BUDALYS

VOETBAL OP ZONDAG
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Een COVID-certificaat...
is digitaal opvraagbaar via de CovidSafeBE-app (mobiele app) en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel((opent in nieuw venster)) of mijngezondheid.be((opent in nieuw
venster)). Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode
en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).


een vaccinatiecertificaat kunt u op vraag per post toegestuurd krijgen. U moet dan wel
rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. U contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar u gevaccineerd werd. Voor Vlaanderen belt u
volgend nummer: 078 78 78 50 (9 tot 19u op weekdagen)
Zorg dat u tijdens uw reis naar het buitenland uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen
online, maar ook gedownload/offline op uw smartphone of tablet bijvoorbeeld. Of zorg
voor een geprinte of papieren versie als back-up. Zo heeft u geen probleem als u onderweg
geen internetverbinding heeft.

Eucharistieviering
Het is terug mogelijk om naar de eucharistieviering te komen in de kapel van het HHart op
zondag om 10u. De plaatsen zijn echter wel beperkt (tot 19 pers), er zijn stoelen voorzien
voor het toegelaten aantal bezoekers. Indien alle stoelen bezet zijn vragen wij u om die dag
niet deel te nemen aan de viering.

Warm, warm, warm!
De hitte is in juni terug goed van de partij, we deelden alvast enkele ijsjes uit om de bewoners te helpen afkoelen.
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Ophaling kurken
Op de foto ziet u het grote aantal kurken dat sinds vorig jaar in Groote Broel is opgehaald.
Bewoner Omer Soubry werkt hiervoor samen met het ACW die de kurken naar het containerpark
brengt. Daar worden de kurken verzameld en naar een nabijgelegen beschutte werkplaats gebracht. Ze worden daar gemalen en verwerkt naar nieuwe producten.
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Afscheid van het klooster........
Na 144 jaar werd er afscheid genomen van het klooster in de Budastraat nr 40. Met nog 3 aanwezige zusters (Zr Roza, Zr Josepha en Zr Hadewijch) werd het gebouw stilaan te groot en de
afstanden te ver .
Zr Roza verblijft ondertussen in het wzc, de andere 2 zusters verblijven in een serviceflat in
Budalys.
Na enkele maanden naar de verhuis toegeleefd te hebben, was het toch wel een hele grote
sprong in het duister. Met alle herinneringen en vele gewoontes die achterblijven is het soms wel
moeilijk om ‘hun draai te vinden’. Ook voor mijzelf, die er 17 jaar bijna dagelijks kon werken, is dit
een enorme ommekeer.
Daarom werd er, samen met de directie, nog een afscheidsbarbecue gehouden en konden de
zusters genieten van zeer verzorgd eten en ondertussen veel herinneringen ophalen.
Ik wens hen veel succes in hun nieuwe woonst en hoop dat ze er nog vele jaren mogen van genieten!
Wie interesse heeft in het ontstaan en bestaan van het klooster kan nog steeds het boek verkrijgen dat werd uitgebracht voor ‘het 135 jaar bestaan van het klooster’ aan €20/stuk.
CAROLINE BUYCK
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DATUM

ACTIVITEIT

donderdag 8 juli

De ijskar komt naar Budalys

donderdag 12 augustus

Concert van Katrien Verfaillie
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Laat de zomer in je hart…!!!
Het getuigde bijna van grote overmoed om enkele maanden geleden nog maar te durven dromen
van een zomer met een beetje vrijheid, een zomer om elkaar opnieuw te ontmoeten, een zomer
om gezellig iets te drinken op een terras, een zomer van wie weet een warme knuffel.
En ondertussen zijn we in die bewuste zomer. Met de vaccinaties gaat het steeds beter en sneller, de cijfers van de besmetting dalen, de ziekenhuizen krijgen ruimte voor andere zorg dan covid
en wij…. wij mogen toch al heel wat binnen onze “nieuwe vrijheid”. Het stemt tot vreugde en
voedt verder de vele verwachtingen.
Verwachtingen te over met het Europees kampioenschap voetbal, de Ronde van Frankrijk, de
Olympische Spelen de Paralympische zomerspele…. Maar misschien en waarom niet ook verwachtingen veel dichter bij.
Juli en augustus, verlangen naar vakantie, even uit het gareel van de zorg, tijd om verantwoordelijkheid wat los te laten en wie weet de aarde te voelen en te ruiken, de lucht en het water en uiteraard ook de mensen erbij.
Inderdaad meer dan ooit tijd om enthousiast en gedreven mekaar nabii te zijn. Tijd en aandacht
voor elkaar, voor onze mede-mensen en waarom niet kwetsbare mensen terzijde te staan. Ook
dit kan zomer zijn. Het geeft warmte en energie.
Paus Fransicus voerde dit jaar de “Werelddag voor ouderen” in rond de feestdag van de Heilige
Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus.
Laten we daarom bij deze gelegenheid rond 26 juli onze bewoners bijzonder in gedachten zijn en
dankbaar voor wat zij bijgedragen hebben aan onze en volgende generatie en te benoemen wat
mooi, fijn en bewonderingswaardig is.
In volle zomer en doorheen het samenleven de rijkdom van de andere mogen ontdekken in de
kracht en schoonheid van de vriendschap is toch een bijzonder prettig vooruitzicht.
Laat maar komen die zomer. En als de zon het al eens mocht laten afweten, laat de zon dan
maar stralen vanuit een hart voor alle medemensen. Want een warme, blije en hartelijke sfeer
maakt gelukkig. Een glimlach, een beetje warme hartelijkheid, een vriendelijk woord, een schouderklopje, dankbaarheid het doet wonderen en vergt zo weinig moeite.
En hoe kunnen we dit mooier omschrijven dan met de woorden van wijlen ere-deken Valeer
Deschacht en bewoner in ons zorghotel.

Wacht niet op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn.
Maar wordt een gelukkig en dankbaar mens
als je leert kijken met je hart,
naar het schone dat het leven biedt
en naar het goede,
dat ook zelfs in lijden kan geborgen liggen.
We wensen u allen schitterende zomermaanden en een fantastische vakantie.
ROOS EN PATRICK
VRIJWILLIGERS PASTORAAL
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ONTBIJT

20

CONSUMPTIEBON
VADERDAG
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VOLKSSPELEN
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UITSTAP ROZENTUIN
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UITSTAP ROZENTUIN
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Kunst in de brede zin van het woord.
Volgens wikipedia is kunst de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van
vaardigheid en verbeelding. Het omvat een breed scala aan menselijke activiteiten.
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Groetjes van Annie, Martine, Brigitte, Rosanne, Patrick, Agnes, Thérèse, Gisèle, Yolande, Denise, Betsy,
Sonja, Angela, Tilly, Jessie en Hilde.
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LEVE DE VAKANTIE!
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Het Miraculeuze beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge
Als een uiting van de Contrareformatie - het herstel van de Katholieke eredienst na de protestantse invasie - bloeiden de heiligen verenigingen en vooral de Mariale devotie, sterk op. Daarbij
werden overal in het land mirakelen gesignaleerd. In Kortrijk viel deze Mariacultus samen met
een erge pest academie in de jaren 1635-1636, waaraan niet minder dan 1.543 stadsbewoners stierven. Om de heilzame tussenkomst van de hemelse moeder af te smeken, trok op 21
september 1636 vanuit de Groeningeabdij een processie uit, waarbij het toen nog onbekende
beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge meegedragen werd. Volgens de legende zou OnzeLieve-Vrouw tijdens de Guldensporenslag verschenen zijn om de Vlamingen te ondersteunen. Het
13de eeuwse ivoren beeldje zou in Rome door de paus geschonken zijn aan de weduwe van graaf
Willem van Dampierre, Beatrijs van Brabant, vrouw van Kortrijk (overleden in 1288), die het nadien gegeven zou hebben aan het klooster van Groeninge.

Toen het beeldje na de processie naar de abdij terugkeerde werd het gedurende negen dagen een novene - ter verering door de beangstigende bevolking in de voorkerk geplaatst. Spoedig gebeurde er door toedoen van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge het ene mirakel na het andere.
Men begon de mirakelen op te tekenen en in 1640 vroeg abdis Catharina Doens aan de bisschop van Doornik, waaronder Kortrijk toen viel, of hij een onderzoek naar de wonderen wou instellen. Het onderzoek, waarbij 152 getuigen opgeroepen werden, die 189 verklaringen aflegden, duurde tot april 1647. In totaal werden er 67 mirakelen genoteerd.
Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge werd zo bekend, dat er al in 1645 in Gent met kerkelijke goedkeuring een bundel “Diversche nieuw liedekens tot eere ende lof van de H. Maghedt ende Moeder Gods Maria ende haer H. miraculeuse beelde tot Groenynghe in de stadt van Cortyrijck (...)
ghemaeckt door verscheyden godtvruchtige persoonen” verscheen. Er zouden nog veel andere
godsvruchtige boekjes rond Onze-Lieve-vrouw van Groeninge verschijnen, zeer tot profijt van de
abdij.
De meeste mirakelen, vermeld in het bisschoppelijk rapport, dateren uit de jaren 1636-1647 en
enkele uit de periode 1604-1635.
Uit dit merkwaardig, bewaard gebleven, documenten lichten wij ter illustratie een verslag uit betreffende een kapitein in een Italiaans regiment, dat in die tijd in Kortrijk verbleef. De man had
blaasproblemen. Hij kon namelijk niet meer urineren zonder hevige pijn.
“Jan Jacques Crispo, edelman, geboren van Napels, capitaine onder den colonel Deliponti, oudt
34 jaeren,gheaccidenteert wezendevan zekere carnositheyt in hetconduict van de urine by den
halsvan de blaese, twelckveroirsaecktedat hy niet en konde urineren sonder
pyne, om hiervan verlost tesyne heeft hem gheadresseertaendiversche docteuren ende chyrurgins, maer alles sonder baete.Daernaer, verstaende hoe dat binnen Cortryck was sekere miraculeuse bilde van Onze-Lieve-Vrouwin Groeninghe, de welcke veele diverschelick gheaccidenteerdedaeghelicx was helpende, heeft tot haer met zeer groote ende particuliere devotie synentoevlughtghenomen, zoodoor een quantiteytvan missen aldaer t` synder intentie ghecelebreert ,
als door diverschepelgrimagen, soo door hem alsdoor de synen ghedaen, mitsgaders oock door
een zekerverband incas van ghenesynghe. Naer dezenis hy op twee diversche stondenquidt gheworden een schelferkenvan bedorven vleesch int urineren.Maer soo hy verstondt van demedecyns dat hy van d`accident niet en konde vulkommen ghenesynghe cryghen, ten waere datterwaeren vallende veele sulcke schelferkens, soo voorseyt is, endedat hy bevandt dat hy niet andersquidt en wiert als etterachteghematerie, heeft hy andermael synentoevlught ghenomen aen
Onze-Lieve-Vrouw van Groenynghe.
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Ende wederghekeert wezende van Groenynghe, op den… (?) julij 1645 tsavonts gheleden hebbende een groote pyne, heeft hem gheleyt ter ruste met vreese dat hy soude moeten ghaen lyden onverdraeghelicke pynen int urineren. Twee hueren daernaer, hem opheffende met groote
vreese ende bevinghe om te urineren, heeft gheheel lichtelick en de sonder eenige pyne soo veel
gheurineert, als hy in 13 jaeren te vooren ghedaen hadde, twelck den edelman beseffende heeft
geropen met luijder stemmen: mirakel, mirakel, mirakel, mirakel, Onze-Lieve-vrouw van Groenynghe heeft my ghenesen. Zedert welcken tyt hy bekent altyt gheurineert te hebben sonder eenighe
pyne. Alles inghevolghe syne attestatie ende de ghone van madame zyn huysvrauwe van daten
28sen juljij 1645”.
P.S. Sinds 1803 bevindt het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge zich in de SintMichielskerk.
P.S. Sinds 1803 bevindt het beeldje van Onze-Lieve Vrouw van Groeninge zich in de SintMichielskerk.
N. Maddens

P.S. Erratum bij het artikel (SIGNAAL NR. 06.21) over de Kortrijkse jongens in dienst van Napoleon.
‘Het leger dat naar Rusland trok bedroeg geen ca. 50 000, maar 691 500 soldaten. Daarvan
zijn er maar ongeveer 20 000 teruggekeerd.’
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Oplossing: ………………………………...
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Oplossing: ………………………………...
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MENU 1

MENU 2

28/06

Saltimbocca met
balsamicosaus en
risotto met spinazie

Gehaktschotel met
broccoli

29/06

Kalkoenpavé met
perzik en gebakken
krieltjes

Visfilet met tomaat
en kaas en puree van
venkel

30/06

Huisbereide
zalmlasagne

01/07

Rundsfiletstuk
‘Stroganoff’ met frisse
salademix en Vlaamse
friet

Vol au vent met sla en
friet

02/07

Kabeljauw met
veloutésaus en
preipuree

Macaroni met ham en
kaas

03/07

Kip ‘crème de brie’
met zoete paprika,
champignons en
basmatirijst

Witte pensjes met
lentehutsepot

04/07

Kalkoenborst met
tuinkruidensaus,
witloof, boontje in spek
en aardappelnootjes

Kalfsworst met
wortelen en

U kan hier aanvinken
welke maaltijden u heeft besteld.
Dit zal in elk Signaal verschijnen.
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Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

05/07

MENU 1

MENU 2

Gepikeerd gebraad
met boterboontjes,
bonenkruid en puree

Kip krokant
geraspte wortelen

Vogelnestjes
tomatensaus

06/07

Moussaka op z’n Grieks

07/07

Koude schotel met
ham, asperges en
aardappelsalade

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

08/07

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

09/07

Zalmfilet met
kruidenkorst, venkel,
champignons,
botersaus en puree

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

10/07

Kortrijkse bil met roze
pepersaus,
Provençaalse boontjes
en kriel-aardappelen

Florentijns eitje met
puree

11/07

Osso bucco met
linguine

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen
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MENU 1

12/07

MENU 2

Kalfsmedaillon
dragonsaus,

Kip ham-kaas
broccoli en

bloemkool en

13/07

14/07

15/07

16/07

Tanagra
tomaat /
zoete

Gebakken
met kerrie, ananas

Filet kotelet in
met
warme tomaat

Spaghetti
bolognaise

Steak ‘tartare’ met
slamix en
Vlaamse

Stoofvlees met
appelmoes en
Vlaamse friet

spinazie en

Lamsburger met
boontjes
de
Langres

met

17/07

Kruidige gyros en pasta
met pesto

18/07

Piepkuiken met sla en
kroketten

Toscaans broodje
gegrilde groenten

Rundstong met
champignons,
madeira en
kroketten
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MENU 1

MENU 2

Gevogelte met

19/07

Hamrolletjes met
Brussels lof en puree

20/07

Préparé met
rauwkost en koude
aardappelen

21/07

Tomaat met grijze
garnalen en Vlaamse
friet

-

22/07

Kippenfilet met
Japanse saus,
cresson en
kroketten

Lasagne op z’n
Italiaans

23/07

24/07

25/07

bloemkool

Gebakken pladijs
huisgemaakte
komkommerslaatje en

Groenlandse tarbot
bieslooksausje met
paksoi taugé en
Franse

Gentse waterzooi met
groentenrijst

Cordon bleu
broccoligratin
aardappel

Zuiderse kotelet met
op z’n Frans en

Gepekeld
varkenshaasje
‘archiduc’ met
romanesco en
dauphinoise
aardappelen

Entrecote met
bearnaise en
aardappel in de schil
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MENU 1

MENU 2

26/07

Saltimbocca
balsamicosaus en
met

Gehaktschotel met
broccoli

27/07

Kalkoenpavé met
perziken en
gebakken krieltjes

Visfilet met tomaat
en kaas en puree van
venkel

28/07

Huisbereide
zalmlasagne

29/07

30/07

31/07

Kalfsworst met
wortelen en

Rundsfiletstuk
met frisse
en Vlaamse

Kabeljauw met
veloutésausje en
preipuree

Macaroni met ham en
kaas

Kip ‘crème de brie’
zoete
en

Witte pensjes met
lentehutsepot

Kalkoenborst
01/08

Vol au vent met sla en
friet

Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

witloof/boontje in spek
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02/08

MENU 1

MENU 2

Gepikeerd gebraad

Kip krokant
geraspte wortelen

en

Vogelnestjes
tomatensaus

03/08

Moussaka op z’n Grieks

04/08

Koude schotel met
ham/asperges en
aardappelsalade

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

05/08

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

Zalmfilet met

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

06/08
botersaus en

07/08

08/08

Kortrijkse bil met
pepersaus,

Florentijns eitje met
puree

boontjes

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen

Osso bucco met
linguine
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MENU 1

MENU 2

09/08

Kalfsmedaillon met
dragonsaus,
gegratineerde
bloemkool met puree

Kip ham-kaas met
broccoli en gekookte
aardappelen

10/08

Gebakken kippenbil
met kerrie, ananas en
basmatirijst

Tanagra ‘Meunière’
met t omaat,
courgette en zoete
aardappelpuree

11/08

Filet kotelet met
blackwellsaus, warme
tomaat en puree

Spaghetti bolognaise

12/08

Steak ‘tartare’ met
jonge slamix en
Vlaamse friet

Stoofvlees met
appelmoes en
Vlaamse friet

13/08

Schelvisfilet met
spinazie, ricotta en
puree

Lamsburger met
boontjes uit de
Langres en
aardappelblokjes

14/08

Kruidige gyros met
pasta en pesto

Toscaans broodje met
gegrilde groenten en
aardappelwedges

15/08

Piepkuiken met sla en
kroketten

Rundstong met
champignons,
madeira en kroketten
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MENU 1

MENU 2

16/08

Hamrolletjes met
Brussels lof en puree

Gevogelte met
gestoofde bloemkool
en krielaardappelen

17/08

Préparé met rauwkost
en koude
aardappelen

Gebakken pladijs met
huisgemaakte tartaar,
komkommerslaatje en
puree

18/08

Balletjes in
tomatensaus en puree

Beenham met jonge
wortelen en
aardappelen met
rozemarijn

19/08

Kippenfilet met
Japanse saus, cresson
en kroketten

Lasagne op z’n
Italiaans

20/08

Groenlandse tarbot
met bieslooksausje,
paksoi, taugé en
Franse
aardappelpuree

Gentse waterzooi met
groentenrijst

21/08

Cordon bleu met
broccoligratin en
aardappelwedges

Zuiderse kotelet met
erwtjes op z’n Frans en
puree

22/08

Gepekeld
varkenshaasje
archiduc, Romanesco
en dauphinoiseaardappelen

Entrecote met
bearnaise en
aardappel in de schil
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MENU 1

MENU 2

23/08

Saltimbocca
balsamicosaus en
met

Gehaktschotel met
broccoli

24/08

Kalkoenpavé met
perziken en
gebakken krieltjes

Visfilet met tomaat
en kaas en puree van
venkel

25/08

Huisbereide
zalmlasagne

26/08

27/08

28/08

Kalfsworst met
wortelen en

Rundsfiletstuk
met frisse
en Vlaamse

Kabeljauw met
veloutésausje en
preipuree

Macaroni met ham en
kaas

Kip ‘crème de brie’
zoete
en

Witte pensjes met
lentehutsepot

Kalkoenborst
29/08

Vol au vent met sla en
friet

Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

witloof/boontje in spek
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30/08

MENU 1

MENU 2

Gepikeerd gebraad

Kip krokant
geraspte wortelen

en

Vogelnestjes
tomatensaus

31/08

Moussaka op z’n Grieks

01/09

Koude schotel met
ham/asperges en
aardappelsalade

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

02/09

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

Zalmfilet met

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

03/09
botersaus en

04/09

05/09

Kortrijkse bil met
pepersaus,

Florentijns eitje met
puree

boontjes

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen

Osso bucco met
linguine
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SUDOKU

KRUISWOORDRAADSEL

WOORDZOEKER

BEROEPEN

T ENTDA K
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