
Stormschade

De stormen die hebben huisgehouden in

februari hebben ook het mooie Kaprijke

niet gespaard van schade. De brandweer

kon de oproepen die binnenliepen niet

bijhouden. Ook de kiosk op het plein bleef

niet zonder kleerscheuren. Enkele houten

latten van het plafond van de kiosk

kwamen naar beneden. De technische

dienst zal de komende tijd zijn handen vol

hebben om alles terug te herstellen.

Kunst in Kaprijke

Sinds kort kan je op de gevel van

een huis in de Vrouwstraat van

Kaprijke een heus kunstwerk

waarnemen. Het is namelijk zo

dat de gemeente Kaprijke graag

gevels van inwoners van Kaprijke

wenst te verfraaien, onder de

vorm van mooie kunstwerken.

Uiteraard is dat in samenspraak

met de bewoner van het huis.

Vanaf nu kan je dus tijdens je

wandel- of fietstocht af en toe

aangenaam verrast worden. Het

is kunstenaar Jeremiah Persyn die

het kunstwerk op de gevel heeft

geschilderd. Bent u ook zo

benieuwd hoe het eruit ziet? Ga

deze zomer mee op wandeling,

dan maken we maar al te graag

een ommetje om het kunstwerk

te bewonderen.

NIEUWS IN HET KORT
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Snelheidsbeperking

Wist je dat er in de Molenstraat van

Kaprijke trajectcontrole is? Wat houdt dat

concreet in? Het is een systeem dat je

snelheid kan meten over een langere

afstand. De trajectcontrole werkt met

nummerplaatcontrole van je auto. De

camera kan dus perfect meten of u te snel

hebt gereden over een bepaalde afstand.

Indien dit het geval is, dan stuurt het

systeem dit onmiddellijk door naar de

federale politie. U zal als gevolg hiervan

beboet worden. Dus wie zich durft te

wagen om sneller dan 70km/uur te rijden in

de Molenstraat van Kaprijke, zal hiervoor

een boete ontvangen. Het is dus verstandig

om je aan de snelheid te houden,

enerzijds is het zuur geld, anderzijds moet

je denken aan je eigen veiligheid en die

van een ander.

130 jarig bestaan

van ons huis

In 2022 is het precies 130 jaar geleden dat de

eerste zusters hier officieel hun

apostolaatswerk begonnen. Hoog tijd dus om

de geschiedenis van het WZC onder de loep

te nemen. Gedurende de vier edities van

onze huiskrant ‘Samen Thuis’ van 2022

bekijken we dit nader.

Het eerste deel is de voorgeschiedenis van

de gebouwen van 1835 tot 1892.

Het tweede deel is de zustergemeenschap en

verandering (van gebouwen) van 1892 tot

1953.

Het derde deel gaat over de evolutie van de

zorg van wezen tot ouderen van 1954 tot

2010.

Het laatste deel gaat over de visie in de

nieuwe bouw van 2010 tot heden.

Wij hebben #plekvrij

De oorlog in Oekraïne en de honderdduizenden

mensen op de vlucht laten niemand onbewogen, ook

Zorg-Saam ZKJ niet. Verschillende woonzorgcentra van

vzw Zorg-Saam ZKJ ondersteunen initiatieven van

gemeentebesturen en voorzien waar mogelijk

noodopvang voor vluchtelingen.

Er zijn verschillende accommodaties beschikbaar: van

flats tot kamers en dit om zowel jonge gezinnen als

65-plussers te kunnen opvangen. Omdat dit gaat over

leegstaande gebouwen, heeft dit geen impact op de

bestaande bewoners en het zorgaanbod in de

woonzorgcentra.

Zorgen voor de meest kwetsbare mensen in de

maatschappij werd ons meegegeven door onze

stichters en zit in ons DNA. We stellen onze

infrastructuur ter beschikking voor vluchtelingen uit

Oekraïne en zo proberen we hen een veilige en

warme plaats te bieden.

Berten Van Kerkhove - algemeen directeur

Sint-Vincentius

Lente 2022
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ONZE BEWONERS

Nieuwe bewoners
Afgelopen winter en in het begin van de lente hebben we verschillende bewoners welkom mogen heten. Hierbij stellen we de nieuwe

bewoners voor.

Mevrouw Alina

Boerjan is op 2

februari 2022 bij

ons komen wonen.

Van

harte

welkom!

Meneer Marc Van

der Borght is op 18

januari 2022 bij

ons komen wonen.

Mevrouw Anna De

Muynck is op 24

februari 2022 bij

ons komen wonen.

Mevrouw Ria Staes

is op 14 maart

2022 bij ons komen

wonen.

Mevrouw Agnes

Lippens is op 17

maart 2022 bij ons

komen wonen.

Meneer Carlos Mariman is op 4 april 2022 bij

ons komen wonen.

Mevrouw Yvonne

Van Vooren is op 5

april 2022 bij ons

komen wonen.

Meneer Roger

Bauters is op 29

maart 2022 bij ons

komen wonen.

Meneer Henk

Poortveld is op 30

maart 2022 bij ons

komen wonen.

Jarigen

Yvonne Van Vooren

05/03/1933

Antoinette Poppe

17/03/1943

Simonne De Baets

19/03/1936

Angele Synnesael

22/03/1928

Marie Madeleine Scheerens

28/031930

Norma Van Landschoot

31/03/1932

Willy Braet

08/04/1932

Agnes Lippens

09/04/1927

Clara Ingels

09/04/1938

Luc Schynkel

24/04/1951

Marc Van der Borght

25/04/1942

Clara De Kesel

27/04/1923

Jacqueline Heirman

07/05/1942

Jeaninne De Nayer

14/051937

Denise Maegerman

15/05/1931

Julien Beekaert

21/05/1933

Maria Magdalena De Cock

27/05/1936

Ivonne Gevaert

28/05/1925

Jeannine Symoens

05/06/1933

Marcella Haertjens

07/06/1926

Adèle Verbiest

09/06/1946

Christiana Van Vooren

18/06/1937

Liliana Vervack

21/06/1936

Marie Magdalena De Koeyer

27/06/1932

Mevrouw Jenny

Van Renterghem is

op 19 april 2022

bij ons komen

wonen.

Meneer Christiaan

Vereecke is op 28

april 2022 bij ons

komen wonen.
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ONZE BEWONERS

Een bewoner vertelt
Jarenlange vriendschap

Ken je de spreuk “Bloempjes verwelken,

scheepjes vergaan, maar onze vriendschap

blijft voor altijd bestaan”? Hieronder kan

je het vriendschapsverhaal van Anna en

Julien lezen, waarbij de spreuk van

toepassing is.

Gezien het thuis niet zo goed meer gaat

om zelfstandig te zijn, had Anna de stap

genomen om tijdelijk te verhuizen naar het

woonzorgcentrum van Kaprijke. Anna is

nogal een spraakwaterval en vertelt me

hoe het is gegaan toen ze hier toekwam.

Haar oudste zoon was mee om haar te

begeleiden in de toch wel voor Anna

nieuwe omgeving. Eens Anna

binnenkwam, zag ze het meteen. “Tes toch

gien woar”, zei Anna met gekruiste armen

op haar plat dialect. Ze herhaalde nog

eens haar eigen woorden “Tes toch gien

woar, dat is toch Julien, dat is hem just”,

zei ze tegen haar zoon. Ze ging voorzichtig

in zijn richting en bekeek hem eens goed

van kop tot teen. Ja hoor, haar oude

jeugdvriend is hier ook in het

woonzorgcentrum. Ook Julien herkende

haar meteen en begon meteen te praten

met haar. Beiden haalden de mooiste en

warmste herinneringen naar boven. Anna

vertelde heel erg gezapig en Julien

luisterde aandachtig, waarbij hij de mooie

herinneringen aan hun jeugd bevestigde.

Anna is ondertussen een vrouw van 93

jaar, maar vertelt maar al te graag haar

verhaal aan mij. Ze deelt met veel liefde

haar mooie memorabele herinneringen die

ze heeft aan haar toch wel onbezonnen

jeugd.

Het mooie vriendschapsverhaal van Anna

en Julien startte toen zij 14 jaar was en hij

16 jaar. Twee prille pubers, die volop op

ontdekkingsreis waren wat de wereld

allemaal te bieden had. Anna is van

geboorte afkomstig van Lembeke. Ze is

opgegroeid met zes broers, drie voor haar

en drie die geboren zijn na haar. Anna

noemt zichzelf dan ook geen echt meisje,

gezien ze opgegroeid is tussen de jongens.

Julien is afkomstig van Bassevelde, maar

zijn tante was woonachtig in Lembeke. Die

tante was de buurvrouw van Anna haar

ouderlijk huis.

Elke winter was er toneel in Lembeke, dat

was toen in die tijd een hele uitstap en

een amusement voor jong en oud. In die

koude wintermaanden kwam Julien samen

met een vriend, Vrieske genaamd, richting

zijn tante in Lembeke. Beiden vrienden

parkeerden hun fiets bij hun tante, die

tevens de buurvrouw was van Anna. Eens

hun fiets was geparkeerd gingen ze met

z’n allen gezellig samen te voet naar het

toneelgezelschap. Onderweg maakten ze

erg veel plezier en lachten ze met elkaars

grappen en verhalen.

“Eens we getrouwd waren, verwaterde

onze vriendschap en leefden we elk ons

eigen leven. Tot op een dag we elkaar

weer zagen. Vroeger was er op maandag

niet veel te doen, de cafés waren dicht dus

was er weinig plaats voor vertier. Tot mijn

broer op een dag kloppers moest

binnenbrengen bij kloppenmaker Georges

De Rycke. Het was Georges De Rycke zijn

vrouw die ons wist te vertellen dat er een

bolbaan was geopend in een hangaar op

de hoge vorst. Je kon er naast bollen, ook

genieten van een heerlijk kopje koffie. Mijn

broer en ik hebben geen moment

getwijfeld en trokken richting “Den Hoge

Vorst” in Bassevelde. Wat bleek, dat “den

hof” waar de bolbaan zich bevond, het

boerenerf was van Julien. Onze

vriendschap is zo terug op rails geraakt en

beetje bij beetje hadden we opnieuw

contact.”

Na het overlijden van mijn echtgenoot,

kwam Julien mij opnieuw meermaals

bezoeken. Toen was dat nog samen met

zijn vrouw. Enige tijd later is ook zijn

vrouw overleden. Sindsdien is onze

vriendschap sterker geworden dan ooit

tevoren. Vrienden die zijn er voor elkaar,

even was onze vriendschap uit het oog,

maar nooit was onze vriendschap uit het

hart.

Overlijdens

De afgelopen periode hebben we helaas afscheid moeten nemen van veel bewoners. Enkele van deze bewoners zijn maar een korte tijd bij

ons geweest, zo kort dat we de kans niet hebben gehad om hen voor te stellen in de huiskrant.

Noël Du Pré

13/01/2022

Wilfried Schelstraete

29/01/2022

Denise Van den Bossche

09/02/2022

Clara De Wispelaere

10/02/2022

Gustave Lippens

18/02/2022

Gustaaf Audenaert

24/02/2022

Willy Van Hecke

16/03/2022

Irène Saey

19/03/2022

Monica Van Vooren

22/03/2022

Ghiseleen Goethals

23/03/2022

Maria Teerlinck

25/03/2022

Georgette Beerens

12/04/2022

Roger Pauwels

16/04/2022

Jeannine van Boven

26/04/2022

Willem de Feijter

Meneer Willem de Feijter is op 16 februari 2022

bij ons komen wonen en is overleden op 12/03/

2022.

Arsène Meulebroeck

Meneer Arsène Meulebroeck is op 22 december

2021 bij ons komen wonen en is overleden op 21/

03/2022.

Julianus Van Hoorebeke

Meneer Julianus Van Hoorebeke is op 22 maart

2022 bij ons komen wonen en is overleden op

25/04/2022.

Lucas Laureyns

Meneer Lucas Laureyns is op 5 april 2022 bij ons komen wonen en is

overleden op 28/04/2022.
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ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

Deze keer willen wij aan u de

de technische dienst

voorstellen, afgekort TD.

Deze dienst is een

eenmanszaak die gerund

wordt door Mark Geyssens.

Mark is 62 jaar en woont in

Sint-Jan-In-Eremo. Hij is

samenwond, vader van 5

kinderen en heeft 5

kleinkinderen.

Mark is van opleiding

Elektrieker, hij heeft zijn

opleiding gedaan in het

Provinciaal Technisch

Instituut in Eeklo. Hij heeft in

zijn loopbaan diverse werken

gehad, te veel om op te

noemen.

Hij was op zoek naar een deeltijdse job en zo kwam hij terecht in

woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kaprijke waar er plaats was in de

hoteldienst. Door zijn vroegere ervaring en het wegvallen van de

toenmalige werknemer in de technische dienst heeft Mark alle taken met

succes van hem overgenomen.

Mark kent het gebouw van binnen tot buiten. Iedereen kent Mark en

weet dat men voor kleine of grote mankementen steeds beroep kan

doen op de bereidwillige Mark. Zijn motto is om de infrastructuur en alle

faciliteiten up to date te houden. Dit is zeer belangrijk, daarom wordt de

veiligheid en gezondheid constant door strenge controles opgevolgd,

zowel intern als extern. Mark vindt het belangrijk in zijn werk dat hij alle

bewoners van een aangenaam en comfortabel verblijf kan helpen

verzekeren.

Gertjan Bonnaerens
Gertjan is op 20 december terug

begonnen als zorgkundige.

De afgelopen winter hebben we opnieuw een aantal nieuwe

medewerkers mogen verwelkomen in het woonzorgcentrum.

We stellen hen even voor:

Ik ben Julie, ben 38 jaar, mama van 2 zonen Loïc (13 jaar)

en Jules (bijna 12 jaar) en woon samen met mijn echtgenoot

Joeri, hier op Kaprijke. Wij hebben 2 honden: een Cocker

spaniel die Staf heet en een Cavalier king charles Lily. We

hebben ook een dwergkonijn Oscar.

In mijn vrije tijd ga ik graag eens lekker eten, op stap met

mijn gezin en als er nog wat tijd over is hou ik van

fotografie.

Voor ik hier kwam werken heb ik 3 jaar als

hoofdverpleegkundige in de thuisverpleging gewerkt

(Curando Brugge). Daarvoor werkte ik als verpleegkundige

in AZ Alma.

Ik heb de woonzorgcentra van Zorg-Saam leren kennen

tijdens mijn stage in mijn opleiding naar

hoofdverpleegkundige, en toen ik af en toe meereed met

de ambulance. Ik had steeds een goed gevoel, en ben dan

nu ook heel tevreden hier te kunnen werken. In het begin

was het zeker wat zoeken, en vele nieuwe gezichten te

leren kennen, maar ik begin me hier al goed thuis te

voelen.

Ik ben Jenny en ben onlangs begonnen in de poetsdienst.

Eigenlijk herbegonnen, want ik kende het woonzorgcentrum

al. Gezondheidsproblemen zorgden er jaren geleden voor

dat ik niet meer in de hoteldienst kon werken. Ik had wel

heimwee naar het huis. Ik ben dan ook blij dat ik terug kan

komen. Voldoening in het werk, sociaal contact met

collega's en bewoners en fysiek bezig zijn, zijn heel

belangrijk voor mij.

Julie en Jenny stellen zich voor

Voorstelling technische dienst

December… de laatste maand van

het jaar. Op naar het nieuwe.

Voor mij was december afscheid

nemen, want 30 december was

mijn allerlaatste werkdag en

tevens de start van mijn pensioen.

Afscheid nemen van jullie:

bewoners, familie, collega’s en

vrijwilligers. Fijne, dankbare en

deugddoende herinneringen met

een lach en soms een traan. Dit zal

ik voor altijd in mijn hart bewaren.

Ik ga het héél hard missen, maar

mijn wens voor jullie is simpel en

klein. Laten we content zijn met

weinig pijn en lachen zonder angst

en laat de mensen waar ik van

hou elk dag opnieuw gelukkig zijn.

Ik spring nu op een andere trein.

Niet meer de sneltrein bij het

werken, maar de boemeltrein. Ik

heb nu tijd voor alle leuke dingen.

Ik zal nog dikwijls terug denken

aan het woon-en zorgcentrum. In

Kaprijke is het goed en krijg je

moed.

Er is altijd wat te doen: turnen

voor de stramme spieren, dansen,

zingen, vieren, koken,

gezelschapsspelen, puzzelen, quiz,

wandelen, knutselen… te veel om

op te noemen. Goede zorg en

lekker eten, van meer moeten we

niet weten. Kaprijke klein en sterk.

Dat is het merk.

Ik wens jullie nog het allerbeste.

Dit is geen vaarwel, maar hopelijk

tot snel.

Liefs Martine Huys.

Pensioen Martine Huys

Phoebe De Vetter
Phoebe is op 17 januari begonnen als

zorgkundige.

Julie Snauwaert
Julie is op 1 februari begonnen als

hoofdverpleegkundige op afdeling 1.

Jenny Dufoort
Jenny is op 21 maart begonnen als

medewerker in de poetsdienst.
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NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Van 1835 tot 1865 diende het oude

kloostergebouw als kostschool voor jongens

gerund door dhr. L. Braet, nadat deze de

school van Bassevelde verhuisde naar

Kaprijke. Samen met zijn vrouw J.A. Lecaille

bestuurden ze in goede verstandhouding en

met succes het pensionaat gedurende meer

dan dertig jaar. In 1866 hebbende broeders

van de Christelijke Scholen het huis gekocht.

Vier broeders namen er hun intrek. Er werd

een kapel gebouwd van twaalf meter op

zes. De broeders kwamen niet alleen

onderwijs geven, maar hadden ook als doel

hun congregatie beter te leren kennen aan

jongens die er eventueel wilden intreden.

Tussen oktober 1873 en september 1880

werden 64 jongeren aangenomen voor het

klein noviciaat van Kaprijke. Om onbekende

redenen werden de jongens opgenomen in

andere instellingen.

De eigendom werd verkocht op het einde

van 1882 aan een niet vermelde koper.

Op het einde van de vorige eeuw was

mandenvlechterij te Kaprijke nog erg in trek

bij moeders, die als bijverdienste thuis

mandjes vlochten. Op het einde van de

week werden de gevlochten mandjes

afgehaald voor het grote en grove werk

door een firma die gelegen was in de oude

gebouwen van de school: “La vannerie

Flamande”. Op het einde van 1891 werd het

gebouw verkocht aan pastoor Desieris

Fordeyn om er zusters te laten wonen. Deze

zouden zorgen voor oude ziekelijke

vrouwen. Het klooster werd plechtig

geopend op 31 mei 1892. Het begin van een

boeiende geschiedenis in de ouderenzorg

in Kaprijke.

Jaarlijks worden gelovigen in de Paaswake

en op Pasen zelf uitgenodigd om hun

doopbeloften te hernieuwen. De meeste

gelovigen werden gedoopt als kind. De

ouders en peter en meter spraken toen in

de plaats van de (meestal) pasgeboren

dopeling de doopbeloften uit. In de

Paasvieringen krijgen we nu, als

volwassenen, de gelegenheid om die

doopbeloften zelf uit te spreken en zo ons

christelijk geloof te beamen.

Maar waarom doen we dat precies op

Pasen? Welnu, met Pasen vieren we de

verrijzenis van Jezus Christus uit de dood. In

het doopsel beleven we als het ware onze

eigen verrijzenis: we ‘sterven’ aan de ‘oude’

mens, en we ‘verrijzen’ tot een ‘nieuwe’

mens die bevestigt te willen leven in het

spoor van Jezus Christus. Het ligt dan ook

voor de hand dat we jaarlijks met Pasen

onze doopbeloften (kunnen) hernieuwen.

Onze doop is het begin én het blijvende

fundament van ons christen zijn. Maar, onze

doop is geen eenmalig gebeuren, eerder de

start van een levenslange geloofstocht. Een

tocht die we niet alleen gaan, maar samen

met medegelovigen. Om eens ten gronde

stil te staan bij de fundamentele betekenis

van ons eigen doopsel lanceert het bisdom

Gent van november 2021 tot de zomer 2023

het pastoraal project ‘Leven vanuit de

doop’. In ons woonzorgcentrum besteedden

we er reeds aandacht aan in de vieringen.

En binnenkort is er een spelnamiddag

waarin we het doopproject dieper zullen

verkennen. Ondertussen wil ik u uitnodigen

om het getuigenis te lezen van Edith,

bewoonster van ons wzc:

“Ik ben geboren op 14 augustus 1928 in

Sint-Margriete, een dorp in het Meetjesland,

vlakbij de Nederlandse grens. Ik ben

gedoopt de dag erna, op 15 augustus, het

feest van Maria Tenhemelopneming. Mijn

ouders waren diepgelovige mensen. Als

kinderen kregen mijn twee broers, zus en

ikzelf een christelijke opvoeding, zowel thuis

als op school. Het was een totaal andere tijd

dan vandaag, men kan zich dat nu nog

moeilijk voorstellen. Iedereen in ons dorp

was gedoopt, ging naar de kerk, deed zijn

eerste en plechtige communie, huwde voor

de Kerk en werd kerkelijk begraven. Het was

ook de tijd van de strenge katholieke

moraal, maandelijks moesten we gaan

biechten. Zelf heb ik die tijd van het ‘rijke

Roomse leven’ met zijn strenge Godsbeeld

als beklemmend en zelfs beangstigend

ervaren.

Het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger

jaren betekende een ommekeer, zeker ook

voor mij. Ik maakte een evolutie door. Ik

kwam geleidelijk los van het strenge

Godsbeeld waarmee ik opgegroeid was en

ontdekte dat Jezus ons ten diepste toont wie

God is, de Barmhartige. Gesprekken met

zowel katholieke als protestantse

vriendinnen over het geloof hebben op die

weg veel betekend. Daarnaast bood mijn

werk als onderwijzeres waarbij ik de

kinderen van mijn klas ook godsdienstles

gaf, stof tot nadenken over de inhoud van

ons geloof. En ik herinner mij ook nog goed

hoe een evangelietekst of een kerklied in de

eucharistieviering mij sterk konden raken en

beroeren. Mijn bidden werd persoonlijker.

In de loop van mijn leven is er erg veel

veranderd, in de maatschappij, maar ook op

het vlak van geloof en Kerk. Ik zag het ook

in mijn eigen familie. Zelf heb ik geen

kinderen, maar bij mijn neven en nichten zie

ik dat ze intussen ver af staan van Kerk en

geloof. Ieder heeft zo zijn weg in het leven.

Ik ben blij met de weg die ik gegaan ben.

Het is zeker niet altijd gemakkelijk geweest.

Toch kan ik, nu ik 93 jaar ben, zeggen dat ik

heel dankbaar ben om mijn christelijk

geloof. Ik was dan wel gedoopt als baby,

maar het is pas als volwassen vrouw dat ik

stilletjes aan ben kunnen gaan leven vanuit

mijn doopsel.”

(Interview: Krista Carreel)

130 jarig bestaan van ons huis - Deel 1: De voorgeschiedenis

PASTORAAL NIEUWS

Leven vanuit de doop: een pastoraal project in het bisdom Gent 2021 - 2023
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VRIJWILLIGERS

Voorstelling nieuwe

vrijwilliger

Eindelijk is het zover. Na een hele tijd (met

een onderbreking van enkele weken) is op

donderdag 3 maart de cafetaria terug

open gegaan, net zoals overal in de

horeca.

Alle vrijwilligers staan weer paraat om

jullie te verwennen en bedienen. Hopelijk

vinden jullie ook de weg naar daar. Wij

maken er alvast een blij weerzien van.

Suggesties van bewoners en familie/

bezoek zijn steeds welkom.

Jammer genoeg is onze tweejaarlijkse

congregationele dankdag voor de

vrijwilligers niet kunnen doorgaan wegens

de coronamaatregelen. Hopelijk kunnen

we dit volgend jaar overdoen. De opkikker

krijgen jullie zeker.

Dit jaar worden jullie in het huis zelf

getrakteerd.

De info volgt zeker nog.

We zijn blij dat we een nieuwe

vrijwilliger kunnen voorstellen. Piet

Vermeire zorgde al een tijdje voor

leuke verhaaltjes/anekdotes voor onze

huiskrant. Hij was op grote

evenementen van ons huis ook van

de partij om een handje toe te steken.

Vanaf heden neemt hij het

grasmaaien ook op zich in vervanging

van Adelin De Sy. Piet is hier geen

onbekende in ons huis. Hij is de

echtgenoot van Sabine Ginneberge,

hoofdverpleegkundige op afdeling 0.

Adelin is wegens gezondheidsredenen

tijdelijk gestopt. We wensen Adelin

alvast veel beterschap.

De afgelopen periode hebben we afscheid

genomen van dhr. Willy Van Hecke en

mevr. Maria Teerlinck. Beiden hebben

ongeveer dertig jaar heel actief

vrijwilligerswerk gedaan in ons huis. De

animatie stond nog in zijn

kinderschoenen..

We spreken hier van de jaren negentig.

Beiden zijn begonnen als begeleider voor

een wandeling van hun schoonmoeder/

moeder. Naargelang er meer animatie

kwam in het huis, kwamen beiden ook

meer een handje toesteken. Eetfestijnen,

versieren aan huis, happenings... noem

maar op. Altijd waren Willy en Maria

paraat.

Willy heeft een tiental jaar alle dagen

geholpen bij het uitdelen van de

middagkoffie in de leefruimtes waar zijn

echtgenote enkele jaren verbleef. Hij was

een nauwgezet man. Alles moest in de

puntjes verzorgd worden.

Maria was de laatste jaren heel actief in

het begeleiden van de bewoners naar de

gebedsvieringen en helpen bij deze

gebedsvieringen.

Vorig jaar zijn ze nog gevierd voor hun

jarenlange inzet in ons huis op het ontbijt

bij de samenkomst van de vrijwilligers.

Directie, bewoners en collega's danken

hen van harte.

Afscheid van twee vrijwilligers

Dankdag kon niet

doorgaan

Opening cafetaria
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ACTIVITEITEN

Woensdag 4 mei 2022

start wandelseizoen

Vrijdag 6 mei 2022

Spelnamiddag rond project: 'Leven

vanuit de doop'

Woensdag 11 mei 2022

Modeshow en kledingverkoop

in de cafetaria

Zondag 5 juni 2022

Hoogfeest van Pinksteren

Elke dinsdag om 15u30

Eucharistieviering

Kalender

Storm Eunice die onlangs in februari ons

land teisterde zorgde voor heel wat schade

en zo ook bij ons waar eerst vensters van

een oude serre uitwaaiden en daarna het

dak van de garage door de wind werd

opgetild en deels ernaast belandde.

Ik zat toen onder de carport bezig met het

gebroken glas te verzamelen en mijn

echtgenote was terug naar binnen gegaan

omdat ze het te gevaarlijk vond buiten. Mijn

echtgenote zag op enige afstand dat het

dak even werd opgetild om daarna volledig

om te waaien, ze gilde maar dit kon ik niet

horen want ik zat onder de carport glas te

breken en zag pas het omgewaaide dak

liggen als het net gebeurd was. In die

garage stond een auto, die gelukkig zonder

veel schade en na enig trek- en duwwerk uit

de garage kon worden gereden. Ook was er

grote schade aan onze koepelserre in

plastic die we onmiddellijk moesten

stuksnijden om te vermijden dat ze de lucht

zou in gaan.

Ondertussen is de schade deels hersteld, de

serre ontmanteld en was er gelukkig

niemand gewond. In de pers vermeldden ze

dat het een zware storm was, maar toch

niet zo heftig als de orkaan ‘Daria’ van

januari 1990 waarvan hier onder het relaas.

Het was op 25 januari, op een weekdag,

want ik was ’s morgens vroeg vertrokken

naar mijn werk in Drukkerij Het Volk in

Gent. Bij mijn thuiskomst die middag zat de

brandweer op ons dak omdat we een

schouwbrand hadden, gelukkig zonder veel

erg. Het was al serieus aan het waaien en in

de latere namiddag begon het erg te

stormen. Eigenlijk was het een soort van

spektakel die we van op de eerste rij mee

konden maken, want samen met mijn

schoonvader liepen we regelmatig eens

buiten om te kijken of er al schade was en

te zien welke bomen het aan het begeven

waren. In de verte zagen we grote stukken

dakplaten van een bedrijf die losjes

‘wapperden’ in de stormwind. Mijn

echtgenote, toen hoogzwanger van onze

tweede zoon, was er minder gerust op,

maar wij dachten toen eerder aan de

spektakelwaarde dan aan het gevaar.

Op een bepaald moment werden een paar

dakpannen van ons huis afgerukt en we

dachten nog, we gaan die even terug

leggen met een ladder, maar dit was

compleet onmogelijk door de zeer felle

wind. Zo verhuisden er maar liefst 45

dakpannen door de wind van het dak naar

de grond. Aangezien er nu een stuk van ons

onderdak bloot lag en we niet wisten wat

er nog ging komen is mijn echtgenote uit

veiligheidsoverweging toen met onze eerste

zoon van goed 1,5 jaar oud naar haar

ouderlijk huis gegaan die zich juist naast

ons bevindt.

Bij het aanschouwen van het grote

natuurgeweld hadden mijn schoonvader en

ik ons op het midden van zijn grasplein

gesteld, kwestie van ietwat veilig gevoel te

hebben, want bij de talloze bomen in de

tuin was het zeker niet veilig. Op een

bepaald moment roep ik naar mijn

schoonvader dat er een plastic plaatje in zijn

richting kwam aangewaaid die losgekomen

was van de bekleding van de dakgoot van

de buren en mijn schoonvader draait zich

om en beschermt met zijn hand zijn gezicht

om het plaatje af te weren. Het gevolg was

een redelijke snee in zijn hand, maar

gelukkig kreeg hij het plaatje niet in zijn

gezicht want dan zouden de gevolgen

vermoedelijk erger zijn geweest.

De dag erna konden we beginnen

opruimen, het dak herstellen en bekomen

van de storm...

De storm van januari 1990

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

EIKEL
ELITAIR
ENORM
ERVAREN
FAMILIEFEEST
HAGELSNOER
HEVEL
KLIER
KROON
LOGGER
LOTING
LUIEREN
MALARIA
OESTER
ONKLAAR
ONLEDIG
ONTZET
POEIER
ROKADE
SCHILLENBOER
SLAVEN
SLEDE
SPIREA
VIZIER
VLEGEL
VLEUG
VULLING

Woordzoeker
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Kerstkaarten

Net zoals vorig jaar deden de catechisten een oproep aan de

vormelingen om kerstkaarten te knutselen voor alle bewoners van

de woonzorgcentra in Kaprijke en Sint-Laureins. De vormelingen

gingen enthousiast aan de slag en zorgden in geen tijd voor een

grote stapel kerstkaarten. Ook onze bewoners ontvingen allen een

eigenhandig geknutselde kerstkaart. Dank u, vormelingen!

Kerstliederen zingen

De kinderen van de school zijn rond de kerstperiode kerstliederen

komen zingen voor de bewoners van het WZC. De bewoners

zongen de gekende liederen ook mee. Er werden kusjes gegooid

en gezwaaid, maar ook werd er af en toe een traantje weggepinkt.

Kinderen horen en zien zingen, dat maakt wel wat emoties los.

Nadien konden de bewoners van afdeling 0 genieten van een

goede kop Glühwein of een kop warme chocomelk met een

scheutje Rum. Om al even in de kerstsfeer te komen.
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Kerstbingo

In december namen we afscheid

van zorgkundige Martine. Martine

wou afscheid nemen op een leuke

manier. Ze trakteerde op taart en

had zich verkleed als kerstvrouw.

Ze organiseerde een gezellige

kerstbingo. Martine haar

enthousiasme werkte aanstekelijk,

want de bewoners deden met z’n

allen mee.

Op maandag 20 december werd de

voorbereiding op het kerstfeest ingezet met

een leuk kerstspel. Weer hadden de meisjes

van het animatieteam voor iets nieuws

gezorgd: een bordspel met dobbelstenen en

te vervullen opdrachten. Wat zijn ze toch

creatief en vindingrijk. Bij elke worp hoorde

een opdracht : soms was het een vraag over

het geboorteverhaal uit de bijbel of over de

gebruiken tijdens de Advent bv. Hoe kwam

het dat Maria en Jozef op dat moment in

Bethlehem waren of : wie was toen koning?

Een leuk moment was er toen gevraagd

werd hoeveel kaarsjes op de adventskrans

stonden. Een lieve dame riep spontaan: 6!!!.

Ze had de vraag natuurlijk niet goed

begrepen maar ze zorgde zo toch voor een

uitbundig gelach en een vrolijk moment.

Er waren ook vragen uit ons persoonlijk

leven en herinneringen aan onze gewoontes

in de familie met Kerstdag. Bij sommigen

stond er wel een versierde kerstboom en

een kerststal, maar geschenkjes waren er

toen niet want die kwamen al met

Sinterklaas en dat was maar pas voorbij .Er

waren wel appelsienen en bananen want die

waren toen nog zeldzaam. Velen gingen

naar de middernachtsmis, soms van ver en

meestal te voet.

Bij een andere worp moesten we een

kerstliedje zingen. Dat was een mooi

moment met liedjes als “Stille nacht” ,”De

herdertjes lagen bij nachte” , “Maria die

zoude naar Bethlehem gaan”, “Er is een

kindeke geboren op aard” enz. allemaal

liedjes vol herinneringen die deze namiddag

weer zo geslaagd maakten.

Kerstspel met kerstliederen
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Pannenkoeken

Een pannenkoekenbak op de

afdeling is steeds een succes. Dan

staan de bewoners in een rij om te

mogen genieten van al het lekkers.

Deze middag was het ‘Pannenkoek

Mikado’. Een pannenkoek met een

bolletje vanille-ijs, een streepje

chocoladesaus met een toefje

slagroom. En of ze gesmuld

hebben!
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Zoals elk jaar werden er ook dit

jaar nieuwjaarscadeaus uitgedeeld

in naam van de gemeente Kaprijke.

De bewoners waren dankbaar en

tevreden. Dank u wel voor dit

mooie presentje!

Bewegingsactiviteit

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam.’ Dat is de leuze die ervoor

zorgt dat er toch wel elke week een heuse bewegingsactiviteit wordt

gedaan. Dat kan gaan van balspel tot kegelspel, tot gymnastiek op

muziek. We motiveren vele bewoners om mee te doen. Nadien wordt

iedereen getrakteerd op een frisje want van sporten krijg je dorst!

Cadeau van OKRA

Ook Okra deelde cadeaus uit met de start van het nieuwe jaar. Alle Okra

leden werden verrast met een leuk cadeau.

Sjoelen

Sjoelen is een oud volksspel die in vele cafés wel eens

werd gespeeld. Om de competitie tussen de bewoners nog

eens te laten aangaan spelen we zo nu en dan eens een

spelletje sjoelbak. Om het meest punten scoren bij het

binnenschuiven van de schijven.

Nieuwjaars cadeaus
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Sterzingen voor Driekoningen

Jaarlijks komt een groepje vormelingen van Kaprijke en

Sint-Laureins naar ons woonzorgcentrum om te

zingen voor Driekoningen. Vorig jaar kon het

sterzingen niet doorgaan wegens corona. En ook dit

jaar speelden de coronamaatregelen ons nog parten.

Maar niet getreurd, we zochten en vonden andere

wegen om deze activiteit toch te laten plaatsvinden.

De vormelingen en hun catechisten moesten daarvoor

wel de kou trotseren. Eerst warmden ze een halfuurtje

de stemmen op in openlucht aan de kerk van Kaprijke

om daarna, mooi uitgedost, naar het

woonzorgcentrum te trekken. Daar stonden buiten aan

het grote raam van de cafetaria 2 micro’s op hen te

wachten. De geluidsinstallatie stond binnen zodat de

bewoners het zingen goed konden horen. Eerst

zongen de vormelingen voor de bewoners van de

bovenverdieping. Daarna verplaatsten ze zich enkele

meters naar het grote raam aan het onthaal om daar

te zingen voor de bewoners van de

benedenverdieping. De vormelingen bleven

enthousiast ondanks de koude en gaven het beste van

zichzelf. En ook al stond er glas tussen de kinderen en

de bewoners, de verbondenheid was heel erg

voelbaar en ook hoorbaar. Want ook de bewoners

zongen een deuntje mee.

Na het zingen werden de vormelingen verwend met

warme chocolademelk en een lekkere koek. Ze vonden

het een toffe namiddag en waren vooral blij dat hun

activiteit toch had kon doorgaan in coronatijden.

De eerste 'Koffie op

Grootmoeders Wijze' van het jaar

ging door op 13 januari. Zo is er

elke maand een middag waar de

vrijwilligers komen om samen met

de bewoners de koffiebonen te

malen en de koffie op te gieten

zoals in grootmoeders tijd. Het

wordt dan een gezellige

namiddag met taart, koffie en een

leuke babbel.

Koffie op grootmoeders wijze
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Oliebollen

De gedachte alleen al aan de lekkere oliebollen van vroeger deed

ons al watertanden. En of ze smaakten! We werden verwend met

twee reuzengrote bollen met poedersuiker bestrooid. De geur en

de smaak brachten ons terug naar de oliebollen van mama. Alleen

waren ze een maatje groter. Maar geen nood: de eerste smaakte

heerlijk en de tweede ging in de koelkast voor morgen, eventjes

opgewarmd in de microgolfoven. Dit was tweemaal genieten, voor

sommigen toch, want de meesten konden ze alle twee wel de baas.

Ik denk dat velen dachten: ze mogen dat nog wel eens doen!!!
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Wereldgedichtendag

Wat een mooie en leerrijke activiteit. Wat kan er nog mooier zijn dan lezen en luisteren naar de mooiste gedichten van onze beste

schrijvers.

We begonnen met het herkennen van foto's nl. Annie M.G. Schmidt, Herman De Coninck, Toon Hermans en Paul Van Ostayen.

Het gedichtje: ”Marc groet 's morgens de dingen” kent toch iedereen.

“Moederke” van Guido Gezelle deed ons een traan wegpinken. Enkelen konden nog het eerste gedichtje dat ze leerden op school zonder

fouten opzeggen. Er werden daarna nog veel mooie gedichten voorgelezen.

Op het einde kwam nog iets leuks: met uitgeknipte zinnen uit een weekblad mochten we zelf een gedicht samenstellen zoals:

WELKOM.

ZO FEEST JE GEZELLIG MEE

ZOET BIJ DE KOFFIE

DESSERTS OM VAN TE DROMEN

OMDAT JE HET VERDIENT.

Wandelen

Zodra de zon zich laat zien, gaan we graag

eens naar buiten. Het hoeft zelfs nog niet echt

warm te zijn, we kleden ons met plezier goed

tegen de kou. Een rondje rondom het gebouw

doet al veel deugd, de tuin is prachtig om in te

wandelen. Tijdens een wandeling rond het

gebouw worden we meestal vergezeld door de

kat. En ondertussen wordt gelijk het vogelvoer

aangevuld.

Het echte wandelseizoen is nog niet begonnen

maar met het mooie weer hebben we toch al

een wandeling gedaan in Kaprijke, een goede

warming-up vooraleer er weer elke woensdag

zal gewandeld worden bij mooi weer.

Vogeltelling

Aan het begin van het jaar wordt steeds het Grote Vogelweekend gehouden. Het

idee is om voor een bepaalde tijd alle vogels te tellen die voorbij komen. De

vogelspotters zijn er voor gaan zitten, hebben hun verrekijkers genomen en

hebben eens goed gekeken wat er hier allemaal rondvliegt.
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De bewoners hebben weer eens

samen met kokkin Katrien op de

afdeling voor het middagmaal

gezorgd. Deze keer stond er

“koantjessesse mee een ei” op het

menu. Iedereen heeft zijn uiterste

best gedaan en dat was te proeven

ook, het heeft erg gesmaakt!

Valentijn

Op 14 februari was het de dag van Valentijn. Op die dag

worden geliefden gevierd. Maar ook wordt aan iedereen een

warm hart toegedragen. Om de afdeling en de bewoners een

warm hart toe te dragen werden er hartjes gemaakt uit

zoutdeeg. Achteraf werden ze beschilderd in het rood en

opgehangen zodat iedereen ze zou zien.

Bezoek van Valentijn en Valentien

Speciaal voor Valentijnsdag hadden Valentijn en Valentien hun beste outfit

uitgehaald en brachten de bewoners een bezoek. Ze kwamen niet met lege

handen, ze hadden voor iedereen een potje vol met liefde (en lekkers). De

vele helpende handen van de bewoners en van de vrijwilligers hebben dit

mogelijk gemaakt.

Koken op grootmoeders wijze
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Contactkoor

Zoals jullie weten, gaat er elke laatste vrijdag

van de maand een contactkoor door op

afdeling 0. Het doel van het koor is contact te

leggen met bewoners met dementie. Door

corona was er geen bezoek toegelaten op onze

maandelijkse zangstonde. Hopelijk verandert

dit vlug en kunnen zowel bewoners als

bezoekers komen meezingen en van deze

middag een gezellige, leuke middag maken om

niet vlug te vergeten!

Vanillehoorntjes

Elke maand wordt er een lekker dessert gemaakt. In de voormiddag steken we dan samen de handen uit de mouwen en in de namiddag

wordt het dessert gezellig samen opgegeten in de leefruimte. Deze keer waren het vanillehoorntjes. Er was wel wat werk aan om al die

hoorntjes te maken. In verschillende keren werden de hoorntjes gebakken in de oven om nadien opgevuld te worden.

De hoorntjes waren erg goed gelukt, ze zagen er stuk voor stuk zeer smakelijk uit. En het bleek dat ze er niet alleen lekker uitzagen, ze

smaakten ook nog eens zeer goed. Er was namelijk niets over…
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Eitjesontbijt

Geregeld wordt er ook eens een eitjesontbijt klaar gemaakt. Dit

gebeurt in drie groepen. Bijna iedereen zegt overtuigend “ja” op de

vraag of ze komen ontbijten zodat dit niet in eenmaal kan gebeuren

en we in drie groepen kunnen komen. De roereitjes met spek en de

spiegeleitjes hebben het meeste bijval. Er moesten niet veel eieren

gekookt worden, want dit komt wel geregeld op ons bord bij het

middagmaal. Met de smakelijke en gezonde bruine boterhammen

werd het een feestelijk ontbijt. De prachtig gedekte tafel met mooi

servies en lekkere koffie maken van deze maaltijd een fijne en

geslaagde gebeurtenis.

Triviant

Onder de bewoners heerst er een gezonde competitie. Er wordt

regelmatig met veel plezier een spel gespeeld op de afdeling. De

ene keer komt het Paardjesspel op tafel, de andere keer wordt er

gekaart, nog een andere keer wordt het Monopoly spel gespeeld

maar nu was het tijd voor Triviant.

Hiervan zijn er diverse edities, maar Triviant van het Meetjesland is

favoriet. Het Meetjesland is door de bewoners zeer goed gekend

maar toch worden er soms lastige vragen over gesteld. Wie als

eerste van elke categorie een vraag juist heeft beantwoord is de

winnaar. Maar zeker hier geldt 'meedoen is belangrijker dan

winnen'.
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Carnaval

Ten tijde van carnaval vonden de bewoners dat ze niet achter konden blijven. De meesten waren geïnteresseerd om zich ook eventjes te

verkleden en mee te doen op de opzwepende muziek. Vele foto’s zijn getrokken van de verschillende caranavalskostuums van de bewoners.

Naast dit alles hebben we ook een carnavalsbingo georganiseerd, met de bekendste carnavalsmuziek. Terwijl we bingo speelden met z’n

allen kwamen ook de kinderen langs van de lagere school. Ze showden met veel plezier hun mooie kostuums aan de bewoners. Alleen

maar lachende gezichten bij iedereen.
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Winter bewegingsparcours

En weer hadden de kinesisten een mooi bewegingsparcours aangelegd met als thema: Winter. Er waren oefeningen voor de fijne motoriek

zoals: een sterretje met een zeer fijn draadje ophangen aan een nagel en er weer afnemen, met verschillende soorten knijpers: sommige

met meer weerstand en andere wat minder, moesten witte gebreide ballen die sneeuwballen moesten voorstellen van de ene doos naar de

andere gebracht worden. Voor de zwaarste knijper moest wel een beetje macht gebruikt worden. Op een bewegend plateau moesten

zoveel mogelijk kleine pinguins geplaatst worden, maar die tuimelden zoveel naar beneden dat dit geen groot succes was. Enkele kegels,

voor de gelegenheid met een mooi gebreid mutsje op moesten omver geworpen worden, zo ook gestapelde versierde potjes. Er stond een

slede en afwisselend moesten we erop en eraf stappen. Over hindernissen stappen en ijsblokken in een emmer werpen kwamen ook aan

de beurt. Het fijnste werk was dan een sneeuwvlok samenstellen naar een voorbeeld met staafjes. En zo kwamen zowel de fijne als de grove

motoriek aan de beurt en werd ons evenwicht getest. Het was een zeer leuke activiteit.
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Sjaals breien

Om ervoor te zorgen dat de bomen aan het woonzorgcentrum er tijdens de winter

warmpjes inzitten hebben de bewoners van afdeling 0 sjaals gebreeën. Dit tijdens de

wekelijkse activiteit 'Handwerk'. We zouden heel graag nog meer bomen een sjaal geven.

Daarom breien de bewoners verder. Maar ook u kunt helpen!! Wilt u breien voor ons of

heeft u een sjaal? Breng gerust binnen. We doen verder totdat elke boom een sjaal

heeft...

Soep maken

Elke week wordt er soep gemaakt. Dit gebeurt in kleine groepjes van bewoners. De soep wordt diezelfde middag gegeten. De bewoners

genieten erg van hun eigen versgemaakte soep.

Make-over voor het

sculptuur

Ik weet niet of jullie het al gezien hebben? Vooraan

het gebouw staat het sculptuur van MaRf

'Verzorgen', een beeld dat 3 zusters voorstelt.

We vonden het leuk om hen in de koude

wintermaanden een sjaal te geven om zich te

verwarmen. We hebben daar zo goede reacties op

gekregen dat we van plan zijn om de zusters per

thema/seizoen aan te kleden. Ben je benieuwd hoe

onze zusters nu gekleed gaan? Kom eens kijken of

hou toch zeker de facebookpagina in de gaten. Zo

ben je steeds op de hoogte van alle nieuwtjes.
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Trouwe viervoeters op

bezoek

We werden vereerd met een bezoekje van Wolf, Mimi en

Staf.

Wolf en Mimi zijn de hondjes van ergotherapeute Kirsten

Vermeire. Zij zijn al vaker op bezoek geweest in het

woonzorgcentrum.

Voor Staf was het de allereerste keer. Staf is de hond van

Julie Snauwaert, de hoofdverpleegkundige van afdeling 1.

Een bezoekje van deze viervoeters wordt door de meeste

bewoners heel erg gewaardeerd, de foto's zeggen

genoeg.

De lente zon

Die eerste lente zon, daar wordt

altijd extra van genoten. Gezellig in

de binnentuin samen zitten in de

zon, meer hoeft het niet te zijn.
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IN BEELD

Frietkot

Het was weer tijd voor het

frietkot. De frieten worden

door de bewoners zelf

gesneden. Het was deze keer

een groot werk om met een

klein groepje frieten te snijden

voor alle bewoners. Toch is het

weer gelukt én heeft het

allemaal goed gesmaakt.

Kunst op de

afdeling

Als je helemaal rondloopt op de gangen

van afdeling 0, kun je diverse

kunstwerken zien hangen. Deze zijn

allemaal gemaakt door de bewoners en

het personeel. Zo nu en dan komt er

iets nieuws bij, dus hou het zeker goed

in de gaten. Het laatste dat erbij is

gekomen, zijn deze silhouetten. Herkent

u alle bewoners?

Santé

De bewoners drinken graag eens een aperitief samen. Soms wordt dit gedaan tijdens de activiteit 'Babbelaperitief'. Ook na de kookactiviteit

smaakt een aperitief goed als er hard gewerkt is om alle groente te snijden en er gewacht wordt tot de soep klaar is. Maar soms ook

gewoon zomaar, voor de gezelligheid.
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Maak de vanillepoeder met een kop melk aan.

Breng de rest van de melk aan de kook.

Voeg de suiker en de vanillesuiker toe aan de melk.

Giet er al roerend de aangemaakte vanillepoeder bij en roer goed om klonteren te

voorkomen.

Neem de pan van het vuur, laat even afkoelen en voeg al roerend de eierdooiers toe.

Verwarm de oven op 180°C

Wrijf de kegelvormpjes in met wat boter.

Snijd repen van 2 centimeter breed en 30 cm lang van het deeg.

Begin aan de punt en rol de repen voorzichtig om de hoorntjes. Het deeg mag wat

overlappen.

Bestrijk het deeg met losgeklopte eierdooier.

Strooi de parelsuiker uit op een bord en rol de hoorntjes in de suiker.

Leg de hoorntjes op een bakplaat. Bak ze 25 tot 30 minuten in de voorverwarmde oven.

Haal de hoorntjes uit de oven en laat ze afkoelen. Neem ze van de vormpjes.

Vul een spuitzak met de vanillepudding en spuit de vanillepudding in de gebakken

hoorntjes.

Smakelijk!

Vanillehoorntjes

Ingrediënten

Ingrediënten voor vier personen

50 gr vanillepoeder

3/4 liter melk

75 gr suiker

1 pakje vanillesuiker

3 eierdooiers

2 vellen bladerdeeg van 30 cm op 30 cm

100 g parelsuiker

kegelvormpjes

Bereidingswijze


