
De leerlingen
van de school
in Schoorisse
kwamen op
bezoek...

HUISKRANT VAN HET SINTHUISKRANT VAN HET SINT- FRANCISCUST- FRANCISCUSTEHUISEHUIS

JUNI 2018

DE BLOESEM



COLCOLOFONOFON
MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

De Bloesem is een uitgave van WZC Sint-Franciscustehuis

Sint-Martensstraat 3, 9660 Brakel

www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel

REDACTIE

Leen, Karien, Elsie, Ilse, Bart, Helga, Els, Jolien, Nathalie, Soie, Jelke, Luc, Joke

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Wim Vercruyssen

Als u een artikel over een gebeurtenis in huis, een gedicht, een mopje … wil zien
verschijnen in onze huiskrant, mag u zich steeds tot het animatieteam wenden.

De Bloesem graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/sint-franciscustehuis-brakel/nieuws/de-bloesem
.

2. Inhoudstafel

3. Editoriaal

4. Waar het goed is te leven...

6. Wist je dat?

7. Oude liedjes

8. Lach van de maand

9. Op de babbel bij...

10. Pastoraal- liturgische tinten

12. Lief en leed

13. Fit en gezond

14. DeMEN(S)tie

15. Jaarthema

16. Uw mening telt!

17. Wat juni ons te bieden heeft

18. Wat heeft de toekomst in petto?

19. Train je brein

20. Activiteitenkalender

Inhoudstafel



3

VADERDAG: 10 JUNI 2018

Vader, vake, papa of pa

Al geraken dichters en zelfs zangers over moeder niet uitgezongen,

toch hebben vaders ook altijd veel respect afgedwongen.

Vader ligt mee aan de oorsprong van het prille begin

samen met zijn vrouwtje als hoofd van het gezin.

Wie koestert dat vrouwtje met zeer veel achting

wanneer ze hem zegt : liefste, ik ben in verwachting.

Hoe bekommerd is vader negen maanden lang!

Omdat er iets verkeerd kan lopen is hij toch zo bang.

Op de dag van de bevalling heeft vader ook pijn;

hij zou zelfs in plaats van zijn vrouw willen zijn.

Maar eens het kindje verlost uit de moederschoot,

is de vreugde bij beide ouders even groot.

Terwijl vader de boorling zijn eerste zoentje geeft

en moeder na de inspanning nog even beeft,

zijn het voor de gelukkige vader –dat is al lang geweten-

heerlijke momenten om nooit te vergeten.

Zijn kind is het mooiste en liefste op aarde,

het is voor de jonge vader van onschatbare waarde.

Vader is voor zijn kinderen een toonbeeld van sterkte en kracht,

waar men in zijn gezin na het werk ongeduldig op wacht.

Vader, die in de ogen van zijn kinderen alles kan,

is voor de gelukkige moeder haar allerliefste man.

Vader moet samen met moeder dag en nacht waken

opdat de kinderen later gelukkig door het leven geraken.

JUNI 2018

Edito



Chiwawa 'Chihua' op bezoek...

4

Genieten van de buitenlucht en een
kleine bouwinspectie...

Samen op de dansvloer...

JUNI 2018
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De muren rijzen als paddestoelen uit de
grond. Er wordt naarstig voortgewerkt
aan de nieuwbouw.

De week van de valpreventie was een groot succes: de testing,
hindernissenparcours, 'gymnastiek special', gezondheidswandeling kenden veel
bijval.

JUNI 2018

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...



WIST JE DAT...

• ... we ons tijdens de zomer moeten beschermen tegen de zon,
maar dat ook de planten dit doen? Ze sluiten hun poriën zodat
ze geen water verliezen. Het nadeel hieraan is dat ze zo de lucht
niet meer zuiveren.

• ... er niet alleen een winterslaap bestaat bij dieren maar ook een
zomerslaap? Afrikaanse longvissen graven zichzelf in en
bedekken zich met een soort slijm wanneer het waterpeil daalt
en te warm wordt. Wanneer het waterpeil terug stijgt, graven ze
zichzelf uit. Er zijn ook enkele slangensoorten die een
zomerslaap houden.

• ... wanneer je een bolletje ijs eet, je er ongeveer 50 keer aan likt
voor dat het op is?

• ... in 1905 een jongen genaamd Frank Epperson per ongeluk
ijsjes op een stokje uitvond toen hij een glas frisdrank de hele
winter buiten liet staan?

• ... het grootste schepijsje dat ooit gemaakt is 2,81 meter hoog
was. Dit ijsje is geschept in Italië.

• ... de Eiffeltoren in de zomer tot 15 cm groter kan zijn dan in de
winter? Dit omdat het ijzer uitzet door de warmte.

• ... het eerste badpak voor vrouwen is gemaakt in de 19de eeuw
en wollen pijpen en mouwen had.

• ... er 3500 verschillende soorten muggen zijn? Bij ons komen er
tussen de 20 en 30 verschillende soorten voor van deze
irritante beestjes.

• ... de maand juni is vernoemd naar de Griekse godin Juno. Zij is
de beschermgodin van de vrouwen, het huwelijk en de
geboorte.

• ... het op 23 juni de dag is van de mantelzorger? Op deze dag
worden de mensen die voor ons zorgen, en geen professionele
hulpverleners zijn, eens extra in de bloemetjes gezet.

• ... de zon even groot is als maar liefst 1,3 miljoen aardbollen? En
wanneer je de aarde als een plat vlak ziet, zou je 11990
aardbollen nodig hebben om tot dezelfde oppervlakte te komen
als de zon.

• ... de zon 1.989.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kilo
weegt? Dat is ongeveer 332.946 keer zo veel als de aarde.

6 JUNI 2018

Wist je dat?Wist je dat?



Oude liedjesOude liedjes
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Truus- Alle leuke jongens willen vrijen

refrein:
Alle leuke jongens willen vrijen
maar ‘t stadhuis is er niet bij.
Geen mooie trouwpartij,
geen bruidsboeket voor mij.

Alle leuke jongens willen vrijen
maar ‘t stadhuis is er niet bij.
Wel vrijen, wel vrijen
maar meer is er niet bij.

De eerste op het lijstje
die heette Jan de Wit.
Dat was een heel leuk knaapje,
een jongetje met pit.
Maar toen ik hem van trouwen sprak,
zei hij: “Maak me niet ziek”.
Hij mompelde nog: “Sorry hoor”
en verdween toen in paniek.

refrein

De tweede die ‘k wou strikken
was ene Wimpie Vos.
Die had wel zin in zoenen
‘s zondagsmiddags in het bos.
Maar toen ik over trouwen sprak
vroeg hij: “Ben je niet goed?”
En rende toen in volle vaart
z’n vrijheid tegemoet.

refrein

Toen kwam een lange Karel
en daarna een dikke Piet.
Toen eentje met een sikkie
hoe die heette weet ik niet.
En zo kan ik wel doorgaan
maar ‘t verhaal is gauw verteld.
Ze vonden me een leuke meid
maar trouwen voor geen geld.

refrein

JUNI 2018
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Vrouwen worden om niets kwaad !

Mijn vrouw en ik zaten in de zetel terwijl ik zapte met de TV- afstandSbediening.

Ze vroeg: 'Wat is er op de TV?'

'Stof', zei ik. Toen is de ruzie begonnen...
*******
Een 75-jarige man gaat bij de apotheker en vraagt:

"Heeft u tabletten om een kunstgebit te reinigen?" - Jawel.

"Heeft u batterijtjes voor een hoorapparaat?" - Jawel.

"Heeft u een looprekje voor ouderen?" -Jawel.

"Heeft u ook Viagra-pillen?" - Jawel ... Maar wat wenst u nu eigenlijk?

Zegt de man: "Helemaal niets, maar nu weet ik tenminste dat ik hier mijn huwelijkslijst kan leggen!"

JUNI 2018

Lach van de maand



Sinds enkele weken woont Frans Van Dorpe op De Eikenberg.

Frans is geboren op 02/06/1927 en is afkomstig van Pittem in West-Vlaanderen. Op

Pittemberg stond de boerderij van Frans zijn ouders en iedereen hielp mee op de boerderij.

Het was een echt bedrijf want bij Frans thuis waren ze met 11 kinderen en die werkten

allemaal mee.

Frans is tot zijn 13 jaar naar school geweest in Pittem. De school was gesitueerd op ongeveer

een half uur stappen van huis. Als de school uit was, moesten ze zich haasten naar huis, snel

iets eten en terug gaan werken op het veld.

In die tijd werd er nog veel tabak gekweekt. Frans was echter geen roker, enkel op zondag

durfde hij zich wel eens aan een sigaretje wagen.

Toen Frans getrouwd was, verhuisde hij naar het ' verre' Deftinge. Hier in de streek was er

nog veel ruimte om te boeren. Hij en zijn vrouw kochten dan ook een boerderij. Ze hadden

een aantal beesten en verbouwden vooral bieten, schorseneren en maïs.

Ze kregen vier kinderen, waarvan de jongste dochter, Kathy, de boerderij heeft overgenomen.

Ze hebben momenteel al meer dan 300 dieren.

Mia, de oudste dochter, werkt al meer dan 23 jaar in ons tehuis. Ook Frans zijn kleindochter

Nathalie, Mia's dochter, werkt hier sinds één jaar.

'Het zal hier wel zo slecht niet zijn,' besluit Frans,' als er ondertussen al 3 familieleden

vertoeven!'

9 JUNI 2018

Op de babbel bij...



Antonius werd in 1195 in Lissabon geboren en werd in 1212 tot priester gewijd. Het was zijn wens

het geloof te verkondigen in Noord-Afrika, maar de moord op vijf jonge Franciscaner monniken in

Marokko door de Mohammedanen, maakte een diepe indruk op hem. Hij werd zwaar ziek in

Afrika waar hij met veel inzet het predikt-ambt vervulde.

Toen werd zijn werkterrein Frankrijk en aansluitend Italië. Veel gelovigen vonden door toedoen

van Antonius hun weg naar het geloof terug. Vele duizenden mensen kon hij in één keer

toespreken en men kon dan een speld horen vallen.

Antonius leefde in de tijd dat de ketterij der Albigenzen zich wijd had verspreid. De Albigenzen

loochenden de godheid van Christus, en geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid

van Christus in de eucharistie.

Antonius trad in zijn preken herhaaldelijk tegen hen op: "Op het altaar gebeurt de

wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het lichaam dat

door de Maagd Maria ter wereld werd gebracht, dat aan het kruis hing, dat in het graf lag, dat op

de derde dag verrees, dat naar de rechterhand van de Vader opsteeg: dat lichaam wordt

dagelijks door de priester geconsacreerd en aan de gelovigen uitgereikt."

Sint-Antonius is patroon van Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, de

armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, de reizigers en de verliefden. Patroon tegen

schipbreuk, de pest en koorts.

Op 13 juni wordt in veel landen het feest van de Heilige Antonius van

Padua gevierd. Ook bij ons in Vlaanderen wordt Sint-Antonius bijzonder

aanbeden en vereerd.

Hij was een monnik die ongeveer achthonderd jaar geleden in Lissabon

werd geboren.

De teunisbloem is naar hem vernoemd omdat die rond zijn feestdag

bloeit. Hij is patroon van Padua (Italië), Lissabon (Portugal), Paderborn

(Duitsland) en Hildesheim (Duitsland).

DE HEILIGE ANTONIUS

10 JUNI 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-



Gebed tot de Heilige Antonius dat velen zeer dierbaar is:

Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,

trooster van allen die bedroefd zijn,

tot U bid ik om uitkomst,

omdat U zo machtig bent bij God.

U was een voorbeeld van oprecht geloof,

van naastenliefde en nederigheid.

Stommen hebt U doen spreken,

doven doen horen,

blinden doen zien,

verlamden doen lopen,

en die bijna dood waren doen herleven.

Bedroefden hebt U getroost,

moedelozen opgebeurd,

verloren zaken hebt U weer doen vinden.

Heilige Antonius,

onze dag kan zo verdrietig zijn,

onze ziekte zo pijnlijk,

onze zorg zo groot,

onze onrust zo verwarrend.

Help ons dan, wees voor ons een vriend

en een voorspreker bij God.

Als Gij ons verhoort,

zullen wij gelukkig zijn

en samen met U

God verheerlijken en danken.

Amen.

11 JUNI 2018



Lief

leed
GEBOORTES

Ell, 04/05/2018, achterkleindochter van Gaby Rubbens, De

Eikenberg

Esthée, 19/05/2018, achterkleindochter Marie-Thérèse Van

Liefferinge

NIEUWE MEDEWERKER

Inge Genbrugge, keukenhulp

OVERLIJDENS

Maria GosseyeAfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

12/05/2018

12

TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :
14/06/2018 om 19u30
Zaal ’t Eeckenhof, Sint Jozefplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Als Amor de draad kwijtraakt...'
Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie.

JUNI 2018



Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Drink voldoende

De voorbijgaande maanden hebben we al enkele bijzondere

warme dagen gekend. Daarom leggen we de nadruk op het

voldoende drinken. En nee, geen pintjes!

Het verlies aan vocht moet je compenseren.

In gewone omstandigheden neem je als volwassene per dag

ongeveer 0,7 tot 1,5 liter water op uit vast voedsel. Dat moet je

aanvullen met minimaal 1,5 liter drank (zes tot acht glazen), bij

voorkeur water.

Senioren eten vaak minder waardoor ze minder water

binnenkrijgen via voedsel. Ook hun nierfunctie gaat vaak

achteruit. Hierdoor hebben de nieren meer vocht nodig om

afvalstoffen via de urine af te voeren. Uitdroging komt bij senioren

ook sneller voor door een verminderde dorstprikkel.

Een grotere vochtinname is nodig bij:

- extreme temperaturen

- verblijf op grote hoogte

- verwarmde of circulerende lucht (airconditioning) gedurende -

een lange periode

- droge lucht

- ziektesymptomen zoals koorts, diarree en braken die een

verhoogd verlies van water veroorzaken

- verhoogd vochtverlies door alcoholgebruik

- inname van bepaalde geneesmiddelen

- vezelrijke voeding, want gecombineerd met onvoldoende

drinken kan dit obstipatie uitlokken in plaats van te voorkomen.

Info: CM Midden-Vlaanderen
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BEWEEG EN LEEF!

Beginpositie

In zit, met de voeten

op de grond. of

rechtstaan.

Beweging
Afwisselend een
cirkelbeweging maken
met beide
onderarmen.
Doe de oefening 10x

Eindpositie

Breng je armen terug

zijwaarts.

JUNI 2018



DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
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Een dementievriendelijke samenleving
Wie vandaag in zorg en begeleiding voor mensen met dementie voorziet, staat voor een grote

uitdaging. Hoe kunnen we dit op een deskundige manier doen, met respect voor de wensen en

verlangens van personen met dementie, mantelzorgers en hulpverleners? Het houdt ons bezig hoe

we samen met hen kunnen werken aan een volwaardige deelname aan de samenleving. Want dat is

voor hen zo belangrijk: altijd en overal meetellen. Als mens met een persoonlijkheid.

De weg die mensen met dementie aleggen, gaat gepaard met veel onzekerheid en verdriet. Hoe ga

je om met een geheugen dat het steeds vaker laat afweten, een veranderend karakter en een

wereld die steeds verwarrender en bedreigender wordt? Hoe kan ik ondanks alles een waardig leven

blijven leiden? Omgaan met dementie vraagt veel van mensen met dementie en hun omgeving,

maar mag nooit een probleem van hen alleen zijn. Hoe wij als maatschappij omgaan met dementie is

een belangrijk vraagstuk.

Een goede woonomgeving waar er voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het

welbevinden bij personen met dementie en hun naasten. Een dementievriendelijke gemeente

draagt zorg in de meest brede zin van het woord. Ze zorgt ervoor dat mensen met dementie nog

meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid. Het zijn

de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van

de dementievriendelijke acties kunnen waarmaken.

Vanuit het expertisecentrum dementie (ECD) krijgen de gemeenten hiertoe 2 instrumenten. De

‘dementiemeter’ waarbij gemeenten aan de hand van een aantal kernthema’s kunnen duidelijk

maken wat ze al doen op vlak van dementievriendelijk beleid en waar misschien nog werk aan de

winkel is. Er is ook een ‘dementievriendelijk groeipad ‘ ontwikkeld en dit wordt meer gebruikt om de

aanpak intern te bekijken, zoals een visie en een plan opstellen. Het zijn de warmte, betrokkenheid

en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke

acties kunnen waarmaken. Bouwt jouw gemeente al mee aan een dementievriendelijk beleid? Via

dementievriendelijk@vvsg.be kom je het te weten. Voor meer info kan je terecht bij de

referentiepersoon dementie van het woonzorgcentrum.

JUNI 2018



'Woar is den tijd'

Het aandenken bij uitstek aan onze communie is het communieprentje. Deze

worden traditiegetrouw al decennialang gegeven. Het geven van dit kaartje is dan

wel traditie, de opmaak ervan verschilt sterk door de jaren heen.

Anno 2018 geven communicanten steevast een foto van zichzelf in hun mooiste

feestpak, een gebruik dat reeds enkele jaren zeer populair is. Vroeger gaf de

communicant een kaartje met bijvoorbeeld een prent van een witte duif of een

kelk. Op de achterkant stond er een religieuze tekst waarin de kinderen verklaarden

gelukkig te zijn om vanaf nu deel uit te maken van de Christelijke Gemeenschap.

Ook de kledij die men op deze heugelijke dag draagt, is helemaal anders. Het

dragen van een ‘paterskleed’ is een gebruik dat stilaan verdwijnt. Jonge kinderen

die hun communie doen, dragen hun allermooiste kleedje of beste pak om zich te

laten inwijden in de heilige gemeenschap van de Kerk.

Hoewel sommige gebruiken in de voorbije jaren sterk veranderd zijn en het

lentefeest zijn opmars doet, de traditie van het doopsel en de heilige communie

blijft bestaan. Het toetreden tot de christelijke gemeenschap is en blijft een keuze

die nog steeds vele kinderen en ouders maken.

We hebben ons 'Woar is den tijd'-jaar opgedeeld en de volgende thema’s hebt u

nog te goed:

Juli/Augustus: Mijn meest memorabele vakantie

September/oktober: Mijn eerste auto

November/december: Mijn eerste werk

Jaarthema

W
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Uw mening telt!Uw mening telt! Uitkomsten tevredenheidsmeting

16

Op 18 maart werd een tevredenheidsmeting afgenomen bij de bewoners en/of familie. Als

woonzorgcentrum dat kwaliteitsvolle zorg wil aanbieden, zijn we immers steeds op zoek

naar manieren om onze zorg te optimaliseren.

De uitkomsten waren zeer positief. Toch werden een aantal bekommernissen

geformuleerd alsook een aantal werkpunten. Op de teamvergaderingen van de diverse

teams werd uitvoerig ingegaan op de uitkomsten. Aandachtspunten en werkpunten

werden opgemaakt. Opzet is dat hiermee rekening wordt gehouden en men zal proberen

om de zorg voor onze bewoners nog beter te maken.

Er werd ook gepeild bij de familie naar de behoefte naar informatie. Bepaalde familieleden

gaven aan interesse te hebben voor meer info over bepaalde zorgaspecten. Helaas waren

de metingen anoniem waardoor wij niet kunnen achterhalen wie welke info wenst. Mogen

wij langs deze weg vragen om jullie wensen kenbaar te maken aan de

hoofdverpleegkundige zodat wij op uw vraag een antwoord kunnen geven.

Wij willen de bewoners en hun familie van harte bedanken voor de medewerking. Jullie

mening doet er toe.

Ter info: De gebruikersraad (vroeger bewonersraad genoemd) biedt aan de bewoners en

hun familie de kans tot inspraak in verband met de algemene werking, het welzijn en de

goede verstandhouding binnen de werking van het tehuis. De gebruikersraad vergadert

eens om de drie maand. De sociaal verpleegkundige gaat de vergadering voor. De

agendapunten van de vergadering zijn volgende items : aanwezige bewoners, verslag

vorige vergadering , toekomstige activiteiten , terugblik op en evaluatie van de totale

werking , varia.

JUNI 2018



DOE MET ONS MEE!

Rosette Citters

Frans Van Dorpe

Monique Bruwier

Daniël Capiau

Roger Sadones

Paula Wittebroodt

Nestor Cougé

Freda Leroy

Monique Cornil

Maria Van Petegem

Huguette Carlier

Zoë Leroy

Rosa Van Cauwenberge

Marie-Louise Van Wymeersch

JUNI

De jarigen van juni worden gevierd op 25 en 26 juni.

Proiciat aan:

02/06/1928

02/06/1927

04/06/1941

11/06/1932

13/06/1934

16/06/1934

17/06/1920

19/06/1932

19/06/1932

22/06/1936

26/06/1937

26/06/1927

29/06/1922

30/06/1927

17

In juni zijn de kinderen die in april, mei en juni hun

communie of lentefeest deden, welkom om hun

feestkleren te tonen op onze modeshow. Maar ook

zij die hun communie reeds lang geleden deden, zijn

welkom om hun mooiste kledij uit de kast te halen

en te deileren op onze catwalk! Onze leuze is: ‘Hoe

meer zielen, hoe meer vreugd’!

JUNI 2018

We vieren mee met...



Kom je geluk wagen tijdens de bingo. Wie niet waagt, niet wint...

't Is terug modeshow! Communicanten en trouwers showen hun mooiste kleding.

Is een uurtje creatief breien, haken of borduren iets voor jou? Kom naar De Wijngaard en we

maken er een gezellige namiddag van. Een kopje kofie hoort erbij!

Kom op 14 juni genieten van een spetterend optreden van de accordeonclub VIOS van Brakel.

Deze namiddag staat helemaal in het teken van de mannen! In De Wijngaard zullen allerlei

caféspelen gespeeld worden, waar iedereen aan kan deelnemen. Tevens worden de mannen

getrakteerd op een seizoensbiertje.

14 juni: ACCORDEONCLUB VIOS

Op donderdag 21 juni gaat voor de 4de keer het petanquetornooi door.

Dit tornooi vindt plaats in De Wijngaard.

Alle WZC van de groep Sint-Franciscus worden uitgenodigd. We hopen op een talrijke opkomst!

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

• Op 5 juli brengen we een bezoekje aan het woonzorgcentrum OLV Ter Veldbloemen te

Oosterzele.

• We maken samen een frisse aardbeienmilkshake in de maand juli.

• In teken van het jaarthema werken we rond 'vakantieplaatsen in eigen land' en dit op 10 juli

in De Wijngaard.

• De bibliotheek van Brakel brengt ons een bezoek op 12 juli.

• Op maandag 16 juli staat het contactkoor gepland op De Beukendreef met Joke en Soie.

• Op de feestmaaltijd zijn jullie welkom op 17 juli.

• Op 24 juli vindt de zomerparty plaats waarbij we de jarigen van de maand juli vieren.

• Het circus Pepino komt langs in Brakel. Ook wij gaan een kijkje nemen op 25 juli.

Ook in juni zijn jullie welkom voor een groot feestmaal in De Wijngaard.

Voorgerecht, hoofdgerecht en dessert staan op jullie te wachten.

21 juni: INTER-RUSTOORD PETANQUETORNOOI
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29 juni: HANDWERKCLUB

4 juni: BINGO

6 juni: MODESHOW

19 juni: FEESTMAALTIJD

8 juni: VERWEN VADERDAG

JUNI 2018



Train je brein

Oplossing op zijn kop:

VREEMDE EEND...

Volgende woorden hoorden niet in het rijtje thuis:
Schaar- konijn- wortel- kofie- sperziebonen- brood- ei- thee-
aardappel- kers- Brussel- 12x2

Deze maand gaan we op zoek naar de vreemde eend in de bijt. In
onderstaande woordenrijen staat telkens 1 woord dat eigenlijk niet in het
rijtje past. Trek een cirkel rond dit woord.

1. mes- vork- schaar- lepel

2. haring-tonijn-konijn-kabeljauw

3. peterselie-wortel-zout-peper

4. kofie-bier-sherry-wijn

5 . sla-spinazie-andijvie-sperziebonen

6. cake-taart-gebak-brood

7. kaas-ei-boter-kwark

8. thee-choco-conituur-hagelslag

9. peer-aardappel-appel-pruim

10. wortel-bloemkool-kers-prei

11. België- Nederland- Brussel- Italië

12. 3x10- 5x6- 12x2- 24+6
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