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Rubriekverantwoordelijken 
 

 
• Voorpagina: Vif Strubbe 

• Om niet te vergeten!: Kristel Robberechts 

• Thema van de maand: Pastor Veerle Magnus  

• 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 
Beste bewoners, familieleden, personeelsleden, vrijwilligers en vrienden, 

Vluchtelingen in ons land 

Vluchtelingen zijn mensen die hun land van herkomst ontvluchten uit vrees voor geweld, voor 

vervolging of voor hun leven. De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of uit 

landen waar grove schendingen van de mensen- rechten plaatsvinden.  

Vluchtelingen zijn van alle tijden, wordt gezegd. En inderdaad als we 100 jaar terug gaan in onze 

eigen geschiedenis dan vluchtten vele landgenoten naar Nederland, Frankrijk en Engeland.  

Tijdens de  Eerste Wereldoorlog vluchtten bijna een miljoen Belgen de grens over 

naar Nederland.  Vanwege het grote aantal moesten de vluchtelingen over heel Nederland 

verdeeld worden. Maar al in 1914 zelf werd er onderhandeld over de terugkeer van de 900.000 

Belgische vluchtelingen.  

In die tijd werden de vluchtelingen in kampen onderverdeeld in drie categorieën, afhankelijk van 

hoe gevaarlijk men hen achtte: gevaarlijke elementen, minder gevaarlijke elementen en ten 

derde fatsoenlijke behoeftigen. Door deze manier van indelen, gaven de meeste Belgische 

vluchtelingen er de voorkeur aan om terug naar België te keren. In mei 1915 waren er nog 

100.000 burgervluchtelingen in Nederland.  

Niet alleen in Nederland maar in alle Europese staten werd vanaf de Eerste Wereldoorlog 

gewerkt aan een systeem om de vluchtelingenproblematiek te reguleren en zo meer grip te 

krijgen op de mensen die landen wel en liever niet binnen hun grenzen hadden. Er kwam een 

bureaucratisch systeem tot stand dat moest voorkomen dat grote aantallen mensen de grenzen 

overstaken. Als we vandaag over vluchtelingen spreken dan horen daar termen bij zoals 

registratie en regularisatie. 

We zijn door deze bureaucratisering in West-Europa niet meer bekend met de angst en 

onzekerheid die oorlog en conflict met zich meebrengen. Meer nog, het lijkt alsof we in staat 

zijn onszelf ervan te overtuigen dat het óns niet zo snel zal overkomen. Maar velen onder u 

zullen zich wellicht de verhalen in de eigen familie nog herinneren over familieleden die op de 

vlucht sloegen voor de Duitse bezetter in ons land tijdens WO I en WO II.  

Om opnieuw te beseffen wat vluchten vandaag betekent, organiseren wij op 3 maart een 

themanamiddag. Enkele vluchtelingen zullen er ons het verhaal van hun angst en van hun 

onzekerheid komen vertellen. Bovendien kan iedereen 19 verhalen lezen van 19 vluchtelingen.  

Op de benedenverdieping zijn mooie grote zwart wit en kleurenfoto’s te zien van deze 

vluchtelingen met daarnaast een tekst met hun persoonlijk verhaal.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechten_van_de_mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland


 

In ons woonzorgcentrum werken 2 vluchtelingen. We stellen ze graag aan u voor.  

Olena is 40 jaar en afkomstig uit Oekraïne. Meer bepaald uit 

Irpin, een voorstad van de hoofdstad Kiev. Zij was er lerares 

chemie maar omwille van het oorlogsgeweld is ze samen met 

haar zoontje gevlucht. Met de hulp van vrijwilligers zijn ze via 

Polen naar België kunnen komen. Het was een lange 

vermoeiende tocht met de wagen. Nu wonen zij en haar kind 

bij een gastgezin in Vlaams-Brabant. Olena was in haar 

thuisland leerkracht en verpleegkundige. Zij leert nu de 

Nederlandse taal via het volwassen onderwijs. In Merchtem 

begeleidt ze Oekraïense kinderen waaraan ze als vrijwilligster 

les geeft. Bij ons in ons woonzorgcentrum werkt ze als 

verpleegkundige op de afdeling Guldendal. Olena droomt van 

een hereniging van haar familie. Het liefst zou ze willen dat 

haar familie naar België komt. 

Medhat is 28 jaar en geboren in Syrië maar door de oorlog uit 

zijn land gevlucht naar buurland Libanon. Daar werd hij 

geconfronteerd met veel racisme van de Libanezen. Daarom 

en ook omdat hij geen toekomstmogelijkheden zag in 

Libanon, besloot hij naar België te komen. En dat lukte hem. 

Medhat is een Arabisch sprekende jongeman. Maar hij 

besliste om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. 

Medhat woont nu al drie jaar in Merchtem en vindt dat hij al 

veel heeft bereikt. Hij spreekt vlot Nederlands heeft zijn 

diploma middelbaar onderwijs en een rijbewijs behaald. Hij 

werkt bij ons als hulpkok in ons woonzorgcentrum. Zijn droom 

is om ooit als zelfstandige aan de slag te gaan in de horeca. 

Op zijn foto valt de sjaal op die Medhat draagt. Dit Syrische 

kledingstuk is heel erg belangrijk voor hem en doet hem aan 

zijn thuisland denken. 

Iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal van vluchtelingen is welkom op donderdag 3 maart 

om 14:30u in zaal Rubens. Medhat, onze kook, zal er zijn persoonlijke getuigenis als Syrische 

vluchteling brengen. Wie zelf zo’n verhaal heeft, kan dat er zeker komen vertellen. 

 

Veel leesgenot in dit nummer vanwege, 

Kris Vandeneede, directeur  



 

Thema van de maand 

Dankbaar zijn voor mensen om ons heen 

In ons woonzorgcentrum is vriendelijk zijn een basishouding voor wie hier 

werkt. Daar genieten we allemaal van. Er is zoveel om over te klagen maar 

tegelijk ook zoveel om dankbaar om te zijn.  

Laat ons deze maand dankbaar zijn voor de vele mensen die zorg dragen voor 

ons, die ons nabij zijn, die ons liefhebben en die ons een glimlach bezorgen.  

Want ook al is het leven niet altijd makkelijk, we maken het lichter voor elkaar 

met een glimlach en een vriendelijk woord. 

Glimlachen maar! 

 

 

 

 



 

Vasten: doen of zijn 
 

Vasten is niet zo zeer 
een kwestie van iets meer doen. 
Het is niet zo zeer 
een kwestie van iets minder doen. 
Het is misschien 
zelfs niet een kwestie van 'doen'. 

Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet 
met nog meer bezieling en overtuiging doen, 
nog meer leven vanuit je diepste inspiratie, 
en daar dan ook op zoek naar gaan. 

Dan zul je de mens die tegenover je staat, 
zien als medemens en broeder 
als op dat moment de belangrijkste mens ter wereld. 
Misschien zul je hem op dat moment zelfs zien als God op aarde. 

Dan zul je jezelf zien als mens, 
niet zoals je in jouw ogen bent, 
niet zoals je voor sommigen bent, 
maar wikkend en wegend, zoekend en tastend, 
zul je verder jezelf pogen te zien zoals God je ziet, 
en jezelf aanvaarden, zoals je de belangrijkste personen 
uit jouw leven aanvaardt, met je hebbelijkheden en kwaliteiten. 

Dan zal vasten niet een kwestie zijn van 'doen', 
maar van 'zijn', niet alleen van zien maar vooral van gaarne zien. 

Dan zal vasten doenbaar zijn 
vanuit die God, die je zegt: 'Ik zal er zijn voor jou.' 

Luc Vandenabeele 

 



 

Vieringen in maart 
 

Donderdag  2 maart 2023 10u30 Eucharistieviering  

  

Dinsdag  7 maart 2023 10u30 Gebedsdienst 

   

Dinsdag 14 maart 2023 10u30 Gebedsdienst 

    

Donderdag 23 maart 2023 10u30 Gebedsviering 

    

 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om niet te vergeten 
 

 

 

ZEGENING MET ZALVING ALS KRACHTMOMENT 

 

Tijdens de week van 27 tot en met 31 maart worden 

gemeenschappelijke ziekenzalvingen georganiseerd voorgegaan  

door een priester. 

 

Telkens om 13u45 op elke afdeling. 

 

Maandag 27/03: voor de bewoners van Tommenmolen en Rijkenhoek 

Dinsdag 28/03: voor de bewoners van Charleroyhoeve 

Woensdag 29/03: voor de bewoners van Liermolen 

Donderdag 30/03: voor de bewoners van Guldendal 

Vrijdag 31/03: voor de bewoners van Prinsenbos 

 

Bewoners die graag deelnemen, gelieve hun naam door te geven 

aan de verantwoordelijke van de afdeling! 

 

Zorg dragen voor elkaar, behoort tot het meest menselijke van ons 

bestaan en is het wezen van ons christen zijn. 

 

Van harte vanuit de Pastorale zorg!  

Veerle 

 

 

 

 



 

Boekenrubriek 
 

Humoristische romans 
 

Volgende humoristische romans, in grootletterdruk, hebben wij 

 momenteel beschikbaar in onze bibliotheek: 

 

 

Het Rosie Effect - Graeme Simsion 

Don en de zwangere Rosie wonen in New York. Don verwerft alle kennis over vader 

worden, maar daarbij komen zwakheden naar boven die hem in de problemen  brengen. 

Hij gaat op in het perfectioneren van praktische details, maar verliest de emoties uit het 

oog. 

 

 

Oma doet het weer - Catharina Ingelman-Sundberg 

Martha, Oscar, Bertil, Stina en Anna-Greta hebben besloten hun leven in een 

verzorgingstehuis achter zich te laten en zijn vastbesloten alle ouderen in Zweden te 

helpen, op welke manier dan ook. Met een krankzinnig nieuw idee reizen ze af naar Las 

Vegas. 

 

 

Zalig zijn de kaasmakers  - Sarah-Kate Lynch 

Corrie en Fee maken de lekkerste blauwschimmelkazen van de wereld, en hun roem reikt 

even ver als hun kaas riekt. Maar Corrie mist zijn kleindochter Abbey. Hij moest eens 

weten dat ze op een eiland in de Stille Zuidzee op het punt staat haar trouweloze 

echtgenoot te verlaten. 

 

 

Help! De dokter verzuipt… Toon Kortooms 

Geneesheer Edmund Angelino is de meest prominente figuur: groot van gestalte en groot 

van hart. Voor hem geldt het aloude gezegde: ‘ruwe bolster, blanke pit’. Zijn taal is niet 

altijd even gekuist, maar wel recht door zee. Hij praat niet over hoge idealen, heeft een 

hekel aan opgeblazen gedoe en zet zijn patiënten soms ongenadig op hun nummer, maar 

hij houdt niettemin van zijn medemensen, zoals hij houdt van de zon en al het goede wat 

het leven biedt. 

 

 

 

 

 

 



 

Activiteiten in de kijker 
Elke dag organiseren we activiteiten met en voor de bewoners. Deze activiteiten worden 

aangekondigd op de weekkalenders die op de afdeling omhoog hangen. 

Voor de maand maart willen we enkele activiteiten extra in de kijker zetten: 

 

Donderdag 2 maart: Themanamiddag “Vluchtelingen zijn van alle tijden” 

Medhad uit Syrië en Ibrahim uit Irak, vertellen waarom ze uit hun land gevlucht zijn. 

In het woonzorgcentrum horen we soms ook verhalen van bewoners die tijdens de tweede 

wereldoorlog op de vlucht gingen. Heb jij zo’n verhaal? Dan mag je dat zeker komen 

vertellen. 

Iedereen is van harte welkom in zaal Rubens om 14.30u. 

 

Maandagen: Repetitie van het koor 

Liefhebbers zijn van harte welkom elke maandag om 14.30u in de kapel.  

 

Deze maand trakteren we alle bewoners op heerlijke smoutebollen. 

Donderdag 9 maart op de afdeling Charleroyhoeve 

Vrijdag 10 maart op de afdeling Prinsenbos 

Maandag 13 maart op de afdeling Guldendal 

Woensdag 15 maart op de afdelingen Tommenmolen en Rijkenhoek 

Donderdag 16 maart op de afdeling Charleroyhoeve 

 

Maandag 20 maart: Verkoop van schoenen. 

Nood aan een paar nieuwe schoenen?  

De Firma Kompas shoes stelt haar collectie voor de zomer voor. 

Van 14.00u tot 16.00u in de kapel.  

 

Woensdag 29 maart: Filosofie 

Voor meer info kan u terecht bij Amber ten Brink van het team ergo / 

activiteitenbegeleiding. 

 

 



 

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. 

 

14 februari, Valentijn, een stralende zon, een blauwe hemel, kortom, het ideale moment 

voor een wandeling in de tuin. Dus ging ik met mijn fototoestel in de hand op zoek naar 

vroege bloeiers: sneeuwklokjes, krokussen, helleborus… Helaas heb ik deze mooie 

bloemen niet gevonden in onze tuin. 

Een bloempje dat wel welig tiert in de tuin is het 

madeliefje.  

Het is een van de meest bekende bloeiende planten 

in onze graslanden, weiden en plantsoenen. 

Madeliefjes bloeien vanaf het voorjaar het hele jaar 

door, tot laat in oktober. De voorbije 

wintermaanden was het zo zacht, dat het madeliefje 

zelfs is blijven doorbloeien. 

Het madeliefje heeft verschillende symbolische betekenissen. In België staat het 

madeliefje symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In de Angelsaksische 

landen is dat de klaproos. 

In de Christelijke traditie geldt het als symbool voor maagdelijkheid en onschuld. 

Voor kinderen is het vaak de eerste kennismaking met “bloemen”. Madeliefjes laten zich 

immers eenvoudig tot bloemenkransjes rijgen; een geliefde bezigheid van kinderen. 

Culinair kunnen de jonge blaadjes verwerkt worden in een salade. Ook de bloemen zijn 

eetbaar, maar pluk ze jong. Een geheel geopende bloem smaakt ietwat bitter. 

Als de bloemknoppen zuur worden ingelegd, dan kunnen ze ook als vervanging voor 

kappertjes worden gebruikt. Maar let op! Gecultiveerde madeliefjes zijn meestal niet 

eetbaar. 

In de homeopathie wordt het madeliefje gebruikt voor huidproblemen, zoals ontstekingen 

met jeuk en eczeem. 

  



 

Jan De Wilde (2020) 

Gouwe Ouwe 
Hallo allemaal! 

Maart is de lentemaand. Het einde van de winter en het ontwaken van nieuw leven kondigt 

zich aan en dat geeft ons een mooi vooruitzicht. Het is ook de maand waarin ik jarig ben, 

dus extra reden tot feest: Joehoe!  

Voor deze maand heb ik een toepasselijk liedje gekozen om de lente mee in te luiden:  

Een vrolijk lentelied – Jan De Wilde 

Jan Marie Albert De Wilde is een kleinkunstmuzikant die geboren werd te Aalst op 

Nieuwjaarsdag van 1944. In de jaren ’60 schrijft hij zijn eerste muzikale teksten en in deze 

periode leert hij zichzelf ook enkele instrumenten bespelen. Hij is een hele creatieve geest, 

want in dezelfde periode houdt hij zich ook bezig met een kunstopleiding aan St. Lucas in 

Gent, alsook fotografie en poppentheater.  

In de jaren ’70 groeit zijn bekendheid als zanger. Hij schrijft ironische en sarcastische, dan 

weer tedere liedjes. Zijn liedje ‘Een vrolijk lentelied’ komt uit in 1972 en ligt mee aan de 

basis van het succes van De Wilde in de jaren ’70. Op het lied zijn onder andere Kris De 

Bruyne en Raymond van het Groenewoud te horen. Ze zingen en begeleiden De Wilde op 

het lied.  Hij werkt later ook mee aan albums voor tal van later bekende zangers in 

Vlaanderen, zoals Kris De Bruyne en Urbanus. Hij verkiest liever om in hun schaduw te 

blijven en vindt het ook niet erg om wat minder bekend te zijn dan de mensen waarmee hij 

samenwerkt.  

Het zal tot eind jaren ’80 duren voor Jan terug in de kijker staat. Hij schrijft in 1987 

namelijk de muziek voor de eerste Urbanus-film ‘Hector’. Op aandringen van Urbanus 

brengt hij ook twee nieuwe albums uit.  

In de tijd daarna brengt hij ongeveer om de vijf jaar nog een album uit met nieuwe muziek.  

De (in die tijd controversiële) liedjestekst vind je 

op de volgende bladzijde. 

Veel lees- en zangplezier! 

 

  



 

Een vrolijk lentelied 

Refrein: 

Daar is de lente, daar is de zon 

Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen 

De fallus impudicus staat al in bloei 

En de blaadjes krijgen bomen 

 

M'n vrouw en m'n kat zijn allebei krols 

Het valt me moeilijk ze rustig te houden 

Ik zal binnenkort weer een heleboel 

nesten moeten bouwen, want 

 

Refrein:  

Daar is de lente, daar is de zon… 

De bloembotten barsten open met een 

knal en de meisjes ontbloten de kuiten 

De bouwvakkers hebben na een nare tijd 

weer iets om naar te fluiten, want 

 

Refrein: 

Daar is de lente, daar is de zon… 

Daar is de lente, daar is de zon 

Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen 

De fallus impudicus staat al in bloei 

En de klokken vertrekken naar Rome 

 

 

 



 

Het leven zoals het is … 

in het dagcentrum 
Beste lezers, 

 

Dankzij de familie Schockaert kunnen we vier nieuwe gooi- en werpactiviteiten 

aanbieden in het dagcentrum. Al snel wouden we deze activiteiten uittesten. Wij 

willen hen hiervoor van harte bedanken. 

Deze gooi activiteit deden we met Valentijn. De bedoeling was om twee dezelfde 

kleuren op dezelfde hoogte te krijgen. Op deze manier moesten de gebruikers 

koppels vormen. Dit was geen gemakkelijke opdracht, maar Gustaaf was hier een 

kei in. Voor Valentijn werd het dagcentrum versierd met hartjes en gedichten. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze activiteit ligt de focus op zoveel mogelijk punten scoren met de frisbee. 

Het was een uitdaging om 100 punten te scoren. 

 

 

 

 

 

 



 

In thema Carnaval kon de groepsfoto niet ontbreken. Elke gebruiker mocht 

zijn/haar favoriete masker kiezen. Daarnaast hebben we een namiddag bowling 

gespeeld met de nieuwe jongleerballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dagcentrum is versierd met allerlei carnavalsmaskers en vlaggetjes. Ook werd 

er door het huis met Carnaval een zang- en dansnamiddag georganiseerd. De 

gebruikers genoten hier met volle teugen van. Er werd zelfs gedanst. 

 

Groeten van Stefaan, Evy & Lieselot 

  



 

Focus op dementie 
 

Bij het bezoeken van een familielid of een bekende met dementie is 

het een goed idee om jezelf meteen voor te stellen als je 

bijvoorbeeld de kamer binnenkomt. “Dag oma, je kleindochter 

Marleen is hier – ik kom vandaag bij jou op bezoek.” Dit geeft de persoon met 

dementie meteen houvast en zekerheid. Laat iemand met dementie niet raden wie 

je bent – zo pijnlijk om je eigen dochter of kleindochter niet meer te herkennen. 

Door het contact dat de persoon met dementie met familie of een bekende heeft, 

merk je vaak meteen de vertrouwensband op. Een knuffel en een kus die geef je 

aan mensen die dichtbij jou staan.  

Help mensen met dementie jou herkennen en richt je bij bezoek meteen op jullie 

warme band. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nieuwe bewoners 
Bewoner                        Afdeling                      Komt uit gemeente: 

VANDER SCHUEREN 

Gilbert 

GULDENDAL STROMBEEK-

BEVER 

   

VAN CAMP Franciscus GULDENDAL GRIMBERGEN 

   

VAN DEN BOSSCHE 

Maria Lea 

LIERMOLEN MEISE 

   

   

   

 

 

Zijn van ons heengegaan 
 

27/01/2023 VAN HEMELRIJCK Gilberte GULDENDAL 

14/02/2023 DE DECKER Josée PRINSENBOS 

  



 

Verjaardagen bewoners 
POLFLIET Maria Charleroyhoeve 05/03/1935 88 

VERTONGEN Clementine Charleroyhoeve 07/03/1937 86 

VAN LINT Maria Prinsenbos 07/03/1932 91 

GYSEL Ilda Tommenmolen 09/03/1938 85 

VAN RIET Maria Rijkenhoek 10/03/1927 96 

VAN CAMPENHOUT Annie Rijkenhoek 12/03/1936 87 

LEEMANS Gaby Veldkant 14/03/1938 85 

VAN OOST Janine Prinsenbos 16/03/1928 95 

GOOSSENS Ludwina Guldendal 19/03/1952 71 

THYS Angèle Prinsenbos 20/03/1936 87 

VAN PAESSCHEN Jeanne Tommenmolen 25/03/1932 91 

THIRIART Marie-Jeanne Liermolen 29/03/1929 94 

LABBEKE Ginette Tommenmolen 29/03/1937 86 

 

Huwelijksverjaardagen 

bewoners 

 

Dhr. en Mw. DE GROOT - Bergmans 26/03/1993 30 

afdeling Liermolen 

  



 

Verjaardagen personeel 

 

DE CUYPER Jan KINE 01/03/1966 57 

MBO Christiane TOMMENMOLEN 06/03/1981 42 

DECAT Caroline TOMMENMOLEN 09/03/1969 54 

GARCIA Beverly Anne LIERMOLEN 10/03/1990 33 

LAVA Marijke ERGO 12/03/1983 40 

VANDECASTEELE  GULDENDAL 16/03/1961 62 

Veronique 

 

BRISAERT Rita PRINSENBOS 18/03/1957 66 

HAZENBOSCH Inez GULDENDAL 21/03/1972 51 

DE VINCK Veronique KEUKEN 21/03/1973 50 

DE CRAEMER Stefanie CHARLEROYHOEVE 25/03/1987 36 

LALEMANT Thiebout ERGO 27/03/1996 27 

TORRES Y MARTIN SCHOONMAAK 28/03/1966 57 

Manuel 

THIELEMANS Ann TOMMENMOLEN 30/03/1966 57 



 

Menu 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

27 FEB 2023 

 

Eitje 

Erwtensoep/Korstjes 

Gevulde paprika 

Ratatouille 

Pasta 

Pudding 

Kip Curry 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

28 FEB 2023 

 

Smeerkaas 

Tomatensoep 

Kalkoengebraad 

Witte kool in 

bechamelsaus 

Aardappelen 

Mokka mousse 

Witte pens 

Appelmoes 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

01 MAA 2023 

 

Platte kaas 

Juliennesoep 

Kip 

Champignons/Tomaten 

Verse dragon 

Frieten 

Mandarijn 

Mortadella 

 

Roomdessert 

 

DONDERDAG 

02 MAA 2023 

 

Honing 

Wortelsoep 

Chipolata 

Rode kool met appeltjes 

Aardappelen 

Panna cotta 

Slaatje met zalm 

 

 

Koekje 

 

VRIJDAG 

03 MAA 2023 

 

Ontbijtworstjes 

Brunoisesoep 

Gebakken vis 

Witte wijnsaus 

Broccolipuree 

Rijstpap 

Jonge Hollandse 

kaas 

 

Fruitkaasje 

 

ZATERDAG 

04 MAA 2023 

 

Speculaas 

Groentesoep 

Kip gevuld met prei en 

kaas 

Bloemkool in witte saus 

Aardappelen 

IJsje 

Kalkoenworst 

 

Hotelcake 

 

ZONDAG 

05 MAA 2023 

 

Suisse 

Aspergeroomsoep 

Kalfstournedos 

Pepersaus 

Gegrilde tomaat 

Pomme duchesse 

Gebak 

Rambol met noten 

 

Druiven 
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ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

06 MAA 2023 

 

Omelet 

Minestronesoep 

Gevulde tomaat 

Tomatensaus 

Groentepuree 

Pudding 

Ham Prei Salade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

07 MAA 2023 

 

Confituur 

Preisoep 

Cordon bleu 

Erwten en wortelen 

Gebakken aardappelen 

Crème Mango 

Hoorntje met 

Ham en kaas 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

08 MAA 2023 

 

Platte kaas 

Broccolisoep 

Hongaarse Goulash 

Frieten 

Fruit 

Kippenwit 

 

Dessertroom 

 

DONDERDAG 

09 MAA 2023 

 

Siroop 

Ajuinsoep met kaas 

Schnitzel 

Prei in witte saus 

Aardappelen 

Flan 

Pastasalade van 

het huis 

 

Fruit 

 

VRIJDAG 

10 MAA 2023 

 

Spek 

Vissoep 

Victoriabaars 

Hollandaise saus 

Gegrilde tomaat 

Puree 

Rijstpap 

Kaas met 

tuinkruiden 

 

Petit Gervais 

 

ZATERDAG 

11 MAA 2023 

 

Peperkoek 

Pompoensoep 

Kip met zoetzure saus 

Groenterijst 

IJsje 

Goldworst 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

12 MAA 2023 

 

Croissant 

Tomatensoep 

Kalfsblanket 

Rapen en wortelen 

Kroketten 

Tuinkers 

Taart 

Wijnendaele 

 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

13 MAA 2023 

 

Eitje 

Juliennesoep 

Vogelnestje 

Tomatensaus 

Knolselderpuree 

Pudding 

Noordzeesalade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

14 MAA 2023 

 

Confituur 

Bloemkoolsoep 

Chipolata 

Rode kool met appeltjes 

Aardappelen 

Muffin 

Lasagne 

bolognese 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

15 MAA 2023 

 

Platte kaas 

Knolseldersoep 

Steak 

Bearnaisesaus 

Frieten 

Gemengde sla 

Fruit 

Gandaham 

 

Flan 

 

 

DONDERDAG 

16 MAA 2023 

 

Choco 

Erwtensoep met korstjes 

Ardeense burger 

Spruiten 

Aardappelen 

Rijstgriesmeel 

Aspergerolletje 

met ham 

 

Fruit 

 

VRIJDAG 

17 MAA 2023 

 

Spek 

Ajuinsoep met kaas 

Kabeljauwhaasje 

Mosterdsaus 

Spinaziepuree 

Rijstpap 

Mosterdkaas 

 

Fruitkaasje 

 

ZATERDAG 

18 MAA 2023 

 

Speculaas 

Bouillonsoep met  

brunoise groenten 

Kipfilet 

Currysaus van de chef 

Ananas 

Groenterijst 

IJsje 

Kalkoenham 

 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

19 MAA 2023 

 

Chocolade- 

broodje 

Witloofsoep 

Varkenshaasje 

Dragonsausje 

Gebroken boontjes met 

cherry tomaten 

Gratin Dauphinois 

Gebak 

Camembert 

 

 

Druiven 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKzunPncfKAhUGHg8KHT6gB14QjRwIBw&url=http://www.jeffreys.be/ontbijt.html&psig=AFQjCNFt-1oDta-J3R0mPZWqcSA5dU0HFQ&ust=1453889222050634
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd09atnsfKAhVBkw8KHScYC2AQjRwIBw&url=http://fotoalbum.seniorennet.be/MARCOP/wandelweekend/foto%3D430669&psig=AFQjCNFupYtbvG-blkzE_LFJWBiwP8IjZQ&ust=1453889425836841
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5u5SOnsfKAhXFqw4KHSmlC5kQjRwIBw&url=http://www.skynet.be/lili-nl/gastronomie/dossier/607435/sla-het-voorafgaande-middagmaal-niet-over&psig=AFQjCNH_oOStQSFIExzWvvdgoT9tiMR9xg&ust=1453889338691110


 

 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

20 MAA 2023 

 

Eitje 

Paprikasoep 

Gentse waterzooi 

Pudding 

Kipsalade 

Koekje 

 

DINSDAG 

21 MAA 2023 

 

Smeerkaas 

Groentesoep 

Witloof met hesp en 

kaassaus 

Puree 

Frambozenmousse 

Balletjes met 

krieken 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

22 MAA 2023 

 

Platte kaas 

Pompoensoep 

Koninginnehapje 

Slaatje 

Frieten 

Fruit 

Hespenworst 

 

Pudding 

 

DONDERDAG 

23 MAA 2023 

 

Chocolade 

Wortelsoep 

Vleesbrood 

Broccoli in witte saus 

Gebakken aardappelen 

Flan 

Beenham 

 

Fruit 

 

VRIJDAG 

24 MAA 2023 

 

Ontbijtworstjes 

Bonensoep 

Gebakken vis 

Hollandaise saus 

Preipuree 

Rijstpap 

Leerdammer 

 

Danio 

 

ZATERDAG 

25 MAA 2023 

 

Peperkoek 

Venkelsoep 

Kalkoenfilet 

Pepersaus 

Gegrilde tomaat 

Aardappelen 

IJsje 

Americain 

Ajuin/Augurk 

 

Koekje 

 

ZONDAG 

26 MAA 2023 

 

Suikerbrood 

Champignonroomsoep 

Kalfsgebraad 

Portosaus 

Worteltjes 

Kroketten 

Gebak 

Saint Albray 

 

Druiven 
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 ONTBIJT 

 

MIDDAGMAAL 

 

AVONDMAAL 

 
 

MAANDAG 

27 MAA 2023 

 

Omelet 

Minestronesoep 

Boomstammetje 

Erwten en wortelen 

Aardappelen 

Pudding 

Vleessalade 

 

Koekje 

 

DINSDAG 

28 MAA 2023 

 

Confituur 

Kippensoep 

Gehaktballetjes 

Gebakken champignon 

in tomatensaus 

Puree 

Tirmisu 

Macaroni met 

kaassaus en hesp 

 

Fruit 

 

WOENSDAG 

29 MAA 2023 

 

Platte kaas 

Seldersoep 

Stoofvlees op  

Vlaamse wijze 

Rauw witloof 

Frieten 

Fruitsalade 

Hespenworst 

 

Roomdessert 

 

DONDERDAG 

30 MAA 2023 

 

Speculaaspasta 

Preisoep 

Varkensgebraad 

Schorseneren in witte 

saus 

Gebakken aardappelen 

Appelcake 

Parmaham 

 

Meloen 

 

VRIJDAG 

31 MAA 2023 

 

Spek 

Aspergeroomsoep 

Vis met mediterrane 

tapenade 

Andijviepuree 

Rijstpap 

Maredsous 

 

Petit gervais 

 

ZATERDAG 

01 APR 2023 

 

Speculaas 

Ajuinsoep met kaas 

Chipolata 

Blackwellsaus 

Snijboontjes 

Aardappelen 

IJsje 

Kip Kap 

Mosterd/Pickles 

 

Hotelcake 

 

ZONDAG 

01 APR 2023 

 

Koek Twist 

Tomatenroomsoep met 

balletjes 

Ossentong in 

 Madeira saus 

Kroketten 

Tuinkers 

Gebak 

Gorgonzola 

 

 

Druiven 
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Denksport 

Stap 1: vul het juiste getal in.      

I … maanden in een jaar.     

B … geboden van God.     

M          … ogen zo blau      

N … is de leeftijd waarop je meerderjarig wordt.  

I … dagen duurt de vasten.     

E … bollen heeft het atomium.    

E … seconden in een minuut.     

U … spelers in een voetbalploeg.    

L … dagen in een schrikkeljaar.    

I … centimeter in een meter.     

E … gram is een pond.     

A … seizoenen in een jaar.     

S … poten heeft een spin.     

R … dagen in oktober.     

A … letters in het alfabet.     

S … kaarten in een spel (zonder jokers).   

L … is een gros.      

R … provincies in Vlaanderen.    

P … dagen zitten in vier weken.    

L … is de helft van 98.     

T … koningen in België sinds 1830.    

R … graden in een rechte hoek.    

A … kleuren heeft de Belgische vlag.    

G … jaar is driekwart van een eeuw.    

N … jaar is een millenium.     

E … is het Romeinse cijfer XV.    

Stap 2 : rangschik op de bovenste lijn de getallen van klein naar groot 

Stap 3 : vul onder elk getal de letter in die erbij hoort. 
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