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VOORWOORD 
 
 

De maand mei staat voor de 

deur. Deze mooie maand wordt 
ook wel de bloeimaand 

genoemd. Het voorjaar is immers 

flink op gang gekomen en de 

temperaturen zijn een stuk 

aangenamer geworden. In mei zijn veel vogels volop 

bezig met het bouwen van hun nestje, maar ook in de 

tuin komen alle planten volop in bloei. En na de 

IJsheiligen halverwege mei zou er in principe geen 

nachtvorst meer voorkomen, wat het leven in de natuur 

alleen maar ten goede kan komen.  

De meimaand wordt ook Mariamaand genoemd. 

We kunnen in mei dan ook genieten van een 
wandeling langs de verschillende kapelletjes in de 

buurt. Het wandelseizoen is immers volop gestart 

in Huize Zonnelied. We houden ook een Mariale 

dag waarbij we stilstaan bij de verering van Maria 

en hoe zij tot op de dag van vandaag wereldwijd 

mensen blijft inspireren.   

Wie graag een nieuw paar schoenen wenst om de mooie 

natuur aan de Vestingen te bewonderen of langs de 

kapelletjes te wandelen, zal zijn gading zeker vinden in 

de schoenenverkoop in de maand mei in Huize 

Zonnelied.  

Op de tweede zondag in mei vieren we 
traditioneel moederdag. Een dag ter 

ere van alle vrouwen en waarbij stil 

gestaan wordt bij de invloed van 

moeders op de samenleving. 

   Alvast een fijne dag gewenst!   

 

In mei kennen we ook een  aantal feestdagen: de Dag 

van de Arbeid op maandag 1 mei, op donderdag 18 mei 

O.H. Hemelvaart en Pinkstermaandag op 29 mei.  

Veel leesplezier met deze nieuwe editie van 

de Zonnewijzer!  
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MEDEWERKERS 
 

Het onderhoudsteam wordt met 2 nieuwe medewerkers 

versterkt. In de loop van voorbije maand kwam Ilan 
Victoor in dienst en begin mei start Baha Arfaoui. We 

wensen beiden veel arbeidsvreugde toe bij de 

uitoefening van hun opdracht binnen het WZC. 

Nog binnen dit team gaat Linda Mennens eind mei met 

pensioen. Langs deze weg wensen we Linda 

welgemeend te danken voor haar inzet en toewijding die 

ze dagdagelijks tentoonspreidde. 

Valerie Verbrugghe, zorgkundige op de dienst 

Vogelzang (dienst 2), zal ons een tijdje verlaten. Valerie 

gaat halverwege de maand met zwangerschapsrust. 

Margot Mathijssen, zorgkundige op de dienst 

Regenboog (dienst 3), maakt dan weer de omgekeerde 
beweging. Na haar zwangerschapsrust komt ze begin 

mei terug werken. 

 
 

Overlijdens 
 

 Op 13 april is Gilbert Dejonghe overleden, 

schoonvader van Sabine Bossaert. 

 

Geboorte 
 

 Op 17 april is Mille geboren, dochtertje van Sofie 

Delaleeuwe en Thomas Huysentruyt. 

 Op 25 april is Yuna geboren, dochtertje van Lindsay 

Castelein en Jonas De Lamper. 
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BEWONERS & GEBRUIKERS 

nieuws 
 

Opgenomen in de genade van de Heer 

 Op 18 april overleed Mw. Dejaeger Martine. 

Zij woonde in kamer 210. 

 

Nieuwe bewoners ‘Huize Zonnelied WZC’: 

 Dhr. De Witte Wilfried nam zijn intrek in kamer 221. 

 Mw. Logghe Lucienne nam haar intrek in kamer 233. 

 Mw. Lermyte Jacqueline nam haar intrek in kamer 410. 

 EH. Boudry André nam zijn intrek in kamer 231. 

 

We wensen hen veel geluk toe in hun nieuwe thuis! 

 

 

 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.123rf.com/lizenzfreie-bilder/kontur.html&ei=ej8RVfChFMPXar-GgbgL&bvm=bv.89184060,d.d2s&psig=AFQjCNHhorNJw3quEtFNAm21IImO30gp5A&ust=1427280107746570
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Proficiat aan alle jarigen van de 

maand MEI!   

 

WZC HUIZE ZONNELIED  

 

 Planckaert Irene op 3 mei 90 jaar 

 Bendel Cecile op 8 mei 84 jaar 

 Vermote Magda op 11 mei 85 jaar 

 Claeys Axel op 12 mei 74 jaar 

 Coffyn Odette op 16 mei 92 jaar 

 Lenoir Paula op 18 mei 83 jaar 

 Heyman Cecile op 18 mei 92 jaar 

 Breyne Maurice op 20 mei 87 jaar 

 Beun Lucien op 25 mei 89 jaar 

 Gikiere Jeannine op 26 mei 87 jaar 

 Forrez Marcella op 29 mei 92 jaar 

 Bruynooghe Georges op 29 mei 98 jaar 

 

CDV ZONNEGLOED / BUURTZORGHUIS 

 

 Van Renterghem Patrick op 4 mei 59 jaar 

 De Doncker Frans op 22 mei 58 jaar 

 Dewitte Yolande op 24 mei 85 jaar 

 Debou Maria op 25 mei 74 jaar 

 Lanssens Raphaël op 25 mei 80 jaar 

 

ASSISTENTIEWONINGEN 

 Desmadryl Celesta op 4 mei 91 jaar 
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TERUGBLIK 
 

Seizoenscafé op de Bloementuin 

 
Een nieuwe traditie werd opgestart. Na het grote succes 

van het wintercafé is er nu ook het lentecafé. Ieder 

seizoen zullen de bewoners de kans krijgen om naar het 

café te komen. 

En wat was het weer top. Een 35-tal bewoners van de 

verschillende afdelingen kwamen langs op dienst 0. 

Ze werden allemaal voorzien van een tas koffie of wat 

straffers. Daarna kregen ze een bord met heerlijke 

verwennerij van de keuken. De bewoners konden 

genieten van taartjes, wafels, eclairs, …  

Kort gezegd, allemaal lekkere dingen. Er werd 

gebabbeld, gelachen en genoten. 
 

Binnenkort komt er dan ook het zomercafé na de grote 

opkomst bij het lentecafé. 
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Op woensdag 19 april gingen we met enkele bewoners 

van op dienst 1 (Lommer) en dienst 2 richting brasserie 

De Kazematten. We wandelden via de binnenroute van 

de Vestingen en hadden het getroffen met het weer. 

Eens ginder aangekomen werden we opgewacht door 

een zeer gastvriendelijke mevrouw. We mochten 

plaatsnemen in een grote zaal aan een lange tafel. Deze 

ruimte was zeer authentiek ingericht. Onze bewoners 
genoten van een rood wijntje, wat koffie, frisdrank of 

een streekbiertje. Ze genoten ervan met volle teugen. 

Hieronder kan je wat foto’s vinden. Deze uitstap is zeker 

voor herhaling vatbaar, een voltreffer! 
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Vorige maand hebben we samen met de bewoners van 

afdeling Vogelzang papier gemaakt. Van oud papier en 

eierdozen hebben we nieuw papier gemaakt. Als eerste 

hebben de bewoners de dozen en het papier gescheurd. 

Wanneer alles in kleine stukjes was, hebben we die in 

water gedaan en alles samen gemixt.  

Wanneer we een mooi ‘papje’ hadden, konden we 

beginnen met het ‘papier scheppen’. We hebben 
bloemetjes, glitters, bloemzaadjes,… toegevoegd en dat 

bracht een mooi eindresultaat.  

Na een nachtje drogen aan ons rek hadden we nieuw 

gerecycleerd papier.  
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Op 19 april hielden we een bewegingsnamiddag op 

dienst de Regenboog. We hebben de armen en de 

benen wat losgemaakt door met de bal te gooien en dan 

wat rond te schoppen naar elkaar. We hebben niet 

alleen onze arm- en beenspieren gebruikt maar ook 

onze lachspieren. 
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VOORUITBLIK 
 

Op donderdag 4 mei gaat er een 
meezingnamiddag door in de 

cafetaria om 14u30. Bewoners die 

zich geroepen voelen om samen 

gekende meezingers te zingen zijn 

van harte welkom. 

 

Het rijdend winkeltje komt langs op maandag 8 mei op 

de diensten de Bloementuin en de Lommer. Op 

woensdag 10 mei zijn de diensten Vogelzang en de 

Regenboog aan de beurt. 

 

Op  11 mei organiseren we een 
schoenenverkoop ter hoogte van 

het kapsalon. Dit gaat van start 

om 14u. Wie wenst kan 

vrijblijvend comfortschoenen 

aankopen. 

 

 

Op zondag 14 mei vieren we 

moederdag. Voor alle vrouwen 

in huis hebben we een mooie 

attentie voorzien. 

 
 

 

Op dinsdag 9 mei en 23 mei kunnen we in de 

namiddag luisteren naar Radio Zonnelied. 

 

 

De bib komt wekelijks langs elke donderdag in mei met 

uitzondering van 18 mei. 

 

Op donderdag 25 mei gaat het feest van de jarigen 

door voor alle bewoners die jarig zijn in de maand mei. 
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 PASTORAAL  
 

Meimaand – Mariamaand - Moederdag   

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

In mei worden de kapelletjes mooi versierd. Onze Lieve 

Vrouw wordt in de bloemetjes gezet. Kapelletjes worden 

grondig schoon gemaakt. Waar het kan, houden 

wandelaars een poosje stil. Het is dan ook weer de 

maand waar de bloemen in bloei komen te staan, de 

lentemaand, Mariamaand. Het heeft in vele tradities te 

maken met vruchtbaarheid, liefde en groei. 

 
Al honderden jaren is er in de maand mei extra 

aandacht voor Maria. In veel kerken wordt deze maand 

elke dag het rozenkransgebed gebeden. Ook wordt het 

Mariabeeld mooi versierd en nog meer mensen dan 

anders komen er even stil bidden en een kaarsje 

opsteken.   
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Iedereen heeft een moeder, dus iedereen kan iets doen 

voor moeder, zelfs al is ze overleden, een bloemetje op 
haar graf of een kaarsje branden is ook een manier om 

nog aan moeder te denken. 

 

Ook Maria was moeder, de moeder van Jezus, vooral in 

deze meimaand wordt Maria vereerd. 

Ook Maria kende verdriet en vreugde met haar zoon, ze 

moest met hem vluchten naar Egypte. Ze was zeer 

ongerust toen hij achterbleef in Jeruzalem en in de 

tempel teruggevonden werd. Ze moest toekijken hoe hij 

zijn kruis moest dragen en stond onder zijn kruis samen 

met andere vrouwen. Ze moest haar zoon helpen 

begraven, het grootste verdriet van een moeder. 
Maria kende ook vreugde, de aankondiging en de 

geboorte van Jezus, het bezoek van de drie wijzen. 

Tijdens zijn leven zal Maria ook wel trots geweest zijn op 

haar zoon, die de mensen kon toespreken, wonderen 

doen en een hele groep volgelingen had. 

De tenhemelopneming van Maria was de bekroning van 

haar leven. 
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Maria was, naast de moeder van God, 

ook een gewone vrouw, met dezelfde 

vreugde en verdriet als een andere 

moeder. Daarom wenden de mensen 
zich tot haar met hun problemen en 

zorgen, zij zal het wel begrijpen. Als 

dank wordt er dan een kaars gebrand, 

een bedevaart gedaan. 

Mariabedevaartsoorden en -grotten 

blijven populair. 

‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis 

of tronk, komt men U, Maria, tegen, staat uw beeltenis 
te pronk.’ 

 

Gedurende de volledige maand mei staat de 

tentoonstellingskast in teken van Maria. U vindt de 

tentoonstelling onderweg naar de Kapel, ter hoogte van 

de toegangsdeur naar het woonzorgcentrum. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onze Lieve Heer Hemelvaart 

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-

Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de 

historische binnenstad van Brugge. De Heilig 
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Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking 

van dankbaarheid en geloof. 

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de 

Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede 

kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig 
Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare 

relikwie bewaard en vereerd in de Heilig Bloedbasiliek op 

de Burg.  
   

 

 

 

 

In de christelijke kerk herdenken mensen met 

Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de 

apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen 

van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen 

achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen. 

Met Pinksteren wordt traditioneel herdacht dat de 

apostelen van Jezus werden verlicht door de Heilige 
Geest in de vorm van vlammende tongen. Dit wordt ook 

wel de uitstorting van de Heilige Geest genoemd.  

 

 

 

 

Pinksteren is een eeuwenlang 

belangrijk christelijk feest, met 

bijzondere tradities en rituelen, 

zoals het loslaten van duiven in 

de kerk en het strooien van de 

blaadjes van pioenrozen. 
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Eucharistievieringen in de kapel 
 

Mariale dag:    
 

   

 
op dinsdag 9 mei om 10.30 uur in de kapel met koor. 

gevolgd door een Feestelijk middagmaal voor de 

bewoners.  
 

 

Onze Lieve Heer Hemelvaart: 

 

                        
 

op dinsdag 16 mei om 15 uur in de kapel met koor,  

deze dag is er geen eucharistieviering om 10.30 uur. 
 

Pinksteren: 
 

 
 

op zaterdag 27 mei om 14.45 uur in de kapel met koor. 
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IN BEWEGING 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Giro d’Italia (6/5 – 28/5) zal dit jaar hopelijk een 

onvergetelijk succes worden voor de Belgen. 

Samen met de bewoners zullen we supporteren en zo de 
renners helpen aan een ritzege en misschien wel aan de 

eindzege. 

 

Daarom organiseren we onze eigen Giro met 4 etappes. 

De eerste etappe wordt gereden door Dienst 3 op 

donderdagvoormiddag 11 mei. 

 Napels – Napels 156 km (heuvelachtig) 

De tweede etappe wordt gereden op Dienst 2 op 

dinsdagnamiddag 16 mei. 

 Scandiano – Viareggio 190 km (bergrit) 

Etappe drie gaat door op dinsdagvoormiddag 23 mei op 

Dienst 1. 
 Sabbio Chiese – Monto Bodone 198 km (bergrit) 

De laatste etappe wordt gereden door Dienst 0-4 op 

donderdagvoormiddag 25 mei. 

Oderzo – Zoldo Alto 160 km (bergrit) 
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deMENSie 
 

Herinneringen en levensverhalen verbinden mensen met 

elkaar, helpen om zin te geven aan het leven en spelen 
een rol bij de identiteitsvorming. 

Eén van de mogelijkheden om herinneringen levendig te 

houden is het maken van een levensverhaal, waarin de 

persoonlijke verhalen en herinneringen van de persoon 

met dementie worden vastgelegd. Dit gebeurt met 

behulp van foto’s, teksten, stambomen en andere 

documenten. Het biedt de mogelijkheid terug te kijken 

naar belangrijke momenten uit het leven. Praten over 

het verleden geeft veel ouderen houvast en daarbij een 

prettig gevoel. Voor mensen met dementie komt daarbij 

dat herinneringen uit het verleden vaak makkelijker 

bereikbaar blijven dan recente gebeurtenissen. Mensen 
met dementie voelen zich vaak meer vertrouwd met 

herinneringen uit het verleden. Ze geven houvast in het 

verwarde bestaan. Als familielid biedt het een kans 

samen mooie herinneringen op te halen en een 

gespreksonderwerp aan te halen. Uiteraard kan dit 

levensverhaal met iedereen opgemaakt worden. 

De komende maanden willen we graag via deze rubriek 

een aanzet geven om samen met uw familielid een 

levensverhaal te maken. Verschillende onderwerpen 

zullen aan bod komen en we laten telkens ruimte om 

foto’s in te plakken.  
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plak hier een foto 
 

Levensverhaal van 
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Wie ben ik? 

Mijn naam: 

…………………………………………………… 

Hoe wens je aangesproken te worden? 

…………………………………………………… 

Hoe zou je jezelf omschrijven? 

…………………………………………………… 

Wat zijn je hobby’s? 

…………………………………………………… 

Wat is je lievelingsmuziek? 

…………………………………………………… 

Waar kun je van genieten? 

…………………………………………………… 

Waar word je boos van? 

…………………………………………………… 
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VRIJWILLIGERS 
 

Vorige maand, op 17 april, kwamen we voor de eerste 

keer samen met de nieuwe stuurploeg vrijwilligers. 

Het verslag van de vergadering vind je in de rode map. 

De verschillende deelwerkingen binnen onze 

vrijwilligerswerking werden overlopen en besproken. 

Waar nodig wordt er bijgestuurd. Griet neemt 

verschillende suggesties mee. 
 

De volgende stuurgroep vrijwilligerswerking komt 

samen op maandag 11 september om 09.30 u in de 

vergaderzaal. Wie vooraf punten ter bespreking wenst 

door te geven kan dit doen via Griet. 

 

 

 
 

 

Op dinsdag wordt er bij mooi weer gewandeld.  

We vragen aan de vrijwilligers om hun naam tijdig te 

noteren op de wandelkalender. Hoe meer handen, hoe 

meer bewoners kunnen genieten van de buitenlucht. We 

zijn dan ook dankbaar om een aantal nieuwe vrijwilligers 

te verwelkomen. Welke dienst gaat wandelen kun je zien 
aan het symbool dat uithangt in het vrijwilligershoekje. 

 

Een bloem = Bloementuin (D0+4) 

Een boom = de Lommer (D1) 

Een vogel = Vogelzang (D2) 

Een regenboog = Regenboog (D3) 
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Op donderdag 4 mei organiseren we een 

meezingnamiddag in de cafetaria. We zoeken 1 

vrijwilliger per dienst om het vervoer te ondersteunen 

en mee te helpen of mee te zingen in de cafetaria… 

Je naam mag je noteren in het vrijwilligershoekje. 

 

 

Op donderdag 11 mei worden er vrijwilligers gevraagd 
om bewoners te ondersteunen bij de schoenenverkoop 

in de centrale hal. We vragen 1 vrijwilliger per dienst om 

te ondersteunen met het vervoer en het begeleiden 

tijdens het passen. Wie interesse heeft, kan zijn naam 

noteren in het vrijwilligershoekje. 
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CENTRUM DAGVERZORGING 
 

CDV ZONNEGLOED  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Terugblik april 

Om de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden 

te stimuleren, doen we vaker activiteiten in kleinere 

groepjes. Op de foto’s zie je onder andere 

dobbelsteenbingo, UNO, bewegingsspelletjes en het 

groot ganzenbord. 
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We ruilden onze groene bus in voor een nieuwer, wit 

exemplaar. Deze werd plechtig ingewijd zodat we onze 

gebruikers veilig kunnen ophalen en terug naar huis 

brengen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vooruitblik mei 

In mei organiseren we de ‘week van de kleur’ waarin 

we doorheen de week volop gaan experimenteren met 

kleuren. 

We gaan dieper in op de betekenis van de kleuren, 

maken kleurrijke desserts en organiseren een 

muziekquiz met kleuren in de titel.  
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HET BUURTZORGHUIS  

 

Hobby’s in de kijker 

 

Dag beste mensen,  

Mijn naam is Sabine. Wat zijn mijn hobby’s?  

Eén van mijn hobby’s is vrijwilligerswerk doen.  

Iedere zaterdagnamiddag kom ik naar Huize Zonnelied 
om de bewoners in de rolwagens naar de kapel te 

brengen voor de eucharistievering en ze daarna terug 

naar de kamer te brengen. Dit doe ik zeer graag!  

Iedere donderdagnamiddag ga ik ook sporten in het 

sportcentrum van Ieper, ik doe daar vooral 

buikspieroefeningen.  

Ook in het Buurtzorghuis doe ik mijn best om wat te 

sporten op de hometrainer. En ik probeer ook veel te 

wandelen. Op maandag en woensdag ga ik naar het 

Buurtzorghuis waar ik samen met medegebruikster 

Magda veel rummikub speel.  

Ik kan dit spel al goed spelen, oefening baart kunst!  
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NIEUWS uit GAW 
 

Terugblik 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 13 april konden de bewoners van de 

assistentiewoningen genieten van een heerlijke 

mosselsouper in het Buurtrestaurant ‘In de 

Compagnie’.  

 

Vooruitblik 

 

U bent welkom op de schoenenverkoop ter hoogte van 

het kapsalon en dit op donderdag 11 mei in de 

namiddag.  

 

We houden in de meimaand een 
bewonersraad voor de bewoners van de 

assistentiewoningen. U krijgt nog een 

aparte uitnodiging. Hou alvast donderdag 

11 mei in de namiddag vrij in de agenda!  

 

We wensen alle vrouwen een hele 

fijne Moederdag op zondag 14 mei!  
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KATTEBELLETJES 
 

BEWONERSRAAD per afdeling 
 

De bijeenkomsten van de volgende bewonersraad staan 

gepland voor WOENSDAG 3 MEI 2023. Net zoals de 

voorgaande bijeenkomsten gaan deze door in 

aanwezigheid van Griet Vermeulen of Matty Vandewalle 

en een medewerker van de eigen afdeling. 
De bewoners van het gelijkvloers en het 4de verdiep 

(dienst Bloementuin) worden verwacht tegen 14u in 

de Jasmijn op het gelijkvloers. 

De bewoners van het 1ste verdiep (dienst De Lommer) 

worden verwacht tegen 15u in de Linde. 

De bewoners van het 2de verdiep (dienst Vogelzang) 

worden verwacht tegen 14u in de Lijster. 

De bewoners van het 3de verdiep (dienst Regenboog) 

worden verwacht tegen 15u in de Luna. 
 

  ______________________________ 

 

Met enkele feestdagen in het vooruitzicht, ziet de 

planning van het kapsalon er iets anders uit. 

De afspraken van donderdag 18 mei (OLH Hemelvaart) 

worden verplaatst naar woensdagnamiddag 17 mei. 
Nicole komt dan in de voormiddag en Keighley in de 

namiddag. 

Vrijdag 19 mei zal het kapsalon wat later opgestart 

worden. De andere feestdagen vormen geen probleem 

voor de organisatie van het kapsalon. 

Alvast dank om ook tijdig de afspraken aan te vragen 

via jullie afdeling waar jullie wonen. 

   

Het kappersteam 
 

  ______________________________ 

 

Op donderdag 4 mei is de cafetaria gesloten omwille 

van de meezingnamiddag voor de bewoners. 
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BREINBREKERS 
 

SUDOKU 
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PUZZEL  

 

De oplossing van onze puzzel van vorige maand: 
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PUZZEL MEI 2023 
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Menu: WEEK VAN zondag 30/04/2023 tot zaterdag 06/05/2023 

 Middagmaal Avondmaal 

Zondag 

30/04 
 

 

Wortelsoep 

Kaaskroket 
Kalkoenballetjes met roomsaus 

Peertjes/groentemix  
Pommes duchesse 

Seizoensfruit 

 

 
Kaas 

 
 

 

Maandag 
01/05 

Dag v/d 
Arbeid 

 
Chocolade  

brood 

Aspergesoep 
Aperitief 

Duivelsgebraad 
Lentegroentjes 

Gratin-aardappelen 
Fruityoghurt 

 
 

 
Hesp 

 
 

Dinsdag 

02/05 

 

Kippecremesoep 

Boomstammetje 

Schorseneren in de room 
(veldsla met radijsjes) 

Gebakken aardappelen 
Banaan  

 

Karnemelkstovers 

met gekookt ei 
Of 

Appel in de oven 

Woensdag 
03/05 

Broccolisoep met korstjes 
Konijnenstoofpotje  

met honing en bier 
Perziken 

(slamengeling) 

Frietjes 
Aardbeienmousse 

 
 

 
Tonijnsalade 

 

 

Donderdag 
04/05 

 

Paprikasoep 
Varkenswangetjes 

Groene kool met spek 
(tomatenmengeling) 

Gekookte aardappelen 
IJsje 

 
 

Vleessalade 

Vrijdag 

05/05 

Kipcremesoep 

Krokante vis, tartaar 
Warme tomaat 

(bloemkool met bieslookvinaigrette) 
Puree 

Flan 

 

 
Sandwich met  

jonge kaas 
 

 

Zaterdag 

06/05 

 
Koekebrood  

Seldersoep 

Kalkoenblanquette  

Gestoofde wortel 
(rauwkost) 

Lookpuree 
Vanillepudding 

 

 

Kalfskop 
 

 
 

 
VRAGEN OVER ALLERGENEN? INFO BIJ HET KEUKENTEAM 
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Menu: WEEK VAN zondag 07/05/202 tot zaterdag 13/05/2023 

 Middagmaal Avondmaal 

Zondag 

07/05 
 

Tomatensoep  

Hamrolletjes met kruidenkaas 
Varkenshaasje met bearnaisesaus  

Peertjes/jonge wortelen  

Kroketten  
Seizoensfruit  

 

 
Watoukaas 

 

 
 

Maandag 
08/05 

 
 

Pastinaaksoep  
Gehaktbrood  

Broccoli/bloemkool  
(koude erwtjes) 

Peterselieaardappelen  
Petit Filou  

 
 

Salami  
 

 
 

Dinsdag 

09/05 
 

Eitjes  

Waterkerssoep  

Varkensblanquette  
Boontjes  

(ijsbergsalade) 
Puree/rijst  

Kiwi  

 

 
Pannenkoeken of 

rijstpap  
 

Woensdag 

10/05 

Wortelsoep  

Rosbief of hamburger met 

pepersaus  
Warme tomaat/erwtjes  

(rauwkost) 
Frietjes  

Flan  

 

 

Zalmsalade  
 

 

Donderdag 

11/05 
 

 

 

Knolseldersoep  

Kalkoengebraad met mosterdsaus  
Groentemengeling  

(koude bloemkool) 

Gratin aardappelen  
Suikerwafel  

 

 
Rambol  

 

 

Vrijdag 
12/05 

Witloofsoep  
Visfilet met garnaalsaus  

Prei in de room  
(witloofsalade) 

Groentepuree  
IJsje  

 
 

Zachte broodjes 
met kippenwit  

 
 

Zaterdag 

13/05 
 

Koekebrood  

Erwtensoep  

Spieringgebraad  
Witte boontjes in tomatensaus  

(veldsla/rucola met radijs) 
Puree 

Pudding met rood fruit 
 

 

 
Rilette  

 
 

 

 

VRAGEN OVER ALLERGENEN? INFO BIJ HET KEUKENTEAM 
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Menu: WEEK VAN zondag 14/05/2023 tot zaterdag 20/05/2023 

 Middagmaal Avondmaal 

Zondag 

14/05 
Moederdag 

Tomatensoep met balletjes  

Aperitief  
Gebraad met roomsaus  

Pêche/boontjes  

Duchesse aardappelen  
Seizoensfruit  

 

 
Camembert  

 

 
 

Maandag 
15/05 

 
 

Broccolisoep  
Kalkoenballetjes  

Gegratineerde groentjes  
(geraspte wortel) 

Gekookte aardappelen  
Fruityoghurt  

 
 

Crèmepaté  
 

 

Dinsdag 

16/05 
 

Kervelsoep 

Varkensblanquette  
Romanesco  

(witloofsalade) 
Puree/rijst  

Banaan  

 

Pasta met spek en 
champignons of 

appel in de oven  
 

Woensdag 

17/05 

Groentesoep  

Kipfilet  

Appelmoes  
(rauwkost) 

Frietjes  
Flan karamel  

 

 

Gerookte hesp  
 

 

Donderdag 
18/05 

O.L.V. 
Hemelvaart  

 

Ontbijtkoeken   

Aspergesoep  
Aperitief  

Kalfslapje  
Peertjes/groentemengeling  

Gratin aardappelen  

Fruit  

 
 

Tonijnsalade  
 

 

 

Vrijdag 

19/05 

Kippecremesoep  

Visfilet met hollandaisesaus  
Venkel/selder/tomaat  

(bloemkool) 
Puree/pasta  

IJsje 

 

 
Sandwiches met 

jonge kaas  
 

 

Zaterdag 
20/05 

 
Koekebrood  

Véloutésoep  
Slavink  

Erwtjes/wortel  
(veldsla) 

Gekookte aardappel  
Vanillepudding  

 
 

Américain préparé  
 

 
 

 

VRAGEN OVER ALLERGENEN? INFO BIJ HET KEUKENTEAM 
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Menu: WEEK VAN zondag 21/05/2023 tot zaterdag 27/05/2023 

 Middagmaal  Avondmaal 

Zondag 

21/05 
 

Champignonsoep  

Gerookte heilbot  
Kalkoenlapje met pepersaus  

Perziken/groentemix  

Aardappelnootjes  
Seizoensfruit  

 

 
Hoofdvlees 

 

 
 

Maandag 
22/05 

 
 

Groentesoep  
Vogelnestjes met tomatensaus  

Wortelen  
(veldsla) 

Gekookte aardappel  
Yoghurt  

 
 

Brie 
 

 

Dinsdag 

23/05 
 

Prei 

Varkenshaasje  
Erwtjes met zilverui & spek  

(Rauwkost) 
Puree  

Banaan  

 

 
Roerei of 

appel in de oven  
 

Woensdag 
24/05 

Venkelsoep  
Kalfsblanquette  

Boterboontjes  
(slamengeling) 

Frietjes  
Flan  

 
 

Rambol 
 

 

Donderdag 

25/05 
 

 

Tomatensoep  

Mosterdgebraad  
Peertjes/groentemengeling  

(komkommer) 
Puree 

Fruitsalade  

 

 
Vissalade  

 

Vrijdag  

26/05 

 

Bloemkoolsoep 

Koude visschotel  

Rauwkost  
Aardappelsalade  

IJsje  

 

Zachte broodjes 

met kipsalade  
 

Zaterdag 

27/05 
 

Koekebrood 

Vissoep  

Balletjes met kriekjes  
Knolselder  

(tomaten) 
Gebakken aardappelen  

Speculoospudding  

 

 
Filet saxe  

 
VRAGEN OVER ALLERGENEN? INFO BIJ HET KEUKENTEAM 
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Menu: WEEK VAN zondag 28/05/2023 tot zaterdag 03/06/2023 

 Middagmaal Avondmaal 

Zondag 

28/05 
Pinksteren 

Erwtensoep met balletjes  

Scampi’s in de look  
Kalkoenlapje  

Perziken/groentemengeling  

Kroketjes  
Seizoensfruit  

 

 
Kaasbordje  

 

 
 

Maandag 
29/05 

Pinkstermaandag  
 

Chocoladebrood 

Kippecrèmesoep  
Aperitief  

Gebraad met bearnaisesaus 
Groentemengeling  

Puree 
Yoghurt  

 
 

Hesp 
 

 

Dinsdag 

30/05 
 

Groentesoep  

Varkenswangetjes  
Boterboontjes  

(salade) 
Gekookte aardappelen  

Muffin  

 

 
Croque monsieur 

of rijstpap  

Woensdag 

31/05 

Bouillonsoep  

Koude vleesschotel  

(rauwkost) 
Frietjes  

Kiwi  

 

 

Brie 
 

 

Donderdag 

01/06 
 

Seldersoep 

Gegratineerde kipfilet met 
Paprika/tomaat/mozzarella  

(koude bloemkool) 
Puree 

Liégeois vanille  

 

 
Champignonworst  

 
 

 

Vrijdag 
02/06 

Wortelsoep  
Krokante visfilet met tartaarsaus  

Gebakken prei  
(kropsla) 

Puree 
IJsje  

 
 

Ovenkoek met 
krabsalade  

 
 

Zaterdag 

03/06 
 

Veloutésoep  

Vol-au-vent  
Champignons/wortelen  

(rauwkost) 
Aardappelen/rijst  

Chocoladepudding  

 

 
Kalfskop in 

tomaatsaus  

 

VRAGEN OVER ALLERGENEN? INFO BIJ HET KEUKENTEAM 

 
 

 


