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Waar het goed is te leven...
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Wist je dat?
…hakken eerst door mannen werden gedragen? Eeuwenlang werden schoenen met hakken
alleen door mannen gedragen. Egyptische slagers droegen ze bijvoorbeeld om niet door het
slachtafval te moeten waden, en Mongoolse ruiters bleven met hakken beter in de stijgbeugels
van hun zadel zitten. Tevens werden hakken in die tijd gezien als teken van welvaart en sociale
klasse, niet als onderscheidend in sekse. Pas honderden jaren later werden hakken gezien als de
ultieme vorm van vrouwelijkheid.
…er tot 1818 geen linker- en rechterschoen bestond? De oude Romeinen waren de eersten die
een linker- en rechterschoen maakten. Voor deze tijd was er geen verschil tussen links en rechts
en kon een schoen aan beide voeten gedragen worden. Stel je voor hoe oncomfortabel dat was!
…de oer-Hollandse houten klompen ontwikkeld zijn omdat
het leer van de ‘bestaande’ schoenen niet goed bestand was
tegen al het water? Daarnaast waren leren schoenen voor het
armere volk vaak onbetaalbaar en daarom droegen ze
houten sandalen. Eerst werden deze sandalen nog in de
klompen gelegd, waardoor het contact met zanderige straten
tot een minimum werd beperkt. Later droeg men klompen
gewoon om de blote voet. Door de hoge opstaande randen
had men geen last meer van water en zand.
…schoenen in het oude Egypte gezien werden als een statussymbool? De meeste slaven hadden
geen schoenen of droegen schoenen gemaakt van palmbladeren. Met de arbeidersklasse was het
iets beter gesteld, want zij droegen schoenen van papyrus. Alleen diegene met een hoge status
hadden het recht puntige sandalen te dragen als teken van rijkdom. De kleuren rood en geel
waren gereserveerd voor de allermachtigste. Op deze manier
kon men, enkel door naar de voeten en schoenen te kijken,
zien tot welke sociale klasse iemand behoorde.
…trouwschoenen een hoop bijgeloof met zich meebrengen?
Zo doet de bruidegom in Hongarije een toost op de bruid
door uit haar schoen te drinken en gooit men in China één
van de rode bruidsschoenen (de kleur rood zou geluk
brengen) van het dak. Hier in België mag de bruid haar
trouwschoenen gelukkig aanhouden.
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Oude liedjes
Samantha - Eviva Espana
Na die mooie warme reis door 't zonnige Spanje
Vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans
Heel m'n kamer straalt van rood en van oranje
De felle kleuren van de Spaanse zon en maan
De Spaanse furie heeft me zo verward
Dat temperament veroverde m'n hart
Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan 't balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor
In m'n handen klepperen de castagnetten
En de lamengo die stamp ik met mijn voet
Ik draag enkel Andalousische toiletten
En op mijn hoofd staat een grote zwarte hoed
Ik hou van vino en van cabial
De Spaanse keuken is een festival
Refrein 2x
Ik hou van dansen en muziek
Eviva España
Van oude trots en romantiek
Eviva España
Een serenade aan 't balkon
Eviva España
Geef mij maar alle dagen zon
España por favor
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Lach van de maand
Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen over hun moeder te
praten. Het eerste kind zegt: "Mijn moeder is als een sportwagen. Ze
is mooi en elegant." Het tweede kind zegt: "Mijn moeder is als een
jeep. Ze is stoer en snel." Het derde kind zegt: "Mijn moeder is als
een ziekenwagen. Ze zegt altijd: Doe-dit Doe-dat."
******
Jantje is aan het spookrijden en plotseling hoort hij op de radio dat er
een spookrijder is gesignaleerd op de weg waar hij aan het rijden is.
Hij denkt verbaasd: "Eéntje , ik zie er wel honderd!"
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Op de babbel bij
Mevrouw De Cooman Maria
Maria De Cooman is geboren op 20 december 1926 in Haaltert.
Op 't boerenhof, daar is “mijnen thuis”, zegt ze met haar stille bedeesde stem.
Ik ben een Oiltjnères in hart en nieren. Sinds april 2019 verblijf ik hier in het WZC.
Rustig als ze is, deelt ze haar levensverhaal graag met ons.
Met haar ouders, broer en zus had Maria een gelukkige jeugd. “Oh, wat een
zalige kindertijd dat ik heb gekend”: zegt ze hunkerend naar de tijd van toen.
We waren een hecht en gezellig gezin.
Op school heb ik goed gestudeerd, met plezier ging ik tot mijn 14 jaar
plichtbewust op de schoolbank zitten. Wat mij werd voorgelegd, deed ik,
zonder enige tegenspraak.
Na het studeren was het werken geblazen. Ik kon aan de slag in Schaarbeek
bij Brussel, in de brouwerij van Roelandt. Mijn taak hield het verpakken van
Jägersbier in.
Rond mijn 20ste kwam ik regelmatig Albert tegen in de Haaltertse straten. De vonk tussen ons 2
sloeg al snel over en op 21 jarige leeftijd trouwde ik met deze 4 jaar oudere man.
Samen werkten we in een steenbakkerij te Ninove.
Het vervaardigen van bakstenen in klei kent voor Maria geen
geheimen.
Na de lange werkdag, had Maria het huishouden te doen en
nam ze de zorg voor Eddy, hun enige zoon, op haar schouders.
Had ze toch een momentje vrij, dan hield ze zich vooral bezig
met handwerk zoals “crocheren”en kantwerk.
Sokken, tafellakens, gilletjes, .. niets was te moeilijk voor haar.
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, zegt men wel eens. Hedendaags vertelt Maria met
veel ierheid over haar zoon Eddy. Duidelijk een moeder-zoon relatie die veel liefde en wederzijds
respect draagt. Met de woorden "zo nen band is het grootste geluk dat een moeder kan hebben" sluit
ze ons gesprek af.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten
Misschien is de zomertijd een gepaste tijd om eens na te
denken en tot rust te komen met een
bezinning in de geest van Sint-Franciscus:
“De kracht om door te zetten”

Er ging enige tijd overheen voor de jongeling Franciscus met beide voeten op de grond kwam
te staan. Zijn vader had hoge verwachtingen in hem gesteld. Zijn aanzien bij de mensen kon er
alleen bij winnen als zijn zoon publiekelijk optrad. Graag zag hij hem als een goed uitgeruste
ridder ten strijde trekken, al had moeder Pica er haar bedenkingen bij. Wat een eer als hun
zoon als overwinnaar uit de strijd zou komen! Het liep echter anders af. Franciscus belandde in
de gevangenis. Als hij een jaar later uit de gevangenis van Perugia werd vrijgelaten, was hij diep
ontmoedigd, hij voelde zich vernederd en verziekt, onzeker en machteloos. Hij gaf zijn
ridderidealen op en zocht naar een nieuwe zin voor zijn bestaan. Hij walgde van de uiterlijke
schijn van zijn voorgaand leven.
De toenmalige tijdsgeest vertoont merkwaardige gelijkenissen met onze huidige maatschappij.
Heel wat mensen blijken ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen inanciële problemen
hebben. Ze zijn goed verzekerd en goed ingedekt en leven onwetend over een arme, onveilige
buitenwereld. Pas als zij van onder de stolp waarin hun knus leventje zich afspeelt te voorschijn
komen, weten ze zich kwetsbaar, maar dan gaat ook een ruimere horizon voor hen open van
wat echt menselijk is.
Zich negatief opstellen tegen de samenleving is ook geen oplossing. Wellicht heeft Franciscus
zich ook op een bepaald ogenblik met zijn vader verzoend. Maar om consequent in het leven
door te gaan, heeft de mens een vastere basis nodig, want bij de eerste ontgoocheling geraken
sommigen al vlug buiten adem.
Het is interessant om in de Bijbel te zoeken en te ontdekken waar sommige mensen, die het
allemaal zelf aan den lijve ondervonden hebben, de KRACHT hebben gehad om door te zetten.
Ook zij zijn tegen de onzichtbare God tekeer gegaan en toch konden ze Hem niet loslaten,
omdat Hij sterker was dan zijzelf.
Het is niet altijd gemakkelijk om consequent met onszelf te zijn. Keuzes kunnen ons verder
brengen dan wij voorzien hadden. Daarom moet elke stap, hoe klein ook, een stap van geloof
en vertrouwen zijn. Al denken wij soms dat we aan ons lot worden overgelaten, wij mogen
geen medelijden hebben met onszelf.
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Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere mensen.
- Hoe gaan wij om met mensen die een totaal andere opvatting hebben dan wij?
- Zijn wij bang dat de persoon ons niet meer zal loslaten, omdat wij ons laten helpen met onze
problemen?
- Zijn wij bang dat wij door anderen te steunen, onze eigen vrienden kunnen kwijtspelen?
De grote wereldproblemen ontgaan ons niet en onze stem is misschien miniem, maar de weg van
bekering van Franciscus ging ook verder dan hij ooit kon voorzien. Heel wat mensen gingen hem
navolgen. Stilaan groeide zijn invloed en het tij keerde bij de burgerlijke en kerkelijke overheid ten
aanzien van hen die het minder goed hadden.
Dat deed hij niet door de ‘vierde wereld’ te sponsoren, maar door meer respect op te wekken voor de
minsten der mensen van toen.
Heer, ik ben slechts een kleine mens,
een stipje in jouw grote wereld.
Mijn hart verlangt ernaar
om heel even dicht bij U te zijn,
God van mijn leven.
U wil ik vinden, U wil ik horen,
Uw nabijheid heb ik nodig.
U stilt mijn diepste honger.
In U vind ik rust en vrede,
geborgenheid en troost.
15 augustus – Tenhemelopneming van Maria

Mijn hart zingt voor de Heer, Magniicat! Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig en ieder
prijst mij zalig: Magniicat!
Wat zingt Maria in dit lied?
‘God neemt het op voor de kleine man.
Machtigen haalt hij van hun voetstuk,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien…’
We mogen Maria als een gezonde volksvrouw bekijken. Zo zien we haar aan het werk in het
evangelie in de Bijbel: een heel menselijke vrouw, zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.
Zo is het Magniicat een lied dat tijd en geschiedenis overstijgt. Het is een lied dat dank brengt aan
God, omdat de Almachtige zijn aandacht en genade schenkt aan kleine mensen. Hij is hun ‘Redder’ in
nood. Het is een God die aan de kant komt te staan van de zwakken en behoeftigen, net zoals Jezus
het zal doen. Het Magniicat is uitgegroeid tot een hymne van bevrijding, een profetie van vrede, een
psalm van vertrouwen, een danklied, een liefdeslied en een levenslied.
Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt, de
ommekeer van de bestaande toestanden: God wil een betere wereld, waar de één zich solidair voelt
met de andere, waar men zijn brood kan delen met wie honger heeft, waar men zijn hart kan delen
met wie pijn heeft. Zo staat Maria veel dichter bij ons.
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Lief
leed

Lief
en &
Leed

NIEUWE BEWONERS
DE LUYCK EMILIENNE
Kamer 106
DE SMET JOSEPH
Kamer 130
DE RIJCK ALMA
Kamer 130
VERBEEREN MARIE LOUISE
Kamer 215

Afscheid
VAN DER GUCHT FRANS

30/05/2020
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Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt
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Beweeg en leef!

CORONAKILOS KWIJTRAKEN
In coronatijden heeft de zetel harder gelonkt, hebben de ijsjes
luider geroepen en heeft dat glaasje bier of wijn harder verleidt.
Ook vielen veel gelegenheden tot bewegen weg. Zoals de
dansnamiddagen of een buiten wandeling maken. Naar verluidt
zijn er toch mensen waarbij de coronakilo’s er goed zijn bij
gekomen.
Maar de tijd is gekomen om terug een beetje te werken aan onze
fysieke conditie. Van zodra we meer in beweging gaan zal dit
niet alleen positief zijn voor onze fysieke conditie maar het zal
ook een positief effect kennen op onze mentale toestand.

Beginpositie:
Ga zitten op een stoel
zonder armensteunen.
Beweging:
Maak nu een scharende
beweging door uw benen
om en om te kruisen.
Afwisselend een zijwaartse
en opwaartse beweging
maken met de armen
afwisselend. 10x.
Herhaal indien mogelijk 3
keer per dag.
Daarna 10 tellen rust.
Eindpositie:
Breng de voeten terug naar
de grond.

Op de kalender staat een divers aanbod bewegingsactiviteiten.
Zo kunnen jullie deelnemen aan turnlessen, bewegingsnamiddag,
pétanque of ietsen met de duoiets of Motomed®. Alle
activiteiten worden in goede banen geleid door de ergo-en
kinetherapeuten.
Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Daarbij hernemen we ook nog eens ons advies die we vorige
maand in de kijker hebben gezet. Drink voldoende water na of
tijdens de fysieke activiteiten.

Fit en gezond
13
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DeMEN(S)tie
Tja, wat zal ik zeggen?
Na wekenlang in quarantaine modus te vertoeven binnen het WZC, opende zich voorzichtig een
wereld met opnieuw ontmoetingen. Het organiseren van de meest haalbare en kwaliteitsvolle
contactmomenten, met bijzondere aandacht voor de bewoners met dementie, blijft een uitdaging.
Het coronagebeuren is voor ieder nieuw. 'Samen' zoeken naar de beste situatie vraagt een portie
geduld, maar we komen er zeker wel uit. Weet dat het niet eenvoudig is om een huiselijke
ontmoetingsplaats te creëren binnen de regels van sociale distantiëring en hygiëne. Als familielid
voelt u zich misschien een astronaut die de ruimte binnenwandelt. Weet dat U niet alleen dit gevoel
heeft en dat het oké is om onwennig te zijn. Maar de regels zijn nodig om alert te blijven voor ieders
gezondheidsveiligheid.
Een gezicht herinneren we allen aan de unieke combinatie van ogen, neus, mond, wangen,… . Heel
wat van deze kenmerken zitten hedendaags verstopt achter 'het mondmasker en het plexiglas'.
Sowieso is het herkennen, voor iemand met dementie, al geen evidentie. U moet er u, als familielid,
van bewust zijn, dat jij als persoon achter het masker nu nog een groter raadsel kan zijn voor uw
dierbare, ervaar dit dan niet als minder liefde.
Naast het niet herkennen steekt 'de andere ontmoetingsruimte' soms een tweede stok in de wielen.
Koekeloerend aan die kille en steriele tafel met een bewoner die zich afvraagt : “Wat zit ik hier te
doen?”, bevorderen de spontaniteit van het gesprek niet. Een klassieke opener bij het gesprek zal
zijn: “Hoe gaat het?”. De oudere persoon antwoordt :” Het gaat, ik mag niet klagen”. Nee inderdaad,
dat is iets wat deze generatie, hun leven lang geleerd hebben, niet klagen maar dragen.
U, als familie, weet als geen ander hoe het gesprek aan te knopen met uw dierbaar familielid.
Verloopt het toch niet zo vlot dan kunt u, los van het ziektebeeld, het gesprek triggeren. Vertel hen
nieuwtjes over de familie of bekenden, neem uw dagplanning door. Bijvoorbeeld ik ben naar de
winkel geweest achter beleg voor de boterham. Wat eet jij graag op je boterham? Dit kunnen vragen
zijn zoekend naar hun eigen inbreng, waardoor je naar de bewoner met dementie, een gevoel van
waardering stuurt. Polsend naar gekende interesses over de koers, bloemen,… alsook herinneringen
aan vroeger , … zijn dankbare onderwerpen. Maar u moet in gedachten houden dat de verhaallijn in
een gesprek niet helemaal hoeft te kloppen. Het is aan u om het gesprek te laten doorgaan zonder
fouten te herstellen, anders kan de ontmoeting in een doodlopend straatje eindigen. Niemand wordt
graag constant gecorrigeerd.
Blijven de gesprekken toch moeilijk verlopen, dan is het de kunst om eventueel te zoeken naar
andere bronnen van communicatie. Samen een liedje zingen is een even mooi contactmoment.
En misschien zijn de momenten van stilte en nabijheid nog het waardevolst.
Beste bezoeker, lieve familie, ik hoop u hiermee kracht en adem te geven om nog even door te gaan
in deze coronatijden. Hou vol!
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Pakt ou biezen
mé ou valiezen
Na een jaar zweten op travaux kwam die congé payé als ne cadeau.
In 't bloadje van Kerk en Leven stond int greut geschreven: t' hoogtepunt van 't jaar: op bedevaart
naar Lourdes.
Meneer pastoor en de misdienaars regelden alles tot de
puntjes. In de roestige bus klonken Ave Maria liedjes al in
de oren. Een gebedje naar de heilige Christoffel, voor een
behouden reis, was de start van onze trip naar de
Mariastad. Aangekomen snelden de vrouwen naar het
dichtstbijzijnde Franse WC, terwijl de mannen hun
sigaartje smoorden.
De imperméable en het regenkapje zaten van voor in de
valieze. De paternoster en het enkelgeld altijd bij de hand.
Voor het naar huis gaan kochten we souveniers voor de familie en vulden we onze Mariabeeldjes
met het bronwater.
In de kadeeën hadden we geen zorgen wat die waren op tentenkamp met de spoorweg of de
ziekenbond. Een bende vrolijke vrienden in een godvergeten gat verre van 't stad. Vaandel zwaaien
met de grootste vlag, sjorren voor de stevigste vloot, zingen bij het kampvuur, ... Ja ze zagen zo zwert
als kolen, maar leute en ambiance hadden ze gehad.
We woaren weur al content met dagske weg.
Een familie uitstap naar Blankenberge was deel van onze congé. Overbeladen met frigobox, tentzeil
en schepjes trokken we richting het strand. Gieren van het lachen bij het springen over de golven,
kopje onder in het zoute water.
De kinderen van de rijkere mensen zoefden op de dijk met een go-cart of stuntten met hun net
gekregen vlieger.
Dit kon ons niet schelen, we vingen krabben bij de vleet.
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Met onze volkswagen goed gevuld hing
de barsjok zo laag bij de grond, dat wij
bij de eerste vluchtheuvel al botsen
tegen het dak. Met de krakende muziek
op de achtergrond, richting Dinant.
Eerste tussenstop was de kabelbaan,
bengelend naar de citadel vol pracht en
praal. Groot was de verbazing éénmaal
aangekomen bij de grotten met heldere
witte stenen.
De show van Bobbejaan Schoepen, met zijn rondtrekkende circustent,
iets om naar uit te kijken! Het spektakel begon door zijn reclame te
paard. De dorpscafébaas had voor zijn goeie klanten van de staminee
een bus ingelegd. Met een pintje en sandwiches als dagschotel zongen
we uit de volle borst mee op “zie ik de lichtjes van de schelde”. Daar
aangekomen waren we zo in de zotte sfeer dat we ons een
cowboyhoed kochten. En ‘s avonds waren de meeste al “goed bien” en
gingen we pas naar huis toen het café zonder bier was.
Een niet te vergeten herinnering aan de
zomervakantie was een bezoekje aan onze
cheriè in dancing 'Paris-Las Vegas te Ertvelde.
Eddy Wally gaf met glitter in lamboyante
olifantenpijpen broek, een optreden nog nooit
gezien. Zijn typische stopwoorden ("gewéldig",
"wauw", "onvoorstelbaar", "oh my god") was
puur amusement. Om in de sfeer te blijven,
kochten we een plaat voor de platenspeler.
Overmere Donk was iets actiever, na een mooie wandeling vergezeld van dieren onderweg zoals
eenden, herten, … huurden we een bootje waar roeien en trappen de boodschap was. Leute
verzekerd wanneer ons tanteke vanachter wankelend in het bootje zat met de schrik om in water te
vallen. Het” menske kon ocharme begod” niet eens zwemmen. Hongerige spijzen was een werk van
barmhartigheid en zo gezegd, zo gedaan, gingen we smullen van lekkere paling in ’t groen.

T' is weer voorbij
die mooie zomer ....
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Hallo iedereen,
Héél waarschijnlijk hebben jullie mij al gezien in de cafetaria of in de gangen maar weten
jullie niet wie ik ben. Daarom stel ik me graag even voor.
Mijn naam is Jens Van Geel, 27 jaar jong, enige zoon en woonachtig te Nieuwerkerken. Sinds
november versterk ik het toffe keukenteam als keukenmedewerker alias afwasser. De
eerste maanden was het eerder een stage om te kijken of het reilen en zeilen in de keuken
iets voor mij was. Ik doe dit afwisselend werk erg graag.
Mijn vrije tijd breng ik voornamelijk thuis door, met onze hond Fenrir en katje Roxy.
Ik ben als het ware een echte huismus.
Zo, dit ben 'ik' in een notedop. Tot in den draai (om het op z'n Nievekeirks te zeggen).

O
N
E
E
L

Echo, een kleine levensles...
Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn
voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die
‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?" en hij krijgt als
antwoord: "Wie ben jij?" Hij wordt kwaad en roept: "Je bent een lafaard"
waarop de stem antwoordt: "Je bent een lafaard".

EEN
LEVENS
LES

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: "Zoon, let op" en roept:
"Ik bewonder jou". De stem antwoordt: "Ik bewonder jou".
Vader: "Jij bent prachtig" en de stem: "Jij bent prachtig". De jongen is
verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.
Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het
leven…
Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt.
Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan
meer liefde!
Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!"
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We vieren mee met...
De jarigen worden later gevierd tijdens het jarigenfeest.
Proiciat aan:

VAN GEIT ROGER

08/07/1932

VAN DER BUCHT GODELIEVE

10/07/1934

PHILIPS ANNA

18/07/1924

VAN DER STRAETEN GILBERT

22/07/1935

GEES ANNA

05/08/1931

BRUYNINCKX JULES

08/08/1926

PIENS MARIA

17/08/1928

DE CROOCK LEONTINE

17/08/1931

DUYM IDA

23/08/1935

VAN DEN STEEN WILLY

23/08/1925

VANDEN STOCKT MARIA

24/08/1923

DE SCHUTTER ALFONS

25/08/1935

ROELANDT MARIE LOUISE

26/08/1932

VAN DEN SPIEGEL GUIDO

27/08/1954

DE DECKER FRANCOIS

29/08/1923

18

JULI - AUGUSTUS 2020

19

JULI - AUGUSTUS

20

JULI - AUGUSTUS 2020

De zee zal deze zomer druk bezocht worden; ken je onderstaande
spreekwoorden?
1. Dat kan al het water van de zee niet afwassen (=daar is niets aan te doen - dat kan je
niet wegpraten)
2. De vis aardt naar de zee (=je kunt wel zien waar hij vandaan komt)
3. De zee ploegen (=de zee bevaren)
4. Een goede zeeman wordt ook wel eens nat (=ieder kent zijn tegenslagen)
5. Een schip op het strand is een baken in zee (=van de fouten die anderen hebben
gemaakt, kun je zelf veel leren)
6. Er verdrinken er meer in het glas dan in de zee (=er gaan veel mensen dood door het
drinken van alcohol)
7. Geen zee te hoog (=niets is onmogelijk)
8. Het water loopt altijd naar de zee (=zij die al het meest hebben, krijgen ook het meeste)
9. Met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en
optimisme kan men alles aan)
10. Met iemand in zee gaan (=met iemand een samenwerking beginnen)
11. Met iemand te diep in zee gaan (=iemand al te ver vertrouwen)
12. Recht door zee gaan (=altijd eerlijk blijven/zijn)
13. Water naar de zee dragen (=een zinloos karwei opknappen)
14. Zeeën van tijd hebben (=ergens erg veel tijd voor hebben)
15. Zeeman geen man (=zeemannen zijn heel vaak van huis en daarom minder als
echtgenoot geschikt
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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INGREDIËNTEN
4 personen
•
•
•
•
•
•

5 eidooiers
1 el citroensap
l¼ l melk
¼ l room
100 g griessuiker
1 vanillestokje

CITROENPUDDING
Pudding met een heerlijk zomers smaakje

BEREIDING
* Splits het vanillestokje overlangs.
* Verwarm de oven voor op 150°C.
* Breng de room en de melk samen aan de kook met het overlangs gespleten vanillestokje erbij.
* Neem van het vuur en laat 10 minuten intrekken.
* Verwijder het vanillestokje en schraap het merg ervan bij de melk.
* Klop de eidooiers met de suiker wit-schuimig. Roer er het citroensap door.
* Breng de melk weer tegen de kook aan en klop er het eimengsel door.
* Zet nog even al roerend op het vuur, maar laat niet meer koken!
* Verdeel de crème over ovenschaaltjes.
* Zet ze in een bakblik en vul dat tot op halve hoogte met kokend water.
* Zet 35 tot 40 minuten in een de oven. Laat afkoelen.
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DE EUCHARISTIEVIERINGEN OP
ZONDAG EN DINSDAG KUNNEN
WEGENS DE
CORONAMAATREGELEN NOG
STEEDS NIET HERVAT WORDEN.

VOOR ONZE BEWONERS
ORGANISEREN WE 2X PER MAAND
EEN GEBEDSVIERING.

ACTIVITEITENKALENDERS
ZULLEN WEKELIJKS
UITHANGEN
DAGELIJKS ROEPEN WE
DE ACTIVITEIT VAN DE
DAG OM VIA DE OMROEP

BIJ GOED WEER WORDT DE ACTIVITEIT VAN DE DAG
VERVANGEN DOOR HET OPSNUIVEN VAN FRISSE
BUITENLUCHT EN GENIETEN VAN EEN STREEPJE ZON!
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