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Voorwoord

Feesten is belangrijk. En we nemen er graag de tijd voor. We worden in het

dagelijks leven al genoeg opgejaagd met dingen die allemaal moeten. En als we

eerlijk zijn weten we dat dit niet alleen zo in een werksituatie is. Ook thuis, in

relaties, bij de kinderen of kleinkinderen, in de buurt. De verwachtingen zijn

torenhoog en we staan continu op de tenen. We moeten de ideale partner zijn, de

ideale vader, moeder, grootvader of grootmoeder zijn, onze kinderen en

kleinkinderen moeten goed studeren, de jongeren onder ons moeten alles op

Facebook volgen. En vooral, ze moeten op Facebook of Instagram tonen dat ze altijd

gelukkig zijn. Want dat hoort zo!

De nieuwjaarswensen zijn gepasseerd. We wensten elkaar alle geluk, liefde en

gezondheid toe. Maar mogen we je ook een jaar toewensen dat je al eens triestig

mag zijn. Een jaar dat je je eens een dag verveelt. Een dag dat je vindt dat het ijn is

dat het regent. Een dag dat iemand zegt “ik vind u een toffe madam”. Of zegt “je bent

precies wat triestig. Geen probleem, dat kan”.

En dat feesten en ontmoeten gaan we in Sint-Jozef al direct vorm geven. Iedere

woongroep organiseert einde april of begin mei een ontmoetingsavond. Het doel van

deze avond is dat bewoners, familie, directie en teamleden van de woongroep van

gedachten kunnen wisselen over het reilen en zeilen van de woongroep. Om het

nuttige aan het aangename te koppelen maken we er een breugelbuffet van. Deze

wordt u gratis aangeboden door het huis. Het aantal familieleden dienen we wel te

beperken tot twee. Iedere bewoner krijgt hiervan een uitnodiging. Indien de

uitnodiging je niet heeft bereikt, neem dan zeker contact op met de teamcoach.

We wensen je een mooie lente met af en toe een regen- of een donderwolkje…

Dirk Doucet

Directeur

VOORWOORD
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BEWONERS

NIEUWS

Onze jarigen

Gelukkige verjaardag

Maart

7/3 Emma Schauwaers 95 jaar Wimpel

10/3 Fons Van Wallendael 82 jaar De Schrieken

12/3 Melanie Dassen 89 jaar Kapellekensdreef

17/3 Martha Wildiers 86 jaar De Schrieken

18/3 Thijs Mariette 89 jaar De Schrieken

18/3 Freddy Van Eynde 64 jaar Neerhof

23/3 Clemence Verhaert 91 jaar De Schrieken

24/3 Melanie Bertels 90 jaar Kapellekensdreef

25/3 Mieke Blockx 93 jaar De Schrieken

April

1/4 José Cuylaerts 91 jaar Ritsendijk

2/4 Fons Meurs 75 jaar Kapellekensdreef

3/4 Willy Schellens 77 jaar Wimpel

7/4 Mathilde Kevelaers 95 jaar Ritsendijk

7/4 Eveline Goysens 98 jaar Neerhof

8/4 Wieza Mertens 89 jaar De Schrieken

9/4 Anna Roodhooft 93 jaar Neerhof

10/4 Maria Van de Poel 97 jaar De Schrieken

11/4 Maria Van Loock 90 jaar De Schrieken

11/4 Martha Verboven 92 jaar Neerhof

14/4 Jeanne Therssen 88 jaar Wimpel

20/4 Annie Janssens 79 jaar De Schrieken

23/4 Anna Bens 95 jaar Neerhof

26/4 Iréne De Roover 84 jaar Ritsendijk
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In de kijker

Bewoner in de kijker
Naam: Mieke Blockx

Leeftijd: 92 jaar ik kan het zelf amper geloven

Op welke woongroep woon jij: De Schrieken

Hoe lang woon je hier al: een half jaar ongeveer

Wat vind je zo leuk aan hier te wonen: Eerlijk gezegd mis ik mijne thuis maar ik kan hier wel

babbelen en gezellig samen zijn met de mensen

Hoe breng jij je dag door: Wandelen, in’t salonneke zitten met de dames en wat keuvelen

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: Ik heb altijd goed en hard kunnen

ietsen, nu lukt me dit niet meer maar ben nog graag buiten

Wat is jou lievelingseten: Frieten met stoofvlees

Wat is je lievelingskleur: Rood

Wat is je lievelingsdier: Een klein hondje

Met wat doen we jou een plezier: Met een babbeltje. Mijn buurvrouwen van vroeger komen nog

elke week op bezoek!

Medewerker in de kijker
Naam: Tinne Engelen

Leeftijd: 41

Wat doe je in ons huis: Ik werk als zorgkundige

Op welke woongroep: De Schrieken

Hoe lang werk je hier al: al 21 jaar

Wat vind je zo leuk aan hier te werken: Dat ik kan zorgen voor de bewoners en mag

samenwerken met ijne collega’s

Wat doe je als je niet aan het werk bent: Thuis werken, met het dochtertje bezig zijn en

proberen te sporten

Wat is een verborgen talent van jou dat we nog niet kennen: Ik kan goed quizzen! J

Wat is jou lievelingseten: Witloof met kaas en hesp in den oven met puree

Wat is jou lievelingskleur: Blauw

Wat is jou lievelingsdier: Kanarievogel

Met wat doen we jou een plezier: Een bloemetje
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Een mens ziet op zijn grote tocht niet verder dan de eerste bocht.

Maar wie in het leven vertrouwen vindt die gaat het pad langs als een kind.

dat zingend in het donker loopt, van toekomst weet ... op toekomst hoopt.

Welkom in ons midden vriend, welkom in dit huis. Welkom onbekende

nieuweling, Hopelijk vind je hier een thuis.

We heten je van harte welkom.

Nieuwe bewoners

18 december Marcel Cools De Schrieken kamer 86

23 december Marha Janssens Neerhof kamer 204

26 december Vic Warpy Neerhof kamer 103

26 december Jeanneke Van Nuffelen Neerhof kamer 119

20 januari Anna Bloemmen Kapellekensdreef kamer 33

21 januari Ivonne Mertens Ritsendijk kamer 65B

14 december Jos Van Dessel De Schrieken

20 december Maria Clé De Schrieken

24 december Mil Hellemans Neerhof

8 januari Mit Sterckx Neerhof

13 januari Irma Vleminckx Ritsendijk

15 januari Paula Nauwelaerts Kapellekensdreef

11 februari Jos Verschueren Neerhof

17 februari Emma Schauwaers Wimpel

17 februari Martha Claes Wimpel

Overleden

bewoners
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PASTORAAL

HOEKJE

Beste allemaal,

Op 9 december vertrok Zuster Elly naar het woon-zorgcentrum Heilige Familie in Heist-op-

den-Berg.

Hiermee was zij de laatste zuster die het huis in de Sint Jozefstraat verliet.

We zijn Zuster Elly en alle andere zusters heel dankbaar voor het vele werk dat zij hier

deden. Hun hartelijke aanwezigheid, hun blijheid, hun beschikbaarheid en hun genegenheid

voor iedereen, … wat zullen we dit alles missen. De werkgroep pastoraal wil zich inzetten om

deze prachtige ingesteldheid voelbaar te houden in ons huis.

Toch verandert er ook één en ander. De zusters verrichtten immers heel wat werk achter de

schermen om ervoor te zorgen dat er elke dag een gebeds- of eucharistieviering kon

plaatsvinden in de kapel. Noodgedwongen gingen we op zoek naar een nieuwe, haalbare

regeling.

Vanaf 17 februari zorgen we ervoor dat er elke donderdag en elke zondag een gebedsdienst of

eucharistieviering plaats vindt in ons woon- zorgcentrum.

Op donderdag vindt de viering om 10.30 uur plaats in de kapel en wordt deze voorgegaan door

Priester Fons Van Bergen, Pater Frans De Schutter of Pastoraal werker Katrien.

Op zondag vindt de viering om 10.30 uur plaats in het Trefpunt en wordt deze voorgegaan

door Diaken Gommaar Van de Bergh of Gebedsleider Annie Braes.

Alle andere vieringen en pastorale activiteiten blijven behouden zoals voorheen.

Fysiek zijn de zusters dan wel niet meer aanwezig, maar hun basisspiritualiteit dragen we in

ons hart en blijft onze drijvende kracht.

“eenvoud, liefde en gastvrijheid”

Katrien Tuyteleers

Pastoraal Werker
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Vastenactie 2020 : Ouderen voor Ouderen

Het project !

De Zusters van Ba-Maria vormen een congregatie die voornamelijk werkzaam is in het

onderwijs. Deze Zusters hebben altijd nauw samengewerkt met onze Zusters van Berlaar toen

die nog actief waren in Congo. Zo werkten zij ook samen met onze geliefde Zuster Elly, die

jarenlang in Buta (Congo) werkte en leefde.

Tot op heden trachten de Zusters van Berlaar de Zusters van Ba-Maria in Buta te

ondersteunen, zodat ze kunnen overleven en zich kunnen blijven inzetten voor de Congolese

kerk en samenleving. Ze werken er onder zeer moeilijke sociale en economische

omstandigheden.

Ondertussen heeft de Congregatie heel wat oudere zusters. Het klooster waar ze wonen is niet

aangepast aan hun noden. De Congregatie wil haar oudere Zusters op een waardige wijze

goede zorg blijven bieden. Er zijn momenteel weinig en zeer slechte sanitaire voorzieningen en

deze liggen ver weg van de kamers van de zusters. Dit brengt heel wat praktische en

hygiënische problemen met zich mee.

De Zusters van Ba-Maria zijn nu bezig fondsen te werven om tien kamers aan te passen aan

de behoeften van hun oudere medezusters, zodat zij daar op een waardige wijze kunnen

blijven wonen. Dat hebben ze verdiend na een lang werkend religieus leven.

Met onze vastenactie die we in alle woonzorgcentra van de Zorggroep Zusters van Berlaar

uitzetten, willen we een bijdrage leveren aan de aanpassing van de kamers zodat er

eenvoudige sanitaire voorzieningen (douche en toilet) geplaatst kunnen worden.

Wat gaan wij doen?

Onder het moto “ouderen voor ouderen” willen wij de oudere Congolese medezusters van

Zuster Elly graag helpen.

De opbrengst van onze jaarlijkse wafelverkoop zal volledig naar dit project gaan.

Hou dit alles dus in gedachten wanneer je binnenkort een bestelbon voor dozen met heerlijke

wafeltjes aantreft !
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Ondertussen ben ik bijna één jaar werkzaam als pastoraal werker in dit ijne woon-

zorgcentrum en begin ik het reilen en zeilen een beetje te kennen.

Hoe ik hier terechtkwam is geen alledaags verhaal. Aanvankelijk volgde ik immers een meer

wetenschappelijke-technische studierichting en werkte ik geruime tijd in de “bouw”-wereld.

Toen ik moeder werd bleef ik thuis om de zorg voor mijn gezin op mij te nemen. Het was

mijn nieuwe bouwproject. Ik engageerde me bij allerlei dingen die mijn kinderen ondernamen

en kwam zo ook in de catechese-werking ter voorbereiding van hun Vormsel terecht. Mijn

honger naar “kennis” achter dit alles was zo groot dat ik besloot om

godsdienstwetenschappen te gaan studeren aan het bisdom Antwerpen. Na de 3 meer

theoretische basisjaren voelde het voor mij als een logische stap om de 2 praktijkjaren,

waarin je opgeleid wordt tot pastoraal werker, er aan vast te breien.

De stap naar het woonzorgcentrum voelt voor mij nog steeds als één van de mooiste

beslissingen die ik nam in mijn leven. Er wordt mij gevraagd de spiritualiteit van de zusters

levendig te houden. Daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik nog geruime tijd heb mogen

samenwerken met zuster Elly. Dat ik heb mogen ervaren hoe de zusters vanuit hun diepe

geloof het evangelie onder de mensen brachten. Niet door het te verkondigen met moeilijke

woorden, maar door het eenvoudigweg te “doen”. Wat een mooi voorbeeld is dit voor ons

allen!

Weet je? Misschien zit ik hier wel in een nieuw bouwproject …En neen, het is niet meer het

bouwen van gebouwen, maar wel het meebouwen aan een mooie vorm van samenleven hier

in het woonzorgcentrum en de latjes; het bouwen aan vriendschap, het bouwen aan

nabijheid

en als goede bouwmeester probeer ik ook af en toe een steunpilaartje boven te halen als het

moeilijk gaat.

Dag lieve mensen,

Misschien leest u regelmatig het “pastorale

hoekje” in de Koerier.

Misschien vindt u het dan ook wel leuk om

kennis te maken met het “gezicht” achter dit

rubriekje …

Dit ben ik !

Katrien, 50 jaar,

echtgenote van Francis,

moeder van 3 volwassen kinderen

Christophe, Anneline en Matthis

en baasje van onze hond Sigi.
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ACTIVITEITEN

TERUGBLIK

Hobbyclubje

Wist je al dat wij elke maand één keer samen

komen in het Trefpunt voor het hobbyclubje?

Samen werken we dan aan decoratiestukjes

voor de komende feestdagen of seizoenen.

Momenteel zijn we al volop bezig voor Pasen.

Onze bewoners knipten hazen, paaseieren en

kuikentjes uit. Volgende maand maken we

daar dan mooie slingers van om hun deuren

en woongroepen op te leuren.

Heb jij ook wel zin om ons te vergezellen,

onder het genot van een heerlijk tasje kofie

of thee? Sluit dan zeker aan. Wij zitten

volgende keer samen op 10 maart, om 10 uur.
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“De afstand tussen broer en zus terug

bereikbaar maken”

Pierre Janssens van woongroep De

Schrieken komt uit een gezin van 4

kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Zijn

oudste zus, Anny, leerde kort na de

oorlog de Amerikaanse soldaat John

kennen. De 2 kwamen elkaar tegen

tijdens een dansavond in Billiard Palace

en enige tijd later volgde Anny haar hart.

Zo verliet ze in 1947 België om samen

met John naar Amerika te verhuizen. In

Massachusetts bouwden ze hun leven op,

maar haar familie vergeten dat deed ze

gelukkig niet. Anny kwam jaarlijks voor 1

maand naar België. Dit stopte jammer

genoeg toen hun moeder kwam te

overlijden. Tussendoor ging Pierre ook

wel eens tot bij haar in Amerika. Met veel

heimwee denkt hij terug aan die ijne

tijden tezamen, helaas zijn deze al 17 jaar

geleden. De laatste maal dat hij naar zijn

zus is gevlogen was in 2003 toen hij 80

werd.

Nadien verliep het contact enkel nog via telefoon en/of briefwisseling. Wanneer

Pierre bij ons in het WZC is komen wonen was dit dus niet anders, echter zag je dat

het voor hem steeds moeilijker werd om alles neer te schrijven. Hierop zijn we Pierre

beginnen helpen met het opstellen van zijn brieven. Pierre dicteerde aan ons wat hij

haar wou zeggen en/of vragen en wij schreven alles voor hem neer. Tijdens deze

gesprekken kwam vaak aanbod dat hij zijn zus, heel graag nog eens in het echt wou

zien. Omdat even over en weer vliegen geen evidentie is, kwam skypen hier als

mogelijk antwoord naar voor. Na vele omwegen hebben we met het WZC in Amerika

kunnen bekomen dat er 2x per maand een contactmoment is tussen Pierre en zijn

zus Anny. Keer op keer momenten waar Pierre enorm naar uitkijkt. Je ziet hem echt

opleuren en wij zijn blij dat we deels zijn wens hebben kunnen vervullen.

Hoever de afstand tussen hen beide ook is, op deze manier kunnen ze bellen maar

vooral elkaar eveneens zien. Weliswaar gebeurd dit alles via een computerscherm.

Toegegeven dit zorgt vaak voor grappige taferelen. Beide zijn ze ver in de 90 en

werken met een computer is voor hen totaal onbekend.
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Drie koningen

6 januari waren de drie koningen weer van de partij. Onze drie koningen gingen langs op

alle woongroepen om onze bewoners het beste te wensen voor het komende jaar. De

bewoners konden dit wel smaken en gingen dan ook graag met hen op de foto. Ook de

bewoners van onze assistentiewoningen vinden het ijn dat de drie koningen langs komen.

We wensen hierbij dan ook aan iedereen een goede gezondheid voor 2020.

Gedichtendag

Woensdag 29 januari zijn Margot en Bea langs geweest en hebben ons

ondergedompeld in de wereld van de poëzie. De bewoners hebben genoten van de

gedichten. Ook Mathilde van woongroep Bloemenhof bracht ons een mooi gedicht

dat ze van haar moeder geleerd had. De zaal was muisstil. De liedjes die werden dan

weer uit volle borst meegezongen door iedereen. Het was een topeditie met mooie

gedichten, muziek en bovenal veel volk. Hierbij nodig ik dan ook graag iedereen uit

op de volgende gedichtendag op woensdag 15 april. Tot dan allemaal!
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Het zitdansen was weer een groot succes. Ze hebben met z’n allen goed mee gedaan

en zijn altijd zeer enthousiast. We hebben weer de was gedaan en ook verliefd zijn

kwam aan bod. De armen en benen vlogen de lucht in en iedereen had een glimlach op

het gezicht. We zijn blij met de talrijke opkomst en hopen dat dit zo aanhoud. Tot

volgende keer.

Zitdansen
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Nieuwjaarsbal 31 januari 2020

Is er een betere manier om het nieuwe jaar in te zetten dan al dansend?

Neen, dat denken wij ook niet!

We verzamelden met alle bewoners in het Trefpunt om te genieten van een optreden van

Olivia. Voor de meesten onder ons was Olivia een onbekende. Ze trad een tijdje terug wel al

eens op voor de bewoners van Neerhof en dat smaakte naar meer.

Met haar Limburgse accent, grappige mopjes en mooie stem, pakte ze al gauw één ieder

onder ons in. Ze zong klassiekers, meezingers, vergeten liedjes en dansnummers.

Wie kon, bevond zich op de dansvloer en danste de benen van onder zijn lijf. Maar ook zij die

op hun stoel bleven zitten, werden door Olivia aangemaand om met hun poep mee te

schuifelen. En of er geschuifeld werd!

Olivia bezorgde ons een heel leuke namiddag. Eentje die smaakte naar meer!
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Lichtmis 2 februari 2020

Er is een traditie die zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voorspoedig

jaar zal hebben.

Onze bewoners aten ze dan wel één of twee dagen later, maar laten we zeggen dat je

ook dan een voorspoedig jaar zal hebben.

Het keukenteam zorgde voor een perfect beslag en het ergo- en animatieteam haalde

hun beste bakkunsten boven (al dan niet met de hulp van vrijwilligers) om voor elke

bewoner perfecte pannenkoekjes te bakken.

Een pannenkoek, het smaakt altijd. En met de mooie traditie van Lichtmis erbij, nog

net iets beter.

Van Lina ( Schrieken) kregen we deze spreuk nog mee:

“Er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar panneke warm.”
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Blik naar de toekomst

Maart

3 maart: herstelwerken door Okra Noorderwijk 10-14u

4 maart: bewonersadviesraad om 15u ’t pleintje

10 maart: hobbyclub om 10u trefpunt

13 maart: contactkoor om 10u trefpunt

16 maart: kleuterturnen om 14u ’t pleintje

18 maart: radio retro om 9u

20 maart: mannen op café om 10u

24 maart: gezelschapsspelen derde leerjaar om 14u

25 maart: zitdansen om 14.30u ’t pleintje

27 maart: herdenkingsviering om 10u trefpunt
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April

7 april: hobbyclub om 10u trefpunt

9 april: viering Witt Donderdag om 10u

10 april: Kruisweg om 10u trefpunt

Kruishulde om 15u

15 april: Lente gedichten om 10u ’t pleintje

17 april: contactkoor om 10u trefpunt

20 april: kleuterturnen om 14u ’t pleintje

21 april: optreden Line dansers om 14.30u trefpunt

24 april: herdenkingsviering om 10 u trefpunt
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VRIJWILLIGERSNIEUWSPERSONEELSNIEUWS

Onze jarigen

Maart

05/3 Kelly Berghmans Neerhof

6/3 Hanne Nicasi Ergo

10/3 Bart Vanlommel Keuken

15/3 Christine Stevens Onderhoud

18/3 Christine Saelen Kapellekensdreef

18/3 Christel Geens AW

20/3 Glynis Claes Ritsendijk

30/3 Cecile Verbinnen Nacht

30/3 Els Vanlommel Neerhof

April

1/4 Soie Muylaert Ritsendijk

3/4 Sylvie Hendrickx Ergo

4/4 An Cumps Kapellekensdreef

5/4 Susy Van Genechten Mobiele Equipe

10/4 Anita Van Donink Wimpel

13/4 Rita Dillen Neerhof

18/4 Kim Uytterhoeven Logo

19/4 Stefi Van Besouw Neerhof

22/4 Sandra Gijsels Onderhoud

22/4 Ashley Hendrickx Wimpel

22/4 Amber Krouwer De Schrieken

23/4 Davina Van Hal Nacht

25/4 Ann Prinsen Nacht
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VRIJWILLIGERSNIEUWS

Onze jarigen

Gelukkige verjaardag

ASSISTENTIEWONINGEN

Onze jarigen

Maart

27/3 Lizy Van Meir

30/3 Griet Bruynseels

April

07/4 Maria Helsen

10/4 Chris Pelgrims

April

1/4 Josee Verbraeken 97 jaar

8/4 Pol Saelen 91 jaar

13/4 Sus Vervoort 95 jaar
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LOKAAL

DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ‘HET PLUSPUNT’

WAT IS EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM?

Een lokaal dienstencentrum is een gezellige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Je

kan er terecht voor recreatie, informatie, vorming en dienstverlening, maar eveneens

voor een deugddoend praatje of ondersteuning. Zo zoeken we mee naar antwoorden

op allerhande (zorg)vragen en bieden we info over organisaties en diensten uit de buurt.

Met ons aanbod willen we bezoekers dichter bij elkaar brengen en hen helpen om zo

lang mogelijk thuis te blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving, mits hulp en

ondersteuning op maat.

WIE KAN ER TERECHT?

‘Het Pluspunt’ staat open voor iedereen, maar richt zich voornamelijk op de bewoners

van Wiekevorst. Ook willen we extra aandacht schenken aan senioren en personen met

verminderde welzijnskansen en/of extra zorgnoden.

Iedereen van harte welkom!

Sinds januari 2019 kan je van maandag tot vrijdag terecht in ons dorpsrestaurant voor

een heerlijk 3-gangen menu.

Blijf je graag op de hoogte van de van de gerechten? Stuur dan een mailtje naar

hetpluspunt@zusters-berlaar.be en krijg telkens een mail met de laatste nieuwe

menu’s in je mailbox.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie of inschrijvingen, neem contact op met de centrumleidster

(014/27 90 25 of hetpluspunt@zusters-berlaar.be)
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GROENTEN EN FRUIT

VAN DE MAAND

Spinazie

Kenmerken

Spinazie behoort tot de ganzenvoetfamilie en is een bladgewas. Tot dezelfde familie

behoren de rode bieten en warmoes of snijbiet. Spinazie is een snelgroeiend gewas dat het

vooral in de lente en in de herfst goed doet. In de zomer wordt spinazie veel minder geteeld,

omdat hij dan vrij snel in zaad schiet.

Spinazie is een vorstbestendig eenjarig gewas waarvan de plant twintig tot veertig

centimeter hoog kan worden. De weinig vertakte wortel kan tot 140 centimeter diep gaan.

De bladeren hebben een steeltje en zitten in een bladrozet (bladeren zitten in een kring

dicht op elkaar), maar kunnen heel erg van elkaar verschillen: rond, langwerpig, gaaf,

ingesneden of getand, gebobbeld, of (meestal) glad, licht- of donkergroen.

Beschikbaarheid

Spinazie is beschikbaar vanaf maart tot en met oktober. Soms wordt het als

overwinteringsteelt geteeld. Zaad dat in het voorjaar gezaaid wordt, vormt planten die – na

de bladgroei – in de late lente schieten en in de zomer zaad geven. Spinazie schiet snel bij

lange dagen en is moeilijk te telen in de zomer.

Hoe bewaren?

Spinazie is een product dat snel bederft. Nat maken voor de oogst verlengt de bewaartijd en

geeft minder nitrietvorming. Verder is het goed om te weten dat bewaring bij relatief hoge

temperaturen de omzetting van nitraat in nitriet bevordert.

Gekochte, verse spinazie kun je dus het best op de dag van aankoop opeten. Lukt dat niet,

dan kun je hem ongeveer twee dagen in de koelkast bewaren. Wil je hem langer bewaren,

dan moet je de spinazie invriezen. Voor je spinazie invriest, blancheer je de groente twee

minuten. In een goed gesloten zak/bak kun je hem zo twaalf maanden bewaren.
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Rijk aan...

Spinazie bevat van nature een vrij hoog gehalte aan twee stoffen die bij grote opname

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid: oxaalzuur en nitraat. Oxaalzuur wordt als

zout in heel kleine hoeveelheden in vele planten aangetroffen en dus ook in spinazie. In

grote hoeveelheden veroorzaakt het braken en diarree. Als je het kookwater weggooit,

verwijder je het grootste deel van het aanwezige oxaalzuur.

Nitraat is een natuurlijk stofwisselingsproduct dat in elke plant aanwezig is. Spinazie

heeft echter meer dan andere planten de eigenschap om nitraat op te slaan. Vooral als

de plant veel gemakkelijk opneembare stikstof krijgt aangeboden en in bepaalde

klimaatomstandigheden kan spinazie veel nitraat bevatten. Nitraat kan omgezet worden

in nitriet, wat schadelijk is voor onze gezondheid. Deze omzetting gebeurt veel sneller

als de spinazie gekookt is. Spinazie een dag laten staan en dan weer opwarmen is

daarom niet goed. Verder is het aan te raden spinazie zo vers mogelijk te eten, of in ieder

geval op een frisse plaats te bewaren.

Spinazie bevat meer ijzer (3-4 mg) dan veel andere groenten, maar het ijzergehalte van

spinazie is lange tijd sterk overschat (o.a. dankzij Popeye). Naast ijzer bevat spinazie

kalium, caroteen, vitamine E en antioxidanten. Uit: Velt

Aardbeien

Aardbeien

Aardbeien bevatten weinig pectine waardoor ze weinig zullen geleren. Je kunt aardbeien

combineren met pectinerijk fruit zoals: rode bessen, appelen, pruimen, braambessen

waardoor je een stevige consistentie krijgt. Je kunt ook het geheel laten indampen waardoor

je een smeerbaar eindproduct krijgt. Aardbeien spoel je en stoof je gaar, het is niet nodig om

extra water toe te voegen.

Een vruchtencoulis is een sausje van puur fruit. Je kan vrijwel alle zachte soorten fruit

(aardbeien, kiwi’s, frambozen,…) pureren en als sausje serveren. Bewaar zo’n rauw

vruchtensausje in de ijskast niet langer dan twee dagen.

• Geschikt voor conituur, jam, gelei en coulis

De belangrijkste reden waarom we aardbeien eten is natuurlijk omdat ze superlekker

zijn. Maar dit lekker stukje fruit heeft ook nog andere kwaliteiten!
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Uit Libelle lekker

1. Goed voor je hart

Aardbeien bevatten relatief veel kalium, wat helpt bij het verlagen van je bloeddruk. Goed voor

hart- en bloedvaten dus!

2. Goed voor de slanke lijn

Omdat ze zo lekker zijn, kunnen we aardbeien gerust ‘snoepgoed’ noemen. Goed snoep, want

ze bevatten maar 28 kcal per portie van 100 gr (dat zijn ongeveer 6 stuks). Ze bevatten

natuurlijke suikers – dus ongelimiteerd een bak wegwerken raden wij niet aan – maar niet

zoveel als veel ander fruit. Ananas heeft 2x zoveel suikers en banaan maar liefst 3x zoveel.

3. Goed voor de baby in je buik

Naast vitamine C bevatten aardbeien ook foliumzuur. Dit wordt ook wel vitamine B11 genoemd

en is essentieel voor het ongeboren kindje in de eerste fase van de zwangerschap.

4. Goed voor veel vitamine C

Je zou het niet zeggen maar aardbeien zijn kleine vitamine C bommetjes. Alleen een kiwi bevat

meer vitamine C. Met een grote portie aardbeien heb je je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid

al binnen.

5. Goed tegen rimpels

Vitamine C is essentieel voor de aanmaak van collageen, de stof dat de elasticiteit en

veerkracht van je huid stimuleert. Zeker naarmate we ouder worden, hebben we dus alleen al

om die reden vitamine C nodig. Maar vitamine C is niet het enige natuurlijke antirimpelstofje in

aardbeien. Aardbeien bevatten ook ellaginezuur dat helpt bij de negatieve effecten van

bijvoorbeeld roken en zonlicht op de huid.

WEETJES

Onderzoek Test Aankoop: "Wierook even schadelijk als
sigaret en ook kaarsen niet onschuldig"
De schadelijke stoffen die vrijkomen bij het branden van wierook zijn niet min. Uit onderzoek

van Test Aankoop blijkt dat het gaat om kankerverwekkende stoffen en ijnstof dat diep

doordringt in de longen en het lichaam. Ook kaarsen branden is niet onschuldig, maar

fabrikanten ondernamen de laatste jaren actie. Leidde dat ook tot minder schadelijke uitstoot?
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·"Wierook zuivert de atmosfeer", "ontspannend" en "weldadig". Bij het aanprijzen van

wierook gaat het steevast om de geestelijke voordelen die je kunt ondervinden van de

geur die wierookstokjes en -kegels verspreiden. De oorsprong van het woord is "wijrook",

rook om te wijden. Tijdens de mis in de kerk wordt het nog steeds zo gebruikt. Maar ook

heel wat mensen branden wierook in huis of bij meditatie.

Naast de bezongen geestelijke voordelen zijn er helaas een hele resem lichamelijke

nadelen. En dan zijn het vooral de longen die afzien. De stoffen die vrijkomen bij

het branden van wierook klinken minder weldadig. Volgens onderzoek van Test

Aankoop gaat het om kankerverwekkende stoffen als benzeen, formaldehyde en

napthaleen. Die stoffen zijn in de meeste huizen sowieso al aanwezig, vrijgekomen uit

verf, meubilair, poetsproducten,... Wierook voegt er ook nog eens koolstofmonoxide aan

toe, wat klachten als hoofdpijn, irritatie en duizeligheid in de hand werkt. Bij het branden

van wierook krijg je er dus extra dosis ijnstof bij, die tot diep in de longen en het lichaam

doordringt.

"Dat is overigens voor àlle wierook, zonder uitzondering. Ook in wierook waar geen

synthetische producten, oplosmiddelen of kleurstoffen zitten komt dat ijnstof vrij. De

rook blijft giftig", zegt Simon November van Test Aankoop.

De kaarsen boeken vooruitgang

Opvallend is dat kaarsen het iets beter doen. Het onderzoek van Test Aankoop vond een

eerste keer plaats in 2004. Het werd herhaald in 2013. De uitstoot van vooral geurkaarsen

was toen nog vergelijkbaar met wierook. Maar bij de test van 2019 blijken er heel wat

aanpassingen en is de uitstoot gedaald. Test Aankoop raadt toch aan om goed te

ventileren en geen kaarsen te branden in bijzijn van zwangere vrouwen, kinderen en

mensen met astma.

"Ik wil niet als een schoonmoeder over je schouder meekijken. Als je erg gehecht bent

aan kaarsen, kun je er zeker nog eentje branden vanzelfsprekend," voegt Simon

November wat verontschuldigend toe. Wil je toch een tip? Kies voor de geurloze

varianten en die met natuurlijke bestanddelen. En pas vooral op bij het doven, want dan

komt de grootste en schadelijkste uitstoot vrij. Blaas ze buiten uit bijvoorbeeld, of doe het

met een kaarsendover.

Door Marjan Temmerman
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Sporten is heel goed voor je hersenen.

Sporten stimuleert (waarschijnlijk) ook de

aanmaak van nieuwe hersencellen,

vooral in hersengebieden die belangrijk

zijn voor je geheugen en je leervermogen.

Bij dieren is dat aangetoond in tientallen

experimenten. Bij mensen is het bewijs

minder overtuigend, maar daar is een

goede reden voor: je kan een

proefpersoon niet laten sporten om

daarna zijn hersenen open te snijden.

En zo kunnen we nog even doorgaan. Sporten heeft nog een heleboel andere positieve effecten

in de hersenen. Het helpt om nieuwe dingen te leren. Het verbetert je aandacht. Het beschermt

je hersenen tegen het ouder worden.

Welke sport je kiest en hoe je het best kunt doseren? Die vragen kan de wetenschap nog niet

beantwoorden, want er is nog veel dat we niet weten. Probeer gewoon regelmatig te sporten

of stevig te wandelen, want dat is zeker goed voor je brein. Een combinatie van kracht- en

duurtraining is ook een goed idee.

1. Beweeg, beweeg, beweeg!

Vraag aan tien neurowetenschappers advies voor een beter brein en je krijgt negen keer

hetzelfde antwoord: beweeg genoeg, doe aan sport. Bewegen is dan ook een van de beste

manieren om je brein in topvorm te houden.

Daar zijn verschillende redenen voor. Sporten verbetert natuurlijk je algemene gezondheid.

Het verlaagt je bloeddruk en je cholesterol, het is goed voor je hart en je longen. Dat heeft

onrechtstreeks een positief effect in je hersenen. Een gezonde geest in een gezond lichaam,

dat mag je in dit geval letterlijk nemen.

Sporten stimuleert ook de aanmaak van neurotroines. Dat zijn stoffen die je hersencellen

beschermen en sterker maken. Ze worden ook wel meststoffen voor het brein genoemd.

Interessant om te weten: welke neurotroines je aanmaakt, hangt af van de sport die je

kiest. Bij duursporten als lopen is er vooral aanmaak van BDNF, een stofje met veel

positieve effecten in de hersenen. Krachtsporten als gewichtheffen zorgen vooral voor de

aanmaak van IGF-1, een andere neurotroine. Niet elke sport heeft dus hetzelfde effect, maar

goed is het sowieso.

Tips voor een beter brein: wat je écht kan doen om je
hersenen scherp en gezond te houden
Op het internet vind je talloze tips om je brein scherp en gezond te houden. Sommige van die

tips zijn zinvol, maar er is ook veel onzin bij. Daarom helpen we je om het bos weer door de

bomen te zien, met vijf eenvoudige tips voor een beter brein.
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3. Eet gezond, drink genoeg

Je vindt op het internet veel onzin over het effect van voeding op de

hersenen. Vaak gaat het over "superfoods" om je hersenen te

optimaliseren. Er zijn vele honderden artikels met titels als "Boost je

brein met blauwe bessen" en "Hoe chiazaden je geheugen verbeteren".

Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Geen enkel voedingsmiddel kan je

brein op magische manier gezond maken. Dat komt omdat onze

hersenen tientallen stoffen nodig hebben om goed te functioneren.

Geen enkel voedingsmiddel bevat al die stoffen. Een gezonde en

gebalanceerde voeding is veel belangrijker.

5 redenen om meer te dansen: een onderschat wondermiddel voor je lichaam en je brein

Ook dansen heeft trouwens een heleboel positieve effecten. Dat komt omdat dansen een

combinatie is van sport en mentale activiteit.

2. Zorg goed voor je tanden

Als je je brein gezond wil houden, zorg dan goed voor je tanden. Poets, los, ga regelmatig naar

de tandarts. Zo voorkom je dat je tandvlees ontstoken raakt.

Deze tip klinkt misschien vreemd, want wat hebben je tanden te maken met je hersenen? Op

het eerste gezicht helemaal niets.

Toch is er een verband. Als je je mond niet verzorgt, dan kunnen ontstekingen ontstaan. Die

ontstekingen kunnen chronisch worden. En dat kan op termijn ook in je hersenen een

ontstekingsreactie veroorzaken. Wetenschappers spreken dan van neuro-inlammatie. En die

ontstekingen in de hersenen worden gelinkt aan aandoeningen als alzheimer, parkinson en

depressie.

Tandvleesontsteking kan leiden tot neuro-inlammatie, een ontstekingsreactie in je hersenen.

Wetenschappers van de Universiteit van Krakau, in Polen, ontdekten vorig jaar een mogelijk

verband tussen het ontstaan van alzheimer en een bacterie die tandvleesontsteking

veroorzaakt. Daarmee is zeker niet bewezen dat alzheimer begint in de mond, de werkelijkheid

is veel ingewikkelder. Toch is het verband op zijn minst opmerkelijk. En het is een extra reden

om goed voor je tandvlees te zorgen.

Er is ook een mogelijk verband tussen tandvleesontsteking en depressies. Dat stelt professor

Edward Bullmore van de Universiteit van Cambridge in zijn boek "Het ontstoken brein".

"Tandvleesontsteking zou mijn eerste verdachte zijn als ik ooit depressief werd", schrijft

Bullmore. "Het is iets dat artsen gemakkelijk missen omdat ze het zien als een zaak voor

tandartsen. De meeste tandartsen worden dan weer niet betaald om na te denken over het

verband tussen tandvleesontsteking en depressie. Heeft je vriend een slechte adem? Misschien is

dat heel relevant."

De conclusie? Mondbacteriën zijn veel belangrijker dan we vroeger dachten. En dus kunnen we

maar beter goed voor onze tanden zorgen.



32

Doe kruiswoordpuzzels en sudoku's of speel eens een uitdagende videogame. Ga naar een

museum, lees een boek of leer een nieuwe taal. Zelfs een tijdlang je tanden poetsen met je

andere hand kan een positief effect hebben.

Neurowetenschapper Lisa Mosconi schreef een boek over voeding en de hersenen, "Eet je

slim". Zij adviseert een vrij doorsnee gezond dieet, met veel bladgroenten, volle granen en

regelmatig een stuk vette vis. Ook bessen en olijfolie zouden goed zijn voor je brein.

Vette vis bevat omega 3-vetzuren die goed zijn voor je hersenen.

Vergeet ook niet genoeg te drinken. Onze hersenen bestaan voor 80% uit water en ze

hebben veel water nodig om goed te functioneren. Mosconi schrijft in haar boek dat ze

daarom elke dag begint met een groot glas water.

Ook granaatappelsap, thee en kofie hebben positieve effecten. Zo kan kofie je aandacht en

je geheugen tijdelijk een duwtje geven, bijvoorbeeld als je moet studeren. Dat is een veel

betere keuze dan de "blokpillen" die studenten nu vaak gebruiken.

Studies tonen aan dat ook groene thee een positief effect heeft in de hersenen.

Regelmatige consumptie zou je aandacht en je geheugen verbeteren. Volgens sommige

studies beschermt het de hersenen ook tegen aftakeling bij het ouder worden. Dat effect is

er niet (of minder) bij de consumptie van zwarte thee.

4. Je hebt een brein, gebruik het ook

Van voor onze geboorte tot de dag dat we sterven: onze hersenen veranderen voortdurend.

Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen hersencellen, terwijl andere verbindingen

verzwakken of verdwijnen. Zelfs hele hersengebieden kunnen groter of kleiner worden.

Onze hersenen zijn eindeloos kneedbaar, voortdurend in beweging

Wetenschappers noemen al die veranderlijkheid van ons brein neuroplasticiteit. Onze

hersenen zijn een beetje als plasticine: eindeloos kneedbaar, voortdurend in beweging.

Tijdens onze eerste levensjaren zijn onze hersenen erg plastisch. Dat is nodig, want we

moeten in die periode veel nieuwe dingen leren. Naarmate we ouder worden, vermindert de

plasticiteit, maar ze verdwijnt nooit helemaal. Ook op hoge leeftijd kan je brein veranderen.

Onze hersenen zijn neuroplastischer tijdens onze eerste levensjaren.

Net daarom is het zo belangrijk om nieuwe dingen te leren. Een brein dat nieuwe dingen

leert, maakt nieuwe verbindingen. Leer je bijvoorbeeld een muziekinstrument, dan

versterk je de hersengebieden die belangrijk zijn voor het verwerken van muziek. Ook de

communicatie tussen belangrijke hersengebieden verbetert.

Ook het leren van een nieuwe taal heeft veel positieve effecten. Die zijn het grootst als je

een taal leert die sterk lijkt op een taal die je al kent. Dat komt omdat je dan de bekende taal

moet onderdrukken om de nieuwe taal te spreken. Die extra inspanning is goed voor je

brein.

Als je je brein in topvorm wil houden, dan kan je het dus maar beter goed aan het werk

zetten.
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Omgekeerd helpt diepe slaap als je nieuwe informatie moet leren. Na een goede nachtrust is

informatie zelfs beter verwerkt dan voor je ging slapen. Het is alsof je hersenen 's nachts

doorstuderen terwijl je slaapt. Een goede reden om voor een examen op tijd naar bed te gaan.

Nieuwe herinneringen worden verwerkt terwijl we slapen.

Ook rem-slaap is belangrijk voor onze hersenen. Tijdens die rem-slaap hebben we de meeste

dromen. Onze oogleden maken ondertussen snelle bewegingen, vandaar ook de naam: "rem" is

de afkorting van "rapid eye movements" of snelle oogbewegingen.

Rem-slaap is belangrijk voor ons probleemoplossend vermogen. Na een nacht met voldoende

rem-slaap zijn we creatiever. We zijn meer in staat om verbanden te zien en om nieuwe

oplossingen te bedenken. Minder rem-slaap maakt ons minder creatief.

Slaap helpt om gifstoffen te verwijderen uit de hersenen

Slapen heeft nog een laatste, erg belangrijke functie: het helpt om ons brein te zuiveren van

gifstoffen. Het is alsof 's nachts een schoonmaakploeg door je hersenen trekt. Die ruimt

afvalstoffen op, zodat je brein 's ochtends weer optimaal kan functioneren. Onderzoek bij

muizen toont aan dat hersenvocht daarbij een grote rol speelt.

Een extra troef: als je goed uitgerust bent, dan zijn ook die andere brein-tips beter in de

praktijk te brengen. Je komt dan makkelijker uit je zetel om te sporten. De verleiding om te

snoepen is minder groot en dus zal je gezonder eten. Ook nieuwe dingen leren gaat beter.

En die tanden? Gewoon wat langer poetsen en lossen voor je gaat slapen en na het ontbijt.

Want een gezond brein begint dus ook een beetje in je mond.

Peter Brems

5. Ga op tijd naar bed

Slaap is belangrijk voor onze hersenen. Ga te laat naar bed en je brein zal 's ochtends niet

optimaal functioneren. Je bent dan moe, lusteloos en prikkelbaar. Je kan je moeilijker

concentreren en leren gaat moeilijker.

Dat komt omdat onze hersenen druk bezig zijn terwijl

we slapen. Informatie die we overdag geleerd hebben,

wordt dan verwerkt. Dat gebeurt vooral tijdens onze

diepe slaap. Je lichaam is op dat moment helemaal

ontspannen en je bent moeilijk wakker te maken.

Ondertussen worden nieuwe herinneringen gelinkt aan

bestaande herinneringen.

Informatie die we overdag leren, wordt 's nachts verwerkt

Als je te weinig diepe slaap hebt, dan heeft dat gevolgen

voor je geheugen. Het wordt dan moeilijker om nieuwe

dingen te leren. Informatie die je overdag geleerd hebt,

wordt niet of minder eficiënt opgeslagen.
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6 redenen om chocolade te eten.

Nee, je hoeft je niet schuldig te voelen als je weer ’ns een heerlijk stukje chocola in je

mond stopt. Want dat is goed voor je gezondheid én je humeur!

Goede reden 1: het is goed voor je huid

Onderzoek toont aan dat chocolade goed is voor je huid. Het bevat antioxidanten die de

huid beschermen tegen UV-stralen en dus ook rimpels. Chocolade zorgt ook voor een

goede hydratatie van en een goede bloedcirculatie in onze huid, waardoor die er jeugdig

en stralend uitziet. De beauty-industrie heeft dat begrepen: maskers, bodylotions,

conditioners en lippenbalsem met chocoladebestanddelen zijn erg in trek.

Goede reden 2: het maakt je gelukkig

Chocolade bevat stoffen zoals theobromine, pherylethylamine en serotonine. Het geeft

niet als je ze niet kunt uitspreken, het belangrijkste om te onthouden is dat ze je een

gelukzalig gevoel geven. Door chocolade te eten, wordt er ook endorine in je hersenen

aangemaakt. Dat heeft hetzelfde pijnstillende effect als morine en remt de adrenaline af

die je stress bezorgt. Onze hersenen vinden het blijkbaar ook een prettige ervaring als

chocolade smelt in onze mond, waardoor er nog meer endorine wordt aangemaakt.

Goede reden 3: het stimuleert de hersenen

Door chocolade te eten, krijgen je hersenen een shot zuurstof. Daardoor wordt het

makkelijker en minder vermoeiend om moeilijke berekeningen te maken. Ook de kans

op dementie zou aanzienlijk verminderen. Helemaal goed nieuws voor de

levensgenieters onder ons: in combinatie met een glas rode wijn blijken de effecten nog

gunstiger!

Goede reden 4: het is gunstig voor je bloeddruk

Uit Duits onderzoek blijkt dat mensen die elke dag chocolade eten een lagere bloeddruk

hebben en 39% minder risico lopen op een hartaanval dan niet-chocolade-eters. De

lavonoïden, stoffen die je in cacao vindt, helpen de bloedvaten te ontspannen en laten

het bloed beter doorstromen. Twee kleine kanttekeningen: die lavonoïden zitten ook in

groenten, zaden en noten. Bovendien is chocolade alleen gunstig in kleine hoeveelheden.

Elke dag 7,5 g oftewel één blokje is ideaal.
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Goede reden 5: het verkleint de kans op hart- en vaatziekten

Uit de resultaten van zeven studies uitgevoerd bij meer dan 100.000 personen blijkt

dat de mensen die het meeste chocolade aten, 37% minder kans hadden op

hartkwalen. Ze hadden ook 29% minder kans op een beroerte, en zelfs de kans op

diabetes nam af met 31%.

Goede reden 6: het kweekt spieren

Waarom sporten als je chocola kunt eten? Pure chocola stimuleert de spiergroei op

dezelfde manier als joggen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek op muizen. Diertjes die

een dubbele dosis epicatechine (dat in cacao zit) kregen, presteerden beter op de

loopband dan diertjes die één of geen dosis kregen. Wetenschappers stellen dat je met

een portie chocola vóór het sporten 50% beter presteert.

Dan rest nog enkel de vraag; puur, melk of wit?

De gunstige effecten van chocolade worden meestal toegeschreven aan de cacao. Die

zit het meest in de donkerste chocolades. Hoe donkerder, hoe gezonder, dus.

• Pure chocolade wordt gemaakt van cacaopoeder, cacaoboter, suiker en

smaakstoffen. ’Pure’ chocolade moet minstens 54% cacaobestanddelen

bevatten. Hoe hoger het percentage, hoe beter de kwaliteit. Er bestaan zelfs

chocolades met een cacaopercentage van 99%. Uiteraard niet geschikt om in

grote hoeveelheden te consumeren…

• Melkchocolade is pure chocolade met toegevoegd melkpoeder. Er moet

minstens 35% cacao in zitten. Soms wordt de dure cacaoboter vervangen door

plantaardig vet.

• Witte chocolade is geen echte chocolade, omdat het van cacaoboter zonder

cacaobestanddelen gemaakt wordt. Technisch gezien is het een ’cacaofantasie’.

De beroemde Koetjesreep is een voorbeeld van een cacaofantasie.

Uit: Libelle lekker



LEKKERE DINGEN

Wafels op grootmoeders wijze

Ingrediënten (voor +/- 25 stuks)

500 gram bloem

snuifje zout

1/2 theelpel natriumbicarbonaat of bakpoeder

400 gram boter

300 gram ijne suiker

2 zakjes vanillesuiker

1/2 zakje vanillepoeder of puddingpoeder

6 eieren

1. Meng de bloem, zout, bakpoeder, suiker, vanillesuiker en het vanillepoeder in een kom.

Maak een grote kuil in het mengsel.

2. Smelt de boter, laat even afkoelen en klop de eieren erin los. Giet het mengsel in het

kuiltje.

3. Meng, met een houten lepel, de droge ingrediënten en de boter doorelkaar tot het een

gladde massa is.

4. Laat het deeg enkele uren rusten onder een handdoek.

5. Gebruik daarna het deeg om wafels te bakken. Neem wat beslag op een lepel en breng

direct op je wafelijzer aan. Ik vind het het gemakkelijkst om met twee eetlepels te werken

om het beslag aan te brengen.

6. Bak volgens de richtlijnen van je wafelijzer tot ze een mooi kleurtje hebben. Neem ze van

het ijzer af met een wafelvork en laat afkoelen op een taartrooster.

Smakelijk!

Verantwoordelijke uitgever:

Dirk Doucet

Directeur WZC Sint-Jozef

Sint-Jozefstraat 15

Wiekevorst

OPENINGSUREN:

Cafetaria:

• doorlopend

• tussen 14:00 en 17:15 met bediening

Kapsalon:

• dinsdag ganse dag

• woensdagvoormiddag

• donderdag ganse dag

• vrijdag ganse dag


