Vincentius Nieuws
16 april 2021 tot 15 mei 2022

1

INHOUD
Editoriaal ..................................................................... 3
Pastoraal Nieuws ......................................................... 5
Gebedsvieringen ......................................................... 6
Vieringen van 16 April tot 15 mei ............................. 6
Huiskalender ................................................................ 7
Verjaardagen ............................................................... 8
Bewonersnieuws ......................................................... 9
Personeelsnieuws ..................................................... 11
Nieuws uit… ............................................................... 13
Leliedal ................................................................... 13
Klaproosveld .......................................................... 16
Tulpenhof ............................................................... 18
Rozentuin ............................................................... 20
Irisheem .................................................................. 22
Week van de valpreventie .......................................... 24
Op de babbel bij ........................................................ 26
Mooie woorden .......................................................... 28

2

EDITORIAAL
Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en
sympathisanten
Het mooie, zonnige paasweekend belooft ons alvast veel goeds
voor de toekomst. De bloesems tonen hun pracht en praal en de
geur van vers gemaaid gras komt onze neuzen tegemoet.
Het mooie en rustige weer buiten is helaas niet meteen een
weerspiegeling van de oplevering van onze bouwwerken. Zoals
elke oplevering hebben we te kampen met technieken die niet
naar behoren werken, schilderwerken die nog niet volledig
afgerond zijn, een kleinigheidje hier en een al wat groter
mankementje daar. Onze tuin en cafetaria konden nog niet
worden opgeleverd en zullen nog wat werkuren opslorpen. Het
resultaat zal zeker het wachten waard zijn. Onze
schoonmaaksters doen ondertussen wat ze kunnen om de
stoffige sporen van de werkmannen uit te wissen. Onze
administratie draait op volle toeren om de verhuis van onze
nieuwe bewoners in goede banen te leiden. De zorgteams
ontfermen zich dan weer over alle nieuwe collega’s en maken
zich op om straks nieuwe gezichten te verwelkomen.
Zoals verwacht komt er de laatste weken veel op ons af en
wegen de laatste loodjes het zwaarst. Hier en daar loopt er al wel
eens iets mis. Het zal nog enkele weken wroeten blijven om alles
naar behoren te organiseren en af te werken. We hebben het
graag in orde, maar dat kost tijd. Jullie reacties tijdens de
bezoeken aan de flats en de nieuwe kamers in het
woonzorgcentrum sterkten ons in het geloof dat alles wel goed
komt. Zoveel positieve feedback heeft ons veel deugd gedaan!
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Zelfs het Vincentius Nieuws liep wat vertraging op en ontspringt
de dans niet. Vele collega’s hebben meegewerkt aan deze
vernieuwde versie en haalden de schrijver in zich boven om
verslag uit de woonkern tot bij jullie te brengen. De pennen
moeten misschien nog wat loskomen, maar met de goesting om
verhalen te sprokkelen zit het alvast goed!
Bedankt voor uw begrip en geduld wanneer we u niet meteen
kunnen verder helpen. Bedankt voor de hulp en ondersteuning
aan alle mensen die meewerken aan ons project. Een warm
welkom aan alle nieuwe bewoners, familieleden, medewerkers
en lezers!
Veel leesplezier!
Het redactieteam
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PASTORAAL NIEUWS

Wij wensen alle bewoners, familieleden, vrijwilligers en
medewerkers een zalig Pasen!

(bron: Kathleen boedt)
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GEBEDSVIERINGEN
VIERINGEN VAN 16 APRIL TOT 15 MEI
Vrijdag 29 april 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Rita Philips

Vrijdag 13 mei 2022 om 14u
Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons

De vieringen vinden plaats in de nieuwe kapel, naast de
nieuwe cafetaria.
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HUISKALENDER
Onze activiteitenkalender ziet er een beetje anders uit. We geven
je graag vanaf nu een maandoverzicht voor heel ons huis. De
activiteiten per woonkern kan je aan de leefruimte van de
woonkern terugvinden.

Vanaf 19 april

Verwelkoming nieuwe bewoners in
Tulpenhof en Irisheem. De bewoners
van de assistentieflats ontvangen de
sleutel van hun flat.

21 april

feestmaaltijd Pasen

25 april – 1 mei

Week van de Valpreventie
Een week boordevol activiteiten en
workshops georganiseerd door onze
kinésisten.

2 mei

Vervangingsfeestdag 1 mei
Weekenddienst

16 mei

Bingo in de (nieuwe) cafetaria met
Jesse en Caroline
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VERJAARDAGEN
22/04/1985 Caroline Heirman (p)
24/04/1964 Conny Oeyen (p)
25/04/1932 Marie José Costea
26/04/1937 Geraldine Riebel
26/04/1981 Julia Conceicao (p)
28/04/1952 Francine Steynen
30/04/1949 Gilberte Sabel
01/05/1971 Barbara Koninckx (p)
02/05/1959 Anne-Marie Bruyssinckx (p)
02/05/1952 Yvonne De Ridder (vr)
03/05/1936 Gerarda Bresseleers
06/05/1976 Linda Aerts (p)
09/05/1995 Ilse Heijnen (p)
10/05/1963 Christine Cauwe (vr)
11/05/1925 Suzanna Verbeken
13/05/1945 Irma Smout (vr)
14/05/1933 Hilda Laenen
14/05/1943 Lea Nuytemans
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BEWONERSNIEUWS
We verwelkomen….
Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van
harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje
thuis voelen.
Denise Demeulenaere
Georges Dumoulin
Pieter Van Wallendael
René Snelders
Regina Van den Bossche

Klaproosveld
Leliedal
Irisheem
Leliedal
Rozentuin

K101
K001
K233
K013
K208

In de week van 19/4 verwelkomen we heel wat nieuwe bewoners
op Tulpenhof en Irisheem. Dit is ook meteen het sluitstuk in de
uitbreiding van ons woonzorgcentrum. Ons huis telt voortaan 104
kamers en evenveel bewoners.
Een warm welkom aan alle nieuwe bewoners op
Tulpenhof en Irisheem.
Tulpenhof
K134
K135
K136
K137
K138
K139
K140
K141
K142
K123

Jeannine Draguet
Chris Meerschaut
Valencia Salazar
Jeanne Hanquet
Lea Hollanders
Lizette Gilson
Lutgarde Mannaerts
Alfons Van Huffel
Agnes Jacobs
Godelieve Peeters
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Irisheem
K234
K236
K237
K238
K239
K240
K241
K242
K221

Marth Cassauwers
Lucienne Westyn
Henri Van Den Bergh
Maria Sebrechts
Raphael Berghmans
Carolina Proost
Corneel Claessens
Nathalie Michiels
Denis Claes

We betreuren het afscheid van…
Jules Van den Wijngaert
Julia De Witte
Viviane Simons
Georgette Lampaert

Irisheem
Leliedal
Rozentuin
Klaproosveld

21/03/22
28/03/22
01/04/22
13/04/22

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen
hen veel.sterkte toe.
We wensen veel beterschap aan…
Marie José , Kamer 132 van Klaproosveld, die in het ziekenhuis
verblijft.
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PERSONEELSNIEUWS
Onze groei betekent ook dat er heel wat nieuwe collega’s aan
boord zijn gekomen. We heten hen van harte welkom en danken
hen voor hun inzet tijdens deze hectische periode.
Leliedal
Nathalie Van Eyk – Nathalie is terug van weggeweest en
vervoegt het zorgteam als zorgkundige op Leliedal.
Tulpenhof
Galya Dimitrova – medewerker logistiek en schoonmaak
Lies Steegmans – medewerker logistiek en schoonmaak
Linda Aerts – zorgkundige
Klaproosveld
Sylvia Cornelis - zorgkundige
Rozentuin
Ewelina Chechlinska – medewerker logistiek en schoonmaak
Centraal team
Chelsea Van Calster – medewerker logistiek en schoonmaak
Jolanda Te Water – Zij verzorgt het onthaal van bezoekers aan
de receptie. Tijdens de middag werkt zij in het restaurant en
verzorgt zij mee de maaltijden voor de bewoners van de flats.
Nancy Maes – Nancy is geen nieuw gezicht maar zal vanaf
heden aanspreekpunt zijn voor de bewoners van de flats.
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Er eventjes tussenuit…
Elaine Van den Elsacker, teambegeleider
van Klaproosveld is op moederschapsrust.
Zij is in blijde verwachting van haar derde
kindje. Haar afwezigheid zal opgevangen
worden door de teammedewerkers van
Klaproosveld, ondersteund door Jesse De
Greve, Ellen Janssens, Sophie Van Zele,
Katrin Deknock en Anne Cauwe. Wij wensen
Elaine vele mooie gezinsmomenten toe met
haar kroost.
Nieuwe studenten
We verwelkomen ook enkele nieuwe weekendstudenten die
onze vaste medewerkers zullen bijstaan tijdens het weekend.
Enkele onder hen kennen hun weg hier al goed, want hebben de
afgelopen periode stage gelopen in ons huis.
Van harte welkom aan:
Emke Van Hoydonck
Lara Hofses
Yenka Van den Broeck
Jessie De Mol
Jillian Van De Water
Inaam Tanouti
We nemen afscheid van…
Clarisse Koyen
Inge Van Dorst

nachtverpleegkundige
logistiek medewerker Rozentuin

Wij wensen hen veel succes en moed met hun nieuwe uitdaging!
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NIEUWS UIT…
LELIEDAL
Woensdagmiddag is het onze vaste spelletjesmiddag met Jill (en
soms
met
Annechien).
Dan
halen
we
bekende
gezelschapsspelletjes boven en maken we er een gezellige
middag van met een tasje koffie en een koekje erbij. Een spel dat
regelmatig wordt gespeeld is ‘Mens erger je niet’. We hebben
een extra groot bord met grote pionnen, zodat iedereen het spel
goed kan zien en volgen. Het kan er al wel eens grappig aan
toegaan als iemand per ongeluk met de pion van een ander
speelt. 

De mannen op Leliedal worden steeds talrijker. Het is de eerste
keer dat er zoveel mannen op Leliedal verblijven. Ze zijn
momenteel al met zeven. De voorbije maanden hebben Jos,
Jimmy en René ons vervoegd. Tijdens de middag babbelen ze
gezellig aan tafel over de voetbal, de koers, de opbouw van het
nieuwe gebouw, … .
Dinsdag is het steevast kookdag op Leliedal. Daar mag niet van
afgeweken worden! De ene week maken we zelf onze soep en
de andere week maken we een lekker dessertje voor bij de koffie.
Er zijn altijd veel helpende handen om er iets lekkers van te
maken.
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In maart maakten we heerlijke
Italiaanse tiramisu, de specialiteit van
Annechien. Eerst maakten May en
Linda het mascarpone-mengsel.
Daarna hielpen Gusta, Diana, Marie,
Christiana en José met de
speculaasjes in de koffie te soppen
en in de schaal te leggen. Om het af
te werken zeefde Annechien wat
cacaopoeder over de schaal. Gusta
vond dat de bolletjes cacao er wel heel lekker uitzagen en stak
er eentje in haar mond. Ze merkte al snel dat het geen
chocolaatje was en kuchte een wolk cacao uit. Als resultaat
zagen Gusta en Annechien helemaal bruin van de cacao en lag
iedereen plat van het lachen. 
Iedereen smulde in de namiddag van de heerlijke tiramisu. Jeff
en Jos hielpen daar ook graag bij en ze poseerden graag tijdens
het eten van hun het tweede stuk.
In april maakten we een
gezonde courgettesoep. Jos
was verantwoordelijk voor het
schillen en snijden van de
aardappelen, dat gebeurde
heel secuur. De courgetten
werden gesneden door een
top-team bestaande uit Liliane,
Diana, José, Christiana en
Gusta. De dames May en Ida
pinkten een traantje weg bij het
snijden van de vele ajuinen en
ook wat selder.
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Op woensdag 6 april vierden we de 76ste
verjaardag van Diana. Bij het ontbijt zongen
we voor haar en kreeg ze hartelijke felicitaties
van bewoners en personeel. In de voormiddag
heeft de kapper haar uitgebreid in de watten
gelegd, zodat ze met een nieuwe coupe
straalde op haar verjaardag. Proficiat Diana!

De voorbije maand hebben we afscheid genomen van Ellen als
teambegeleider. Ze had steeds een groot hart voor de bewoners
en hun familie en voor haar team. Ze heeft dat jaren geweldig
goed gedaan en het team tot een hoger niveau gebracht. We
moeten gelukkig niet helemaal afscheid nemen, want Ellen gaat
nieuwe uitdagingen aan binnen ons eigen huis. In de plaats van
Ellen is Marieke Schittecat gestart als nieuwe teambegeleider
van Leliedal. Ze is gestart vol goede moed en brengt een nieuwe
frisse wind op de afdeling. Marieke is verpleegkundige en ze
heeft de voorbije vijf maanden reeds ervaring opgedaan in het
hele huis. Als team van Leliedal verwelkomen wij Marieke met
open armen en we wensen wij haar veel succes toe!

15

KLAPROOSVELD
We zijn al in het midden van de
grasmaand. Wat gaat de tijd snel! We
blikken graag met jullie terug op hoe
het leven er uit zag op Klaproosveld.
Afgelopen
maand
hebben
we
creatieve voorbereidingen verricht
voor de lente. Zo versierden we
bloempotten met servietten samen
met Cecile. De tuinmannen en –
vrouwen onder ons plantten in de mooi
versierde
bloempotten
prachtige
bloemen. Geen tulpen uit Amsterdam
maar hyacinten. Deze hyacinten staan
ondertussen volledig in bloei en ze
ruiken heerlijk!
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Samen met Soraya (student Joma) speelden we een
muziekquiz. Er werden liedjes gespeeld en om een punt te
krijgen moesten we de zanger en/of de titel van het liedje raden.
Dit was zo leuk en zeker voor herhaling vatbaar! Dit doet ons
denken aan een citaat van Ernst Hohenemser: ‘Muziek is de
moedertaal van het hart.’
Net zoals muziek ons hart vult, vult ook de zon ons hart met
warmte. We trokken tijdens het mooie weer met zijn allen naar
buiten. Lekker genieten van de warme zonnestralen zorgde voor
een lach op ons gezicht en een lach in ons hart. Het genot van
de zon was spijtig genoeg niet van lange duur. Voor we het
wisten kregen we sneeuw en hagel in de plaats. ‘Maartse buien
en aprilse grillen’ zong Will Tura. Er zullen nog meer grillige
weervoorspellingen komen want ‘April doet wat hij wil’.
De nieuwbouw vordert al zeer knap. Wij staan te springen om
eens door de nieuwe gang te wandelen en onze nieuwe buren te
bezoeken. Tot volgende keer!
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TULPENHOF
Op Tulpenhof is ons
motto: We doen wat we
graag doen, in een
gezellige sfeer.
De lente geeft ons
creatieve kriebels en we
zijn met volle goesting
begonnen
aan
de
lenteversiering. Bloemen
uit crêpe papier is een
klassieker en doet ons
weg mijmeren naar onze
jeugd. De bloemetjes werden daarna letterlijk buitengezet, want
we hingen ze op aan onze naambordjes aan de deur van onze
kamer.
Op 19 maart (Vaderdag)
werden onze papa’s weer
eens extra in de watten
gelegd. Iedereen smulde
mee met het gebak
voorzien
door
onze
keuken.
We bleven smullen op
Tulpenhof. De dochter van
José, Miranda, trakteerde iedereen op wafels met slagroom.
Daar hebben we van genoten. Bedankt voor deze lekkere
traktatie!
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Op 21 maart was het de
officiële start van de lente.
Het tjirpen van de vogels,
het zoemen van de bijen en
het stralen van de zon,
brengen ons warmte en
vreugde. Weg met de donkere
dagen, hallo zonnestraal!
Het goede weer bracht ons
naar buiten. Naar de markt
gaan, gezellig samen een
frisse pint drinken buiten in de
zon en een wandeling maken in het park hoort hier allemaal bij.
Wat hebben we genoten!
Het goede weer in België
duurt nooit lang. Toch
hebben we voldoende
vitamine D opgedaan om er
weer even tegenaan te
gaan. We houden ons
graag creatief bezig om de
lente dan maar bij ons
binnen te brengen.
We zijn benieuwd welke
prettige herinneringen we
zullen maken in de nieuwe
maand. De nieuwbouw ziet
er al zeer prachtig uit! Binnenkort kunnen we genieten van een
volledig nieuw stukje gang en kunnen we kennis maken met onze
nieuwe medebewoners.
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ROZENTUIN
Wat is er veel veranderd op Rozentuin. We zijn een kleinere
woonkern geworden met 21 bewoners en onze leefruimte werd
helemaal aangepast, maar alles wordt met evenveel liefde en
zorg voor onze bewoners gedaan.
Op de vooravond van de verhuis van enkele bewoners van de
leefruimte van Rozentuin naar die van Irisheem werden de tafels
feestelijk aangekleed en er werd een gezellige zithoek
gecreëerd. We maakten ons dus helemaal op om er met onze
kleinere groep een gezellige boel van te maken. Iedereen werd
op 23 februari hartelijk ontvangen op Rozentuin met een glaasje
fruitsap. De sfeer zat er al meteen in. Voor sommigen was het
even wennen om niet meer in het gezelschap van hun vaste
tafelgenoten te eten.
Tegen het einde van februari werd Rozentuin aangekleed naar
het feestelijk gebeuren van Carnaval. Zowel op de gang, de
kamers als in de leefruimte werd het versierd. De kinderen van
basisschool de Bund hadden tekeningen gemaakt voor onze
bewoners. De kinderen en kleinkinderen van het personeel
hadden canvassen geschilderd. Er kwamen bij het ophangen al
vlug enkele bewoners op de gang een
kijkje nemen.
Op 19 maart hebben we onze
mannelijke bewoners eens in de
“snorretjes” gezet. Bij Nikki Daemen
thuis waren haar kinderen en enkele
vriendinnen alvast begonnen aan een
kleine attentie voor het Vaderdag feest.
Vele handen maken licht werk.
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Op Rozentuin vieren we niet alleen feest, maar hebben we ook
gewandeld en spelletjes gespeeld.

Ook de puzzelclub was weer zeer actief en legt de ene puzzel na
de andere. Ook met dank aan de studenten die altijd klaarstaan
voor onze bewoners. Wie was er deze keer het eerste uit met
Scrabble en haalde de hoogste score?

Wij hopen dat we nog veel leuke dingen samen mogen doen. Tot
volgende maand!
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IRISHEEM
Op 21 februari 2022 was het
zover! De opening van
woonkern Irisheem werd
feestelijk ingezet. Een lekker,
verzorgd ontbijt aan een
rijkelijk versierde tafel kan op
zo’n dag niet ontbreken.

Op onze openingsreceptie was het een blij weerzien met de
bewoners van Rozentuin. Er werd bijgepraat bij een hapje en een
drankje. Beter kan het toch niet zijn ?
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Carnaval op Irisheem
Ook op Irisheem werd Carnaval
gevierd. Collega Daniela maakte
mooie maskers.
Kan jij raden wie deze bewoner is?
Rarara…

De eerste zonnestralen
Ook onze bewoners genoten
van de eerste zonnestralen.
Het was heerlijk vertoeven in
de zon met een boekje erbij!
Onze beentjes werden wel
goed ingesmeerd. 

Lieve groetjes uit Irisheem!
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE
Zo lang mogelijk mobiel en zelfstandig blijven, dat wil iedereen.
Een ongelukkige val kan dit in gevaar brengen. En dat gebeurt
veel te vaak. Eén op drie 65-plussers valt jaarlijks en hoe ouder
we worden, hoe frequenter dit voorvalt.
Verschillende oorzaken spelen daarbij een rol. Zo verminderen
evenwicht, spierkracht, reactiesnelheid en zicht bij het ouder
worden. Dat maakt dat hindernissen in de omgeving zoals
rondslingerende spullen, losse tapijten of draden, een te smalle
doorgang, een trapje of te weinig verlichting sneller een val zullen
veroorzaken.
Je kan van alles zelf doen om een val te voorkomen. Hoe minder
risico’s, hoe kleiner de kans op een val. Tijdens de Week van de
Valpreventie, die doorgaat van 25 april tot en met 1 mei 2022,
worden 4 veel voorkomende valrisico’s in de kijker geplaatst.
 Spierkracht, evenwicht en mobiliteit: de beste remedie
om valpartijen te voorkomen is dagelijks bewegen.
 Voeding: gezonde voeding is belangrijk om je spieren en
beenderen sterk te houden. Vooral calcium, vitamine D en
eiwitten zijn belangrijk.
 Woonomgeving: het regelmatig evalueren en aanpassen
van de woonomgeving zoals stevige leuningen en extra
verlichting kunnen heel wat valpartijen voorkomen.
 Zicht: in staat zijn om obstakels of onveilige situaties goed
te zien en dus je ogen regelmatig te laten controleren is
belangrijk en beschermt je tegen een val.
Onze kinésisten hebben een week boordevol workshops en
activiteiten rond valpreventie in petto. Deelnemen op eigen
risico! 
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OP DE BABBEL BIJ
Onze student Junes De Bel trok de
voorbije maand met pen en papier door
het woonzorgcentrum en ging op de
babbel bij drie van onze bewoners. Met
de lente en Pasen voor de deur vroeg hij
Maria, Gerda en Geraldine naar hoe zij
vroeger
Pasen
beleefden,
welke
paastradities zij thuis kenden en of zij ook
zo uitkijken naar de eerste lentedagen.
Hoe kijken onze bewoners aan tegen de uitbreiding van ons huis
en de komst van heel wat nieuwe gezichten? Deze vraag kon
niet ontbreken.
Maria De Ceulaer
Maria’s favoriete seizoen is de lente, wanneer alles in bloei staat.
“In de lente is het niet te warm en niet te koud is, dus eigenlijk
het perfecte weer” gaat Maria verder. Wat ze het liefst deed
tijdens de lente was fietsen, al van toen ze zelf nog een kind was.
In het voorjaar hield Maria zich ook bezig met bloemen:
bloembakken vullen, bloemen buiten zetten, bloemen buiten
gaan spotten, …
Bij het lenteseizoen hoort Pasen. Vasten voor Pasen deed Maria
niet echt. Toen ze nog een kind was werden er met Pasen wel
chocolade eieren verstopt. Niet door de paashaas, want dat was
toen nog geen traditie.
Maria is ook erg tevreden met de nieuwbouw en vindt het fijn dat
er meer bewoners bijkomen. Ze kijkt ook uit naar de komst van
de cafetaria met terras. Dat wordt heerlijk vertoeven!
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Gerda Bresseleers
Gerda’s favoriete seizoen is de zomer. Grotendeels door het
warme weer, maar vooral door de herinneringen aan de vele
mooie reizen die ze gemaakt heeft. Gerda heeft gereisd van
Mexico tot Thailand en van de Verenigde staten tot Sri Lanka. Ze
hield van nieuwe culturen ontdekken en prachtige natuur. Ze
denkt hier met heel veel plezier aan terug en de zomer neemt
haar steeds een beetje mee terug op reis.
Bij Gerda thuis namen ze deel aan de vastenperiode voor Pasen.
Zelf kon ze het snoepen gemakkelijk laten. Voor haar zus die af
en toe wel wat snoepte, was het wel wat lastiger. Gerda kan niet
wachten tot de cafetaria met terras er is. Ze telt af naar de dag
dat ze buiten kan zitten met mooi weer en een lekker fris glaasje.
Geraldine Riebel
Het favoriete seizoen van Geraldine is de zomer. Natuurlijk
vanwege het warmere weer, maar ook omdat het langer licht
blijft. In de zomer ging ze het liefst op vakantie en nog het liefste
naar Italië. Haar man was van Italiaanse afkomst en het is
gewoonweg een prachtig land.
Pasen was een familie aangelegenheid ten huize Riebel. Van
vasten was thuis geen sprake. Chocolade eieren zoeken en eten
daarentegen mocht niet ontbreken op het Paasfeest.
Geraldine vindt het gezellig dat er meer bewoners bijkomen. Ze
kijkt ook uit om in haar favoriete seizoen buiten te zitten op het
terras.
Maria, Gerda en Geraldine zullen we binnenkort dus vaak
kunnen vinden op ons terras in het zonnetje.
Bedankt voor de leuke babbel!
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MOOIE WOORDEN
Als de lentezon verschijnt
Zet de vensters dan open
Zo kan je van de lentegeuren ruiken
Wandel eens buiten
Daar hoort u de vogels fluiten
Kijk naar de lentekleuren
Die uw gezondheid ondersteunen
Daarna terug naar binnen in de keuken
Aan de keuze voor de maaltijd van de noen
Nodig een vriend of vriendin uit
Het eetmaal is goed voor hen, onze mond en maag
Zeker zonder geklaag
Soms hoort men de volgende woorden:
‘Ik wist niet dat uw man wel eens aan de kookpot stond’
’t Is een feest in onze mond
Het maakt ons heerlijk blij
Zowel bij jullie als bij ons allebei
Dit bewijst dat dit ook zo kan
Zowel voor vrouw als man
‘Smakelijk’
Door Stan Tubbax (bewoner Tulpenhof)
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