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(secretariaat)

Ook opmerkingen, reacties of suggesties kunnen aan haar gesignaleerd worden.



Voorwoord 

Novemberfeesten.

Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden,

De dagdagelijkse gang van zaken lijkt stilaan terug te mogen keren want het 
aantal coronabesmettingen duikt terug onder de drempel van 2000 
besmettingen per dag. Net zoals het vreemd was om met allerlei 
coronabeperkingen te leren leven, is het nu vreemd om de normale stroom 
van activiteiten en taken zoals we die vroeger deden opnieuw op te starten.  

Traditiegetrouw beginnen wij op woensdag 2 november op Allerzielen met 
een herdenkingsviering in de kapel voor onze dierbare overledenen. Onze 
nieuwe pastor Veerle maakt er haar eerste 
optreden en is vanaf dan in vast 
dienstverband. Onze dienst ergotherapie 
maakt momenteel enkele fotokaders met de 
overleden bewoners die ons tussen 
Allerzielen 2021 en Allerzielen 2022 
ontvielen. Die fotokaders zullen vanaf 
volgende week voor het altaar in de kapel 
worden opgesteld.  Intussen is ons woonzorgcentrum overal versierd met 
chrysanten. Iedereen is welkom om er een bezoekje te brengen en de 
overleden medebewoners te herdenken.

We zijn hoopvol dat de aangekondigde feesten van het najaar kunnen 
doorgaan. We beginnen deze maand met de jaarlijkse kaas- en wijnavonden.

Voor iedere bewonersgroep is er feestavond gepland in de cafetaria in 
aanwezigheid van jullie familieleden. We houden ook een dankviering in de 
cafetaria op dinsdag 15 november 2022. Hou er rekening mee dat we af en 
toe de zaal van de cafetaria zullen moeten verluchten en dat het op 
bepaalde momenten wat frisser zal aanvoelen. Breng  dus een sjaal mee of 
draag warme kledij. Een van de belangrijkste lessen uit de coronapandemie 
is immers het belang van gezonde binnenlucht.  



De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze week een wetsontwerp 
gestemd dat een ventilatieplan invoert voor alle publiek toegankelijke 
plaatsen. Dat moet de kwaliteit van de binnenlucht ten goede komen.  

Er komen dus nieuwe verplichtingen op 
ons af met streefnormen die de 
hoeveelheid verse lucht bepalen die we 
per persoon moeten aanvoeren.
hou de metertjes die de CO2 meten 
goed in het oog want zodra die het 
getal 800 (concentratiemaat voor slechte lucht) aangeven, moeten we 
verluchten. De plaatsing van kipvensters in de leefzalen zal hopelijk een 
deel van de oplossing zijn. 

Minder leuk nieuws dat we jullie onlangs gaven, is de stijging van de dagprijs 
voor de tweede maal dit jaar. Dit is pijnlijk voor iedereen maar we kunnen 
niet anders. De levensduurte en de inflatie zijn dit jaar uitzonderlijk snel 
gestegen. We hebben te maken met een Vlaamse overheid die al jaren een 
financieringsmechanisme hanteert dat onze loonkosten niet dekt. Om dit op 
te lossen, geeft diezelfde Vlaamse overheid ons de mogelijkheid om 
tweemaal per jaar de dagprijs te indexeren. En ja, die prijsverhoging is erg 
voelbaar bij jullie, onze klanten. 

Intussen doen we al het mogelijke om onze andere vaste kosten onder 
controle te houden. Zelf beloven we jullie dat we alles in het werk stellen 
om de kwaliteit van zorgen op hetzelfde peil te houden als vandaag. Wel 
zeggen we er helaas bij dat alle overheden niet ophouden om ons jaarlijks te 
bestoken met nieuwe verplichtingen waar zij nooit financiering maar wel 
controles en inspecties tegenover zetten. Zo verwachten wij binnenkort de 
eerste ventilatiecontroles net zoals we in volle coronaperiode hygiëne 
inspecties kregen.

Ik zou een opsomming kunnen geven van de impact van al die maatregelen 
op onze financiën maar daar is de huiskrant niet het juiste kanaal voor.

Ik ben wel bereid om een en ander in detail toe te lichten en hierover met 
geïnteresseerden in dialoog te gaan.

Ik wens iedereen deze maand een fijn familiefeest.

Kris Vandeneede, directeur. 



Thema van de maand

Ik wens jou van harte de kracht van de 
liefde, ze werkt op goede en kwade 
dagen. 
Foto  

Weemoed is een foto 
van voor twintig jaar. 
Familie, nog samen, 
nog gezond. 
Is toen. Met een lijst 
van nu er rond. 
Het nu houdt het verleden bij elkaar. 

En omgekeerd. Want nu is maar even. 
Is opschrikken en vragen: waar waren we 
gebleven? 
Bij jou. In die dagen. 

Alles is ver. En de liefste dingen nog verder. 
Maar door het verleden wordt het bij elkaar 
gehouden, als schapen door een herder. 



Bezinning

Heiligen 

Heiligen lijken schaars te worden. 

't Is ook moeilijk ze te herkennen. 

Hier en daar wordt er eens ééntje herkend, 

meestal na zijn of haar dood. 

Net als bij kunstenaars. 

Helden zijn gemakkelijker te herkennen. 

We lezen in de krant 

hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt. 

Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes 

Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op Cd’s . 

Om van oorlogshelden maar te zwijgen. 

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben: 

Ten eerste zien ze hun eigen fouten. 

Dat is mooi, ze hebben dus fouten. 

Daar kunnen u en ik wat moed uit putten. 



Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties, 

maar ze nemen het leven aan als een gift van God. 

Dat lijkt gemakkelijker dan het is. 

Moet u eens proberen. 

't Geeft in elk geval grote rust. 

En ten slotte weten ze te dienen. 

Dat laatste is wellicht het moeilijkste, 

ook al hebben we daar de mond van vol. 

Echt dienen. 

Niet 'het ene plezier is het andere waard'. 

Belangeloos. 

Er stond nog iets bij op het eind. 

Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade. 

Dat laatste is wellicht hun diepste geheim. 

naar Eduard Pijlman 



Om niet te vergeten 
Woensdag 02 november 2022 10u30 Eucharistieviering 
voor Allerheiligen

Dinsdag 08 november 2022 10u30 Gebedsdienst 

Dinsdag 15 november 2022 10u30 Eucharistieviering 
week derde leeftijd in de cafetaria

Donderdag 24 november 2022 10u30 Gebedsdienst 1ste

adventszondag 

Intenties:  

Er kunnen misintenties aangevraagd worden voor de misvieringen.

Deze kosten 10 €.

Aanvragen kunnen gedaan worden bij het onthaal.

De gebedsdiensten gaan door in de kapel.
Iedereen is van harte welkom!



 

 

 
 

 

Betreft: verhoging van de dagprijs van ons woonzorgcentrum 
vanaf 1 december 2022.

De Raad van Bestuur en de directie van onze vzw hebben, na overleg met de overheid, beslist 
om de dagprijs te verhogen vanaf 1 december 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 1 december 2022 als volgt veranderen:

Type kamer/plaats Huidige 
dagprijs

per persoon

Verhogings-
percentage

Nieuwe dagprijs
per persoon

Toepassings-
datum

Eénpersoonskamer 

(vast en kort verblijf)
€ 70,92 4,19% € 73,89 1/12/2022

Tweepersoonskamer 
gewoon € 64,01 4,19% € 66,69 1/12/2022

Tweepersoonskamer 
echtpaar € 53,78 4,19% € 56,03 1/12/2022

Centrum Dagverblijf € 32,77 4,19% € 34,14 1/12/2022

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.

Vriendelijke groeten,

Kris Vandeneede
Directeur

1/12/2022



Boekenrubriek 

strips
Meerdere strips van verschillende reeksen hebben wij   

momenteel beschikbaar in onze bibliotheek: 

Lucky Luck
Fauche & Léturghie

F.C. De Kampioenen
Hec Leemans

De Kiekeboes
Merho 

De buurtpolitie
Nix

De Rode Ridder
Willy Vandersteen

De blauwbloezen
Raoul Cauvin

Jommeke
Jef Nys

Kuifje 
Hergé

Suske en Wiske
Willy Vandersteen

En nog meerdere minder bekende reeksen.



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 herfst is in al haar glorie aan de gang, met prachtige herfstkleuren in de tuin 
en ook de geur van vochtige grond en bladeren.

Bij mijn wandeling door de tuin vielen me de gele appeltjes op, die ik her en der 
op struiken zag. Het zijn de vruchten van de Japanse sierkwee, in het Japans 
Kusa-boke genoemd. In het 
Nederlands spreekt men ook van 
dwergkwee of kweeappel. De 
Japanse sierkwee is een plant uit de 
rozenfamilie. In het voorjaar draagt 
hij dan ook mooie rode bloemen. 
Opvallend aan deze struik zijn ook de 
stekeltwijgjes of takken met 
afschermende doornen, die door 
hoveniers wel eens vuil- of 
papiervangers worden genoemd.

Zijn naam verraadt al dat de struik oorspronkelijk uit Japan komt. Toen hij in de 
18de eeuw naar Europa kwam, werd hij vooral gekweekt voor de gele vruchten 
die in het najaar aan de struik gaan groeien. Deze appeltjes zitten immers tjokvol 
vitamine C en pectine. Rauw zijn ze hard en niet lekker, maar gekookt zijn ze 
zeer geschikt om er heerlijke gelei van te maken. Je kan ze ook gestoofd eten. 
De pitten wel verwijderen, want deze zijn bitter en licht giftig.

Als je de appeltjes  op een schaal legt, verspreiden ze ook een heerlijke geur in 
de woonkamer. Ze worden ook als luchtverfrisser in de WC gebruikt.

De Japanse sierkwee wordt ook veel bezocht door insecten en in het najaar 
komen er veel vogels op de vruchten af want voor hen is dit een extra lekkernij.



(Wim Sonneveld in 1965)

Gouwe Ouwe
Hey iedereen! 

In deze editie van Gouwe Ouwe ga ik uitweiden over een liedje dat ik zelf heel 
erg mooi vind, omdat ik mij met gesloten ogen zo kan verplaatsen naar hetgeen 
gezongen wordt. Het liedje in kwestie heet als volgt:

Het Dorp – Wim Sonneveld

Wim Sonneveld was een Nederlands cabaretier, zanger en acteur die geboren 
werd in Utrecht in 1917. Hij wordt als een van de “Grote Drie van het 
Nederlands cabaret” van na WO II beschouwd, samen met Toon Hermans en 
Wim Kan.  

Hij speelde in het begin van zijn carrière in meerdere gezelschappen en vormde 
in 1943 ook zijn eigen gezelschap: het Cabaret Wim Sonneveld. Hiermee trad 
hij op tot in 1959. Daarna speelde Sonneveld 3 jaar lang de hoofdrol van Prof. 
Higgins in de musical My Fair Lady. Hij maakte in deze periode ook plannen 
voor solovoorstellingen die in de jaren daarna nog een groot succes werden.

De tekst (die je op de volgende bladzijde kan terugvinden) van Het Dorp is 
geschreven in 1956 door Friso Wiegersma, de partner van Sonneveld. Het is een 
Nederlandse vertaling van het liedje La Montagne van Jean Ferrat.

Friso Wiegersma schrijft over zijn “dorp”, dat door de vooruitgang is gehavend 
bij zijn weerzien met het dorp. Het dorp waarover gezongen wordt in het lied is 
gebaseerd op het Noord-Brabantse dorp Deurne in Nederland. 

Leuk weetje: De bekende regel in het lied: “Langs het tuinpad van m’n vader…” 
slaat wel degelijk op het pad naast het ouderlijk huis van Wiegersma.

Wim Sonneveld werd uiteindelijk maar 56 jaar oud. Hij kreeg een plotse 
hartaanval in zijn wagen in 1974 en na een aanvankelijk goed herstel in het 
ziekenhuis, bezweek hij niet veel later aan een tweede hartaanval. 



Het Dorp

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
Maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
De boerenkind'ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen

En langs het tuinpad van m'n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat 't nooit voorbij zou gaan

Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp'le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goede weg
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
En wonen in betonnen dozen
Met flink veel glas, dan kun je zien
Hoe of het bankstel staat bij Mien
En d'r dressoir met plastic rozen



 

En langs het tuinpad van m'n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat 't nooit voorbij zou gaan

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en beatle-haar
En joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen

Toen ik langs het tuinpad van m'n vader
De hoge bomen nog zag staan
Ik was een kind, hoe kon ik weten
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan..

 



Het leven zoals het is … 
in het dagcentrum 

Beste lezers, 

Deze maand kregen we leuk 
nieuws. Mariette krijgt er een 
achter achter kleinkind bij. Na 
veel jongens mocht zij 
eindelijk een meisje 
verwelkomen. Haar naam is 
Clara. Wij wensen de hele 
familie veel mooie momenten 
toe. Proficiat!! Onze 
gebruikers  waren zeer blij om nog eens een suikerboon te proeven. 

Er zijn spijtig genoeg geen foto’s van, maar Dimitri van de Kine zorgde 
voor een beestenboel. Hijzelf en enkele andere collega’s van het 
Heilig Hart, kwamen met hun trouwe viervoeters een bezoekje 
brengen aan ons dagverblijf. Het werd al snel duidelijk dat er veel 
dierenvrienden onder onze gebruikers zijn. Deze honden mochten 
aangeraakt worden en dit zorgde voor mooie momenten. 

Als afsluiter willen we zeker een warme oproep doen voor onze 
kerstactiviteit op 16 december.  We kijken uit naar een gezellig 
samen zijn en het beter leren kennen van onze matelzorgers. 

Groeten Stefaan Marijke en Evy.



Focus op dementie 
Op 18 oktober was Amber ten Brink, collega in het WZC, te 
gast op het praatcafé dementie. Aan de hand van haar 
prentenboek ‘Kom, we gaan een haai melken’, sprak ze over 
belevingsgericht omgaan met mensen met dementie. 

Het gedicht dat Frans als afsluiter voorlas paste, zoals steeds, mooi bij het 
thema van de avond en bij deze periode van het jaar. We delen het hier 
graag met jullie.

De mist trekt langzaam op, 
maar niet bij jou. 
Bij jou wordt het dichter en dichter 
en lastiger om te zien. 

De mist in je hoofd 
geeft gaten in je geheugen. 
Flarden uit verleden en heden 
komen voorbij. 

Als bladeren, die vallen van de bomen, 
laat je los 
van wat je wist 
en wat er was. 

Het is als herfst: 
steeds minder blaadjes. 
Ze waaien weg 
in de mist. 

Minder blijft er over 
van wat geweest is. 
Steeds minder te zien. 

Maar wat blijft 
is je liefde 
voor ons 
en die van ons 
voor jou. 

Carla Brondijk-Thielpape



Nieuwe bewoners
BOUCHER Bernadette CHARLEROYHOEVE VILVOORDE

VERLOOY Marie José RIJKENHOEK BEIGEM

HALLEWAERT Remi TOMMENMOLEN PUURS

Zijn van ons heengegaan 

23/09/2022 DURNEZ Georges TOMMENMOLEN 

06/10/2022 DE SMEDT Leonardus PRINSENBOS

12/10/2022 DE BECKER Amanda PRINSENBOS

16/10/2022 DEGRAEVE René LIERMOLEN 

24/10/2022 EVEN Lisette GULDENDAL



Verjaardagen bewoners 

AMERYCKX Lucienne Rijkenhoek 01/11/1924 98

VANHERCKE Yvonne Charleroyhoeve 04/11/1931 91

SIEBENS Louisa Liermolen 09/11/1928 94

SPOLSPOEL Roger Tommenmolen 11/11/1945 77

VAN DEN EYNDE Godelieve Charleroyhoeve 15/11/1928 94

VAN DEN HAUTE Raymonde Liermolen 19/11/1934 88

AUSLOOS Céline Liermolen 23/11/1929 93

BULENS Suzanne Rijkenhoek 26/11/1931 91

GOMMEREN Hugo Veldkant 30/11/1937 85

Huwelijksverjaardagen 

bewoners 
Dhr. en Mw. VAN LENT - Van Schijndel 03/11/1961 61
afdeling Guldendal



Verjaardagen personeel

PORTOCARRERO VELA TOMMENMOLEN 01/11/1984 38
Anne

HAEMELS Dominique CHARLEROYHOEVE 08/11/1961 61

PHILIPS Angela MOBIELE PLOEG 08/11/1989 33

RODRIGUEZ Mireille KEUKEN 09/11/1966 56

DE RAES Bea NACHTPLOEG 11/11/1959 63

STEVENS Tamara GULDENDAL 13/11/1989 33

DE GIETER Mieke LIERMOLEN 17/11/1979 43

ABTS Evy DAGCENTRUM 20/11/1973 49

BAH Souleymane SCHOONMAAK 21/11/1985 37

VAN DER VLOET Aurelie LIERMOLEN 23/11/1998 24

DEMESSEMAEKERS An ADMINISTRATIE 28/11/1977 45

DE BELDER Sylvie TOMMENMOLEN 30/11/1986 36



Menu 
ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
07 NOV 2022 Omelet

Witloofsoep
Kalfsworst 
Hutsepot 
Pudding

Tonijnsalade 

Koekje 

DINSDAG
08 NOV 2022 Confituur 

Preisoep
Cordon bleu

Andijvie in witte saus 
Aardappelen 

Crème Mango

Pasta van de Chef 

Fruit 

WOENSDAG
09 NOV 2022 Platte kaas 

Seldersoep
Koninginnehapje

Sla en tomaten 
Frieten 
Fruit

Parijse worst 

Flan 

DONDERDAG
10 NOV 2022 Spek

Chinese soep/Vermicelli
Gebakken vis
Tartaarsaus 

Groentepuree
Tiramisu Mousse

Salami 

Koekje 

VRIJDAG
11 NOV 2022 Mini Koffiekoek 

Bladerdeeghapje in zalm
Kip op Italiaanse wijze 

Zuiderse groenten
Gratin dauphinois

Rijstpap

Rambol met fijne 
kruiden

Petit Gervais 

ZATERDAG
12 NOV 2022 

Speculaas

Groentesoep
Chipolata 

Blackwellsaus 
Erwten en wortelen

Aardappelen 
IJsje

Zwarte woudham

Hotelcake 

ZONDAG
13 NOV 2022 Rozijnenbrood 

Aspergeroomsoep
Tajine met vlees en 

herfstgroenten 
Kroketten 

Gebak

Jonge Hollandse 
Kaas 

Druiven 



 

ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
14 NOV 2022 Eitje

Ajuinsoep met kaas
Kippenreepjes
Zoetzure saus
Groenterijst

Pudding

Kipsalade Hawaï

Koekje

DINSDAG
15 NOV 2022 Confituur

Pompoensoep
Kalkoengebraad

Witte kool in witte saus
Aardappelen

Appelcake

Quiche Lorraine

Fruit

WOENSDAG
16 NOV 2022

Platte kaas

Courgettesoep
Gevulde kip met 

mozzarella en tomaat
Provençaalse saus

Frieten
Fruitsalade

Ardeense Paté

Liègeois Dessert

DONDERDAG
17 NOV 2022

Choco

Tomatensoep
Chipolata

Rode kool met 
appeltjes

Aardappelen
Sabayon

Gekookte hesp

Koekje

VRIJDAG
18 NOV 2022 Spek

Venkelsoep
Tongrolletjes met zalm

Citroen/Botersaus
Broccolipuree

Rijstpap

Jonge
Beemsterkaas

Danio

ZATERDAG
19 NOV 2022

Peperkoek

Bouillonsoep met 
balletjes

Cordon Bleu
Gestoofde wortelen

Peterselie
Aardappelen

IJsje

Kiprollade met 
tuinkruiden

Koekje

ZONDAG
20 NOV 2022

Chocoladebroodje

Champignonroomsoep
Varkensgebraad

Mosterdsaus
Gestoofd witloof

Kroketten
Gebak

Chaumes

Druiven



ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
21 NOV 2022 Eitje 

Erwtensoep/Korstjes
Spaghetti bolognese

Kaas 
Pudding

Kip Curry 

Koekje 

DINSDAG
22 NOV 2022 Smeerkaas

Tomatensoep
Witloof met kaassaus 

en hesp
Puree

Mokka Mousse

Balletjes met 
krieken

Fruit 

WOENSDAG
23 NOV 2022 Platte kaas 

Juliennesoep
Steak Champignonsaus

Sla en tomaten 
Frieten 

Mandarijn

Vleesbrood 

Roomdessert

DONDERDAG
24 NOV 2022 Honing 

Wortelsoep
Kip Krokant Schnitzel 

Milanese saus 
Tagliatelli 

Panna cotta

Slaatje met zalm 

Koekje 

VRIJDAG
25 NOV 2022 Ontbijtworstjes 

Brunoisesoep
Vis op mediterrane 

wijze 
Bieslookpuree 

Rijstpap

Jonge Hollandse 
Kaas 

Fruitkaasje 

ZATERDAG
26 NOV 2022 Speculaas

Groentesoep
Kip Curry van het huis 

Witte rijst 
IJsje

Kalkoenworst 

Hotelcake 

ZONDAG
27 NOV 2022 

Croissant 

Aspergeroomsoep
Kalfstournedos 

Pepersaus 
Gegrilde Tomaat
Aardappelnootjes 

Gebak

Délice de bourgogne

Druiven 



ONTBIJT MIDDAGMAAL AVONDMAAL

MAANDAG
28 NOV 2022 

Omelet
Preisoep

Vogelnestje 
Tomatensaus 

Knolselderpuree 
Pudding

Ham Prei Salade

Koekje 

DINSDAG
29 NOV 2022 

Confituur 
Minestrone

Gevuld Witloof 
Jagersaus 

Groentepuree
Chocoladecake

Hoorntje met ham 
en kaas

WOENSDAG
30 NOV 2022 

Platte kaas 
Witloofsoep

Hongaarse Goulash 
Frieten 
Fruit

Goldworst

Dessertroom 

DONDERDAG
01 DEC 2022 

Siroop 
Ajuinsoep met kaas

Cordon Bleu
Boterboontjes 

Gebakken aardappelen
Flan

Pastasalade
van het huis 

Fruit 

VRIJDAG
02 DEC 2022 

Spek
Broccolisoep

Viktoriabaars 
Witte wijnsaus 

Erwten en wortelen
Peterselie 

Aardappelen 
Rijstpap

Maredsous

Petit Gervais 

ZATERDAG
03 DEC 2022 

Peperkoek
Pompoensoep

Kipfilet 
Currysaus van de chef 

Groenterijst 
IJsje

Kippenwit

Koekje 

ZONDAG
04 DEC 2022 

Amandel-
croissant 

Tomatensoep met 
balletjes 

Varkenshaasje 
Dragonsausje 

Gebroken boontjes met 
cherrytomaten

Gratin dauphinois
Taart

Kaasschotel

Druiven 





Denksport
Zet de letters in een andere volgorde:  

je bekomt dan een woord dat te maken heeft met de herfst. 

1. aaejknst ……………………………………….. 
2. aegimnrrvw ……………………………………….. 
3. bekoort ……………………………………….. 
4. efhrst ……………………………………….. 
5. aadhrruuv ……………………………………….. 
6. eeikls ……………………………………….. 
7. aadeinoorrrtvw ……………………………………….. 
8. mstu ……………………………………….. 
9. beemnorv ……………………………………….. 
10. aajls ……………………………………….. 
11. acdeehhnnnos ……………………………………….. 
12. morst ……………………………………….. 
13. abdeelnr ……………………………………….. 
14. einrrtuuw ……………………………………….. 
15. dekou ……………………………………….. 
16. emnoopp ……………………………………….. 
17. aeeeghiilllnr ……………………………………….. 
18. ennot ……………………………………….. 
19. aadeilnnpssttw ……………………………………….. 
20. eehknoor ……………………………………….. 
21. aeehllnow ……………………………………….. 
22. dinw ……………………………………….. 
23. adeeelnnnpp ……………………………………….. 
24. addeelopst ……………………………………….. 
25. imst ……………………………………….. 
26. deknor ……………………………………….. 
27. deinruv ……………………………………….. 
28. eeinrvz ……………………………………….. 
29. aaeilnprstw ……………………………………….. 
30. aeeegnrrtw ……………………………………….. 

oplossingen van vorige opgave: banaan, abrikoos, appel, ananas, pompelmoes, passievrucht, 
framboos, perzik, aardbei, kiwi, braambes, nectarine, aalbes, citroen, mango, lychee, 
mandarijn, sinaasappel, watermeloen, stekelbes
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