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Franciscus van Assisi:

“Accepteer de dingen die je niet kunt veranderen, toon moed bij hetgeen je wel kunt

veranderen, gebruik je wijsheid om het verschil te weten.”

Op 4 oktober is het de gedenkdag van Franciscus van Assisi. Franciscus is de patroonheilige

van de VZW groep Sint-Franciscus waar het woonzorgcentrum deel van uitmaakt. Wie is

nu toch die Franciscus van Assisi die niet alleen paus Franciscus I inspireerde, maar die ook

zovele anderen vandaag blijft begeesteren?

De belangrijkste gebeurtenissen

1182 Franciscus wordt geboren in Assisi

1202 Hij trekt mee ten strijde tegen Perugia

1203 Franciscus wordt krijgsgevangen; zijn vader koopt hem vrij en lange tijd ligt hij ziek

thuis

1204 Een ontmoeting met een melaatse wordt van beslissend belang

1209 Hij hoort het Evangelie van de uitzending van de apostelen en herkent hierin het

levensprogramma waarnaar hij op zoek was

1212 Clara volgt Franciscus

1219 Franciscus gaat met een kruistocht mee, maar ongewapend. Zo bezoekt hij de sultan

1220 Zo'n 5000 broeders aanvaarden de Leefregel van Franciscus

1224 Op de berg La Verna ontvangt Franciscus de wondtekenen van Jezus in zijn eigen

lichaam (de zogenaamde Stigmatisatie)

1226 Franciscus sterft op 3 oktober vlakbij Assisi

1228 Paus Gregorius IX verklaart Franciscus heilig

Zijn boodschap van eenvoud en liefde voor medeschepselen, hoe nederig ook, spreekt sinds

Franciscus' eigen dagen veel gelovige katholieken en protestanten aan, daarom is hij een

populaire heilige gebleven. Een man van zijn én onze tijd, gepassioneerd door zijn

medemens en zijn vriend Jezus.

4 oktober: naamfeest van
de Heilige Franciscus van
Assisi

Wie werkt met zijn handen is een arbeider.
Wie werkt met zijn handen en zijn hoofd is een ambachtsman.
Wie werkt met zijn handen, zijn hoofd en zijn hart is een artiest.

Franciscus van Assisi

OKTOBER 2019

Edito



4

Onze bewoners genoten
van een heerlijke namiddag

op onze familiedag!!!

OKTOBER 2019
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We vierden feest met onze jarigen
en smulden van heerlijke

zelfgemaakte tiramisu

OKTOBER 2019
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…de tong van een blauwe vinvis net zoveel weegt als een olifant? De massieve tong van de

blauwe vinvis kan wel 3600 kilo wegen.

…oesters meerdere keren van geslacht kunnen veranderen? Alle oesters worden mannelijk

geboren, maar veranderen meestal na ongeveer een jaar van geslacht en veranderen weer

terug als ze willen. Een oester is daardoor in staat zowel eicellen als zaadcellen te

produceren.

…de roep van de brulaap van 5 km afstand te horen is? Brulapen zijn de luidste landdieren

die bestaan. Ze stoten luide keelklanken uit die van wel vijf kilometer afstand te horen zijn en

dit om hun territorium te verdedigen.

…ijsberen een zwarte huid hebben onder hun vacht? IJsberen hebben een lichte vacht en

een zwarte huid, waardoor ze de zon beter absorberen. De zonnestralen worden in de vacht

vastgehouden, waardoor deze wit lijkt.

…een honingbij twee magen heeft? Wanneer een honingbij met zijn zuigsnuit nectar opzuigt

uit een bloem dan gaat een deel van die nectar als voedsel

naar zijn maag voor de energie. De rest verdwijnt in een andere

maag, waar het veranderd wordt in honing.

…olifanten hun oren gebruiken om de lichaamstemperatuur te

reguleren? Omdat olifanten zo groot zijn, produceren ze heel

veel lichaamswarmte. Gelukkig kan hij veel van die warmte,

maar liefst negen graden, weer kwijt raken door middel van zijn grote en dunne oren.

…kolibries niet kunnen lopen? De kleinste vogel ter wereld, de kolibrie, is extreem snel en

behendig en kan zelfs achterwaarts, op de kop en zijdelings vliegen, maar zijn poten zijn te

slap en klein om hem te kunnen dragen.

…mannetjespinguïns een aanzoek doen bij de vrouwtjes met een kiezelsteen?

Mannelijke ezelspinguïns zoeken de mooiste en meest glanzende kiezelsteen uit voor het

vrouwtje van hun keuze. Als het vrouwtje de steen accepteert, dan neemt ze die mee naar

haar nest en mag het mannetje met haar paren.

…honden geïdentiiceerd kunnen worden aan hun neusprint? De print op een hondenneus is

net zo uniek als de menselijke vingerafdruk en kan dus worden gebruikt als identiicatie.

OKTOBER 2019
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Willy Sommers - Als een leeuw in een kooi

Geen ilm op tv

Geen zin in ‘t café

En ik huiver van de kou

De radio dramt door

Maar al wat ik hoor

Klinkt even grijs en grauw

Refrein:

Ik draai hier rond en rond en rond Als een leeuw in een kooi

Aan wanhoop een prooi

Ik loop verloren in de kille nacht

Toch hou ik de wacht

Maar je komt niet naar me toe

Het heeft geen zin meer dat ik op je wacht

Ik blijf alleen vannacht

‘k Word m’n leven langzaam moe

Wat had je dan toch wel van mij verwacht?

Wat had je dan gedacht?

Of wat wil je dat ik doe?

Wil je misschien nog dat ik op je wacht

Zie ik jou vannacht?

Kom je toch weer naar me toe?

‘k Verveel me hier dood

Mijn kop zit vol schroot

En ik voel me vreselijk down

Je weet waar ik woon

Ik heb telefoon

Maar ik hoor toch niks van jou

Refrein (2x)

Oude liedjesOude liedjes

OKTOBER 2019
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DIERENARTS

In de dierenartskliniek. Klant:"Dokter, mijn hond gaat altijd als er een bel gaat in de hoek zitten."

Dokter:"Tsja, dat doen boxers, hé…"

WAT DOET EEN POES MET EEN MILJOEN EURO?

Drie poezen zitten te fantaseren over wat ze zouden doen met een miljoen.

De Belgische poes zegt:“Ik zou een melkfabriek beginnen.”

De Duitse poes zegt:“Ik zou een kattenvoerfabriek beginnen.”

Zegt de Nederlandse:“Ik ga een bierbrouwerij beginnen!”

Zeggen de andere twee:“Hoezo? Een bierbrouwerij?”

"Nou", zegt de Nederlandse, "dan heb ik elke dag een kater!"

OKTOBER 2019

Lach van de maand
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Jenny is geboren op 6 februari 1944 in Ronse.

Ze was de oudste van 6 kinderen. Ze had nog 4 zussen en 1 broer.

Jenny groeide op in Ronse, ging tot haar 15 jaar naar school.

Daarna zijn ze verhuisd naar Brussel. Zij woonde in Molenbeek. Ze werkte als stikster in een

confectie atelier.

Ze ging te voet naar haar werk daar ze geen rijbewijs had.

Ze heeft er 20 jaar gewerkt. Nadien is ze getrouwd en werd haar zoon geboren. Toen werd ze

huismoeder.

Haar zoon is ondertussen getrouwd met een Marrokaanse. Ze heeft inmiddels 3 kleinkinderen ( 2

jongens en 1 meisje).

Ze spreken vlot nederlands en gaan hier naar school.

Vroeger is ze paar keren op bezoek geweest in Marokko, maar voor Jenny is het er te warm. Ze

blijft liever in eigen land zoals de zee, de Ardennen,…

Deze uitstappen deed ze samen met haar echtgenoot, jammer genoeg is hij op 60 jarige leeftijd

overleden en is zij nu al geruime tijd weduwe.

Sinds ze weduwe is ging ze niet meer op reis, enkel winkelen en een terrasje doen .

Nu verblijft ze in ons WZC en doet ze mee aan vele activiteiten oa. Kooknamiddagen, optredens, …

ze is hier heel tevreden.

Bedankt voor de ijne babbel, Jenny!!!

JENNY DE MEUE
Geboren op 6 februari 1944
in ons WZC sinds 14/04/2017

OKTOBER 2019

Op de babbel bij...
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Oktober – Rozenkransmaand

Doordat we de rozenkrans bidden, willen we ons in het mysterie plaatsen van het christelijk

geloof en vragen we aan Maria of zij ons daarbij wil helpen. Vandaar de eenvoud van de

rozenkrans en het rozenkransgebed.

Liefde heeft niet veel woorden nodig.

Het is in de eerste plaats een gebedssnoer dat door vele generaties christenen gebruikt wordt

als hulp in het gebed.

De rozenkrans is een gebed dat je overal kan bidden: je kan het bidden in je kamer, samen

met vrienden, elke avond met het gezin, wachtend op de trein, maar ideaal is een stille,

rustige omgeving, een kerk of kapel.

Met Maria willen we ons het leven van Jezus herinneren omdat de Bijbel en Jezus’ leven niet

louter geschiedenis zijn. Ook vandaag wil Jezus met zijn boodschap aan alle mensen

verlossing en vergeving van zonden schenken zodat de wereld vredelievender wordt!

Vergeven is niet gemakkelijk maar het is nog moeilijker als wij niet meer naar Jezus kijken en

niet meer willen leven zoals Hij geleefd heeft. De rozenkrans houdt ons met Maria dicht bij het

leven van Jezus.

“Rozenkrans, Rozenkransgebed…

Is dat niet iets uit lang vervlogen tijden?”

Je hoort dit soms wel mensen zeggen wanneer er over de rozenkrans

gesproken wordt. En kinderen stellen soms de vraag :"Is dat niet saai, zo iedere

keer hetzelfde zeggen: “Wees gegroet, Maria…” wel vijftig keer…"

Wel, als je iets doet uit liefde, is het niet saai. Is het saai om meermaals per dag

tegen je geliefde te zeggen: “Ik hou van jou?"

OKTOBER 2019

Liturgische tinten
Pastoraal-
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Het is niet alleen een meditatief gebed, maar ook een smeekgebed. In het bidden van de Wees

gegroetjes mogen we dan ook onze zorgen en verlangens aan God toevertrouwen. Als je iets

nodig hebt, naar wie ga je het eerst? Over het algemeen ga je eerst naar moeder en zij zal het

vragen aan vader. Zo vragen wij ook aan Maria of zij onze zorgen en verlangens aan onze

hemelse Vader wil voorleggen. Maria is de biddende vrouw die voor ons en met ons mee bidt!

Een samenvatting van het evangelie.

Door de mysteries van Jezus’ leven te bemediteren, vatten we eigenlijk het hele Evangelie

samen. We bemediteren 20 mysteries die telkens met Jezus’ leven te maken hebben.

Met de vijf blijde mysteries verheugen we ons over de menswording van Jezus. Het is de

oorsprong van ons geloof: God wordt mens voor de mensen!

De vijf mysteries van het licht brengt ons vanuit de kindertijd van Jezus naar Jezus’ openbaar

leven. Elk mysterie dat hier wordt overwogen, is een openbaring van Gods plan: een koninkrijk

van goedheid, trouw en liefde. Het gaat om vijf momenten uit het openbare leven van Jezus, te

beginnen met zijn doop in de Jordaan, het begin van het openbare leven, en eindigend vlak

voor Zijn lijden, dus vlak voor het begin van de droevige geheimen.

De evangeliën besteden veel aandacht aan de droevige mysteries van Christus. God is mens

geworden en heeft geleden op aarde, ze hebben Hem uiteindelijk gekruisigd omdat Hij goed

was. “Laat niet mijn wil maar Uw wil geschieden” (Lc. 22, 42). Met deze woorden zei Jezus ‘ja’

aan de allesovertreffende Liefde van God. Hoe moeilijk is het voor ons om iemand anders wil te

volbrengen en niet de onze! Daarom is het goed deze mysteries vaak te overwegen.

Na de lijdensweg is er de verrijzenis:

Christus is verrezen, alleluia! Door

Jezus’ leven, lijden, sterven, dood en

verrijzenis is de toegang weer open

voor alle mensen van goede wil. De

glorievolle mysteries zijn onze hoop

op het eeuwig leven.

Het rozenkransgebed is een rijke

schat voor de Kerk die we graag aan

jou willen doorgeven. Een heel

eenvoudig gebed dat iemand

gelukkig kan maken in het leven.

Laten we het gebed weer ontdekken

en ons laten prikkelen door het

leven van Jezus en Maria.

OKTOBER 2019
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OVERLIJDENS

04/09/2019: Martens Emile

13/09/2019: De Smet Simonne

22/09/2019: Van Der Gucht Joanna

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

TER INFO:

Praatcafé dementie :

21/11/2019 om 19u30

Theaterproductie 'De vierde dementie' o.l.v. Anton Cogen, regisseur en acteur.

Andere locatie: Oude Waterdienst, Louis Paul Boonstraat 1, 9300 Aalst

Lief

leed
VEEL BETERSCHAP:

De Rijck Debbie ( zorgkundige stil geluk)

Praet Carine (Nachtdienst)

Lutgard Fliebergh (keukenpersoneel)

WELKOM AAN:

Wij verwelkomen Marcel Van Den Steen (Stil geluk) en Irène Van Den Bremt (Morgendauw) en

wensen hen een ijne tijd bij ons!

PROFICIAT AAN:

Dikke proiciat aan Gaëtanne Gofin en haar echtgenoot met de geboorte van hun zoontje, Tristan.

OKTOBER 2019
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Fit en gezond

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Interessante weetjes als je een kunstgebit hebt...

Uw kunstprothese wordt dagelijks blootgesteld aan de zuren

afkomstig uit voeding en drank. Maar ons gebit is ook dagelijks

blootgesteld aan ons eigen speeksel. Tevens gebruiken sommige

mensen ook een kleefpasta/poeder welke het gebit vaster doet

zitten.

Waarom moet ik mijn kunstgebit reinigen?

• De bacteriën en voedselresten veroorzaken geurtjes die u een

slechte adem geven.

• U kunt door een slechte hygiëne last krijgen van ontstoken

tandvlees of zweertjes in de mond.

• Bacteriën en voedselresten vormen plak op het kunstgebit. Dit

laagje zorgt ervoor dat uw prothese kleverig aanvoelt.

• Bij mensen die een gedeeltelijke prothese hebben, tasten de

bacteriën en voedselresten het glazuur van de echte tanden en

kiezen aan. Hierdoor kunnen er gaatjes (cariës) ontstaan.

• Bepaalde voedingsmiddelen (zoals thee en rode wijn) hechten

zich aan het oppervlak van het kunstgebit. Wordt de prothese

niet dagelijks gereinigd, dan kunnen er lelijke, hardnekkige

vlekken op het kunstgebit ontstaan.

Tips & tricks voor een gezonde mond...

• Voor de dagelijkse reiniging van het kunstgebit is poetsen een

prima methode. Neem de prothese uit de mond, spoel hem af

met lauw water en poets zowel de buitenkant als de

binnenkant. Gebruik een aangepaste tandenborstel en

handzeep, GEEN tandpasta. Deze laatste bevatten korreltjes die

de roze hars kunnen beschadigen.

• Poets je prothese bij voorkeur boven een lavabo die gevuld is

met water. Mocht het gebit uit uw handen glippen, dan wordt

de val gebroken door het water.

Bewaartip...

De beste plek om uw kunstgebit ’s nachts te

bewaren, is in een speciaal opbergdoosje voor

uw kunstgebit. Niet op water leggen!

bron: www.zorgvoorbeter.nl

Beweeg en leef!
Deze oefening helpt om je

duimen makkelijker te

bewegen en dit is handig

bijvoorbeeld om 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.

EEN KUNSTGEBIT, WAT NU?

OKTOBER 2019
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Plots wist ik het niet meer, ik vergat de kleinste dingen keer op keer.

Ik werd onzeker en bang, ik ben niet meer wie ik wil zijn… Duurt dit nog lang?

Gaat dit nog over? Is er nog hoop voor mij? Geef me duidelijkheid, zet me niet opzij.

Ik voel dat ik op bepaalde woorden niet meer opkomen kan, terwijl ik ze gisteren nog wist…

maar ik ben er niet meer zeker van…

Het gaat langzaam maar zeker de verkeerde richting op, mijn hele gedachtegang zit nu in een

slop. Weet je wat het ergste aan dit alles is voor mij? De mensen gaan me makkelijker en

sneller voorbij.

Ze praten niet meer “met mij” maar over me heen.

Ik ben nog steeds een persoon, ik voel dit meteen!

Mijn mening doet er niet meer toe. Ze beslissen over mijn wil… Ze lijken het niet te zien, hoe

zwaar ik hier aan til…

Ik ben misschien anders en ik weet dat ik veel vergeet,

maar er is één ding dat ik nog altijd weet.

Ik ben een mens van vlees en bloed.

Mijn hersenen laten me in de steek, maar wat ik doe, bedoel ik goed.

Het kleine meisje dat ik ooit was, speelde dolgraag in het gras.

De tiener die ik later werd, deed de gekste dingen maar bleef alert.

De jonge vrouw die trouwde met haar man, een hartstocht die ik nooit meer vergeten kan.

De moeder die zoveel liefde aan haar kinderen kon geven, ze werden mijn alles, mijn hele

leven.

De rijpere vrouw met rimpels in het gelaat, ik had het er zo moeilijk mee, ik heb ze gehaat.

Maar de jaren hebben me wijsheid gegeven. Wat je meemaakt of al het mooie wat ik ooit heb

mogen beleven...

Het heeft me gemaakt tot die vrouw die nu in de spiegel kijkt.

Het leven is zo mooi, het heeft mijn hart verrijkt!

En nu,… ‘net nu’ is dit mij overkomen,

ik ben zo machteloos en voel mijn tranen stromen…

Dus als je voor me komt staan, kijk me dan even aan.

Ik zal misschien niet het antwoord geven dat jij had verwacht, maar het doet me zo goed,

veel meer dan je ooit heb gedacht…
Bronvermelding :

https://wiebelwoorden.blogspot.com
Als het leven wiebelt, bieden woorden een houvast…

DeMEN(S)tieDeMEN(S)tie
LEVEN IN DE MIST

OKTOBER 2019
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HERFSTKUS

De zomer gaat dood
blad voor blad
werpt hij zich

in de moederschoot
van opgewarmde aarde

misschien
wordt nu pas gezien

hoe bloedmooi hij was
het gras verdort
de bloem valt af

wie liefheeft...
bestaat.

OKTOBER 2019
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RECEPT Pompoensoep met kip

Ingrediënten
• 800 gr pompoenblokjes

• 4 tomaten

• 2 uien

• 150 ml room

• 2 bouillonblokjes

• 800 ml water

• 300 gr kipilet

• 5 gr peterselie gehakt

• 1 theelepel paprikapoeder

• 3 eetlepels pompoenpitten

• 2 eetlepels olie

Bereiding
Kook de kip en trek de kip uit elkaar met twee vorken voor pulled chicken. Voeg 1

eetlepel olie en het paprikapoeder toe aan de kip. Meng dit goed. Snijd de ui in ringen.

Zet een pan op het vuur en bak de pompoen samen met de uienringen op laag vuur

voor ongeveer 5 minuten of tot de uien een beetje bruiner kleuren. Snijd de tomaten

in blokjes en voeg deze aan de pan toe. Bak ongeveer 5 minuten.

Voeg vervolgens de bouillonblokjes en het water toe. Kook tot de pompoen gaar is en

pureer de soep met een staafmixer of in een blender tot een dikke soep. Voeg nu de

room toe, of verdeel de room per kom over de soep heen. Serveer de soep met

gehakte peterselie, pompoenpitten en een beetje van de kip. Heerlijk met wat

stokbrood.

OKTOBER 2019
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DE PASTORALE:

geen jarigen

MORGENDAUW:

16/10/1933: De Troyer Hector

25/10/1928: Zr. Provinciael Hilda

STIL GELUK:

12/10/1932: Van den Steene Maria

12/10/1928: Solomé Alice

24/10/1933: Schockaert Gilbert

We vieren mee met:
De jarigen van oktober worden gevierd op 16 en 30 oktober op de afdeling en

polyvalente zaal

Proiciat aan:

Het einde van de zomertijd.

Als het wintertijd wordt, gaat de klok in de nacht van zaterdag op

zondag van 3 uur naar 2 uur; achteruit dus. Dit jaar gaat de

wintertijd in op 27 oktober 2019; daarmee eindigt de 31 weken

durende zomertijd die op zondag 31 maart begon.

De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden (tot

29 maart 2020).

In september 2018 besloot de Europese Commissie dat lidstaten van de EU zelf mogen

bepalen of ze in de zomer- of de wintertijd willen leven. In eerste instantie zou de

omschakeling tussen winter- en zomertijd vanaf 2019 worden afgeschaft, maar de

transportministers van de EU hebben besloten de deinitieve beslissing over het halfjaarlijks

veranderen van de klok uit te stellen tot 2021. Voorlopig blijft dus alles bij het oude.

HET UUR VERANDERT

OKTOBER 2019
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OKTOBER

4 oktober: DIERENDAG

Op 4 oktober is het Feest van onze patroonheilige Sint-Franciscus, de dierenvriend.

We brengen wat dierenleven in ons WZC die dag, dus schrik niet als je een hond of poes in de

gangen tegenkomt...

8 oktober: PONY WINSALOT KOMT OP BEZOEK

Op 8 oktober komt pony Winsalot op bezoek met zijn basketsloefjes aan ter gelegenheid van

Werelddierendag.

16 en 30 oktober:VIERING VAN DE JARIGEN

We vieren de jarigen van het WZC van de maand oktober. Allen welkom in de leefruimte of de

polyvalente zaal om 14u.

23 oktober: MODESHOW

Op 23 oktober kunnen jullie de nieuwe wintercollectie bewonderen op de modeshow van Noor's

Collection. Achteraf is er de gelegenheid om de kledingstukken te bekijken, te passen en eventueel

aan te kopen.

24 oktober: JAARMARKT

In Haaltert gaat, naar jaarlijkse gewoonte, door op 24 oktober. We gaan in de voormiddag eens

rondsnuffelen op de jaarmarkt.

In de namiddag smullen we van de heerlijke smoutebollen.

25 oktober: FILM

Iedereen is welkom in de polyvalente zaal voor een gezellige ilmnamiddag.

28 oktober: GERBUIKERSRAAD FAMILIE

Alle familieleden zijn welkom om samen met ons rond tafel te zitten en bepaalde zaken te

bespreken van dingen die in ons WZC leven.

.

OKTOBER 2019
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP

Rarara, wie ben ik?

A) Ik ben een loopvogel met een lange, kale nek.

Ik heb een kleine kop en een groot lichaam met gespierde poten.

Vliegen kan ik niet, maar ik kan wel heel snel lopen.

Mijn veren zijn zwart en wit. Ik ben een -------------------------------------.

B) Ik ben een zoogdier en ben afkomstig uit Australië.

Kenmerkend zijn mijn enorme lange achterpoten waardoor ik ver kan springen.

Mijn sterke, lange staart houdt mij in evenwicht.

Een andere benaming voor mij is een buideldier.

Ooit werd er een tv-programma gemaakt waarbij ik de hoofdrol had. Ik ben een ------ ----------

C) Ik leef in het water, meestal in de ondiepere gedeelten van de zee.

Ondanks dat mijn natuurgebied water is, behoor ik tot de zoogdieren.

Ik ben slank gebouwd, heb 1 rugvin, 2 borstvinnen en een smalle snuit.

Soms word ik in gevangenschap gehouden en gebruiken ze mij om kunstjes te tonen tijdens shows.

Ik ben gekend als een intelligent en sociaal dier. Ik ben een -------------------------------------

* Merrie
* Ooi
* Zeug
* Moer
* Kloek

* Haan
* Rammelaar
* Hengst
* Ram
* Beer

Koppeltjes maken: Verbinden maar!

A) Schaap: --------------- B) Paard: --------------- C) Duif: ---------------

D) Kikker: --------------- E) Leeuw: ---------------

Welke geluiden maken wij?

Wie ben ik?: A) struisvogel, B) kangoeroe, C) dolijn

Koppeltjes maken: merrie + hengst, ooi + ram, zeug + beer, moer + rammelaar, kloek + haan

Welke geluiden maken wij?A) blaten/mekkeren, B) hinniken, C) koeren, D) kwaken, E) brullen
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