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VOORWOORD
Beste allemaal,
2023 is aangebroken. Zoals gewoonlijk kijken we deze
periode van het jaar even achterom naar wat voorbij is,
en spreken we onze wensen uit voor wat hopelijk een
mooi en vreugdevol nieuw jaar mag worden.
De wereld is in de loop van het jaar 2022 opnieuw sterk
veranderd. De coronapandemie dooft langzaam uit. Al
steekt ze af en toe toch nog even de kop op, het
menselijke leed blijft momenteel gelukkig beperkt. Maar
ons leven wordt op vandaag echter opnieuw sterk
beïnvloed door iets wat ons allemaal treft, namelijk de
oorlog in Oekraïne.
Van de vele conflicten die er op onze aardbol waren de
voorbije jaren, komen deze gevechten toch wel zeer
dichtbij. Het nieuws dat ons dagelijks bereikt, doet ons
beseffen hoe gelukkig we mogen zijn dat we hier leven.
Iets meer dan 100 jaar geleden voltrok zich in onze
streek net dezelfde ramp. We kennen de gevolgen.
Ik ben verheugd te mogen zien dat de hele wereld in
deze troebele tijden toch een grote solidariteit vertoont
met al wie het slachtoffer is geworden van welke zinloze
confrontatie dan ook. Ondanks het feit dat iedereen het
financieel wat moeilijker heeft, blijven velen onder ons
zich nog belangeloos inzetten, voor vluchtelingen, voor
kansarmen, voor zieken en ouderen. Iedere dag opnieuw
zie ik mooie dingen gebeuren, ook in ons eigen
woonzorgcentrum. Dat maakt me blij.
Ik wens iedereen die woont of werkt binnen ons netwerk,
en allen die hen lief zijn, een voortreffelijk 2023 toe. Dat
het elkeen mag brengen waar we zo naar uitkijken, waar
we naar verlangen, waar we van dromen. Maar bovenal
wens ik u veel liefde, vriendschap en levensvreugde toe.
Bart Man
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MEDEWERKERS
In de loop van voorbije maand kwamen 2 nieuwe
medewerkers onze rangen vervoegen.
De mobiele equipe werd versterkt met Shirley
Rommens, zorgkundige van opleiding.
Binnen het onderhoudsteam kwam Heidi Van de Walle
in dienst.
Begin januari mogen we ook Febe Delboo, verzorgende,
verwelkomen op afdeling Vogelzang. We wensen hen veel
arbeidsvreugde toe bij de uitoefening van hun taak
binnen het WZC.
Lore Moerman maakt de omgekeerde beweging. Lore
die tewerkgesteld was op dienst Regenboog (dienst 3),
verlaat het WZC. We wensen haar te bedanken voor haar
inzet en toewijding tijdens haar tewerkstelling.
Nog op dienst de Regenboog gaat Stephanie Decroocq
eind januari met zwangerschapsrust.
Overlijden
Op 24 december is Irena Vanderlinde overleden,
grootmoeder van Katrien Groenweghe (medewerker
Vogelzang).

Geboorte
Op 28 december is Leon geboren, kleinzoon van Sophie
Verpoort (personeelsadministratie).
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BEWONERS
Opgenomen in de genade van de Heer
Op 8 december overleed Mw. Hennebo
Gabrielle. Zij woonde in kamer 209.
Op 14 december overleed Dhr. De Saedeleire
Roland. Hij woonde in kamer 413.
Op 17 december overleed Dhr. Dedeyne Urbain. Hij
woonde in kamer 243.
Op 17 december overleed Dhr. Vanthomme Maurice. Hij
verbleef in kamer 212.
Op 20 december overleed Mw. Devos Simonne. Zij
woonde in kamer 007.
Nieuwe bewoners ‘Huize Zonnelied WZC’:
Mw. Vanoudendicke Simonne nam haar intrek in kamer
338.
Dhr. Vandaele Henri nam zijn intrek in kamer 303.
Mw. Callens Adila nam haar intrek in kamer 209.
Mw. Dedeurwaerder Jeannine nam haar intrek in kamer
004.
We wensen hen veel geluk toe in hun nieuwe thuis!
Nieuwe gebruikers ‘CDV
Zonnegloed’ en ‘Buurtzorghuis’:
We verwelkomen Mw. Van Lerberghe
Jeanne in ons centrum voor
dagverzorging.
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Proficiat aan alle jarigen van de maand
JANUARI!
WZC HUIZE ZONNELIED
Verhelst Maria

op 2 januari

81 jaar

Duthoo Irène

op 4 januari

90 jaar

Clarisse Michel

op 4 januari

93 jaar

Ligneel Jenny

op 4 januari

78 jaar

Rooke Hendrika

op 6 januari

74 jaar

Verslype Maria

op 10 januari

84 jaar

Camerlynck Rosa

op 10 januari

70 jaar

Maselis Monika

op 11 januari

94 jaar

Scrive Lea

op 12 januari

98 jaar

Batteu Mariette

op 17 januari

92 jaar

Termote Christianne

op 27 januari

84 jaar

CDV ZONNEGLOED / BUURTZORGHUIS
Dejaeghere Maria

op 4 januari

83 jaar

Lycke Georgette

op 12 januari

88 jaar

Verstraete Julia

op 17 januari

82 jaar

Van Lerberghe Jeanne

op 20 januari

83 jaar

Cael Romain

op 4 januari

72 jaar

Verslyppe Willy

op 26 januari

86 jaar

ASSISTENTIEWONINGEN
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TERUGBLIK
Met deze nieuwe Zonnewijzer zetten we alweer onze
eerste stappen in het nieuwe jaar. We smeden al volop
plannen voor leuke activiteiten voor onze bewoners.
De jaarplanning werd reeds opgemaakt en we hopen
leuke momenten samen te kunnen beleven met jullie. We
kijken natuurlijk ook terug op de laatste activiteiten van
het jaar 2022. Op vrijdag 16 december organiseerden we
in huis onze jaarlijkse kerstmarkt. Er was een grote
opkomst en de bewoners genoten van al dat lekkers.
Dankuwel aan alle helpende handen om dit te
verwezenlijken. Hier alvast enkele sfeerbeelden.
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Op de Bloementuin was er een gezellige bijeenkomst,
het Wintercafé genaamd. Bewoners van alle diensten
kwamen in ons café langs voor een lekkere koffie met
een dreupel. De keuken verwende hen met allerlei
lekkers; snoepjes, taartjes, chocolaatjes, … Dit allemaal
bij wat leuke kerstmuziek en gezellige kerstversieringen.
De mensen hadden tijd om elkaar te leren kennen,
samen te lachen en te genieten.
Er was een grote opkomst, van alle diensten kwamen er
8 bewoners. Ook de kaartersclub die 2x per week
samenkomt was welkom in ons café, want wat is er dan
ook beter dan kaarten met je vrienden en daar wat
verwennerij bij krijgen?
Het wintercafé brengt mensen samen en brengt een
namiddag vol warmte en vreugde.
Zien we jullie terug bij het lentecafé? Tot dan!
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Nog op dienst de Bloementuin
maakten we de 5e december
hutsepot.
De bewoners hielpen met het
snijden van de groentjes. Het was
een heus werkje, we begonnen ’s
ochtends al met snijden.
Marie–Louise was als eerste aanwezig om
te helpen. We begonnen met de ajuinen te
snijden waardoor we gezellig een traantje
hebben gelaten.
Daarna kwam Robert ons helpen en na
een tijdje waren we al met een mooie
groep om te helpen.
Onder goedkeurend oog van Laura werd
de hutsepot bereid. Het vlees moest zeker
apart gebakken zijn want dat hoort daar
volgens Laura zeker niet in.
De dag erop konden de mensen genieten van hun
hutsepot. Borden werden leeggegeten, vingers werden
afgelikt, kort samengevat een maaltijd die voor herhaling
vatbaar is.
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December is achter de rug en we kunnen terug kijken op
een goed gevulde maand. De kerstmarkt, de
adventsperiode en de mooie versieringen voor Kerst
overal op de diensten dompelen ons onder in een
aangename en gezellige sfeer.
Ook was er sfeer bij de vele WK voetbalmatchen die
werden uitgezonden. Onder onze bewoners van
dienst de Lommer waren er veel fans en toen de
Rode Duivels speelden, kwamen we samen om te
supporteren. Ook al waren we vroeg
uitgeschakeld, het kon de sfeer niet bederven.
Hierbij enkele sfeerfoto’s.
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Vorige maand hebben we op dienst Vogelzang
traditiegetrouw onze lukken gebakken. De dag vooraf
maakten we het deeg zodat het een nacht kon rijzen. Als
het deeg een nacht gerezen was, konden we beginnen
bakken. Onze bewoners Cecile en Eliane hielpen onze
vrijwilligster Maria bij het bakken. Als resultaat hadden
we heel wat lekkere lukken om op onze kerstmarkt te
verkopen.
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Elke dinsdag van december ging een dienst op
kerstwandeling, op 6 december was het aan bewoners
van de Regenboog. We wandelden naar de markt om de
kerstsfeer op te snuiven. De bewoners vonden het heel
gezellig. Nadien konden de bewoners in de cafetaria
genieten van een versnapering en een glas glühwein of
chocolademelk.
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VOORUITBLIK
Het rijdend winkeltje komt langs op maandag 9 januari
op de diensten de Bloementuin en de Lommer.
Op woensdag 11 januari zijn de diensten Vogelzang en
de Regenboog aan de beurt.
De bib komt wekelijks langs op donderdag in januari.
Op vrijdag 6 januari vieren we
Driekoningen en klinken we op het
nieuwe jaar.
Op donderdag 19 januari serveren we appelbeignets
voor al onze bewoners.
Op dinsdag 10 januari en 24 januari
kunnen we in de namiddag luisteren
naar Radio Zonnelied.
Op donderdag 26 januari vieren we de jarigen van de
maand in de cafetaria.
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PASTORAAL
Met de start van dit nieuwe jaar mogen we een nieuwe
medewerker voor zingeving en pastoraal verwelkomen.
In deze Zonnewijzer stelt ze zich alvast graag aan u voor.

Mijn naam is Lucie Franssen.
Ik woon in Ieper, ben gehuwd en heb 1 zoon.
Ik ben afgestudeerd in 1999 als zorgkundige. Ik heb mijn
job altijd met hart en ziel gedaan.
Vanaf 2 januari bewandel ik een volledig ander pad als
pastoraal medewerker. Ik sta jullie ten dienste als een
luisterend oor, een steun en toeverlaat. En wil ik er
oprecht zijn voor jullie.
Geregeld kom ik bij jullie langs, zowel bij de bewoners als
bij de families, voor een warme hartelijke babbel. Ik hoop
jullie in de toekomst een goeie samenwerking te kunnen
aanbieden.
Ik wens jullie allen een fijn, vredevol, Gelukkig
Nieuwjaar. Tot binnenkort.
Liefs, Lucie
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Hoopvol onderweg
Twee activiteiten stonden tijdens de adventsperiode
volledig in het teken van het thema: hoopvol onderweg.
Iedere dienst gaf vorm aan een letter zodat we tot een
unieke en creatieve versie van het woord HOOP kwamen.
Er werd nagedacht, uitgeprobeerd en gediscussieerd,
want wat is hoop? En hoe maak je dit visueel? Voor de
ene bleek hoop wit te zijn, voor de ander voelde het
eerder groen aan, want groen geeft leven… En voor nog
een ander was het dan weer overduidelijk dat hoop wel
rood moest zijn.
Iedere week van de advent
verscheen er een
mysterieuze letter in de
kerststal. Tot uiteindelijk het
woord ‘hoop’ tot stand
kwam. Het resultaat mag
best verrassend, persoonlijk
en beklijvend genoemd
worden en nodigt uit tot
bezinning.
Maar oordeelt u vooral zelf.

De installatie kreeg
een centraal plekje
in onze kapel en
valt nog zeker tot
eind januari te
bezichtigen.
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Daarnaast gingen een aantal medewerkers samen met
enkele bewoners van Huize Zonnelied op weg rond het
thema Hoop. Er werd vertrokken vanuit een
inspiratiebundel vol teksten, gedichten en beelden over
hoop. Daarna werd gevraagd te vertellen wat hen
persoonlijk hoop geeft en dit op een foto vast te leggen.
Het zette ons allen eens goed aan het denken, want
bleek dat het niet zo gemakkelijk is woorden en beelden
te geven aan hoop. We merkten dat het hielp om hier
eerst een ander woord aan te geven. Zo was het
gemakkelijker om te antwoorden op de vraag: “wat geeft
jou ‘courage’?”
Hoop is namelijk een bron van kracht en kan bij iedereen
een andere vorm aannemen. Toch merkten we ook
enkele universele krachtbronnen die hoop geven: familie,
onder de mensen zijn, de natuur en het geloof.
De resultaten van hun hoopvol onderweg-zijn kan u op
de volgende pagina bewonderen. We hopen dat het u
allen mag inspireren en uitnodigen om zelf ook eens stil
te staan bij wat u persoonlijk hoop geeft.
Iemand zei ooit het volgende over hoop:
“Wie de hoop in zijn hart draagt, weet dat andere en
betere tijden niet louter voor ons liggen, maar vooral in
ons liggen.”
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IN BEWEGING
De kine wenst jullie allemaal
een gelukkig Nieuwjaar 2023!
We verwachten jullie zoveel mogelijk op de groepsgym.
In beweging zijn bevordert de goede gezondheid die we
elkaar elk jaar opnieuw toewensen.
Lommer: woensdag 9u30
Vogelzang: maandag en vrijdag 9u45
Regenboog: dinsdag 9u45
Op Bloementuin vindt momenteel geen groepsgym
plaats, omdat de bewoners de voorkeur geven aan
individuele oefeningen via de Fit-o-meter.
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deMENSie
Naar jaarlijkse traditie vond op 27 december de
kerstevocatie voor bewoners met dementie plaats in onze
kapel. Het is de bedoeling om samen met de bewoners
met dementie het kerstverhaal te beleven. Hiertoe zetten
we in op alle zintuigen en proberen we het kerstverhaal
op verschillende manieren tot leven te brengen.
Eerst en vooral door het verhaal erg zichtbaar te maken
aan de hand van een echt gezin met pasgeboren baby die
in de huid van Maria, Jozef en Jezus kruipen. Dit jaar
mochten we rekenen op de ondersteuning van Margot
Matthijsen, medewerker van afdeling Regenboog, samen
met haar echtgenoot en baby Noah (geboren eind
november). Bewoners waren duidelijk geraakt door het
bijna aandoenlijk beeld van de kleine baby.
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Ten tweede werd het kerstverhaal ook voorgelezen en
weerklonken in de kapel gekende melodieën. Hiertoe
vonden we een aantal medewerkers bereid om een
gelegenheidskoor te vormen. De bewoners neurieden en
zongen enthousiast mee, want ze konden de tekst
meevolgen op de powerpointpresentatie, hoewel de tekst
er bij heel veel bewoners nog echt ingebakken zat!

Ten derde werd het kerstverhaal nogmaals vertoond aan
de hand van een filmpje van een zandkunstenaar, die het
verhaal als het ware tekent in het zand. Op die manier
probeerden we de bewoners, voor wie de taal een
moeilijke ingangspoort is, ook te bereiken.
De bewoners waren heel enthousiast over deze
kerstevocatie.
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VRIJWILLIGERS
Op 24 december 2022 overleed Nadine
Belpaire. Nadine was bijna 20 jaar lang
vrijwilliger binnen Huize Zonnelied. De
laatste jaren was Nadine vooral actief als
vrijwilliger bij het rijdend winkeltje en
binnen de hobbyclub van de GAW.
We zijn dankbaar voor de inzet van
Nadine en we wensen haar naasten heel
veel sterkte toe!

Alle vrijwilligers kregen reeds of krijgen
eerstdaags een uitnodiging voor de
nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari
2022. We vernemen dan ook graag je
aan- of afwezigheid tegen 16 januari a.s.
We verzamelen om 17u30 om een
groepsfoto te nemen.
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Om het vrijwilligerswerk in het woonzorgnetwerk goed te
ondersteunen en af te stemmen mogen we reeds
verschillende jaren rekenen op het engagement van een
stuurgroep. Eind 2022 liep de termijn van de vorige
stuurgroep ten einde. Volgende vrijwilligers zouden zich
graag engageren voor de volgende 3 jaar.
Maria Vanbiervliet (buurtrestaurant)
Annie Colleit (koor)
Luc Pevenage (chauffeur)
Veronique Huyse (vervoer kapsalon)
Geert Schotte (cafetaria)
We kijken uit naar een fijne samenwerking met deze
nieuwe leden!
Tenslotte willen we onze wensen voor het nieuwe jaar
overmaken: aan alle vrijwilligers veel geluk en een goede
gezondheid om ook in 2023 samen met de bewoners, de
familie en de medewerkers te mogen genieten van een
deugddoend engagement in Huize Zonnelied.
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CENTRUM DAGVERZORGING
DAGKLAPPER JANUARI

Terugblik december
Op dinsdag 6 december bezochten we de
kerststallenexpo in Voormezele. We konden daar heel wat
mooie kerststallen bezichtigen uit verschillende landen.
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Op maandag 12 december bezochten we de Floralux in
Dadizele om de kerstsfeer op te snuiven.

Vooruitblik januari
In januari organiseren we ‘de week van de goede
voornemens’ waar we de nadruk leggen op gezonde
voeding en bewegen.
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HET BUURTZORGHUIS
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NIEUWS uit GAW
Terugblik op het winterontbijt op 19 december

aan het keukenteam!
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Terugblik op het kerstdiner
op 22 december

Vooruitblik
Welkom op de nieuwjaarsdrink voor de bewoners van de
assistentiewoningen op donderdag 5 januari om
14u30 in de ontmoetingsruimte bij de kapel. We
houden een bewonersraad waarbij we klinken op het
nieuwe jaar 2023! Een aparte uitnodiging met agenda en
inschrijvingsstrook volgt.
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KATTEBELLETJES
Nieuwsbericht vanuit het kapsalon voor januari
Met de feestdagen achter de rug komen we terug wat
meer in ons gewone routine van alle dagen.
Toch ziet de planning van het
kapsalon voor de eerste week van
2023 er wat anders uit.
Keighley die op donderdag 5 en
vrijdag 6 januari komt, is in verlof.
Bewoners die 2-wekelijks op de
planning staan zullen op een ander
moment ingepland worden in de
week. De wekelijkse afspraken gaan
éénmalig niet door.
Vanaf de week erop verloopt alles
weer volgens planning.
Vele groeten van het kappersteam
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BREINBREKERS
SUDOKU
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PUZZEL
De oplossing van onze puzzel van vorige maand:
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PUZZEL JANUARI 2023
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Menu: WEEK VAN zondag 01/01/2023 tot zaterdag 07/01/2023
Zondag
01/01

Maandag
02/01

Dinsdag
03/01

Woensdag
04/01

Donderdag
05/01

Vrijdag
06/01

Zaterdag
07/01

Middagmaal
Knolseldersoep
Garnaalkroket
Kalkoenpavé
Peertjes
Kroketten
Seizoensfruit
Wortelsoep
Blinde vink met ajuinsaus
Bloemkool
(witte kool met zoetzure
dressing)
Gekookte aardappelen
Platte kaas
Veloutésoep
Kipfilet, currysaus
Ananas
(salade met maïs en radijs)
Puree/rijst
Fruitsalade
Spinaziesoep
Steak of hamburger
Witloof
(geraspte knolselder)
Frietjes
Rijstpap
Kippensoep
Varkenswangetjes
Erwtjes
(koude bloemkool)
Puree
Chocomousse
Preisoep
Visfilet in ‘t groen
Gestoofde venkel en selder
(veldsalade met kerstomaatjes)
Puree
Kiwi
Ajuinsoep met kaas
Gyros
Provençaalse groentjes
(komkommersalade)
Aardappelen
Pudding

Avondmaal
Kaas

Salami

Omelet met kaas en ham
(appel in de oven)

Vissalade

Mosterdspek
(vleesmousse)

Zachte broodjes met
americain préparé

Ham
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Menu: WEEK VAN zondag 08/01/2023 tot zaterdag 14/01/2023

Zondag
08/01

Maandag
09/01

Dinsdag
10/01

Woensdag
11/01

Donderdag
12/01

Vrijdag
13/01

Zaterdag
14/01
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Middagmaal
Tomatensoep met balletjes
Terrine van vis
Duivelsgebraad
Peche
Pomme duchesse
Seizoensfruit
Champignonsoep
Kalkoenpavé
Erwtjes
(witloofsalade)
Puree
Yoghurt
Pompoensoep
Witloof met ham en kaassaus
(prei)
Aardappelen
Banaan
Aspergesoep
Steak of hamburger met
pepersaus
Warme tomaat
(koude boontjes met
bieslookvinaigrette)
Frietjes
Kokosmousse
Seldersoep
Vol-au-vent
Champignons
(kropsalade met
mosterdvinaigrette)
Puree/rijst
Flan
Erwtensoep met korstjes
Visfilet
Gestoofde prei
(ijsbergsalade met komkommer)
Puree
Fruitmoes
Bloemkoolsoep
Kalfsblanquette
Wintergroentjes
(tomaat mozzarella)
Puree
Vanillepudding

Avondmaal
Kaasbordje

Vleessalade

Worstenbroodje

Salami

Hoofdvlees

Sandwich
met jonge kaas

Filet de saxe

Menu: WEEK VAN zondag 15/01/2023 tot zaterdag 21/01/2023

Zondag
15/01

Maandag
16/01

Dinsdag
17/01

Woensdag
18/01

Donderdag
19/01

Vrijdag
20/01

Zaterdag
21/01

Middagmaal
Courgettesoep
Scampi met look
Mosterdgebraad
Peertjes
Aardappelnootjes
Seizoensfruit
Kippencremesoep
Worst
Hutsepot
(appelmoes)
Puree
Yoghurt
Preisoep
Koetong met tomatensaus
Champignons
(slamengeling)
Puree
Witte chocolademousse
Champignonsoep
Kippenbil
Appelmoes
(witloofslaatje met waterkers)
Frietjes
Fruit
Pastinaaksoep
Hamrolletjes met witloof
(prei)
Puree
Griesmeelpudding
Groentesoep
Tongrolletjes met wittewijnsaus
Prei
(komkommer)
Puree met zuring en karnemelk
Fruitmousse
Paprikasoep
Stoofpotje met lam
Romanesco
(koude erwtjes met
kruidenmayonaise)
Lookpuree
Panna cotta van chocolade

Avondmaal
Watoukaas

Boerenpaté

Croque monsieur
(rijstpap)

Krabsalade

Kalfskop

Ovenkoek met
eiersalade

Parijse worst
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Menu: WEEK VAN zondag 22/01/2023 tot zaterdag 28/01/2023

Zondag
22/01

Maandag
23/01

Dinsdag
24/01

Woensdag
25/01

Donderdag
26/01

Vrijdag
27/01

Zaterdag
28/01
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Middagmaal
Tomaten-pompoensoep
Kaaskroket
Kalkoenballetjes
Champignonsaus
Peche
Kroketten
Seizoensfruit
Kervelsoep met balletjes
Kippenfilet
Erwtjes en wortel
(veldsla)
Puree
Platte kaas
Ajuinsoep met kaas
Hamburger
Ratatouille
(appelmoes)
Gebakken aardappel
Rijstpudding
Bouillonsoep
Stoofvlees
Wortel
(tomatenmengeling met
basilicum)
Frietjes
Broodpudding
Wortel-pompoensoep
Spieringgebraad
Schorseneren in kaassaus
(rauwkost)
Mosterdpuree
Fruitsalade
Aspergesoep
Visserspotje met scampi in
garnalensaus
Fijne groentjes
(komkommer)
Puree / pasta
Liegeoise vanille
Groentesoep
Kalkoenfilet
Gebakken knolselder
(witloofsalade met radijsjes)
Puree
Pudding mokka

Avondmaal
Brie

Hesp

Spaghetti bolognaise
(appel in de oven)

Kalfsworst

Vleesbrood

Zachte broodjes met
krabsla

Abdijkaas

Menu: WEEK VAN zondag 29/01/2023 tot zaterdag 04/02/2023

Zondag
29/01

Maandag
30/01

Dinsdag
31/01

Woensdag
01/02

Donderdag
02/02

Vrijdag
03/02

Zaterdag
04/02

Middagmaal
Tomatensoep met balletjes
Gerookte zalm
Duivelsgebraad
Peertjes
Kroketjes
Seizoensfruit
Veloutésoep
Gehaktballetjes met tomatensaus
Erwten met spek en zilverui
(witloofsalade)
Puree
Yoghurt
Pompoensoep
Varkenshaasje
Gestoofde wortelen
(gemarineerde rode kool
met pickels)
Aardappelen
Banaan
Vissoep
Vol-au-vent
Champignons
(koude boontjes met
bieslookvinaigrette)
Frietjes
Javanais
Seldersoep
Witloof met ham en kaassaus
(prei)
Puree
Petit filou
Erwtensoep
Visfilet
Gemengde groentjes
(ijsbergsalade met komkommer)
Puree
Fruitsla
Bloemkoolsoep
Konijn
Broccoli
(tomaat mozzarella)
Puree
Vanillepudding

Avondmaal
Kaas

Kippesalade

Roerei
(rijstpap)

Tonijnsalade

Paté

Sandwich
met jonge kaas

Hesp
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