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IN DISCUSSIE OVER JUNI 
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SPEELKAARTEN 
 

De ene heeft hoge troeven in de hand,  

een andere moet met de kleintjes vrede nemen. 

Soms kan je met combinaties goed uitspelen,  

een keer lijkt geen kaart op een andere. 

Hoe verleidelijk is het dan  

om eens over het muurtje te kijken  

en over je eigen kaarten te klagen.  

Maar dat helpt je niet vooruit. 

 

De kaarten in onze hand,  

de kansen die wij krijgen,  

dat is ons echte leven  

en daarmee moeten wij het doen: 

 onze veerkracht en onze gezondheid,  

het milieu waarin  we leven,  

de familie, vrienden en buurt,  

de economie van het ogenblik,  

de verworden kennis en de kans om die uit te breiden 

en de handigheid die ons ingeboren is. 

Laten ij ons niet blind steren op de kaarten anderen,  

maar misschien kunnen we mekaar versterken  

door, zo nodig, onze kaarten samen te leggen. 

 

Priester Walther Dewitte  
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OLIEBOLLEN  
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TAFELGOOCHELAAR 
PEPIJN  
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DATUM ACTIVITEIT 

12 juni Vaderdagtraktaat 

21 juni 
Gezellig samenzijn in Buda Kitchen, 

een initiatief van de gebruikersraad 

24 juni H. Hart ontbijt 
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DE VERWOESTE GEWESTEN 
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Ik heb jou lief (naar ‘I love you’ van Nikos) 
 

Je waart mijn houvast in momenten waar ik begon te twijfelen. 

Jij nam het stuur over en gaf me terug vertrouwen in het leven. 

We zouden er gezamenlijk voor gaan… 

Met vastberadenheid ging ik voor een diepe slaap… 

En toen ik ontwaakte, stond jij daar aan het ziekbed met onze zoon en keek mij heel diep in 

de ogen. 

Een eeuwigheid wachtte je… en jouw gedachten vormden dunne wolkjes waaraan je moeilijk 

doorheen kon kijken. 

De creatieve spanning in de kamer, die gelatenheid, had ons verder naar elkander gedre-

ven. 

Met open hart vloeiden we in elkaar over. Ik vroeg je of alles voorbij was. 

Jij knikte minzaam warm en zacht. En ik zag dat het goed was in die schitterend vochtige 

glans van spanning die langzaam uit jouw ogen verdween. 

Die troostende aanwezigheid nodigde uit, hunkerde naar verdere vereniging. 

Je zocht die voorzichtige geleidelijke benadering, wou je zacht aandrukken, me liefkozen, dit 

wonderlijk gevoel naar tederheid. 

Maar alles leek zo broos en kwetsbaar… 

Er waren die tranen van vreugde, diepe dankbaarheid, daar we ook deze moeilijke klep geza-

menlijk omzeild hadden. 

Je veegde met je wijsvinger zachtjes mijn tranen weg. En in de diepste kamer van ons hart 

begon er een snaar mee te trillen. 

Wat hebben kleinigheden diepgang en is het alledaagse zo goddelijk subliem. 

En we werden overspoeld door een onuitsprekelijke vreugde. Het was helemaal geen harts-

tocht. Ongrijpbaar werden we voor onze omgeving, magisch gevoel van intens gelukkig zijn, 

dankbaar verder voor elkander te mogen blijven leven. 

Ik zou morgen terug kijken naar de opgaande zon… 

En dan werd het eventjes stil, als we samensmolten op elkanders golflengte in die zachte 

omhelzing. Ik was nog gekluisterd aan het ziekbed maar niets verhinderde haar stralende 

warme liefde, bij die naderende schoonheid van reikhalzende handen. 

We kenden een intense gewaarwording met het Goddelijke. Verbonden wisten we ons door 

een dwingende band van intimiteit en oneindige dankbaarheid. 

We zouden verder ontplooien in liefde en vrijheid waarbij ieder zijn vlieghoogte zou beleven. 

Er was dit voortdurend respect voor die individuele verschillen. 

Het was die aangrijpend heerlijke ervaring, dat lief en leed met elkander gedeeld werd… 
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Oplossing: ………………………………... 
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KLEURPLAAT 
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MENU 1 

 

MENU 2 

30/05 

Saltimbocca met 

balsamicosaus en 

rissoto met spinazie 

 
Kalfsworst met erwten, 

wortelen en puree 

31/05 

Kalkoenpavé met 

perziken en gebakken 

krieltjes 

 

Visfilet met tomaat, 

kaas en puree van 

kervel 

01/06 
Huisbereide 

zalmlasagne 
 

Macaroni met ham en 

kaas 

02/06 

Rundsfiletstuk 

‘Stroganoff’ met frisse 

salademix en Vlaamse 

friet 

 
Vol au vent met sla en 

friet 

03/06 

Kabeljauw met 

veloutésausje en 

preipuree 

 
Gehaktschotel met 

broccoli 

04/06 

Kip ‘crème de brie’, 

zoete paprika, 

champignon en rijst 

 
Witte pensjes met 

lentehutsepot 

05/06 

Kalkoenborst in 

tuinkruidensaus met 

witloof, boontje in spek 

en aardappelnootjes 

 

Kalfsstoofpotje met 

champignons, 

augurken en 

aardappelnootjes 

U kan hier aanvinken 

welke maaltijden u heeft besteld. 

Dit zal in elk Signaal verschijnen. 
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MENU 1 

 

MENU 2 

06/06 

Gepikeerd gebraad 

met boterboontjes, 

bonenkruid en puree 

 

Kip krokant met 

geraspte wortelen, 

rabarber en puree 

07/06 Moussaka op zijn Grieks  

Vogelnestjes met 

tomatensaus en 

spinaziepuree 

08/06 

Koude schotel met 

ham, asperges en 

aardappelsalade 

 
Oostends vispannetje 

met prei en spirelli 

09/06 

Konijn met pruimen, 

appelmoes en 

kroketten 

 

Huisgemaakt gebraad 

‘Prince orloff’ met 

wortelen en kroketten 

10/06 

Zalmfilet met 

kruidenkorst, venkel, 

champignons in 

botersaus en puree 

 
Gevogeltegyros met 

tomaat en basmatirijst 

11/06 

Kortrijkse bil met roze 

pepersaus, 

schorseneren en kriel-

aardappelen 

 
Florentijns eitje en 

puree 

12/06 
Osso bucco met 

linguine 
 

Coq au vin, sla, 

tomaat en rosti-

aardappelen 
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MENU 1 

 

MENU 2 

13/06 

Kalfsmedaillon in 

dragonsaus met 

gegratineerde 

bloemkool en puree 

 

Kip ham-kaas met 

broccoli en gekookte 

aardappelen 

14/06 

Gebakken kippenbil 

met kerrie, ananas en 

basmatirijst 

 

Tanagra ‘Meunière’, 

tomaat, courgette 

en zoete 

aardappelpuree 

15/06 

Filet kotelet in 

blackwellsaus met 

warme tomaat en 

puree 

 Spaghetti bolognaise 

16/06 

Steak ‘tartare’ met 

jonge slamix en 

Vlaamse friet 

 

Stoofvlees met 

appelmoes en 

Vlaamse friet 

17/06 

Schelvisfilet met 

spinazie, ricotta en 

puree 

 

Lamsburger met 

boontjes ‘Provençal’ 

en aardappelblokjes 

18/06 
Kruidige gyros met 

pasta en pesto 
 

Toscaans broodje met 

gegrilde groenten en 

aardappelwedges 

19/06 
Kip aan ‘t spit met sla 

en kroketten 
 

Rundstong met 

champignons, 

madeira en kroketten 
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MENU 1 

 

MENU 2 

20/06 
Hamrolletjes met 

Brussels lof en puree 
 

Gevogelte, gestoofde 

bloemkool en 

krielaardappelen 

21/06 
Préparé, rauwkost en 

koude aardappelen 
 

Gebakken pladijs, 

huisgemaakte 

tartaar, 

komkommerslaatje 

en puree 

22/06 
Luikse balletjes met 

witloofslaatje en puree 
 

Beenham, jonge 

wortelen en 

aardappelen met 

rozemarijn 

23/06 

Kippenfilet in Japanse 

saus met cresson en 

kroketten 

 
Lasagne op z’n 

Italiaans 

24/06 

Groenlandse tarbot, 

bieslooksausje, wok 

van witloof, prei en 

Franse peterseliepuree 

 
Gentse waterzooi met 

groentenrijst 

25/06 

Kippencordonbleu, 

broccoli en 

aardappelwedges 

 

Zuiderse kotelet, 

erwtjes op z’n Frans en 

puree 

26/06 

Gepekeld 

varkenshaasje 

archiduc, romanesco 

en dauphinoise-

aardappelen 

 

Entrecote met 

bearnaise en 

aardappel in de schil 
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MENU 1 

 

MENU 2 

27/06 

Saltimbocca met 

balsamicosaus en 

rissoto met spinazie 

 
Kalfsworst met erwten, 

wortelen en puree 

28/06 

Kalkoenpavé met 

perziken en gebakken 

krieltjes 

 

Visfilet met tomaat, 

kaas en puree van 

kervel 

29/06 
Huisbereide 

zalmlasagne 
 

Macaroni met ham en 

kaas 

30/06 

Rundsfiletstuk 

‘Stroganoff’ met frisse 

salademix en Vlaamse 

friet 

 
Vol au vent met sla en 

friet 

01/07 

Kabeljauw met 

veloutésausje en 

preipuree 

 
Gehaktschotel met 

broccoli 

02/07 

Kip ‘crème de brie’, 

zoete paprika, 

champignon en rijst 

 
Witte pensjes met 

lentehutsepot 

03/07 

Kalkoenborst in 

tuinkruidensaus met 

witloof, boontje in spek 

en aardappelnootjes 

 

Kalfsstoofpotje met 

champignons, 

augurken en 

aardappelnootjes 
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SUDOKU 

KRUISWOORDRAADSEL 

WOORDZOEKER 

ATELIER 



 


