongere honden halfweg de wandeling dorstig werden. 
Gelukkig hadden  hun baasjes voorzorgen genomen. 

Na de wandeling speelden de honden in de tuinen van Liermolen en Guldendal 
en konden onze bewoners hun vriendschap voor dieren tonen.

 

We eindigen met enkele sfeerbeelden.

 
 
 
 



 

Van 22 augustus tot en met 4 september 2022 huren wij een elektrische 
rolstoelfiets. Met deze rolstoelactie willen wij 2 doelen bereiken. 

Ten eerste is het aangename manier voor de bewoner om buiten te komen en een 
tochtje door de straten van Grimbergen te maken samen met een van onze 
medewerkers.

Ten tweede bieden wij op die manier onze medewerkers de gelegenheid om 
tijdens hun werkuren ook een meer ontspannende taak te vervullen. Zo genieten 
onze medewerkers van afwisseling tussen de drukke zorgtaken die ze dagelijks 
moeten opnemen.  

De eerste ervaringen van onze bewoners en onze 
collega’s waren zeer positief. We zagen lachende 
bewoners en collega’s. Sommigen zelfs zeer 
ontroerd dat dit mogelijk is. Het is een mooi 
initiatief waarvan we hier enkele sfeerbeelden 
geven. Wie geïnteresseerd is, kan zijn naam opgeven 
aan Dimitri van de dienst kiné. We vertrekken steeds 
in de centrale inkom voor een fietstocht van een half                     

uur. 

 
 
 
Veel leesplezier in dit 
septembernummer

Kris Vandeneede, 
directeur.



 

Thema van de maand
Ik wens je van harte dat je wijsheid 
voor ons een wegwijzer 
zou zijn, die we 
tegenkomen op alle 
hoeken van ons leven. 
 
Septemberwijsheden 
 
Wie lang jong is, is kort oud! 
 

Wie lief heeft, wordt niet oud! 
 

Zorg ervoor dat je iets te doen hebt, waar je je 
hart kan in leggen. 
Dat is het geheim om jong te blijven in de 
ouderdom! 
 

Je bent nooit te oud voor een glimlach! 
Op je 85ste kan je geluksgevoel even groot zijn als 
op je 18de! Je hebt al heel wat watertjes door 
zwommen en laat je niet zo snel meer van je stuk 
brengen. 
 



 

 
De troost van ouder worden is her-inneren. 

Niets moet nog…veel mag! 
 

 
 

Je mag genieten van de kleine dingen van het 
leven. Hoe zalig is dat! 

 
Eenzaamheid hoeft niet! 
Je bent de beste vriend van jezelf geworden! 

 
Ik wil niet opscheppen, 

maar ik pas nog altijd in de sokken van 10 jaar 
geleden. 

 
Een rijk leven is een groot pak kostbare 
momenten. 
 
  



 

Vieringen september

Donderdag 1 september Eucharistieviering
10u30

Dinsdag 6 september Gebedsdienst
10u30

Dinsdag 13 september Gebedsdienst
10u30

Donderdag 22 september Gebedsdienst
10u30



 

Oog & Hart Benedicte Lemmelijn…

Tederheid
De vraag op welke wijze we God ontmoeten in het 
dagelijkse leven is een vraag van alle tijden. 
Je kan er grote theorieën en diepzinnige filosofieën rond 
spinnen. Een idee, al bijna zo oud als mensenheugenis, 
maar misschien ook daarom net zo juist, is dat we God 
ontmoeten in het schone, het ware en het goede. 
Wat die begrippen precies inhouden, kan dan uiteraard 
weer onderwerp van discussie worden. 

Je kan beginnen 
doorbomen over de 
abstracte inhoud van 
die ideeën of het 
veeleer zoeken in de 
concrete uitingen 
ervan. 

Niettemin, het is een grondidee die ik koester en die ik 
geregeld herken. 
Immers, voorbij die grote filosofische of theologische 
discussies is de werkelijkheid vaak onze beste 
leermeester.
Ze haalt ons denken simpelweg in.
 



 

Kapster Martine 
is met verlof van 

27 augustus
tot en met

07 september.



 

De rolstoelfiets, een woordje 
van onze kiné afdeling…

Wij hebben de kans gekregen om een 
rolstoelfiets uit te lenen gedurende 2 weken. 
Een rolstoelfiets is een aangepaste fiets met 
een rolstoel voorop. De rolstoelgebruiker zit 
voorop in zijn of haar rolstoel en de andere 
persoon fietst en stuurt. Zowel de bestuurder 
als de passagier hebben een goed zicht op de 
weg en de omgeving.

Deze fiets heeft tal van voordelen voor onze bewoners:

Er moet geen transfer gedaan worden. De bewoner moet niet overstappen. 
De rolstoel kan vaak eenvoudig door één persoon op de kantelbare 
oprijplaat worden gereden. Elke soort rolstoel past op deze plaat.
Elke bewoner kan ervan genieten ongeacht of hij rolstoel gebonden is of 
niet
Het is gemakkelijk hanteerbaar en er kan gefietst worden met minimale 
inspanning dankzij de elektrische ondersteuning op de fiets
De bewoner kan eindelijk terug genieten van de natuur en de omgeving
Het is veilig voor de bewoner dankzij de veiligheidsgordels (3 voor de 
rolstoel en 1 voor de bewoner)
Dit geeft ons de mogelijkheid met onze bewoner een gesprek te voeren in 
een ander kader

Onze eerste ervaring is heel positief. Aan de hand van een schema kunnen de 
personeelsleden zich inschrijven en kunnen we oplijsten welke bewoners al 
hebben mogen genieten van deze fietstocht. De bewoners staan zeer positief 
tegenover hun ritje en willen dit snel weer opnieuw ervaren. We krijgen ook 
veel leuke reacties van zowel bewoners, familieleden als buurtbewoners over dit 
project.  We kregen ook meermaals de vraag of we deze fietst misschien wel 
kunnen houden.  Wij hopen dat dit zeker geen eenmalig initiatief is omdat de 
bewoners hiermee de mogelijkheid krijgen om terug naar buiten te gaan.



 

Boekenrubriek
Lucinda Riley

Volgende romans van deze schrijfster kan U uitlenen in onze bibliotheek: 

De zeven zussen: 
Na de plotselinge dood van hun vader komen zeven zussen bij elkaar in hun 

ouderlijk huis. Ze werden als baby geadopteerd en krijgen elk een brief.
Een zevendelige serie over liefde en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.

Deel 1: het verhaal van de oudste zus
Maia’s verleden brengt haar naar Rio De Janeiro. Daar probeert ze haar 
achtergrond te ontrafelen. Het voert haar tachtig jaar terug in de tijd, naar de 
bouw van het bekende Christus-beeld én de roerige jaren twintig in Parijs.

Deel 2 : het verhaal van de tweede zus: Storm
Na een traumatische ervaring op zee besluit Ally haar zeilcarrière de rug toe te 
keren en haar vaders aanwijzing te volgen. Het brengt haar naar Noorwegen, 
naar een verleden waarin muziek een hoofdrol speelt. 

Deel 3 : het verhaal van de derde zus: Schaduw
Star staat op een keerpunt in haar leven. In Londen gaat er een wereld voor haar 
open wanneer ze het bestaan ontdekt van Flora MacNichol, een onafhankelijke 
vrouw die honderd jaar geleden leefde in het afgelegen Lake district.

Deel 4: het verhaal van de vierde zus: Parel
CeCe verlaat Londen met als enige aanwijzing een zwart-witfoto en de naam 
van een vrouw die honderd jaar eerder in Australië leefde. Via de prachtige 
stranden van het Thaise Krabi reist CeCe naar de ruwe vlaktes van Australië.

Deel 5: het verhaal van de vijfde zus: Maan
Tiggy trekt naar Schotland naar het landgoed van de intrigerende Charlie 
Kinnaird. De oude gitano Chilly stuurt haar echter naar het Spaanse Granada om 
er het spoor van de zigeunergemeenschap van Sacromonto te volgen.

Deel 6: het verhaal van de zesde zus: Zon
Electra is mooi, schatrijk en wereldberoemd. Doch als kwetsbare vrouw geraakt 
ze aan de drank en de drugs. Een brief stuurt haar weg van het chaotische 
Manhattan en leidt haar naar de prachtige uitgestrekt vlaktes van Kenia.

Deel 7: de zevende zus
De zes zussen volgen een spoor naar de onvindbare zevende zus.



 

Woensdag 28 september 
om 14.00 uur 

in de cafetaria 

Modeshow  
 

 

De firma DIMODA Plus stelt haar 
nieuwe collectie herfst- en 

winterkleding voor. 

 

Na de modeshow is er vrijblijvend 
gelegenheid tot aankopen in de kapel. 

Van harte welkom! 



 

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.

“Wie een vijgenboom met zorg omringt, zal zijn vruchten eten” (Spreuken 27)
Een citaat uit de bijbel dat hier helemaal op zijn plaats is.
Vorige maand konden de bewoners van Guldendal immers proeven van de 
heerlijke vijgen die we zomaar van de boom konden plukken.

Door de klimaatopwarming en warme zomers doen zuiderse bomen het hier in 
Vlaanderen bijzonder goed. Waarvan getuige een mooie vijgenboom op het 
terras van de afdeling Guldendal.

Zonder snoeien, kan een vijgenboom makkelijk 4 meter hoog worden met een 
kroon van ruim 5 meter diameter.

De bladeren van de vijgenboom zijn zeer decoratief, en worden ongeveer 20 cm 
lang en 15 cm breed. De boom verliest zijn blad in het najaar. De bladstelen zijn 
geel van kleur.

Vijgen zijn goed voor de gezondheid.

Vijgen hebben heel veel 
voedingsstoffen en amper 
calorieën. Ze zijn rijk aan 
vitaminen, mineralen, 
voedingsvezels en 
antioxidanten. Ze zorgen voor 
een betere spijsvertering, een 
gezonde darmflora en een 
vlotte darmtransit.

Ze bevatten een grote hoeveelheid kalium. Kalium zorgt er voor dat de 
bloedsuikerspiegel minder snel schommelt. Daarom is deze vrucht ook gezond 
voor wie diabetes heeft.

Ook binnen het cholesterolverlagend dieet wordt de vijg, rijk aan vezels, 
aangeraden.



 

(La Esterella, 1991)

Gouwe Ouwe
Dag iedereen!

In deze Gouwe Ouwe gaan we voor de eerste keer een liedje onder de loep
nemen dat is ingezongen door een zangeres, namelijk:

Alle moeders – La Esterella

La Esterella, geboren als Ester Mathilde Lambrechts in 1919 te Antwerpen, was 
een zangeres die vooral bekend stond voor haar zware stem (ze was een contra-
alt). Ze was de eerste echt Vlaamse zangeres die internationaal doorbrak en 
succes had.

Voor haar muziekcarrière werkte Ester als naaister. Ze zong toen soms op 
feestjes en werd op één van die avonden opgemerkt door niemand minder dan 
Jacques Kluger. Ze weigerde om in zijn orkest te zingen, omdat ze hiervoor 
geen toestemming kreeg van haar ouders. 

In 1940 deed ze regelmatig mee aan zangwedstrijden en werd toen ontdekt door 
haar latere echtgenoot en manager Charly Schleimovitz. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog trad ze noodgedwongen op in Duitsland, maar na de oorlog brak 
ze door in Europa en trad ze van 1948 tot 1954 gedurende zes maanden per jaar 
op in schouwburgen van Britse badplaatsen. In 1948 was ze de allereerste 
Vlaamse zangeres op televisie, dankzij een optreden in de studio van BBC.

In 1953 kreeg ze een platencontract bij Philips Records en begon ze ook in het 
Nederlands te zingen. In dat jaar brengt ze “Oh Lieve Vrouwe Toren” uit. 

Haar carrière kende een abrupte stop toen haar echtgenoot ziek werd en ze 
besloot om bijna geen optredens meer te doen. In 1962 stopte ze helemaal met 
zingen.

Ze had nog een 2e carrière van 1982 tot 1988 waar ze vooral volksliedjes zong. 

  



 

Alle moeders – La Esterella
Mooi zijn ze allen, de moeders der wereld
Dag in, dag uit, wakend over hun kind.
Zij zijn het evenbeeld van een madonna
Die zonder voorkeur ons allen bemint.
Teer is de liefde van al onze moeders
Maar zij staat sterk tegen dreigende macht.
Zo innig goed zijn zij, al onze moeders
Dat zij zich opoff'ren zonder een klacht.

Het leven eist zijn prijs, de kind'ren worden wijs,
De moeders worden grijs,
Maar wat ook verdwijnt, hun schoonheid die blijft.
Mooi zijn ze allen, de moeders der wereld
De grootste schatten van goedheid en trouw.
En op die vrouwen, op al onze moeders,
Daar heeft de mensheid haar hoop op gebouwd.

Het leven eist zijn prijs, de kind'ren worden wijs,
De moeders worden grijs
Maar wat ook verdwijnt, hun schoonheid die blijft.
Mooi zijn ze allen, de moeders der wereld,
Maar boven allen, de mooiste ben jij,
Jij die mij 't best van jezelf hebt gegeven,
Mijn grootste geluk ben jij, moedertje mijn.



 

Het leven zoals het is …
in het dagcentrum

We organiseerden voor de eerste keer een croque 
evenement. De medewerkers van het dagverblijf maakten de 

croque’s zelf klaar en deze werden ter plaatsen gebakken. 
Het was zeer warm en dan smaakt een luchtig gerecht beter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als de temperaturen het toelieten gingen we vaak naar 
buiten. Zo gingen we op ontdekking in de tuin en speelden 

we een blikken gooi spel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs deze weg willen wij Marleen de pastor bedanken voor 
de leuke samenwerking.  

Veel plezier met het nieuwe hoofdstuk in je leven.  

 

Groeten Stefaan en Evy.



 

Focus op dementie

Koffiemoment

Ter gelegenheid van de WERELDDAG DEMENTIE
organiseren we op de afdelingen Liermolen, Guldendal en 
Prinsenbos een koffiemoment voor de bewoners en hun 
familieleden.

Als je er graag bij bent, schrijf dan zeker je naam op de 
inschrijflijst die je kan vinden op het prikbord naast de 
verpleegpost.

We zetten om 14u koffie en taart klaar. Bij mooi weer 
ontvangen we iedereen graag op de afdeling maar bij
regenweer zal het koffiemoment plaatsvinden in de 
cafetaria.

Prinsenbos: dinsdag 20 september

Liermolen: woensdag 21 september

Guldendal: donderdag 22 september

Hopelijk tot dan!



 

Nieuwe bewoners
PAIROUX Marie Charleroyhoeve Afkomstig uit Vilvoorde

Zijn van ons heengegaan

04/08/2022 COSTENOBLE Andrée LIERMOLEN

07/08/2022 VANROMPAEY Germaine PRINSENBOS

16/08/2022 ROELANTS Pieter TOMMENMOLEN

17/08/2022 VANAVERBEKE Robert PRINSENBOS

23/08/2022 DE GHOUY Monique CHARLEROYHOEVE



 

Verjaardagen bewoners

DE GENDT Bertha Tommenmolen 03/09/1931 91

D’HONDT Simona Prinsenbos 04/09/1934 88

VAN CAPPELLEN Marie-Jeanne Charleroyhoeve 07/09/1932 90

JACOBS Jos Liermolen 10/09/1935 87

VIEREN Godelieve Guldendal 12/09/1937 85

PIREYN Nicole Guldendal 15/09/1942 80

VAN GINDERACHTER Joanna Charleroyhoeve 15/09/1936 86

BERTOUILLE Alfred Tommenmolen 16/09/1933 89

JANSSENS Denise Veldkant 19/09/1941 81

VAN HUMBEECK Jos Charleroyhoeve 20/09/1941 81

VAN SEGHBROECK Angèle Liermolen 21/09/1932 90

LEYDER Maria Veldkant 21/09/1943 79

VERHASSELT Ghislaine Guldendal 24/09/1936 86

ROELANTS Jean Charleroyhoeve 25/09/1927 95

WILLAERTS Colette Tommenmolen 27/09/1932 90

VAN DER ZWALMEN JOS Tommenmolen 28/09/1931 92

CASTELEIN Anna Veldkant 28/09/1935 87

WALRAVENS Claude Veldkant 29/09/1946 76



 

Huwelijksverjaardagen 

bewoners

Dhr. en Mw. ROBYNS - SIEBENS 02/09/1953 68
afdeling Liermolen

Dhr. en Mw. De Smedt - DE GROEF 08/09/1962 60
afdeling Liermolen



 

Verjaardagen personeel

BUFFEL Freya TOMMENMOLEN 02/09/1974 48

DE VIS Sonja ADMINISTRATIE 03/09/1965 57

TEN BRINK Amber ERGO 05/09/1976 46

ALAHYANE Habiba PRINSENBOS 06/09/1970 52

CLAES Hilde KEUKEN 10/09/1969 53

VAN STEENWINCKEL ADMINISTRATIE 22/09/1962 60
Linda

DANEELS Myriam ADMINISTRATIE 23/09/1960 62

VANDEN EYNDE Debora ERGO 28/09/1988 34

RAEMAEKERS David TOMMENMOLEN 28/09/1998 24



 

Menu
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
05 SEPT 2022

Omelet
Bloemkoolsoep

Hamburger
Spinazie in room

Aardappelen
Pudding

Kip Curry

Koekje

DINSDAG
06 SEPT 2022

Siroop
Courgettesoep
Kipbrochette

Currysaus/Ananas
Groenterijst

IJsje

Salade Niçoise

Fruit

WOENSDAG
07 SEPT 2022

Platte kaas
Wortelsoep

Koude schotel
Tomaat garnaal

Frieten
Fruit

Smeerpaté

Café Liegeoise

DONDERDAG
08 SEPT 2022

Smeerkaas
Minestrone

Varkensgebraad
Broccoli

Gebakken aardappelen
Panna Cotta

Haring

Fruit

VRIJDAG
09 SEPT 2022

Spek
Knolseldersoep

Vis op meditteraanse 
wijze
Puree

Rijstpap

Leerdammer

Petit gervais

ZATERDAG
10 SEPT 2022

Speculaas
Broccoliroomsoep

Gepaneerd kalkoenlapje
Milanese saus

Pasta
IJsje

Mortadella

Koekje

ZONDAG
11 SEPT 2022

Croissant
Tomatensoep
Kalfsblanket

Wortel/Rapen
Kroketten
Tuinkers

Gebak

Chaumes

Druiven



 

ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
12 SEPT 2022

Eitje
Bouillonsoep met 
brunoise groenten

Chipolata
Andijvie in witte saus

Aardappelen
Pudding

Vleessalade

Koekje

DINSDAG
13 SEPT 2022

Confituur
Ajuinsoep

Gemalen kaas
Kip Massala
Witte rijst

IJsje

Perzik met tonijn

Fruit

WOENSDAG
14 SEPT 2022

Platte kaas
Juliennesoep

Koninginnehapje
Slaatje met tomaten

Frieten
Fruitsalade

Salami

Flan

DONDERDAG
15 SEPT 2022

Choco
Kippensoep
Cordon bleu
Rauw witloof

Gebakken aardappelen
Sabayon

Toast Hawaï

Fruit

VRIJDAG
16 SEPT 2022

Spek
Preisoep

Zalm Gratino
Bearnaise

Spinaziepuree
Rijstpap

Brugse kaas

Fruitkaasje

ZATERDAG
17 SEPT 2022

Peperkoek
Groentesoep
Vogelnestje

Tomatensaus
Pasta
IJsje

Parijse worst

Cake

ZONDAG
18 SEPT 2022

Suikerbrood
Aspergeroomsoep
Varkenswangetjes
Warme peertjes

Kroketten
Taart

Camembert

Druiven



 

ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
19 SEPT 2022

Eitje
Venkelsoep
Kalfsworst

Bloemkool in witte 
saus

Peterselie
Aardappelen

Pudding

Americain
Augurk/Ajuintjes

Koekje

DINSDAG
20 SEPT 2022

Speculaaspasta
Minestronesoep

Kipfilet
Ratatouille

Pasta
Ijsje

Feta slaatje

Fruit

WOENSDAG
21 SEPT 2022

Platte kaas
Bloemkoolsoep

Stoofvlees
Veldsla/Witloof

Frieten
Fruit

Vleesbrood

Roomdessert

DONDERDAG
22 SEPT 2022

Chocolade
Vermicellisoep

Spaghetti bolognese
Kaas

Griesmeelpudding

Pastasalade van 
het huis

Fruit

VRIJDAG
23 SEPT 2022

Spek
Brunoisesoep
Gegratineerd 
vispannetje

Puree
Rijstpap

Port Salut

Petit suisse

ZATERDAG
24 SEPT 2022

Speculaas
Seldersoep

Kalkoengebraad
Currysaus

Ananas/Perzik
Groenterijst

IJsje

Smeerpaté

Cake

ZONDAG
25 SEPT 2022

Torsade
Tomatensoep met 

balletjes
Kalfsgebraad

Erwten en wortelen
Kroketten

Gebak

Brie

Druiven



 

ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
26 SEPT 2022

Omelet
Paprikasoep
Kalfsworst

Spinazie in room
Aardappelen

Pudding

Krabsalade

Koekje

DINSDAG
27 SEPT 2022

Honing
Broccolisoep

Slavink
Rode kool met 

appeltjes
Aardappelen

Crème Mango

Macaroni met 
kaassaus en hesp

Fruit

WOENSDAG
28 SEPT 2022

Platte kaas
Tomatensoep

Mosselen
Frieten

Fruitcocktail

Kalkoenfilet

Flan

DONDERDAG
29 SEPT 2022

Confituur
Erwtensoep/korstjes

Vleesbrood
Broccoli in witte saus

Aardappelen
Tiramisu

Smoske

Fruit

VRIJDAG
30 SEPT 2022

Spek
Kippensoep
Fish Stick

Tartaarsaus
Andijviestoemp

Rijstpap

Jonge Hollandse 
kaas

Danio

ZATERDAG
01 OKT 2022

Peperkoek
Chinese soep met 

vermicelli
Kippenreepjes
Zoetzure saus
Groenterijst

IJsje

Americain
Augurk/Ajuintjes

Koekje

ZONDAG
02 OKT 2022

Amandel-
croissant

Aspergeroomsoep
Varkenshaasje

Portosaus
Boontjes

Aardappelgratin
Gebak

Wijnendaele

Fruit





 

Denksport
Bij elke som in onderstaande tabel past een woord of een woorddeel. 

+ 13 5 22 38 34 

7 sep er la maand ber 

12 de don het ter en 

25 steeds tem het in al 

31 is wordt klaar ker vroeg 

Zet bij elk cijfer ( de optelsom van twee cijfers in bovenstaande tabel) in 
onderstaande kolom het overeenkomend woorddeel.  

63 * 25 * 45 * 20 30 41 * 44 * 34 * 38 

               

 

* 29 50 * 53 * 46 * 36 * 47 * 59 * * 

               

 

65 12 * 17 69 *          

               
 

Het antwoord kan U nu aflezen:  
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Oplossingen vorige opgave: Suzanne – Johanna – Barbara – Simonne – Marina – Monique –
Anneleen – Evelien – Germaine – Elise – Rosalie - Martine
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