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DE HERFST VAN JE LEVEN

De herfst van je leven

kan het mooiste seizoen worden,

als je elke dag zonder zorgen tegemoet gaat,

alsof het de eerste keer is

dat je je dagelijkse taak opneemt

en mensen ontmoet.

Als je al je zorgen van gisteren

niet opnieuw op je schouders laadt

en je je geen zorgen maakt voor morgen.

Als je geen kans om iemand gelukkig te maken

aan je voorbij laat gaan.

Als je vriendschap als een rijk geschenk ervaart

en trouw blijft aan elkaar

in goede en kwade dagen, in lengte van jaren.

Naarmate je ouder wordt,

is er steeds meer verleden

en steeds minder toekomst.

Gebruik je rijke verleden voor je toekomst

en dan zal je toekomst

ook eenmaal een rijk verleden hebben.

OKTOBER 2018

Edito
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Een aantal bewoners namen deel

aan de D OF THE PROMS in

Oudenaarde op 23 september.

Het was een plezante muzikale

namiddag. Op de foto de

zangtalenten en hun begeleiders.

De oldtimershow

op 4 september

bracht heel wat

volk op de been.

Er waren heel wat

mooie

exemplaren te

bewonderen..

Samen biljarten. De dames

konden er ook wat van...

OKTOBER 2018

Waar het goed is te leven...Waar het goed is te leven...
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De familienamiddagen brachten de bewoners, hun familie en

medewerkers dichter bij elkaar. Dankzij de prachtige muziek

van de accordeonclub Vios was het ambiance!

Het Acaciaplein en De Eikenberg kwamen reeds aan de beurt.

OKTOBER 2018
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…oktober bekend staat als wijn- en zaaimaand? In oktober is de druivenoogst volop aan de

gang. Ook wordt het winterkoren dan gezaaid. Oktober wordt ook rozenkransmaand

genoemd. Dit omdat de christenen de overwinning haalden bij de Slag bij Lepanto en dit

toeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

…oktober de langste maand van het jaar is? Deze maand duurt een uur langer dan de

andere maanden met 31 dagen.

…ze vroeger de afkorting 8ber gebruikten voor oktober? In het Latijn spreken we de 8 uit

als ‘octo’.

…de bossen in oktober vol staan met verschillende soorten

paddenstoelen? Oktober is dé maand van de vliegenzwam. Deze

mooie rode paddenstoel met witte stippen zal je kennen uit de

kabouterverhalen en -liedjes. Opgelet want de vliegenzwam is

giftig!

…we op 4 oktober Werelddierendag vieren? Op deze dag besteden we extra aandacht aan

de dieren. Deze datum verwijst naar de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. Deze man

bekommerde zich over het lot van dieren en planten. België heeft zijn eerste oficiële

Werelddierendag in 1988 gevierd.

…de Amerikaan Ron Wallace het wereldrecord haalde met de

zwaarste pompoen? De pompoen woog maar liefst 911,27 kg.

…Halloween op 31 oktober valt? Kinderen verkleden zich en

bellen aan bij de huizen die versierd zijn met pompoenen. De

bewoners geven de kinderen snoepjes.

…in München jaarlijks het ‘Oktoberfest’ doorgaat? Dit is het grootste volksfeest ter wereld.

Ook in andere kleinere steden wordt 'Oktoberfest' georganiseerd. Mensen gaan zich

verkleden in traditionele Beierse kledij.

OKTOBER 2018

Wist je dat?Wist je dat?
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Oude liedjesOude liedjes
Het is weer voorbij die mooie zomer- Gerard Cox

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken

De koude winter wou maar eerst niet om

Traag en langzaam kropen langs de weken

Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon

De nachten kort, de dagen lang

De ochtend vol van vogelzang

Het scherpe, hoge zoemen van een mug

Dan denk je: ha, daar is ie dan

Dit wordt minstens de zomer van een eeuw

Maar lieve mensen, oh wat gaat 't vlug

Refrein:

't Is weer voorbij die mooie zomer

Die zomer die begon zo wat in mei

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen

Maar voor je 't weet is heel die zomer

Al weer lang voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven

Van haringgeur vermengd met zonnebrand

Een parasol om 't felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het zand

We speelde golf en jeux de boule we zonden zalig in een stoel we dreven met een vlot

op de rivier

We werden weken lang verwend maar ach aan alles komt een end nu zit ik met mijn

dia's in de regen hier

Refrein

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen

'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyama aan

Dan had je eens in juli moeten komen

Toen sliepen we 's nachts buiten op 't strand

En 's morgens vissen in de zon

En zwemmen zover als je kon

We voeren met een boot een end op zee

't Is jammer dat het over ging

't Is allemaal herinnering

Daar doen we dan de hele winter maar weer mee

Refrein
OKTOBER 2018
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MIJN VROUW IS NET EEN....

Er zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, zo

mooi en gestroomlijnd.”

Waarop de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf, zo zuinig en

betrouwbaar.”

Zegt de derde man: “Mijn vrouw is net een brandweerwagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-

doe-dat-doe-dit-doe-dat!"

*****

MOEILIJK DIE ZWANGERSCHAPSTEST?

Twee domme blondjes gaan naar een restaurant, opeens zegt het ene dom blondje “Ik heb

een zwangerschapstest gedaan”. Het andere domme blondje reageert: “En waren de vragen

moeilijk?”.

OKTOBER 2018

Lach van de maand
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Deze maand spreken wij met Nancy Haelters, de monitor van onze nachtploeg.

Het volledige nachtteam bestaat uit 10 collega’s. Tijdens de nacht worden zowel Het

Bloemenhof als Het Park vertegenwoordigd door 4 ‘nachtuilen’.

Bij aanvang van onze dienst weten we nooit wat de nacht brengt, hierdoor kan ons

werkschema soms volledig overhoop worden

gegooid, maar dat houdt ons alert! Een normale nachtshift ziet er als volgt uit:

Wij starten om 21u met het briefen op de verschillende afdelingen, daarmee bedoelen wij:

nagaan of er iets speciaals is gebeurd, zijn er zieke bewoners die extra aandacht nodig

hebben,… Om 21u15 vertrekken onze avondcollega’s naar huis, want hun dagtaak zit erop en

de onze kan beginnen! Wij starten met onze eerste ‘kijktoer’. Dit houdt in dat wij iedere

bewoner een goede nacht toewensen, nog het één en ander voor de bewoner uitvoeren of

hen in bed helpen. Daarna leggen wij alle medicatie klaar voor de volgende dag.

Onze tweede ‘kijktoer’ start omstreeks één uur. Tussendoor worden ook de beloproepen

beantwoord. Daaropvolgend hebben we een half uur pauze om onze lege magen te vullen.

Rond 3u30 starten we met onze ‘verschoningstoer’.

Dit is echter niet het enige, want tussen 23u30 en 1u gaat iemand van ons team ook nog een

3-tal ‘cliënten’ thuis verzorgen. Dit is in de context van het ZP3-project. Dit project heeft als

doel de hulpbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis te houden. Ook de bewoners van de

assistentiewoningen kunnen in nood op onze hulp rekenen.

Zoals jullie reeds vermoeden, vliegt onze nacht voorbij en is het 6u30. Tijd om schriftelijk te

briefen: wat is er die nacht gebeurd, welke zaken moeten opgevolgd worden,…

Regelmatig voeren wij ook een ochtendverzorging uit, omdat de bewoners soms vroeg op

doktersconsultatie moeten gaan. Daarop

ontvangen wij de ochtendcollega’s met open

armen en briefen we door wat er die nacht

gebeurd is.

Wij vertrekken om 7u. Na een nachtshift van 10u

gaan we blij ons bed tegemoet en zeggen we ‘tot

vanavond!’ , want om 21u zijn we hier terug!

(op de foto een paar van de nachtcollega's)

OKTOBER 2018

Op de babbel bij...
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4 oktober is het hoogfeest van Sint-Franciscus van

Assisi.

Franciscus was een bijzonder mens. Een mens met

een grote bewogenheid, een bewogenheid die in

vlam gezet is door God zelf!

Zijn leven is niet te vergelijken met de roem en erkenning die mensen vaak in hun leven

zoeken en willen hebben. Franciscus wou niets van roem en erkenning weten!

Hij had zich de nederigheid in bijzondere mate eigen gemaakt!

Hij wilde in alles Christus volgen. Christus die ook arm op aarde kwam, om als leraar en Heer,

de mensen door woord en voorbeeld de nederigheid te leren. Franciscus wilde geen

complimenten maar deed alles ter eer van Hem.

In de ‘vermaningen’ (de geschriften van Franciscus die hij ons achterliet) treedt hij op als

geestelijk leider die zuiver het echte van het onechte weet te onderscheiden!

Franciscus wilde de echtheid nastreven! Daarom zei hij ook in vermaning 19: Want zoveel als

een mens in de ogen van God is, zoveel is hij en meer niet! Wat wilde hij daarmee zeggen:

“Laat je doen en laten nu niet afhangen van het oordeel van mensen, maar van God!

Want voor God zijn wij allemaal hetzelfde, niemand is in de ogen van God een streepje meer

dan de ander!”

Of met andere woorden, we moeten ons afvragen: “Wie ben ik, wat beteken ik voor de

mensen rondom mij?”

Niet wat mensen zeggen! Niet wat ik zelf zeg! Maar wat God zegt dat ik ben! Door deze wijze

van leven kon Franciscus ook afzien van alle verering en roem!

SINT- FRANCISCUS

OKTOBER 2018

Liturgische tinten
Pastoraal-
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“Want" zei hij, “alleen de Allerhoogste komt die verering en roem toe, want al het goede

komt van Hem!”

Al je talenten en goede eigenschappen die je ontvangen hebt van de Heer, mag je jezelf niet

toe-eigenen!

Beseffen dat al het goede en dat ook wij zelf een gave van God zijn!

Concreet betekent dit: je talenten dienstbaar stellen aan een ander, die jou op dat moment

nodig heeft.

Heel belangrijk in dit proces is dat je de ander, die je hulp verleent, laat merken dat je deze

hulp ook zelf eens ontvangen hebt! Dat je aan het teruggeven bent wat je eens uit de bron

ontvangen hebt.

Belangrijk in dit proces is ook dat je je eigen broosheid en kwetsbaarheid onderkent!

Als je jezelf kent... dan herken je dit ook bij de ander die kwetsbaar en broos is. Dan werkt

naastenliefde als een spiegel! Dan ben je gelijkwaardig aan elkaar als mens en dan kun je

dichterbij komen en naaste worden van broze en kwetsbare mensen.

De noodlijdende mens niet tegemoet treden om privileges, recht of macht over de ander te

krijgen, maar om rechtvaardigheid te doen!

Franciscus zocht dit ook in zijn leven, Ook hij zocht naar de meest kwetsbaren. Niet uit

medelijden met deze mensen, maar om de mens hun recht terug te geven.

Hij voelde dat hij hulp moest bieden, met zijn talenten die hij zelf van de Heer had

ontvangen! Hij was niet uit op eigen roem en erkenning! Hij was er niet op uit zijn talenten

voor zichzelf te houden!

Neen, in grote nederigheid wilde hij een thuis maken voor iedereen!

Dit is de kern en het streven in het leven van Franciscus!

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

OKTOBER 2018
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GEBOORTES

Elise, 07/09/2018, kleindochter Luc Toye, Het Acaciaplein

NIEUWE MEDEWERKER

Sarah De Romagnoli, poetsdienst

Michaël Soetaert, kinesitherapeut

OVERLIJDENS

Alfons De Mets

Adrienne Vlamings

Jeannot D'Haese

Astrid Daneels

AfscheidAfscheid
Wat je in je hart
bewaart, raak je
nooit meer
kwijt

04/09/2018

09/09/2018

10/09/2018

17/09/2018

TER INFO:

Volgend praatcafé dementie :

11/10/2018 om 19u30

Zaal ’t Eeckenhof, Sint- Jozefsplein 9 te Oudenaarde

Thema: 'Wat is dementie...'

Lief

leed

OKTOBER 2018
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

REUMADAG

Is het nu reuma, artrose of artritis?

De bovenstaande begrippen worden vaak in één adem

genoemd. Maar wat is nu het verschil?

Reumatoïde artritis (RA)

Dit is een ernstige, chronische ontstekingsaandoening van de

gewrichten. Die ontstaat doordat het onderliggend

immuunsysteem verstoord is. Wanneer R.A. niet behandeld

wordt, beschadigt ze de gewrichten verder en breekt ze af,

waardoor de gewrichten niet meer gebruikt kunnen worden. R.A.

begint typisch aan de handen en voeten waardoor bewegingen

aan deze ledematen dan ook gemeden worden.

Artrose

Dit betekent “sleet op de gewrichten” en is ook een

gewrichtsaandoening, Het kraakbeen wordt langzaam aangetast.

Artrose is meer dan 50% genetisch bepaald.

Hoe de aandoeningen aanpakken?

Voor reuma is er nog geen echt genezingsproces maar je kan

wel de problemen tegengaan of reduceren. Het blijft interessant

om te bewegen, maar je mag je gewrichten niet overbelasten.

Een ideale oefening is ietsen op de hometrainer.

De kinesist kan je raad geven om de pijn te verminderen en je

mobiliteit te behouden. De ergotherapeut geeft je graag tips om

de dagelijkse handelingen zo goed mogelijk te laten verlopen.

BEWEEG EN LEEF!

Deze oefening helpt om je

duimen makkelijker te

bewegen en dit is handig om

bijvoorbeeld je vork of lepel

vast te nemen.

Beginpositie:

Steun je elleboog op tafel.

Zorg dat je hand voor je is en

de handpalm gestrekt is.

Beweging

Raak zachtjes met je duim

elke vinger van je hand aan,

één voor één. Maak telkens

de vorm van een "O." Hou

elke beweging gedurende 30

tot 60 seconden aan.

Herhaal ten minste vier keer

per hand.

Eindpositie:

Terug de armen naast het

lichaam

brengen.

OKTOBER 2018
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Uw familielid met dementie woont sinds kort of al geruime tijd bij ons in het WZC. Net als

vroeger bezoekt u uw familie maar dit is anders dan vroeger door de dementie van uw

familielid. U komt langs maar weet niet altijd wat te doen tijdens uw bezoek. U vraagt zich

wel eens af:

‘Wat zou ik bij mijn volgende bezoek kunnen doen?’

Misschien kunnen volgende tips u helpen:

KAARTEN

Kaarten is een heel dankbare activiteit die nog lang kan uitgevoerd

worden. U hoeft niet te manillen, wiezen of bieden maar probeer

eens hoger lager te spelen met enkel rode of zwarte kaarten of

speel zot verjagen met een beperkt aantal kaarten. Kortom,

vereenvoudig het spel en uw familielid met dementie zal hier nog lang plezier aan beleven.

FOTOBOEK

Eén van de meest mooie herinneringen zal u beleven als u samen

met een familielid door een persoonlijk fotoboek bladert.

Personen met dementie weten nog heel lang veel herinneringen

uit hun jongere jaren. Let wel op dat je je familielid niet te vaak

verbetert wanneer hij/zij verkeerde info ( namen, data) vertelt.

VOORLEZEN

Ouderen kunnen omwille van visuele problemen vaak zelf niet meer lezen. Toch vinden zij

het aangenaam om voorgelezen te worden. Lees uit de krant vooral streeknieuws of

positief nieuws en lees ook eens een bekend oud gedicht zoals “ Jantje zag eens pruimen

hangen” voor.

BEWEGEN

Maak een wandeling met je familielid. Hoe meer een persoon met dementie beweegt, hoe

beter. Lukt het niet meer om lange afstanden af te leggen, dan kan je steeds met de

rolwagen een toertje doen in en rond het woonzorgcentrum. Het is altijd ijn om eens

buiten te komen.

Er zijn tal van activiteiten die u tijdens een bezoek aan een familielid met dementie kan

doen. Wenst u nog meer inspiratie? Spreek dan gerust een referentiepersoon dementie

en/of een ergotherapeut aan.

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie

OKTOBER 2018
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'Mijn eerste auto'

Velen onder jullie hebben waarschijnlijk de periode gekend waarin de auto zijn

intrede maakte in het dagelijks leven. Deze periode wordt ingedeeld in een voor-

oorlogse periode die loopt van 1931 tot 1948 en na- oorlogse periode beginnend in

1948.

De voor- oorlogse autoproductie werd gekenmerkt door enkele iconische

automodellen zoals de Citroën Traction Avant en de Volkswagen Kever. Deze laatste

is één van de meest legendarische automodellen uit de geschiedenis en was één

van de langst geproduceerde en best verkochte auto’s in de geschiedenis.

De na – oorlogse periode is de periode waarin ook Japan gemobiliseerd raakt en

zijn plaats inneemt op de wereldmarkt met merken zoals Mazda, Honda, Lexus,

Nissan, Mitsubishi,…

Terwijl de Japanse auto- industrie almaar sterker werd, moest de Amerikaanse

helaas inboeten. Merken zoals Cadillac, Chevrolet en Ford kregen zware

concurrentie te verduren.

Vandaag de dag zijn de drie best verkochte automerken het Franse Renault en de

Duitse merken Volkswagen en BMW. Deze worden op de voet gevolgd door

Peugeot, Opel, Mercedes en Audi. Citroën, Ford en Skoda vervolledigen de top tien

van best verkochte automerken.

Je ziet, keuze genoeg als het op auto’s aankomt! Tijden zijn zeker veranderd en zo

ook de automodellen!

We hebben ons 'Woar is den tijd'-jaar opgedeeld

en het laatste thema hebt u nog tegoed:

November/december: Mijn eerste werk
Jaarthema

W
o

a
r 

is
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e
n

 t
ij
d

OKTOBER 2018
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OLIE
BOLLEN Op 11 oktober kunnen jullie alweer proeven van onze heerlijke oliebollen of

zoals ze ook wel genoemd worden 'smoutebollen'.

We verklappen alvast ons caloriearm recept:

400 g gewone bloem, 500 g platte kaas, 6 eieren, 2 kofielepels bakpoeder,

bloemsuiker

Eigeel en platte kaas mengen. De bloem en het bakpoeder toevoegen alsook

het opgeklopt eiwit.

De frietketel op 180°C en met behulp van twee soeplepels kleine schepjes

deeg in de friteuse doen. Na 2 min de bol omdraaien en weer 2 min laten

bakken. Nadien met bloemsuiker bestrooien EN SMULLEN MAAR!!

OKTOBER 2018
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We vieren mee met...

Paula De Neve

Adrienne Sadones

Simonne De Vos

Freddy De Mets

Agnes Stevens

Lucienne Stradiot

Anny Stevens

Albert Van De Walle

Rosita Motte

Julien Motte

Madeleine Balcaen

Laurence Van Oycke

André De Loor

Eveline Heyse

Marie-José Claes

Irma Delmaire

Lucien De Poorter

1/10/1933

5/10/1924

5/10/1927

5/10/1947

6/10/1938

7/10/1931

7/10/1938

9/10/1922

11/10/1947

12/10/1920

12/10/1930

17/10/1921

24/10/1927

26/10/1941

28/10/1926

29/10/1922

31/10/1927

De jarigen van oktober worden gevierd op 29 en 30 oktober.

Proiciat aan:

HET UUR

VERANDERT

Winter- of zomertijd?

De meerderheid van de Europeanen is voor de afschafing. Maar wat

wordt het dan? Altijd zomertijd of altijd wintertijd? Op de vraag naar

hun voorkeur kiest een meerderheid ervoor dat het altijd zomertijd

blijft, dus twee uur voor Greenwich Mean Time. Momenteel draaien we

tijdens de wintermaanden een uur terug, tot één uur voor GMT.

Als we het aan mensen vragen die het kunnen weten, Frank

Deboosere bijvoorbeeld, dan krijgt u een pleidooi voor de wintertijd

omdat die dichter aansluit bij de echte zonnetijd (om 12 uur hoort die

pal boven ons te staan). Als we niet zouden omschakelen naar

wintertijd, zou de ochtendspits bijvoorbeeld maandenlang in de

duisternis verlopen. En dat vergroot de kans op ongevallen, klinkt het.

Voorlopig schakelen we op 28 oktober over op het winteruur. Drie uur

wordt twee uur. Een uurtje langer slapen dus!

OKTOBER 2018
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OKTOBER

2, 9 en 23 oktober: FAMILIENAMIDDAG van TER TULPEN, HET ROZENHOF en DE

KORENBLOEM

Inschrijven is een must!

4 oktober: DIERENZEGENING

Ter gelegenheid van de Feestdag van onze patroonheilige Sint-Franciscus, de dierenvriend,

komen er verschillende dieren op bezoek.

11 oktober: OLIEBOLLEN

Op 11 oktober gaat het oliebollenfestijn door. Kom zeker proeven!

12 oktober: HANDWERKCLUB

In de handwerkclub werken we volop aan de kerstversiering om te verkopen op onze

kerstmarkt. Ben je creatief in haken of breien, dan is alle hulp zeker welkom! Wil je enkel van

de gezelligheid proeven, wees erbij.

15 oktober: BINGO

Kom je geluk wagen op 15 oktober tijdens de bingo. We voorzien een mooie prijzenpot voor de

drie eersten.

16 oktober: FEESTMAALTIJD en WINKELKAR

25 oktober: MODESHOW

Op 25 oktober mogen jullie de nieuwe wintercollectie bewonderen tijdens de modeshow.

Achteraf is er de gelegenheid om de kledingstukken te passen en eventueel aan te kopen.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?

In november starten de seniorenweken en zetten we de bewoners extra in de bloemetjes!

• Op 6 november is het wafelbak.

• Jullie kunnen genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet op 8 november.

• Op 12 november kunnen jullie proeven van allerlei specialiteiten op de multiculturele

markt.

• Heb je ondergoed en nachtkleding nodig, dan kan je dit aanschaffen op 13 november in

De Wijngaard bij ‘bhenmeer@home’.

• Zoals elke maand op de derde dinsdag kunnen jullie aanschuiven voor de feestmaaltijd.

• Op 22 november treden Johan en Christel op. Dus trek je dansschoenen maar aan!

• Tot slot sluiten we de seniorenweken af met een reuze bingo. Iedereen prijs!

We zetten ons dit jaar terug in voor het goede doel en organiseren een soepverkoop 'SOEP for

life' op donderdag 29 november.

OKTOBER 2018
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Boven naar beneden

1. Een groot dier van de savanne met een slurf.

2. Dit dier leeft in Australië en heeft een buidel.

4. Dit dier heeft gekleurde veren en kan praten.

6. Dit dier heeft 8 armen en leeft in de zee.

8. Een vogel met een staart met grote veren waar

ogen op staan.

10. Een lief huisdier met lange oren.

11. Een intelligent zeedier met een blaasgat en rugvin.

12. Hij heeft grote tanden, een brede staart en bouwt

een dam.

Boven naar beneden:

1: Olifant, 2: Kangoeroe, 4: Papegaai, 6: Octopus, 8: Pauw, 10:

Konijn, 11: Dolijn, 12: Bever

Links naar rechts:

3: Spin, 5: Gorilla, 7: Koe, 9: Giraf, 10: Krokodil, 13: Kip, 14:

Kikker

Links naar rechts

3. Dit dier heeft 8 poten en maakt webben.

5. Een hele grote aap.

7. Dit dier geeft melk en loeit.

9. Hij heeft een lange nek en is geel met

bruin.

10. Dit dier heeft scherpe tanden en is groen.

13. Dit dier legt eieren en tokt.

14. Hij kwaakt, is groen en zit in de sloot.
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