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VOETBAL OP ZONDAG
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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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Bezoekers
01 Juli: Verhauwaert Jacques
12 augustus: Baeckelandt Bernadette
29 augustus: Mullie Christine

Personeel
12 Juli: Dorine Lierman
13 juli: Delfien Meersschaert
06 augustus: Damienne Christiaens
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Sara
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We hebben genoten van de zon en van de mooie stad Kortrijk
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Lekker gezond vandaag !!
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Wat een verassing, De jarige collega was aangenaam verrast. Bedankt Collega’s. Ook Christiane was jarig en we zongen in wel en wee in DVC
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Met zen allen naar de markt
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Appelcrumble met ijs op Tracy’s wijze!

Mmmmmm lekker
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Wij supporteren mee !!
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DORINE

Hoe zie jouw ideale dag eruit ?
Ik ben altijd vroeg wakker, heerlijk om dan in de
zomer op het terras te genieten van een kop
koffie. En als achtergrond een concert van de
vogeltjes, en drie gelukkige honden bij mij.

LIERMAN

Sinds: januari 2010

Wat is je beste werkherinnering tot nu toe ?

Teveel om op te noemen, maar een kaartje of
een knuffel van mijn bezoekers van het
dagcentrum bij je verjaardag of geboorte van een
kleinkind….zalig toch.
Wat moet iemand die jouw job wenst te
doen zeker kunnen ?
Je inleven in de wensen van onze bezoekers, ze
overladen met liefde en knuffels (buiten coronatijd
natuurlijk) de beste therapie voor ons beiden...

Voor welk gerechtje mogen ze u altijd wakker
maken ?
Pasta met zalm, garnaaltjes heilbot.
En natuurlijk niet te vergeten mijn dagelijkse
droge worst.

Vul aan: niemand weet dat ik heel goed kan…..

Praten met dieren, ik zou de ideale hondenfluisteraar kunnen zijn...

De fakkel ga door naar: Catherine
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RECEPT VAN DE MAAND

Mocktail met sinaasappel, granaatappel
en tijm:
1 granaatappel
400 ml Alcoholvrije champange
1 sinaasappel
4 el grenadine
4 takjes tijm

Halveer de granaatappel, haal de pitten en het sap eruit
Voeg de grenadine toe

Giet de alcoholvrije champagne erbij.
Voeg de ijsblokjes toe en leg in elk glas een schijfje sinaasappel.
Garneer met tijm

FRAMBOZEN CITROEN MOCKTAIL
250 g frambozen (diepvries)
2 gewassen citroenen
400 ml appelsap
3 flesjes tonic water
rozemarijn of citroentijm

Doe de frambozen in een ijsblokjesvorm en vul aan met water. Snij de citroenen in
blokjes, verdeel in de glazen en stamp aan. Vul de glazen met appelsap, ijsblokjes en
tonic (in deze volgorde)
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15 BEST WEL FASCINERENDE ZOMERWEETJES
1. Over een bolletje ijs doe je ongeveer 50 likjes.
2. Met schoolslag zwemmen verbrand je 600 calorieën per uur.
3. In de zomer is de Eiffeltoren 15 centimeter langer.
4. Mannen maken in de zomer gemiddeld 30 procent meer testosteron

aan.

5. Het grootste schepijsje ooit was 2 meter 81 en werd geschept in, hoe

kan het ook anders, Italië.

6. Het klimaat is niet enorm belangrijk voor ons welbevinden. Inwoners

van het midwesten van Amerika zijn bijvoorbeeld net zo gelukkig als inwoners uit het warme Californië.

7. Bij hitte worden we agressiever. Bij drie graden temperatuurstijging

neemt het geweld in de VS met 14 procent toe.

8. Bij regen werken we dertig minuten langer en geconcentreerder dan

als buiten de zon schijnt.

9. Bij temperaturen van 30 graden zijn we een stuk minder gelukkig dan

bij 20 graden Celsius. Onderzoekers vergelijken het vervelende gevoel
dat sommige mensen kunnen hebben bij die hoge temperatuur met dat
van een scheiding. Nou, laat die regen dan maar weer komen.

10.Warm weer maakt ons gevoeliger voor zwakke argumenten en we zijn

minder kritisch ten aanzien van het nemen van besluiten. We zijn impulsiever.

11. Mannen worden in de zomer sneller verliefd.
12. De aanmaak van vitamine D zorgt voor een verbetering van het sper-

ma. Mannen zijn dus een stuk vruchtbaarder in de zomer.

13. In de stad kan het 7 graden warmer zijn dan op het platteland.
14. Waar veel mensen bij elkaar zijn, kan het zomaar 3 of 4 graden warmer

worden. Iemand nog naar een festivalletje?

15. De hoogste temperatuur ooit gemeten is 57,7 graden. Dat was in de

Sahara
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Belangrijke informatie:

Indien jullie het dagcentrum willen bereiken kan dit nog altijd op het volgende
nummer 056/32.10.80
Om Delfien, het hoofd van het dagcentrum, te bereiken, kan dit op het volgende
nummer: 056/32.10.93
Gelieve hiermee rekening te houden aub.
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Oplossing: ………………………………...

Oplossing: ………………………………...

Kalfsworst met
wortelen
en

Vol au vent met sla
en friet

Macaroni met ham
en kaas

Huisbereide
zalmlasagne

Rundsfiletstuk
met
frisse
en
Vlaamse

Kabeljauw met
veloutésausje en
preipuree

Dinsdag 29 juni

Woensdag 30 juni

Donderdag 1 juli

Vrijdag 2 juli

Zondag 4 juli

witloof/boontje in spek

Kalkoenborst

Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

Witte pensjes met
lentehutsepot

Visfilet met tomaat
en kaas en puree
van venkel

Kalkoenpavé met
perziken en
gebakken krieltjes

Maandag 28 juni

Zaterdag 3 juli

Gehaktschotel met
broccoli

Saltimbocca
balsamicosaus en
met

Kip ‘crème de brie’
zoete
en

MENU 2

MENU 1

Zondag 11 juli

Zaterdag 10 juli

Vrijdag 9 juli

Donderdag 8 juli

Woensdag 7 juli

Dinsdag 6 juli

Maandag 5 juli

Osso bucco met
linguine

boontjes

botersaus en
Kortrijkse bil met
pepersaus,

Zalmfilet met

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Koude schotel met
ham/asperges en
aardappelsalade

Moussaka op z’n
Grieks

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen

Florentijns eitje met
puree

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

Vogelnestjes
tomatensaus

Kip krokant
geraspte wortelen

Gepikeerd gebraad
en

MENU 2

MENU 1

spinazie en

Kruidige gyros en
pasta met pesto

Piepkuiken met sla
en kroketten

Zaterdag 17 juli

Zondag 18 juli

Zondag 25 juli

Zaterdag 24 juli

Toscaans broodje
gegrilde
groenten
Rundstong met
champignons,
madeira en
kroketten

Vrijdag 23 juli

Donderdag 22 juli

Woensdag 21 juli

Dinsdag 20 juli

Maandag 19 juli

Lamsburger met
boontjes
de
Langres

Stoofvlees met
appelmoes en
Vlaamse friet

Steak ‘tartare’ met
slamix en
Vlaamse

met

Spaghetti
bolognaise

Tanagra
tomaat /
zoete

Kip ham-kaas
broccoli en

MENU 2

Filet kotelet in
met
warme tomaat

Gebakken
met kerrie, ananas

Vrijdag 16 juli

Donderdag 15 juli

Woensdag 14 juli

Dinsdag 13 juli

Maandag 12 juli

Kalfsmedaillon
dragonsaus,
bloemkool en

MENU 1

Gepekeld varkenshaasje ‘archiduc’ met
romanesco en
dauphinoise
aardappelen

Cordon bleu
broccoligratin
aardappel

Entrecote met
bearnaise en
aardappel in de schil

Zuiderse kotelet met
op z’n Frans
en

Gentse waterzooi
met groentenrijst

Lasagne op z’n
Italiaans

Kippenfilet met
Japanse saus,
cresson en
kroketten
Groenlandse tarbot
bieslooksausje
met paksoi taugé
en Franse

-

Gebakken pladijs
huisgemaakte
komkommerslaatje en

bloemkool

Gevogelte met

MENU 2

Tomaat met grijze
garnalen en Vlaamse
friet

Préparé met
rauwkost en koude
aardappelen

Hamrolletjes met
Brussels lof en puree

MENU 1

Kalfsworst met
wortelen
en

Vol au vent met sla
en friet

Macaroni met ham
en kaas

Huisbereide
zalmlasagne

Rundsfiletstuk
met
frisse
en
Vlaamse

Kabeljauw met
veloutésausje en
preipuree

Dinsdag 27 juli

Woensdag 28 juli

Donderdag 29 juli

Vrijdag 30 juli

Zondag 1 augustus

witloof/boontje in spek

Kalkoenborst

Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

Witte pensjes met
lentehutsepot

Visfilet met tomaat
en kaas en puree
van venkel

Kalkoenpavé met
perziken en
gebakken krieltjes

Maandag 26 juli

Zaterdag 31 juli

Gehaktschotel met
broccoli

Saltimbocca
balsamicosaus en
met

Kip ‘crème de brie’
zoete
en

MENU 2

MENU 1

Zondag 8 augustus

Zaterdag 7 augustus

Vrijdag 6 augustus

Donderdag 5
augustus

Woensdag 4
augustus

Dinsdag 3 augustus

Maandag 2 augustus

Osso bucco met
linguine

boontjes

botersaus en
Kortrijkse bil met
pepersaus,

Zalmfilet met

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Koude schotel met
ham/asperges en
aardappelsalade

Moussaka op z’n
Grieks

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen

Florentijns eitje met
puree

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

Vogelnestjes
tomatensaus

Kip krokant
geraspte wortelen

Gepikeerd gebraad
en

MENU 2

MENU 1

Lamsburger met
boontjes uit de
Langres en aardappelblokjes

Schelvisfilet met spinazie, ricotta en puree

Zondag 15 augustus

augustus

Zaterdag 14

Vrijdag 13 augustus

augustus

Piepkuiken met sla
en kroketten

Stoofvlees met appelmoes en Vlaamse
friet

Steak ‘tartare’ met
jonge slamix en
Vlaamse friet

Donderdag 12

augustus

Rundstong met
champignons, madeira en kroketten

Spaghetti bolognaise

Filet kotelet met
blackwellsaus,
warme tomaat en
puree

Dinsdag 10 augustus

Toscaans broodje
met gegrilde groenten en aardappelwedges

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

Gebakken kippenbil
met kerrie, ananas
en basmatirijst

Maandag 9 augustus

Kruidige gyros met
pasta en pesto

Kip ham-kaas met
broccoli en gekookte
aardappelen

Kalfsmedaillon met
dragonsaus, gegratineerde bloemkool
met puree

Woensdag 11

MENU 2

MENU 1

augustus

Zondag 22

augustus

Zaterdag 21

Vrijdag 20 augustus

augustus

Donderdag 19

augustus

Woensdag 18

Dinsdag 17 augustus

augustus

Maandag 16

Entrecote met bearnaise en aardappel in
de schil

Gepekeld
varkenshaasje archiduc, Romanesco en
dauphinoiseaardappelen

Gentse waterzooi met
groentenrijst

Groenlandse tarbot
met bieslooksausje,
paksoi, taugé en
Franse aardappelpuree

Zuiderse kotelet met
erwtjes op z’n Frans
en puree

Lasagne op z’n Italiaans

Kippenfilet met Japanse saus, cresson
en kroketten

Cordon bleu met
broccoligratin en
aardappelwedges

Beenham met jonge
wortelen en aardappelen met rozemarijn

Gebakken pladijs met
huisgemaakte tartaar, komkommerslaatje en puree

Gevogelte met gestoofde bloemkool en
krielaardappelen

MENU 2

Balletjes in tomatensaus en puree

Préparé met rauwkost en koude
aardappelen

Hamrolletjes met
Brussels lof en puree

MENU 1

Zondag 29 augustus

augustus

Zaterdag 28

Vrijdag 27 augustus

augustus

Donderdag 26

augustus

Woensdag 25

augustus

Kabeljauw met
veloutésausje en
preipuree

witloof/boontje in spek

Kalkoenborst

Kalfsstoofpotje
champignons/
augurken

Witte pensjes met
lentehutsepot

Macaroni met ham
en kaas

Rundsfiletstuk
met
frisse
en
Vlaamse

Kip ‘crème de brie’
zoete
en

Vol au vent met sla
en friet

Huisbereide
zalmlasagne

Visfilet met tomaat
en kaas en puree
van venkel

Kalkoenpavé met
perziken en
gebakken krieltjes

Dinsdag 24

Kalfsworst met
wortelen
en

Gehaktschotel met
broccoli

Saltimbocca
balsamicosaus en
met

Maandag 23

augustus

MENU 2

MENU 1

september

Zondag 5

september

Zaterdag 4

Vrijdag 3 september

september

Donderdag 2

Woensdag 1
september

Dinsdag 31 augustus

augustus

Maandag 30

Osso bucco met
linguine

boontjes

botersaus en
Kortrijkse bil met
pepersaus,

Zalmfilet met

Konijn met pruimen,
appelmoes en
kroketten

Koude schotel met
ham/asperges en
aardappelsalade

Moussaka op z’n
Grieks

Coq au vin met sla /
tomaat en rostiaardappelen

Florentijns eitje met
puree

Gevogeltegyros met
tomaat en
basmatirijst

Huisgemaakt gebraad
‘prince orloff’ met
wortelen en kroketjes

Oostends vispannetje
met prei en spirelli

Vogelnestjes
tomatensaus

Kip krokant
geraspte wortelen

Gepikeerd gebraad
en

MENU 2

MENU 1

SUDOKU

KRUISWOORDRAADSEL

WOORDZOEKER

LIGBANK

WA S TA F E L

34

