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Inhoudstafel

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT
Het Veldbloempje is een uitgave van WZC OLV Ter Veldbloemen
Groot Bewijk 13, 9860 Scheldewindeke
www.groepsf.be/olv-ter-veldbloemen
REDACTIE
Leen, Karien, Elsie, Ilse, Bart, Helga, Els, Adeline, Nathalie, Lindsay, Jelke, 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.
Het Veldbloempje graag digitaal? Raadpleeg onze website
www.groepsf.be/olv-ter-veldbloemen/nieuws/
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Edito

DE ZON VAN DE DAG

Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,
als een gave
en zo mogelijk als een feest!
Sta ’s morgens niet te laat op!
Kijk in de spiegel,
en lach tegen jezelf
en zeg "goede morgen" tegen jezelf,
dan ben je een beetje geoefend
om het ook tegen anderen te zeggen!
Als je de ingrediënten kent,
kun je ze zelf maken
even goed als dagelijkse soep.
Neem een grote portie goedheid,
doe er link wat geduld in,
geduld met jezelf,
geduld met anderen.
Vergeet dat tikkeltje humor niet,
om de tegenvallers te verteren.
Meng er een behoorlijke dosis werklust in
en giet over alles een gulle lach
en je hebt
de zon van de dag!
We hopen jullie allen te kunnen laten proeven van de zomerse geneugten door jullie mee
te nemen op reis, door te zien, proeven, spelen, horen,… ook al blijven we thuis.
Een ijne zomer toegewenst met vele warme dagen en voldoende verkoeling!
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Waar het goed is te leven...
We konden genieten van een heerlijke feestmaaltijd met asperges!

Bij goed weer op woensdag
trekken we naar de markt!
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Genieten van het goede weer... En tijd voor
verwennerij!

De mannen waren blij met
hun cadeautje voor
vaderdag!
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Wist je dat?
…ijs al eeuwenlang wordt gegeten? Alexander de Grote liet het uit de bergen halen, omdat het zijn
drankjes zo ijn koelde. De Romeinse keizer Nero diende sneeuw uit de bergen op met honing en
fruit tijdens zijn banketten.
…de ontdekkingsreiziger Marco Polo het recept voor de voorloper van het hedendaagse ijs tijdens één
van zijn reizen heeft meegenomen naar Italië? In de 13e eeuw vertrok hij naar China en kwam daar
in aanraking met een mengsel van ijs en siroop, wat later sorbet werd genoemd.
…het eerste roomijs in Parijs zou zijn gemaakt? Maar wél door een Siciliaan. Hij creëerde een bevroren
mengsel van melk, eieren, room en boter voor zijn Café Procope. Deze zaak uit 1686, één van de
oudste cafés van Parijs, is nog altijd geopend.
…er ontelbaar veel ijssmaken bestaan? IJsmakers lijken nooit te stoppen met het bedenken van
nieuwe smaken. Toch zitten er soms ietwat vreemde tussen, zoals ijs met de smaak van haring, drop,
bacon, bier, paardenvlees, blauwe kaas, pizza en nog veel meer!
…je gemiddeld 50 keer moet likken voordat je één bolletje van een
bolletjesijsje op hebt?
…er wereldwijd per jaar ongeveer 1 miljard Magnums worden verkocht?
… vroeger in rijkere huishoudens voedsel met behulp van ijs werd gekoeld, vandaar de term: ‘ijskast’.
Later kwam pas de moderne koelkast voor iedereen te koop.
…de uitvinding van het hoorntje eigenlijk een (on)gelukje was? Tijdens de wereldtentoonstelling komt
een ijsmaker ineens zonder kartonnen houders te zitten, dus moest hij wat nieuws bedenken.
Verderop zag hij een wafelverkoper staan en hij besloot de wafelmix in een hoorntjesvorm te gieten.
Het ijshoorntje was geboren!
…in Nieuw-Zeeland jaarlijks het meeste ijs wordt gegeten? Zo’n 28 liter per persoon per jaar!
…in Australië het grootste bolletje ooit werd gemaakt? De aardbeienbol woog zo’n 1.365 kilogram! Net
zo zwaar als een gezinsauto.
… Ben Cohen, de ijsmaker van Ben en Jerry’s, opmerkelijk genoeg een reukstoornis heeft? Daarnaast
is ook zijn smaakvermogen verminderd. Om dit te compenseren, voegde hij stukjes fruit en chocolade
toe aan het ijs. En laat Ben & Jerry’s daar nu juist bekend om zijn geworden!
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Oude liedjes
Sam Gooris - Laat het gras maar groeien
Elke zomer weer hetzelfde liedje, het begon al in mijn kindertijd
Elke zaterdag riep vader hé dag Sam, 't wordt tijd dat je 't gras af rijdt
Al men vrienden waren aan 't genieten, van vakantie en het mooie weer
En ik liep daar te zweten als een beek, ik dacht dit is de laatste keer
Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rijd het nooit meer af
Al men vrienden reden met een brommer, en ik zei vader ik word nu 16
Krijg ik dan ook zo'n prachtig racemachien, m'n vader zei we zullen zien
Maar mijn moeder vond dat te gevaarlijk, ze zei ik heb iets veel beter gezien
Dus op de tiende april viel ik omver, daar stond een turbo grasmachien
Wow, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rijd het nooit meer af
En in de liefde was het ook niet alles, want alle meisjes waarmee ik begon
Die hadden één voor één dezelfde droom, een huis met een immens gazon
Ik dacht dat kan toch niet meer waar zijn, ik verhuis nog eens naar de woestijn
Want iedereen loopt hier met een grascomplex, en niemand luistert naar mijn refrein
Nee
Men vader zei je moet karakter kweken, het wordt tijd voor een vakantiejob
Bij K.V. Mechelen mag jij het gras afdoen, de hemel viel toen op mijn kop
Na al die jaren ben ik allergisch, geen enkele dokter weet nog wat te doen
Ja elke mens elke vogel elke vis, die zie ik nu voortaan in 't groen
Nee
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af
Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien
Nee ik rijd het nooit meer af
Nee ooh nee, ik rijd het nooit meer af
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Lach van de maand
"In ons zwembad zijn 3 zwembaden: één met warm water,
één met koud water en één zonder water."
"Waarom een zonder water?"
"Voor mensen die niet kunnen zwemmen!"
***********
Waarom heeft een dom blondje nooit een ijsblokje in de keuken?
Antwoord: Omdat ze het recept niet kent.
***********
Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen.
Als hij naar bed gaat, vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?”
Opa antwoordt dat hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?”
“Nee Jantje, waarom vraag je dat?”
“Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen vanavond …”

8

juli en augustus 2022

Antoine Fostier
Antoine is nu 83 jaar, hij zag het levenslicht op 18/1/1939 te Balegem. Hij komt uit een groot gezin
van maar liefst 10 kinderen. Antoine had 7 broers en 2 zussen, waaronder Martha Fostier, tevens een
bewoonster bij ons in WZC OLV Ter Veldbloemen.
Martha was de oudste van alle kinderen., Antoine was de vijfde telg in het gezin. Spijtig genoeg zijn
Antoine en Martha al veel broers verloren.
Antoine liep samen met zijn broers en zussen school te Balegem. Eens ze verhuisd zijn naar
Oosterzele ging Antoine al werken op 14 à 15 jarige leeftijd . In het begin is hij gestart met kleine
klusjes. Na ongeveer een jaar kon hij terecht bij 'de metsers'. Antoine was steeds plakker bij Dhr
Dierens. Hij moest voornamelijk gevels plakken, het buitenwerk dus. Antoine had het geluk om tot
aan zijn pensioen bij de dezelfde irma te werken. En bovendien waren zijn collega's goede vrienden
geworden.
Na het werk kon de jonge Antoine ontspannen door te gaan voetballen in Scheldewindeke. Hij ging in
de week gaan trainen en in het weekend speelde hij een wedstrijd in competitie. Hij was grote
Anderlecht supporter.
Naast het voetbal was Antoine ook wel wat geïnteresseerd in de duiven. Zo moest hij steevast de
duiven van zijn vader naar het clublokaal brengen.
Antoine heeft altijd in Oosterzele op Hettingen bij zijn ouders gewoond tot ze gestorven zijn. Daarna
verhuisde hij naar de Achterdries te Oosterzele naar zijn eigen woning.
Eens Antoine op pensioen was bleef hij actief door kleine klusjes te
doen. Antoine kwam ook graag eens onder de mensen, dus ging hij
al eens op café om te gaan biljarden.
Sportief bleef hij ook, want hij zat in een club voor wielertoeristen,
'de koga-trappers'. Ze gingen alle zondagen gaan rijden, maar in de
week oefende hij samen met zijn vrienden om goed mee te
kunnen. Op het einde van het seizoen werd er ook een beker
overhandigd aan de beste rijder, Antoine stond eens op het podium.
Daar is hij zeer blij mee.

Op de babbel bij...
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PastoraalLiturgische tinten

De zomertijd is aangebroken, de trieste dagen zijn voorbij,
de natuur is weer ontloken, het is de mooiste tijd van het jaar.
We zien het frisse groene gras. Het doet ons elk jaar wat,
rustig kunnen we uren buiten vertoeven en genieten van het zonnetje.
Zomertijd, blijde tijd, de mens vrolijkt weer op
en vergeet de somberheid en voelt zich weer op en top.
Zomer, het mooiste seizoen, steeds kijken we er naar uit om weer nieuwe energie op te
doen en te luisteren naar het vogelgeluit.
Zomer, de mooiste tijd van het jaar. Alles bloeit en groeit weer, de zon schijnt, heerlijk,
wonderbaar, het geeft alles zo’n blijde sfeer.
Dankbaar zijn we voor deze tijd, waarin de aarde z’n gewas teruggeeft, door Gods trouw en
goedheid, zodat mens en dier de winter overleven.
Och, kon het maar altijd zomer zijn, geen kou, storm, vorst en regen, altijd lekker warm en
zonneschijn, maar misschien valt dat ook wel tegen.
God heeft het alles zo gemaakt, dus zal het best zo moeten zijn, Hij is almachtig en
volmaakt en waakt voor ieders welzijn.
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Heel wat mensen blijken de dag van vandaag ongelukkig te zijn, hoewel ze meestal geen
inanciële problemen hebben. Ze zijn goed verzekerd, goed ingedekt en hebben materieel en
uiterlijk niets tekort. Toch voelen zij zich dikwijls in de steek gelaten…
Zich negatief opstellen tegen de samenleving is geen oplossing. 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.
Dit nodigt ons uit om in de zomertijd eens te bezinnen over onze houding tegenover andere
mensen. Misschien kan Maria, de Moeder van Jezus, ons daarbij helpen. Zij is een heel
menselijke vrouw, zoals we er kunnen vinden bij onze moeders.
Door de aanbidding van onze hemelse Moeder Maria vragen wij haar, zoals zij zelf bezingt in haar
lolied, 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.
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.
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Activiteitenkalender
JULI
Maandag 11 juli: handwerkclub
Kom samen met onze bewoners breien, haken of iets maken met kruisjessteek of macramé! Je bent om
14 u welkom op afdeling De Lelie.
Dinsdag 12 juli: zomerparty
De zomer is al deels gepasseerd, maar dat laten we niet aan ons hart komen. We gaan extra genieten van
de zomer- en hopelijk een zomerse dag- met een optreden van Jan Parent.
Dinsdag 19 juli: feestmaaltijd
Kom naar de cafetaria om te genieten van een extra smakelijke menu!
Dinsdag 26 juli: crea
Om ons jaarthema nog eens in te kijker te zetten gaan we creatief aan de slag met verf!
AUGUSTUS
Woensdag 3 augustus: ijssalon
Eet je graag een ijsje ? Dan ben je welkom op ons ijssalon vanaf 15 u.
Vrijdag 5 augustus: petanque met een biertje
Op internationale bierdag mogen jullie komen genieten van een spelletje petanque met een biertje.
Gelieve op voorhand te verwittigen aan het onthaal als je komt.
Vrijdag 12 augustus: rommelmarkt
Meer info omtrent onze rommelmarkt volgt nog, maar ik wil jullie wel al uitnodigen om eens te komen
snuisteren!
Dinsdag 23 augustus: feestmaaltijd BBQ
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, want de BBQ wordt bovengehaald! Kom genieten van dit
lekkers is de cafetaria.
Donderdag 25 augustus: uitstap hoeve 't Alkeveld
We trekken erop uit naar de boerderij in Velzeke. Wees allen welkom om ook te genieten van een ijsje!

We wensen jullie een ijne zomer!
12

juli en augustus 2022

Let op van de zomerzon!
De zomer staat niet alleen voor zon, zee en luieren op het strand. De
warmte kan altijd zomerkwaaltjes met zich meebrengen. Tijdens de
zomermaanden is het belangrijk ons voldoende te beschermen tegen
de zon en warmte.
Mogelijke kwaaltjes in kaart gebracht:
1. Zonnebrand:
Ons lichaam is niet gewoon om bloot te staan
aan de vele zon en ondervindt daar tijdens de
zomerdagen al snel de gevolgen van.
TIPS: Smeer je huid in met zonnebrandcrème + herhaal dit
voldoende. Draag een hoofddeksel om rechtstreekse zon op je hoofd
te vermijden (pet of hoed).
2. Zonnesteek of zonneslag:
Doordat het hoofd te lang is blootgesteld aan de zon en hierdoor de
hersenen oververhit geraken, krijgen we te maken met een
zonneslag. De kenmerken van een zonnesteek zijn onder meer:
hoofdpijn, duizeligheid, braken, misselijkheid, uitdroging en
vermoeidheid.
TIPS: Draag een hoofddeksel. Drink voldoende water vóór je dorst
krijgt. Leg koude kompressen op je hoofd en nek.
3. Zonneallergie:
Zonneallergie wordt gekenmerkt door jeukende, rode huiduitslag
met bobbeltjes en/of blaasjes. Deze uitslag ontstaat vaak een 6-tal
uur na blootstelling aan zonlicht.
TIP: Een corticosteroïde crème kan verlichting van de jeukklachten
geven.
4. Zware benen:
Bij zomerse temperaturen kunnen onze venen uitzetten om ons
lichaam voldoende af te laten koelen. Maar soms kunnen de aders
overdadig uitzetten en vertraagt op deze manier de bloedsomloop
wat op zijn beurt kan leiden tot trombose, lebitis of longembolie.
TIPS: Draag steunkousen. Een corticosteroïde crème kan verlichting
van de jeukklachten geven. Drink voldoende water en verplaats je
met je voeten volledig plat op de grond zodat je de terugstroom van
het bloed naar het hart stimuleert.

Beweeg en leef!
Beginpositie:
In lig op je bed.
Oefening 1: Beweging:
Maak krachtige
trapbewegingen met je
benen ( ietsen). 15x
Oefening 2: Beweging:
Kruis en spreid je benen
terwijl je ze gestrekt houdt.
15x
Eindpositie:
Leg je benen plat op je bed.

Je bent de
uitdaging
aangegaan,
super!

Fit en gezond
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DeMEN(S)tie

Ouderdomskwaaltjes steken de kop op, gebreken komen met de jaren, niet enkel bij de mens,
ook bij onze viervoeters. Ze worden hardhorig, zien niet meer zo goed, lopen wat strammer,… De
fysieke symptomen zijn duidelijk te herkennen, maar de mentale veranderingen zijn subtieler,
deze sluipen er langzaam in en worden erger. Dan duikt de vraag soms op, kan mijn huisdier
dementie krijgen?
Bij dieren spreekt men niet van dementie, wel van CDS, cognitief disfunctie syndroom. De exacte
oorzaak is nog niet bekend. Vaak ontstaan er ophopingen van eiwit in de hersenen waardoor de
bloedvaten smaller worden. Dit resulteert in zuurstoftekorten van bepaalde hersendelen. Een
effectief onderzoek om de diagnose te bevestigen bestaat niet, het is door andere ziektes (bv:
tumor, beroertes,…) uit te sluiten dat men tot de conclusie komt. 7 op de 10 honden krijgen
hiermee te maken, bij katten is het ruim de helft.
Het proces kan vertragen door medicatie, aangepaste voeding en vitaminesupplementen. Als
baasje is het aan te raden elementen van stress te vermijden en routinematig om te gaan met
het dier. Onze trouwe vrienden actief houden want 'rust roest'.
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Fotoreportage
uitstap Nieuwpoort
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Dot art
Dotpainting (schilderen in stippen) is de traditionele
teken- en schildertechniek van de Australische
Aboriginals.
Geschiedenis:
Oorspronkelijk gebeurde dit op rotsen, boomschors, personen of in het zand. Vanaf het
midden van de twintigste eeuw heeft deze kunstvorm een nieuwe impuls gekregen
doordat men gebruik ging maken van moderne middelen zoals acrylverf en doek.
Dotpainting wordt gebruikt om een verhaal te vertellen. Dit verhaal kan zijn oorsprong
vinden in oude mythologische tijden, het heden of de toekomst.
Uitwerking:
Dotten is een leuke en rustgevende manier van kunst maken. En je hoeft er eigenlijk geen
speciale talenten voor te hebben. Eerlijk is eerlijk, het lijkt makkelijker dan het is om mooie
ronde dots te maken. Maar met de juiste tools, verf en een dosis geduld kun je al best snel
mooie creaties maken. En wil je mooie opbollende dots maken, dan is de juiste verfdikte
erg belangrijk.
Om dots te maken heb je iets van gereedschap nodig. De tools die je kunt gebruiken heb je
waarschijnlijk al in huis. Zo kun je tandenstokers gebruiken voor kleine dots. Maar wat
dacht je van de achterkant van potloodgum of een brei- of haaknaald? Alles kan!
Er zijn verschillende soorten dots te maken. Door variatie in je ontwerp aan te brengen zorg
je voor een speelser effect.
De eerste soort is natuurlijk de ronde dot.
De tweede soort is een alopende dot.
De derde soort is een druppelvormige dot

JAARTHEMA
bron: https://www.imaaniart.com/2021/01/06/dot-art-welke-verf-en-tools-gebruiken/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dotpainting
https://nl.pinterest.com
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IN DE
KIJKER

Rolstoeliets
De rolstoeliets wordt verwacht begin juli. Deze zal dan afwisselend
met de duoiets gewisseld worden tussen WZC OLV Ter
Veldbloemen en WZC De Zilverlinde. Nog even een voorbeeld ter
verduidelijking. Als de duoiets in De Zilverlinde is, dan zal de
rolstoeliets in OLV Ter Veldbloemen zijn en omgekeerd. Bij
aankomst van de iets zal er een receptie plaatsvinden in de
cafetaria, meer info volgt!

Winkelronde
Aan allen die gebruik maken van de winkelronde nog even een
verduidelijking. Vanaf heden zal jouw bestelling bij de winkelronde
niet langer in het weekend toekomen, maar wél op dinsdag! Dus
wanneer je een bestelling plaats wordt dat de dinsdag daarop pas
geleverd!

We vieren mee met...
De jarigen van juli worden gevierd op 25 juli en in augustus gaat het
verjaardagsfeest door op 29 juli. Telkens op de afdelingen.
Proiciat aan:

JULI
Mathilde De Keyser
Simonne Valcke
Elza De Moor
Andre Meersman

04/07/1920
11/07/1939
23/07/1932
30/07/1939
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83 jaar
90 jaar
83 jaar
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AUGUSTUS

Suzanne Pluym
Jerome Crucke
Margriet De Neve
Erik Simoens
Jeanine De Neve

99 jaar
96 jaar
86 jaar
84 jaar
83 jaar

05/08/1923
09/08/1926
10/08/1936
15/08/1938
17/08/1939

JULI
KERMIS SCHELDEWINDEKE: 4, 5 en 6 juli
Mis het niet! We starten de vakantiemaand met kermis Scheldewindeke. Op 4 juli gaan we naar
de zielmis in de kerk van Scheldewindeke. Op 5 juli trekken we richting De Kluize voor een mooi
optreden van Lissa Lewis, georganiseerd door Samana. Op 6 juli is het wekelijkse markt, met
braderie.
HANDWERKCLUB: 11 juli
Kom samen breien, haken of iets maken met kruisjessteek of macramé! Je bent om 14 u welkom
op afdeling De Lelie.
ZOMERPARTY: 12 juli
De zomer is al deels gepasseerd, maar dat laten we niet aan ons hart komen. We gaan extra
genieten van de zomer- en hopelijk een zomerse dag- met een optreden van Jan Parent.
Trek alvast je dansschoenen aan!
AVONDMAALTIJD: 14 juli
Quatorze juillet oftewel Franse nationale feestdag! In dit thema krijgen jullie een avondmaaltijd,
een heerlijke kaasschotel!
VERJAARDAGSFEEST: 25 juli
Alle jarigen van juli worden gevierd met een heerlijk stukje taart! Kom allen naar de leefruimte
van jullie verdiep om dit samen te vieren!
CREA: 26 juli
Om ons jaarthema nog eens in te kijker te zetten gaan we creatief aan de slag met verf! We gaan
eens dotpainting uitproberen. Meer info hierover kon je al lezen in de rubriek van het jaarthema!
20
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AUGUSTUS
IJSSALON: 3 augustus
Iedereen is welkom om te genieten van een heerlijke coupe met aardbei, brésilienne of liever
gewoon een dame blanche? Dat kan!
PETANQUE MET EEN BIERTJE: 5 augustus
Op internationale bierdag mogen jullie komen genieten van een spelletje petanque met een
biertje.
ROMMELMARKT: 12 augustus
Op vrijdag 12 augustus zullen we samen met WZC De Zilverlinde de handen in elkaar steken
om een rommelmarkt te organiseren. Kom gerust een kijkje nemen. Overige info volgt nog
via lyertjes.
UITSTAP ROMMELMARKT OPBRAKEL: 17 augustus
Nadat we zelf onze rommel verkocht hebben, gaan we terug een kijkje nemen naar andere
spullen. Ga je graag mee? Laat dit zeker weten aan Nathalie of Soie.
AVONDMAALTIJD PALING: 18 augustus
Zoals de traditie het in OLV Ter Veldbloemen wil wordt er in augustus paling gegeten als
avondmaaltijd. Je kan kiezen uit gebakken of provençaals. Geniet ervan
FEESTMAALTIJD BARBECUE: 23 augustus
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, want de BBQ
wordt bovengehaald! Barbecue à volonté. Laat het jullie
smaken!
UITSTAP HOEVE 'T ALKEVELD: 25 augustus
We trekken erop uit naar de boerderij in Velzeke. We
kunnen er genieten van een heerlijk ijsje én een bezoekje brengen aan de boerderij! Soie zal
jullie met plezier gidsen en informeren over de nieuwe trends op de boerderij.

WAT HEEFT DE TOEKOMST IN PETTO?
• Welkom op onze kaas en wijnavond op vrijdag 16 september!
• We sluiten de zomer af met een heerlijk ontbijtbuffet. Dan kan je genieten van
ontbijtkoeken, broodjes, beleg, een vers eitje, fruit en een lekker potje kofie. Niet te
missen!
• Op 28 september gaat de volgende gebruikersraad door!
Fijne zomer iedereen!
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Train je brein

OPLOSSING OP ZIJN KOP
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