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HOERA, DE NIEUWJAARSBRIEF... 
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Ik wil wensen… 
 
Zo vlug gaat de tijd! 

Het curieuze jaar 2021 ligt zo goed als helemaal achter ons. Het tweede coronajaar op rij. De 

wereld werd kleiner in 2020. Hij groeide niet in het voorbije jaar. De teugels werden wel gelost; 

een beetje… veel bracht het alsnog niet op.  

Dat doet best wel wat vragen stellen, over hoe wij in het leven staan, hoe wij dat leven bekijken, 

hoe wij de dagen die zich aandienen dragen. We leerden alvast dat het waar is wat wij diep in 

ons binnenste al heel lang weten: leven is dag per dag. En liefst één dag met een keer. Gisteren 

is onverbiddelijk voorbij en van morgen zijn we geeneens zeker.  

Nee, het gaat erom de dag die zich aandient, in volheid door te maken.  

De dagen in deze tijd van het jaar willen mooi zijn. 

Ze zijn van romantiek en nostalgie doortrokken.  

Er zijn weinig dagen in het jaar die ons zo markeren als deze, zo rond of tussen Kerstmis en 

nieuwjaar. Ja toch? Alleen voor Kerstmis versieren we onze huizen met een boom en met 

slingers en heel veel licht. 

Alleen met Kerstmis valt een hele wereld stil rond het beeld van een kind.  

Niet zomaar een kind… Jezus is niet alleen maar een belangrijk kind, een toekomstige profeet of 

religieus genie. Hij is de Zoon van God. 

God komt binnen in de wereld die Hij zelf geschapen heeft. 

Ongehoord. Letterlijk. 

In geen enkele godsdienst of religie ter wereld bestaat het dat God als mens tussen de mensen 

komt wonen. 

Alle Godsdiensten spreken van een verre God, onbereikbaar bijna, tenzij met de hulp van geesten 

of via offers. 

In ons geloof is God tastbaar aanwezig in een mens… in een kind. 

Dat maakt een mens, al is het maar even, stil… 

Ook heel vaak die mens die zich om wat voor reden dan ook heel ver van God of van de Kerk 

houdt. 

God overbrugt die verte. Hij is het die komt. 

Hij is het die er is, altijd. Dàt brengt vrede… 

Daarom alleen al horen bij deze dagen wensen: 
 
Ik wens dat je je elke dag ergens door minstens iemand gewenst mag weten. 
Ik wens dat je ook anderen dat gevoel geeft. 
Ik wens dat je nog wensen hebt, dromen en verwachtingen. 
Ik wens dat je alles over hebt om je wensen, je dromen en verwachtingen waar te maken. 
Ik wens dat de moeilijkheden van het leven het komende jaar nooit zo moeilijk zijn 
dat ze je blind maken voor de diepste wensen van jezelf en voor de diepste wensen van anderen. 
Ik wens je niet veel wensen, maar enkele, diep genoeg om het leven zinvol en gelukkig te maken. 
Ik wens je tijd om af en toe de tijd te vergeten en stil te zetten. 
Ik wens je stilte om jezelf te horen, die mooie stem van het Goede in jezelf, 
die al te vaak overstemd wordt. 
… 
Hartelijk, 
 

WIM SEYNAEVE, PASTOOR SINT-MARCUS HEULE-BISSEGEM 
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Onze gedachten gaan uit naar... 

Dhr. 

Mulleman Roland  

31.10.2021 
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Gebruik noodknoppen Groote Broel 

 

Wanneer te gebruiken? 

In de living, slaap- en badkamer en in het toilet is een interactief noodoproepsysteem voorzien 

waarmee u in geval van nood dag en nacht de gekwalificeerde verpleegkundige hulp van Zorg-

groep H.Hart kan bereiken. Een draagbaar oproepsysteem (halsketting) kan u aanvragen bij 

de woonassistent mits een maandelijks supplement. Wij willen alle mensen die dit dragen 

aanraden om het noodoproepsysteem steeds aan te doen zodat u bij verplaatsingen ten allen 

tijde hulp kunt inroepen als er zich een noodsituatie voordoet. Als u op het alarm drukt, dan 

komt deze melding op het telefoontoestel van de verpleeg- of zorgkundige die van dienst is. 

Deze persoon is actief aan het werk op de units in Zorggroep H.Hart/vzw Pamele. 

Instructies voor een goed gebruik van uw draagbaar personenalarm 
 
Houd het alarm steeds binnen uw bereik. 
 

Om hulp te vragen: 
Duw op de knop in het midden van het toestel, zodat u het rode lichtje ziet oplichten 
Het personeel dat uw oproep ontvangt, zal u contacteren via uw telefoontoestel. indien u niet op-
neemt, komen zij ter plaatse kijken of u hulp nodig hebt. 
 
Als er problemen zijn met de halssnoer of het armbandje of slijtage, bevuiling, vocht te zien is 
aan het toestel, moet u dit meteen melden aan de Woonassistent. 
 
Controleer wekelijks uw toestel. U kan uw thuishulpverlener inschakelen om de bovenstaande za-
ken mee in de gaten te houden. 
Wij komen de alarmtoestellen op regelmatige basis nazien. 
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Een dame uit Merelbeke kwam langs die honden opleidt voor mensen met autisme, blinde men-

sen, mensen in een rolstoel of voor voorzieningen. 

We mochten kennismaken met een lieve zwarte labrador, genaamd Barry. Barry krijgt een oplei-

ding van 8weken tot 2jaar. Na deze opleiding krijgt de hond een diploma en krijgt hij een nieuwe 

vaste baas.  

Zo leerden we dat als een hond een geel lintje draagt tijdens de opleiding, de hond niet aange-

raakt mag worden.  

We leerden ook dat men de hond laat kennismaken met verschillende talen als het gaat om han-

delingen uitvoeren en bevelen opvolgen. Zo wordt er in het Engels gezegd dat hij moet liggen “ 

Down “, terwijl ‘ niet aanraken ‘ in het Frans wordt aangeleerd omdat dit strenger overkomt “ Pas 

toucher “  

De hond heet Barry maar wordt opgeleid onder de naam Zippo. Als hij Zippo hoort, dan weet de 

hond dat dit de opleidingsbaas is. Andere mensen zeggen Barry. Eenmaal Barry een vaste baas 

heeft, verdwijnt de naam Zippo.  
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We bezochten het reuzenhuis te Brussel. Een initiatief van de gezinsbond. Het Reuzenhuis is een 

ongewoon gewoon huis: 3x in volume uitvergroot. In het Reuzenhuis kijk je door de ogen van een 

jong kind naar een gewoon huis. Op die manier ontdekten we de preventietips om onze woning 

aan te passen en veiliger te maken. Een enorme beleving om te ervaren hoe het voelt als kind.  

 

Een toilet is niet zo eenvoudig meer om op te zitten, de kinderstoel wordt een klimrek om erin te 

geraken (en er terug uit). De sigaret en asbak lijkt reuzegroot voor een kind. En wat dacht je van 

een reuzestoel met een gigantisch grote kom, drink daar maar eens soep uit … 
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Een park lijkt meer een gevangenis dan een leuk toestel om in 

te spelen.  

Een deur openen is niet eenvoudig en klauteren in een zetel is een hele opgave. 

Een autostoel is niet zo aangenaam om in te zitten, en al helemaal niet als de gordel om moet, je 

zou voor minder huilen … 
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Na lange tijd kon het terug: onze jaarlijkse barbecue! 

We sluiten af met dit mooie kunstwerk dat men maakte. De wijze woorden: ’Geniet van het leven!’ 

Groeten van Martine, Rosanne, Paul, Patrick , Thérèse, Betsy, Agnes, Denise, Hubert, Jacques, 

Jan, Noëlla, Marie Rose, Annie, Yolande,  Angela, Jessie, Tilly en Hilde. 
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APPELTAARTJES  
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Omwille van de stijgende cijfers m.b.t. de Covidbesmettingen worden de 
groepsactiviteiten in de maand december terug geannuleerd. 

Er wordt gekeken om een alternatief te bieden dat Covid-safe is! 
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DECEMBERFEEST 
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Vrienden zijn als bomen …….. 

Ze wachten tot je nog eens langs komt en  

ze zijn onverstoorbaar als je weg blijft, 

ook na maanden afwezigheid kan je de draad 

weer opnemen,omdat ondertussen niets 

 werd afgebroken. 

 

Vrienden zijn als bomen …., op een goede 

afstand van elkaar geplant 

zo moeten ze elkaar niet betwisten, 

ze kennen ook geen afgunst maar nodigen 

elkaar wel uit, hoger te groeien. 

 

Vrienden zijn als bomen en 

bomen buigen niet, 

maar ze wuiven …… 

Vrienden zijn als bomen …….. 

Ze wachten tot je nog eens langs komt en  

ze zijn onverstoorbaar als je weg blijft, 

ook na maanden afwezigheid kan je de draad 

weer opnemen, omdat ondertussen niets 

 werd afgebroken. 

 

Vrienden zijn als bomen …., 

op een goede afstand van elkaar geplant 

zo moeten ze elkaar niet betwisten, 

ze kennen ook geen afgunst maar nodigen 

elkaar wel uit, hoger te groeien. 

 

Vrienden zijn als bomen en 

bomen buigen niet, 

maar ze wuiven …… 
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IN DE OGEN VAN EEN KIND……. 
Ik zat achter in de tuin onder een flauw zonnetje en flink wat grijze wolken 
In een tuinstoel te genieten van mijn kleindochter van drieënhalf die op de 
trampoline mij haar prestatie showde: springen, tuimelen, rollebollen, 
lopen,vallen, toen een ferme wind plots mijn rok omhoog deed vliegen. 
Tot groot jolijt van ’t springend kleinkind, ze schaterlachte ongezien, ongehoord. 
 

Lief als ze is, kwam ze naast mij staan en zei daarna in kinderlijke ernst, en 
Met enig medeleven : oma, jij bent een dikzakje. 
Mijn hart sloeg een tel over. Ik , een dikzakje ? 
 
Niet dat ze geen gelijk heeft, maar ’t was de eerste keer dat “zij” dit vaststelde 
Je moet weten, ik draag nooit broeken, enkel kleedjes en rokken tot onder de  
knie (ouderwets, ik weet het , maar het is een perfecte camouflage). Al zeg ik 
het zelf, ik heb toch wel mooie (onder)benen. Maar goed, dit even terzijde. 
 
Tot nu toe vond zij mij altijd “mooi”, “lief”, “ stout”, “oud“ of “beetje zot” 
(de laatste twee ingefluisterd door mijn zoon). 
Maar nu, nu ben ik zomaar opeens “ een dikzakje! 
Ik moest het weten en vroeg haar dus: waarom vind jij oma een dikzakje? 
 

Ze trok zelf mijn rok wat omhoog  en bevestigde wat ik al  lang wist : 
Oma, jij hebt dikke benen, waarbij zij eigenlijk doelde op mijn dikke billen, 
die ze nog nooit open en bloot had gezien . Dat vergeet ik de wind nooit. 
 
Maar ja, ik kan het niet ontkennen, zij heeft gelijk. 
Eén troost, toen ik vroeg wie er nog een dikzakje is, zei ze spontaan ‘papa’ 
Ik vroeg ‘en mama, is die ook een dikzakje?’ A la minute en met de grootste 
stelligheid werd dit ontkend : ‘Nee, mama is geen dikzakje’ 
Voilà , nu weten jullie dat ook. 
RDCKX ( met schaamrood) 
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 De criminele rechtspraak in Kortrijk in de 18de eeuw 

Onze voorouders leefden intens mee met de processies, intochten van vorsten of landvoogden, 

bisschoppen en andere “groten der aarde”, optochten van schuttersen rederijkersgilden naar 

aanleiding van tornooien enz. Het waren kleurrijke spektakels, waarop ze nooit moe gekeken wa-

ren, net als het vuurwerk en de feestverlichting – in de 18de eeuw met papieren lantaarns op ho-

ge staken – bij allerlei gebeurtenissen, zoals de geboorte of het huwelijk van een prins of prinses, 

het bezoek van hooggeplaatsten, een militaire overwinning, een vredesverdrag enz. Zo mogelijk 

nog aantrekkelijker, maar dan op grond van een de mens aangeboren mengeling van wreedheid, 

medelijden met menselijk en dierlijk leed en sensatiezucht, waren de vele vonnisuitvoeringen op 

de Grote Markt. Zoals de Nederlandse historicus Huizinga het in zijn onvolprezen boek “Herfsttij 

der Middeleeuwen” schrijft, moet een wrede prikkeling en grove vertedering uitgegaan zijn van de 

verminkingen, geselingen, brandmerkingen en terechtstellingen door onthoofding, verbranding, 

wurging of radbraking. In sommige steden werd zelfs bij een terechtstelling gratis brood uitge-

deeld. Het volk kon soms morren wanneer iemand eerst opgehangen werd en dan geradbraakt. 

Men zag het liever andersom gebeuren.  

Het gruwelijke radbraken kwam in Kortrijk zeer zelden voor. Toch vermelden we een geval. Am-

brosius Cardon uit Heule, 25 jaar oud, verscheen in 1777 voor de Kortrijkse vierschaar. Zijn 

strafblad was bijzonder zwaar: diefstallen, o.m. in de kerken van Heule en Lendelede, brandstich-

ting, roofmoord en poging tot moord. Eerst werd hij op de pijnbank tot de tortuur veroordeeld. 

Hij kreeg een halsband met ijzeren pinnen. Die band was met vier touwen vastgemaakt aan de 

hoeken van de folterkamer. Zijn voeten waren aan elkaar gebonden en zijn handen op de rug. 

Aan zijn twee grote tenen en duimen waren gewichten gehecht en achter hem brandde een 

vuur. Na een urenlange ondervraging gaf hij zijn misdaden toe. Op 9 februari 1779 werd hij tot 

radbraking veroordeeld. Heel vlug daarna volgde de strafuitvoering. Het vonnis, uitgevoerd door 

een officiële beul, meestal uit een andere stad, beschrijft in detail de werkwijze. Hij werd in het 

stadhuis op een “hurde” (een mat van gevlochten teen) gebonden en vandaar naar  Grote Markt 

gesleept. Daar werd hij op een houten Sint-Andrieskruis gebonden, waarna de beul met een ijze-

ren staaf vijf stevige slagen toebracht, twee op de dijen, twee op de armen en één op het hart. 

Daarna stak de beul hem met een bajonet in de linkerzijde. En om de karwei te voltooien gaf hij 

slagen met een ploegijzer op de borst ter hoogte van het hart tot het slachtoffer dood was. Het 

lijk werd dan in het openbaar verbrand en wat ervan overbleef in een vat gestopt en tentoonge-

steld op de “plaetse patibulaire” (afgeleid van het Latijnse patibulum; halsblok, gaffel). Die “plaetse 

patibulaire” bevond zich op de Pottelberg. Het was de plaats waar de lijken van de terechtgestel-

de misdadigers naartoe gebracht werden en daar getoond. Meestal ging het om gehangenen. 

Die lijken hingen daar aan een galg, ten prooi aan de vogels, tot ze volledig vergaan waren. Maar 

af en toe werd van die lugubere gewoonte afgezien en mocht de terechtgestelde begraven wor-

den. Op het wegnemen van het lijk stond een zware straf.  Zeer uitzonderlijk was ook de onthoof-

ding. In 1760 onderging Elias Lefevere die straf. Hij had talrijke diefstallen en een doodslag (geen 

moord) op zijn kerfstok. Hij werd op de Grote Markt met het zwaard “onthalst”. Zijn lijk werd naar 

de “plaetse patibulaire” gebracht en op een rad gelegd, maar zijn hoofd werd “gestelt op eene 

pinne”. 
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De meest voorkomende, en ook meest vernederende, doodstraf was de galg. Vaak sloeg de beul 

met geweld in de maag om de dood te bespoedigen. Vrouwen werden in principe niet gehangen. 

Maar toch werd van die regel al eens afgeweken. In 1760 onderging Marie Catharina Mestdach 

die straf. Zij had de geboorte van een kind voorgewend, om de erfenis van haar overleden man 

te verwerven. Haar broer, Johannes, werd eveneens opgeknoopt. De beschuldiging luidde: vals-

heid in geschrifte. Hij had namelijk van de koster van Tiegem een valse geboorteakte gekregen.  

Andere doodstraffen waren o.m. de brandstapel, het verdrinken, het levend koken in een ketel, 

het vierendelen, maar die kwamen in Kortrijk in de jaren 1700 niet voor. Vooral heksen en ket-

ters stierven in de 16de eeuw op de brandstapel, al dan niet na eerst gewurgd te zijn. Gekookt 

worden gebeurde na een moord door vergiftiging. In de prachtige T.V.-reeks “The Tudors”, gewijd 

aan de wreedaardige Engelse koning Hendrik VIII (1491-1547), komt er een dergelijke scène 

voor. Afschuwelijk. 

Niemand kon gestraft worden als hij zijn misdaad niet bekend had. Wie de tortuur weerstond en 

zijn onschuld bleef volhouden, werd vrijgelaten, ook al waren de rechters overtuigd van zijn mis-

daad. Dat was het geval voor Antoine Femmechon, die ervan verdacht werd in Moeskroen op 

zondag 16 februari 1777, na de vroegmis, een moord met diefstal te hebben gepleegd. Hij werd 

op de pijnbank ondervraagd van 4 juni 1777 vijf voor twaalf tot ’s anderendaags morgen half ze-

ven. Maar hij bleef zijn misdaad ontkennen, zodat hij vrijgelaten werd.  

Minder zware misdrijven werden bestraft met een geseling. De te geselen persoon werd vastge-

bonden aan het pilorijn op de Grote Markt en op de rug met een scherpe roede tot bloedens toe 

gegeseld. De roede was de klassieke straf voor landlopers. Veelal ging de geseling gepaard met 

brandmerking, meestal op de rug, maar ook op de schouder en zelfs op de wang. Iedere stad 

had een eigen brandmerk, zodat men elders vlug kon te weten komen waar het toegebracht 

was. Dat de persoon in kwestie daardoor ook moreel gebrandmerkt werd, kon men zich blijkbaar 

niet voorstellen. 

De schandvlekking door een openbare vertoning was zeer vernederend. Daarbij was de misdadi-

ger voor enkele uren op de Grote Markt aan een paal vastgebonden met een ijzeren band rond 

de nek. Het publiek mocht hem bespotten en vuiligheid – geen vaste voorwerpen – naar hem 

gooien. Niet zelden werden menselijke of dierlijke uitwerpselen als projectielen gebruikt.  

Tientallen personen kregen als straf te verschijnen voor de schepenen in hun schepenkamer om 

er een blaam te aanhoren. Klassiek was ook de “amende honorable” of openbare schuldbekente-

nis. De veroordeelde verscheen dan in zijn “lynwaet” – zeg maar zijn ondergoed – met een kaars 

in de hand in de schepenkamer of in het portaal van de Sint-Maartenskerk – en vroeg er met lui-

de stem vergiffenis aan God en aan het gerecht. Vervolgens gebeurde hetzelfde op een schavot 

op de Grote Markt.  

De geseling, brandmerking, schandvlekking en “amende honorable” waren vaak begeleidende 

straffen, d.w.z. straffen, toegepast naast de hoofdstraf. In zeer veel gevallen was die hoofdstraf 

verbanning van landlopers. 
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In de tweede helft van de 18de eeuw veroorzaakten de stijging van de bevolking, voornamelijk op 

het platteland, en de groeiende werkloosheid in de textielindustrie een overschot aan werkloze 

arbeiders, die doelloos rondzwierven en hier en daar pakten wat ze konden vinden. Landloperij, in 

groep of alleen, gepaard met diefstal, was een echte sociale plaag. De Kortrijkse schepenen 

spraken in die tijd honderden verbanningen uit. Naargelang van de misdaad onderscheidde men 

tijdelijke verbanning, m.a.w. voor enkele jaren, en eeuwige verbanning ban. Sommigen werden 

verbannen uit de stad of uit de stad en de kasselrij Kortrijk (het bestuurlijke gebied rond Kortrijk) 

en anderen uit het graafschap Vlaanderen of zelfs uit de Oostenrijkse Nederlanden. Met de ver-

banning kregen ze een “identiteitskaart” mee, namelijk het brandmerk. Verbanning voor enkele 

jaren uit de stad was ook een typische straf voor wie een opgelegde boete niet kon betalen. Dat 

was vaak het geval bij smokkel van brandewijn, waarop een zware boete stond. Brandewijn werd 

vaak gesmokkeld, omdat de stadsaccijns erop erg hoog was. Een hoge brandewijnaccijns moest 

het verbruik van die zware drank beperken. Dronkenschap was immers een oorzaak van veel cri-

minaliteit, vooral vechtpartijen. 

Verbanning bleek een weinig efficiënte straf te zijn. De banneling had geen vast inkomen en bleef 

maar landlopen, bedelen, stelen of nog erger. Er zijn gevallen bekend waarbij landlopers drie, vier 

of nog vaker, zogenaamde banbreuk pleegden. De oplossing werd in 1770 gevonden toen in 

Gent een correctiehuis opgericht werd, dat de verbanning moest vervangen. De landlopers von-

den daar een onderkomen en werden verplicht er een beroep uit te oefenen. En ook in Kortrijk 

ruimden meer en meer verbanningen de plaats voor opsluiting in de stadsgevangenis. In het laat-

ste kwart van de 18de eeuw zijn er in Kortrijkse rechtsregisters nog weinig verbanningen te vin-

den, en des te meer tijdelijke opsluitingen in het correctiehuis of de stadsgevangenis.  Maar de 

weg naar een humane rechtspraak was nog lang. 

N. Maddens 
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Oplossing: ………………………………... 
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Oplossing: ………………………………... 
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KLEURPLAAT 
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MENU 1 

 

MENU 1 

29/11 

Gentse waterzooi met 

sierlijke julienne en 

gepersilleerde 

krielaardappelen 

06/12 
Hamrolletjes met 

witloof en puree 

30/11 
Kortrijkse stampers met 

ei en kaas 
07/12 

Soepvlees met 

mosterdsaus, wortelen 

en smeu-aardappel 

01/12 
Boerensteak met 

stoemp van warmoes 
08/12 

Gebakken witte pens, 

zuurkool met spek en 

uiensaus 

02/12 

Stoofvlees op z’n 

Vlaams met sla en 

frieten 

09/12 

Konijn met pruimen, 

appelmoes en 

kroketten 

03/12 
Hutsepot met 

braadworst 
10/12 

Zwitserse schijf, 

boontjes op z’n Zuiders 

en puree 

04/12 

Gevogelte ‘grand 

mère’, gestoofde 

romanesco en zoete 

aardappel 

11/12 

Duivels gebraad met 

spruitjes en 

aardappelwedges 

05/12 

Kip uit Bresse 

‘Archiduc’, sla, tomaat 

en kroketten 

12/12 

Varkenshaasje met 

calvados, 

boontjesbundel, 

witloof en kroketten 
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MENU 1 

 

MENU 2 

13/12 Parmentierschotel 20/12 

Fish sticks, courgette, 

tomaat en 

pastinaakpuree 

14/12 
Hammetje met 

hutsepot 
21/12 

Gevogelteschnitzel, 

bloemkoolgratin en 

gekookte 

aardappelen 

15/12 

Rib uit cassel, 

provençaalse saus, 

gegratineerde 

romanesco en puree 

22/12 Italiaanse lasagne 

16/12 

Brusselse steak met 

pepersaus, rauwkost 

en frieten 

23/12 

Orloff met erwtjes, 

wortelen en denne-

appeltjes 

17/12 

Oostends vispannetje, 

fijne groenten en 

deegwaren 

24/12 
Hamrolletjes met 

witloof en puree 

18/12 
Cordon bleu met 

doperwtjes en puree 
25/12 

Kalkoen ‘farci’, fine 

champagnesaus, 

appeltje met veenbes 

en amandelkroketjes 

19/12 

Parelhoen, 

druivensausje, 

groententimbaaltje en 

tartiflette-aardappel 

26/12 
Escalope ‘milanaise’ 

en tagliatelli 
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MENU 2 

 

MENU 2 

27/12 

Toscaanse burger witte 

bonen in tomatensaus 

gesauteerde krieltjes 

03/01 
Spaghetti met 

bolognaisesaus 

28/12 
Hokifilet spinazie 

basmatirijst 
04/01 

Kalfsworst rode kool en 

gekookte 

aardappelen 

29/12 

Chipolata met 

appelmoes en 

gekookte 

aardappelen 

05/01 
Kip curry groenterijst 

ananas 

30/12 
Vol au vent geraspte 

wortelen en frieten 
06/01 

Kalkoenpavé    

jagersaus        

bloemkool op z’n Pools 

kroketten 

31/12 
Macaroni met ham 

emmentalschilfers 
07/01 

Groenlandse heilbot 

witte wijnsaus en prei 

puree 

01/01 

Suprème de pintade   

“ saus uit perigord “ 

witlooftaartje / peertje 

knoldelderpuree 

08/01 

Gevulde cannelloni 

met ricotta 

tomatensaus        

parmesan 

02/01 

Kortrijkse bil roze 

pepersaus 

schorseneren   

kroketten 

09/01 

Coq au vin 

spitskoolsalade 

kroketten 
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MENU 2 

 

MENU 1 

10/01 

Krokante kippenfilet 

perzik              

Gekookte aardappel 

17/01 

Kalkoentournedos met 

dragonroomsaus en 

andijvie  

Kruidenpuree 

11/01 

Kalfsbroodje 

Schorseneren in room 

Gekookte aardappel 

18/01 

Kalfscrepinet, jus met 

sjalot 

Slavooikool en 

peterselieaardappelen 

12/01 

Pladijs 

Komkommer 

Huisgemaakte tartaar 

Zoete aardappelpuree 

19/01 

Goudgeel gebakken 

kabeljauw , 

kervelsausje en risotto 

13/01 

Balletjes in 

tomatensaus 

Ijsbergsla 

Frieten 

20/01 

Kippenfilet “duxelles” 

portosaus       

slareepjes 

denneappeltjes 

14/01 

Kalfsblanket 

Selder/ wortel/ prei 

Rijst 

21/01 

Zalmfilet “nantua” 

gegrilde groenten 

cous cous 

15/01 
Omelet met ham en 

tomaat Puree 
22/01 

Guldensporengebraad 

rode kool        

gekookte 

aardappelen 

16/01 

Boeuf Bourguignon 

Appeltje met 

veenbesjes  

Gratin-aardappel 

23/01 

Rundstong in 

madeirasaus 

cressonette en 

kroketten 
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MENU 1 

 

MENU 1 

24/01 

Gentse waterzooi met 

sierlijke julienne 

gepersilleerde 

krielaardappelen 

31/01 
Hamrolletjes met 

witloof en puree 

25/01 
Kortrijkse stampers met 

ei en kaas 
01/02 

Soepvlees met 

mosterdsaus, wortelen 

en smeu-aardappel 

26/01 
Boerensteak met 

stoemp van warmoes 
02/02 

Gebakken witte pens, 

zuurkool met spek en 

uiensaus 

27/01 
Stoofvlees op z’n 

vlaams sla en frieten 
03/02 

Konijn met pruimen, 

appelmoes en 

kroketten 

28/01 
Hutsepot met 

braadworst 
04/02 

Zwitserse schijf, 

boontjes op z’n Zuiders 

en puree 

29/01 

Gevogelte                  

“grand mere” 

gestoofde romanesco 

zoete aardappel 

05/02 

Duivels gebraad met 

spruitjes en 

aardappelwedges 

30/01 

Kip uit Bresse 

“archiduc” , sla, 

tomaat en kroketten 

06/02 

Varkenshaasje met 

calvados, 

boontjesbundel, 

witloof en kroketten 
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SUDOKU 

KRUISWOORDRAADSEL 

WOORDZOEKER 

NEGENTIG SPRINTEN 



 


