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Nostalgie bij een verjaardag 

Vorige maand ben ik 59 jaar geworden. Neen, het is geen onrechtstreeks aandringen op 

een verlaat verjaardagsgeschenk en ik wil evenmin beklemtonen dat ik in 2024 een 

spreekwoordelijke nieuwe voordeur krijg. Maar die verjaardag doet me denken aan mijn 

grootvader die in 1976 overleed op die leeftijd, na een slepend ziekteproces. De eerste 

overledene in mijn familie die ik goed kende. Hij was een kleine landbouwer op het dorps-

plein van Dranouter. Zo’n kleine boerderijtjes waren verre van comfortabel, tweemaal per 

dag joegen mijn grootouders de enkele koetjes langs de straten naar de verder gelegen 

weiden, ook toen al een hele onderneming met de fractie van het verkeer dat er toen 

was. 

 

De dorpsjongens vonden dat een spectaculaire actie en liepen luid joelend mee. We 

noemden grootvader niet ‘Opa’ maar gewoon ‘Peter’ en zijn vrouw was ‘Metje’, een goed 

van tongriem voorziene vrouw. Naast de boerderij runde ze hun plaatselijke café met de 

weinig poëtische naam ‘In den slachter’. Ze kon vloeken en ‘Kust-me-kl..!’ als een salvo 

lossen in de plaatselijke herberg. 

Kort voor zijn overlijden was mijn grootvader voorzitter van de commissie van de openba-

re onderstand geworden, een voorloper van OCMW. Deze commissie werd opgeslokt 

door die van de andere dorpen in de fusiegolf van 1976. De begroting van de commissie 

bedroeg enkele flessen melk, een paar broodjes en wat plakjes charcuterie. 

 

Omwille van zijn ziekte kreeg grootvader een uitkering en het café moest sluiten. De lan-

derijen werden overgenomen door mijn ouders, waardoor hun toenmalig grondareaal ver-

dubbelde. In boerenfamilies hebben de verschillende generaties een band met elkaar via 

het bewerken van dezelfde grond. Mijn overgrootvader Henri was de eerste generatie, 

daarop volgde mijn grootvader, dan mijn vader, dan mijn broer en nu zijn zoon. Mijn over-

grootvader werkte nog met het paard, mijn grootvader had al zo’n iconische rode Fer-

gusontractor. Mijn vader en broer hebben de mechaniek verder doorgedreven en mijn 

neef werkt met een computergestuurde tractor. 

 

Ik ben stilletjes een beetje fier op mijn jonge neef dat hij met respect blijft omgaan met 

het familiepatrimonium. Ik hoop van harte dat hij van vroegtijdige ziekte en andere pech 

kan gespaard blijven. Ik weet dat het geen garantie is maar zijn grootouders scheren op 

leeftijdsvlak vrij hoge toppen en dat hij als het eens tegenzit net zoals zijn overgrootmoe-

der een bevrijdende ’Kust-me-kl..!’ kan uiten. 

 

Voila, nonkel Paster heeft gesproken. 

 

MARNICK DONZE 

GEBRUIKER DAGCENTRUM PAMELE  
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Bron: magazine Kortrijk Wijkteam Centrum 
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Informatie Hotelservice 
Zorggroep H.Hart staat voor excellente en persoonlijke zorg op maat. 

Vanuit het concept assistentiewoningen bieden we een 24-uurs permanentie aan via het 

noodoproepsysteem. Dit betekent dat we instaan voor continuïteit van zorg in crisis (bv. 

nood aan ziekenhuisopname, ambulance, tijdelijk verblijf in het Woonzorghotel,…). Nood-

oproepen worden beantwoord door Floor 0 van het Woonzorghotel, maar betreffen enkel 

dringende fysische of psychische noden van een bewoner. 

 

Wij stellen reeds geruime tijd vast dat heel wat bewoners nood hebben aan (preventieve) 
ondersteuning om de haalbaarheid van het zelfstandig wonen binnen een assistentiewo-

ning te behouden.  

Om deze noden te voorzien van een oplossing, hebben wij een uitbreiding van de dienst-

verlening Hotelservice voorzien.  

Naast geplande zorginterventies kunnen we met deze service tegemoetkomen in een ver-

hoogde kwaliteit van leven.  

Hotelservice is actief op weekdagen tussen 8u30 en 17u. 

 

Naast praktische taken, kunnen we eveneens ondersteuning bieden op sociaal vlak. Door 

het dagelijks langsgaan bij de bewoner, merken we dat naast de voordelen van het soci-

aal contact, kan ingegaan worden op bezorgdheden of vragen van de bewoner. Door dit 

contact bouwen we een extra veiligheid in, waardoor de bewoner de dag met een gerust 

gevoel kan doorbrengen. 
Hotelservice wordt voorzien door onze dienst gezinszorg. 

Bij de start van uw verblijf bij ons, kon u afspreken voor welke taken Hotelservice ’s mor-

gens bij u kan langskomen. 

Is er in de namiddag een dringende vraag, dan kan u Virginie bellen en nagaan of iemand 

beschikbaar is om uw vraag te bekijken. 

Het is ook Virginie die bij u zal langskomen om uw dossier gezinszorg up to date te hou-

den. 

 

Voor uitgebreidere hulp in huis, kunnen we eveneens beroep doen op de dienst gezins-

zorg binnen hun reguliere werking. 

 

Technische defecten, eigen aan het gebouw, worden door onze technische dienst opge-

nomen. 

Contacteer hiervoor sociale dienst, elke morgen vóór 11u op 056/321 382. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u steeds de woonassistenten contacteren op 

056/321 382.   

 

Virginie kan worden bereikt op 056/ 321 044. 
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Wat is… 
een noodoproep? 

Een noodoproep is een dringende oproep omdat u als bewoner een dringend ge-
zondheidsprobleem  ervaart. 

Hiervoor drukt u op de noodknop in uw appartement en/of op uw persoonlijk 
draagbaar alarm. 

Collega’s van de Zorggroep H. Hart zullen uw oproep beantwoorden. 

Tijdens de kantooruren belt u de Woonassistenten op via het nummer 056 321 
382.  

Dringende interventies na de kantooruren en onverwachte afwezigheid meldt u via 

het nummer 056 321 000 
Keuzemenu: Druk “1” voor Nederlands 

   Druk opnieuw “1” voor keuze “Woon en Zorg” 

   Druk “0” voor Floor 0 

Dringende interventies zijn interventies die niet kunnen wachten. Ze vragen met an-

dere woorden een dringende oplossing. 

Voorbeelden: waterlek, stormschade, elektriciteitspanne 

 

Niet dringende interventies dienen steeds te worden doorgegeven tijdens de kan-

tooruren aan de Woonassistenten via het nummer 056 321 382. Bij voorkeur 

worden deze interventies tijdens de voormiddag doorgegeven.  

NOODOPROEP 

DRINGENDE INTERVENTIE MAAR GEEN NOODOPROEP 

NIET DRINGENDE INTERVENTIES 
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Zorggroep H. Hart werkt mee aan herbestemming 

verlaten ziekenhuis in Roeselare 
Wonen, zorg én groen zijn rode draad in masterplan nieu-

we woonbuurt 
Gewezen ziekenhuis ’t Heilig Hart in de Wilgenstraat in Roeselare wordt ’t Groen 

Hart. Dat blijkt uit het masterplan van projectontwikkelaars Coussée Bouw & Pro-

ject en ION. Zij slaan de handen in elkaar met Zorggroep H. Hart uit Kortrijk, die 

mee investeert om de site van AZ Delta in Roeselare een nieuwe, duurzame toe-

komst te geven waar wonen, zorg en groen elkaar ontmoeten. “Het oude, verlaten 

ziekenhuis willen we graag vervangen door een groene woonbuurt en een park van 

2 hectare”, zeggen de ontwikkelaars. De verkavelingsvergunning is zopas ingediend 

en kan de basis vormen voor een levendige, open buurt met bijna 200 apparte-

menten en woningen. Zorggroep H. Hart wil er een woon-zorghotel met 120 stu-

dio’s realiseren, een lokaal dienstencentrum aangevuld met assistentiewoningen en 

een residentie voor personen met motorische beperking. In de gebouwen is ook 

ruimte ingepland voor commerciële nevenactiviteiten die de buurt kunnen onder-

steunen. 

De oude ziekenhuissite tussen de Meensesteenweg, Wilgenstraat, Westlaan en 

Rode-Kruisstraat in Roeselare wordt momenteel volop gesaneerd. Vervolgens werd 

de verkavelingsvergunning aangevraagd. Deze laat het toe om met verschillende 

bouwzones te werken die variëren in hoogte en diepte. Op die manier kan de herbe-

stemming van de imposante ziekenhuissite van AZ Delta, campus Wilgenstraat lei-

den tot een open buurt en kan er maximaal worden ingezet op ontharding. 
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Jong en oud 
In het masterplan dat voorligt, wordt de zuidelijke vleugel van het ziekenhuis bewaard. 

Dat deel zou worden ontmanteld en omgebouwd tot een duurzaam appartementsge-
bouw. Centraal in het project is een nieuwbouwzone van drie aaneengesloten bouw-

blokken met variërende hoogte van vijf, acht en zestien verdiepingen voorzien die zowel 
het woon-zorghotel, assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum als appartementen 
kan huisvesten. Langs de groene corridor die in de nieuwe buurt gecreëerd wordt, is 

ook de mogelijkheid voorzien om een kleinschalig woonproject te bouwen voor perso-
nen met een motorische beperking. 
 “Sinds de eerstesteenlegging in 1924 van het vroegere ziekenhuis staat de locatie in 
het teken van de zorg voor mensen. Wij willen met Zorggroep H. Hart, die actief is in 
de ouderenzorg, thuiszorg en kinderopvang, dit historisch geheugen in ere houden en 
nieuw leven inblazen met onder meer een modern woon-zorghotel  ter vervanging  van 
onze huidige campus aan de Westlaan. Onze toekomstige zorg en dienstverleningspro-
jecten worden creatief geïntegreerd in de totaalontwikkeling." Wino Baeckelandt, Zorg-
groep H. Hart 
“In het oude ziekenhuis was iedereen welkom, en die traditie willen we dit ook door-
trekken in de nieuwe ontwikkeling met ruimte voor wonen en zorg. Er is ruimte voor 
mensen die zorgbehoevend zijn, voor jong en oud, en we zullen in de residentiële ge-
deeltes ook inzetten op betaalbaar wonen.” Leonie Coussée, projectontwikkelaar Cous-
sée Bouw & Project 
Ook aan de lokale economie is gedacht. Aan de kant van de Westlaan wordt ruimte 
voorzien voor een supermarkt en zorggroep H.Hart realiseert aan de zijde van Meen-

sesteenweg een eigentijdse een eigentijdse bistro en take-away. Vlak aan het nieuwe 
park is er dan nog de mogelijkheid om horeca en een handelspand te realiseren. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Als alles volgens schema verloopt, willen ION, Coussée Bouw & Project en Zorggroep 
H. Hart in 2024 starten met de opbouw. In een eerste fase zal de focus liggen op het 
zorggedeelte en de residenties die erop aansluiten. 
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DESSERTBUFFET  
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JARIGEN  
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DATUM ACTIVITEIT 

10 maart t.e.m. 25 april Budagallery: Sint Lucas gilde - doorlopende voorstelling 

woensdag 15 maart 
Gezellig samenzijn in Buda Kitchen om 14u30 

Iedereen welkom, geen inschrijving nodig 

dinsdag 21 maart 
Fotoshow om 15u30 in Buda Kitchen aan de groene wand. 

Gratis koffie van het huis in de pauze! Gelieve tijdig in te schrijven.  

maandag 27 maart Kaart– en breinamiddag 

woensdag 29 maart 
Dwars door Vlaanderen op groot scherm aan de groene 

wand in Buda Kitchen 

Volgende data: 15 maart 
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Onze uitstap ging naar Mariënstede te Dadizele. Mariënstede is een centrum 
waar, in samenwerking met diverse partners, volwassen personen met diverse 
beperkingen de mogelijkheid krijgen via wonen en/of aangepaste dagbesteding te 
verblijven.  
Wij kregen van twee medewerkers samen met hun begeleider een mooie verwel-
koming, dit in de vorm van een bioscoop, de zogenaamde kamishibai.  
We kregen een zicht op “ Wat is Mariënstede? Wat betekenen lokaal, ontmoe-
ting en diversiteit in de praktijk? “ “ Wie zijn de bewoners en de medewerkers? Wat gebeurt alle-
maal in de atelierwerking? “ 
Daarna werden we gegidst door de medewerkers langsheen een aantal ateliers.  
We leerden er hoe het kurk, die we lange tijd gespaard hadden voor hen, werd verwerkt en ge-
malen tot isolatiemateriaal. Er werd afgesloten met een tas koffie of een frisdrank, terwijl we kon-
den rondzien in hun winkeltje waar ze de lokale producten die er gemaakt worden verkopen.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_nlBE1028BE1028&q=kamishibai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjT5LO_-Yr9AhXi_rsIHVhQAEwQkeECKAB6BAgJEAE
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Er werd ook soep gemaakt voor enkele weken. 

Groetjes van Rosanne, Martine, Marleen, Frans, Paul, Joël, Johan, Peter, Luc, Angela, Brent, 

Jessie en Hilde   
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De feeste der egtgenooten tijdens de Franse Revolutie  
 
Elk jaar organiseerden de Fransen in iedere provinciehoofdplaats een fête des époux. Op 10 
floréal, jaar IV van de Franse republiek (29 april 1796) gebeurde dat ook in Brugge, de hoofd-
stad van het département de la Lys, zoals de huidige provincie West-Vlaanderen toen heette. Bij 
die gelegenheid hield een lid van het provinciebestuur, le citoyen Guinard, een redevoering, waar-
bij hij de lof zong van de trouwe echtgenoten, die kinderen voorbrachten voor het vaderland, en 
van de gelegenheid gebruik maakte om zijn haat tegen de monarchie, de adel en de kerk uit te 
spuwen. De redevoering werd uiteraard in het Frans uitgesproken. De tekst werd van een Neder-
landse- of beter Vlaamse – vertaling voorzien en over de Provincie verspreid. In enkele gevallen is 
het nodig de Franse tekst te raadplegen om de Vlaamse vertaling goed te begrijpen, maar toch 
blijft de strekking van de toespraak duidelijk. 
 
N. Maddens  
 
Redevoering gedaen tot Brugge Den 10 floreal, vierde jaer, op de Feeste der Egtgenooten. 
 
Burgers, De Fransche Wetgvers hebben een bewys gegeven van hunne schranderheyd, van hun-
ne wysgierigheyd in het verkiezen van de Bloemmaend om de Feest te vieren van de Egtge-
nooten, want het is inderdaed de vereeniging van de deugdryke Getrouwden, welke de levens-
baen met eenige bloemen bezaeyd. 
 
Voor eerst men bespeurd met de meeste ziels-verrukking twee jonge Egtgenooten, nog min-
naers, een vereend door eeuwige en onbreekbaere banden. Zy worden nog geslingert door de 
onstuymigheden der hertstogten; maer deze zelve gemoedsdriften verkrygen eenen nieuwen 
glans door hunne standvastigheyd in elkanderen te beminnen. Dan worden alle laege gedagten 
verbannen; dan ziet men de ziel zig beurtelings verheffen en daelen, zy is bekwaem tot alles het-
gene groot, aengenaem en edelmoedig is, zy is bekwaem tot heldendaed, tot vuerige liefde, tot 
opregte vriendschap, en tot het beminnelyk medelyden, ’t gene de ongelukkigen op onze herten 
verwekken.  
 
Hoe zeer word de ziel ook verrukt door de zoete hope! De Egtgenooten genaken reeks den 
oogenblik van Vader en Moeder genaemd te worden; hun kind naderd de geboorte; ’t is eenen 
bezaeyden akker welkers oegst op het punt is van gemaeyd te worden. ’t Is eene vrugt waer van 
de liefde het begin is, en die de liefde gaet plukken; eyndelyk dezen dierbaeren minnepand be-
schouwd het licht…! Men moet zyne eerste bewegingen naspeuren, zyn eersten glimlach be-
schouwen. Wat vermaek wanneer het de voorwerpen zal onderscheyden, wanneer het den naem 
van vader en moeder zal uytspreeken! Lief kind, uwe gezondheyd, uwe smerten zyn voor hun 
voorwerpen van vermaek of van vreese; van hope of van droefheyd; en het is geduerende dezen 
stryd die gy hun veroorzaekt, dat uwe geboorte verwyderd, dat den tyd vervliegd, en dat hunne 
genoegten zoo zuyver en zoo vreedzaem niet konnen wezen, aengezien zy de zelve altyd genieten 
ten koste van de onnoozelheyd en van de deugd.  
 
Maer ik zie onze twee Egtgenooten eenen anderen ouderdom bereyken. De vlugheyd heeft plaets 
gemaekt voor de zedigheyd, de liefde voor de regtzinnige en standvastige vriendschap, de driftig-
heyd voor de reden. Andere tyden, andere genegentheden. Het zyn heden gezette en gestaedige 
herten, ontbonden van de ontstuymige minnedriften; glorie-zuchtig, gevoelig en vlytig in het kwy-
ten van hunne pligten jegens het Vaderland, bekwaem van het zelve te beminnen en te dienen, 
niet gelyk voorgaendelyk met een slag van geestdryvery, maer met reden en met eene onbepael-
de liefde.  
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Ik zie alsdan de vrouwe, zig gelukkig agtende over het vertrouwen van den man, dit heylig vuer 
onderhouden door haeren dierbaeren invloed, en hem dikwils opwekken door haere eygene moe-
digheyd.  
 
Ik zie den man uytwendig gevreest door de kwaeden, eenvoudig en vreedzaem in het midden van 
zyn huysgezin; daer zie ik onze twee Egtgenooten, gestreeld door de publieke agting, met teder-
heyd, onvermoeytheyd en zorgvuldigheyd de opvoeding en de belangen behertigen van hunne kin-
deren, om er ook mannen van te maeken, om de toekomende generatien te bereyden, om het 
menschelyk geslagt te vereeuwigen. 
 
Alles daeld op eene ongevoelige wyze; het eynde van den levens-loop naederd; de ziels-kragt ver-
zwakt gelykerwys de gene van het lighaem, en de oud gewordene Egtgenooten hebben geen an-
der vermaek meer dan het gene van de gedenkenis; zy hebben gezien, zy hebben geleeft; het 
voorleden is niet anders meer dan eenen gelukkigen droom; het geheugen blyft hun alleen over 
wanneer alle de levens-kragten by na teenemael zyn uytgeput. Wat zeg ik! Hun hert is nog be-
kwaem om den zoeten invloed van de weldaedigheyd te genieten, om de Vaderlyke liefde te ge-
voelen. Luystert nae de leste woorden van dien zieltogenden Ouderling: “Ten is niet waer, zegt 
hy, dat ik geheel en al moet sterven; ik heb kinderen, en indien ik sterve, ik zal door hun nog le-
ven. Myne Eghtgenoote zal my overleven: naedert tot my, gy, alle myne eenige vrienden, ver-
warmt myne koude en kragtelooze handen, omhelst my..” En het is in deze uytterste omhelzing 
dat hy de laetste schatting betaeld aen de natuer.  
 
Ongehuwde ouderlingen, waer zyt gy! Wat doet gy geduerende deze zoete of treurige oogenblik-
ken? Wat hebt gy gedaen sedert den ouderdom van veertig jaeren? Voor wien heeft u hert zig 
voelen ontsteken en verwarmen? Waer zyn uwe kinderen? Maer gy hebt geen Huysgezin, gy hebt 
noyt bemind; altyd doolende als vremdelingen te midden in de uytgestrekte wereld, gy zyt onge-
voelig voor de wereld, gy hebt haer verlaeten om alleen te leven: wel nu! Gy gaet dan alleen ster-
ven. Ongelukkige! Hoe zeer zyt gy gestraft! 
 
Ja, het geluk is verknogt met de vereeniging der deugdzaeme Egtgenooten. Waerom worden er 
dan ongelukkige Egtgenooten gevonden? De oorzaeken zyn maer al te zeer bekend. De al te 
haestige Huwelyken, waer in het hert geen deel heeft, door de baetzugt aengeleyd, en door ene 
blinde en lafhertige bewilliging uytgevoert; de verschillende inborsten te saemen gepaert; de on-
getrouwigheden; de hertknaegende jaloerzy; deze zyn die rampzaelige oorzaeken. Ongelukkige 
Egtgenooten, verbryzelt de banden die u ellendig maeken: ziet daer is de Wet; de egtscheyding is 
eene gunst voor u, zy is u toegelaeten, maekt er dan gebruyk af. Maer is alle hoop van over-een-
komst verlooren? Hebt gy vrugten van uwe vereeniging bekomen? Ha, dewyl zy in het leven zyn, 
blyft vereenigt; scheyd niet het gene door hun onscheydbaer gemaekt is, en hoewel de egtschey-
ding u mooglyk is, maekt er noyt gebruyk af.  
 
Dat het my geoorloft zy te onderzoeken op wat wyze het geluk der egtgenooten verminderd of tot 
volmaektheyd kan gebragt worden. Het bestaet uyt duyzende omstandigheden die van de Wetten 
niet afhangen; het is nogtans zeker dat de Wetten en de Regeering, waer uyt zy voortkomen, 
eenen invloed hebben op dit geluk.  
 
Ik zal van die slaefsche landen niet spreken, waer geene Wetten geduld worden, waer de eygen-
zinnigheyd van eenen tyran de plaets der Wetten bekleed; waer den mensch altyd met het aen-
zigt tegen de aerde gedrukt, en door de vrees bedwongen word; daer, als het den tyran niet be-
haegt, is het een misfaed een redelyk gemoed te hebben, of teedere en gelukkige Egtgenooten te 
zyn.  
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Zal ik spreken van de monarchy, welke haere aenhangers hebben willen doen aenzien als eene 
op de Wetten gegronde regeering? Is het niet onder het jok van die haetelyke regeering dat de 
menschen veragt en voor ongelyk gehouden worden? Dat eene uytzinnige geestelykheyd het ge-
zag voert? Dat eenen verwaenden en dikwils bedorven Edeldom het overig menschdom kleynder 
als niet agt? Dat de verdiensten onbekend blyven? Dat den alvoedenden landbouwer veragt is? Is 
het alsdan aen de Egtgenooten geoorloft eene verhevene ziel te hebben, nae eenen verdienden 
eertrap te streven, op roem bedagt te zyn, hunne kinderen de liefde voor het Vaderland in-te-
boezemen? Neen, Wetten, die door en voor de belangens van eenen mensch alleen gemaekt 
zyn, konnen niet over-een-komen met de belangens van alle: of om beter te zeggen, daer zyn gee-
ne Wetten waer den monarch alvermogend en boven haer is. Dus is dan de Koninglyke magt 
waerlyk eene alleenheersching. Eylaes! Dewyl wy Franschen zyn, wy kennen alle de ongelukken, 
welke zy voortgebragt heeft. Haere volstandige en rampzalige over-een-komst met de godsdiensti-
ge doolziekheyd is ons gebleken. De Koningen zyn het beeld van Godt, zeggen de eene. De Pries-
ters zyn de dienaers van Godt, zeggen de andere. O die vreeden! Met zulke onbeschaemde leu-
genen hebben zy de oogen verblind, de geesten toegesloten voor de gezonde reden, de doolingen 
aengekweekt, de beguychelingen doen aenzien als wezentlyke zaeken: dus hebben zy de opper-
magt overweldigd, en de heerschappy der wereld onregtveerdiglyk bemagtigt. Onregtveerdige be-
zitters zyn altyd tyrannen.  
De vreedaerts zyn altyd vol zorge en mistrouwen: en dit is de oorzaek dat de regeering der gods-
dienstige doolziekheyd en Koninglyke magt zoo duyster en ten alle tyde met ondoordringlyke ver-
holentheden gepaerd was. Daerom is het dat zy hunne onverdraeglyke en schandelyke Inquisitie 
oeffenen, op de woorden, op de gevoelens, op de wys van God te aenbidden en op de geheymste 
gedagten. Daerom is het dat zy, door vrees en afgunst gepynigt, de doorlugtige  mannen niet 
konnen vry laeten. Is er eenen verheven geest, die aen de volkeren den fakkel der waerheyd durft 
vertoonen; hy word er om gestraft; maekt hy eenen boek waer in de regten van het menschdom 
aengewezen en uytgeleyd worden; hy word er om gestraft: zynen boek word voor muytzugtig ver-
klaerd, en tot het vuer veroordeelt: den Schryver word in donkere Kerkers opgesloten, en op die 
wys word zelfs het gedagt in de boeyen gekluysterd.  
 
De tyrannen zyn vreed. Ziet hier de reden waerom de Godsdienstige uytzinnigheyd en het Ko-
ninglyk gezag dikwils geweldennaeryen, ongeregtigheden, ja schelmstukken plegen: laet ons straf-
fen, verschrikken en het verstand der menschen verduysteren.Laet ons heerschen door hulp en 
onder den dekmantel van eenen Godsdienst, hoedaenig dien wezen mag, zelfs met gevaer van 
dien te onteeren. Laet ons door ydele beguychelingen over de gemoederen heerschen, en om 
alles in een woord te zeggen, laet ons heerschen. 
Maer, Burgers, laet ons die voorwerpen van schrik verwyderen, die voor ons niet anders meer 
zyn, dan eenen smertelyken droom. Met het haetelyk jok der Koningen af-te-schudden, hebben 
wy natuerlyker wys de regeering verkooren, waer onder wy moeten leven om voor altyd gelukkig 
te wezen. De stemme der natuer heeft ons gezeyd dat deze de regeering der vryheyd is. Onder 
die heerschappy vind men groote, nutte en zoete Wetten. 
Daer is het dat de Wetten gemaekt zyn door de gene die zig de eerste daer aen moeten onder-
werpen; vervolgens zy konnen niet missen van gelykvormig te zyn aen de natuer. Daer is het dat 
de menschen gelyk en broeders zyn en geschat worden volgens hun regte weerdy. Daer is het 
dat zy hunne weerdigheyd hernemen en beter worden als zy te vooren waeren; daer is het dat 
de menschlykheyd bemind en gediend word. Onder de alleenheerschende vorsten zyn de Egtge-
nooten bepaeld in hunnen huysgezinnen, en hebben niets anders gemeyn met den staet, dan dat 
zy deszelfs schattingen betaelen. In de Republieken treden zy buyten deze nauwe bepaeling, en 
nemen deel in de zaeken van den staet: hunne zoonen worden er in gebruykt volgens hunne ver-
diensten; hunne dogters worden er geliefd en geëerd; dus worden hunne vreugden vermenigvul-
digd, hunne zinrykheyd aengepoord, en zy gevoelen dat zy waerlyk een Vaederland hebben.  
O gy alle, die de goede zeden hoogagt, en wenscht gelukkig te zyn, vereenigt u, word teedere 
Egtgenooten, woond in een vry land, en roept uyt gantsch uwe herten LEVE DE REPUBLYKE!  
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DE LENTE IS OP KOMST 
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Oplossing: ………………………………... Oplossing: ………………………………... 
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Oplossing: ………………………………... 



 

 36  

 

MENU 1 

 

MENU 2 

27/02 
Hamrolletjes met 
witloof en puree 

 
Spaghetti met 

bolognaisesaus 

28/02 
Soepvlees met 

mosterdsaus, wortelen 
en smeu-aardappelen 

 
Kalfsworst met rode 
kool en gekookte 

aardappelen 

01/03 
Stampot met 

boerenkool en 
rookworst 

 
Kip curry met 

groenterijst en ananas 

02/03 
Konijn met pruimen, 

appelmoes en 
kroketten 

 

Kalkoenpavé in 
jagersaus met 

bloemkool op z’n Pools 
en kroketten 

03/03 
Ajuinburger met 

boontjes op z’n Zuiders 
en puree 

 
Groenlandse heilbot 

met witte wijnsaus, prei 
en kervelpuree 

04/03 
Duivels gebraad met 

spruitjes en 
aardappelwedges 

 

Gevulde cannelloni 

met ricotta en 

tomatensaus  

05/03 

Varkenshaasje met 
calvadosroom, 

boontjesbundel, witloof 
en kroketen 

 
Coq au vin met 

spitskoolsalade en 
kroketten 

U kan hier aanvinken 

welke maaltijden u heeft besteld. 

Dit zal in elk Signaal verschijnen. 
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MENU 1 

 

MENU 2 

06/03 

Gemarineerd 

varkenslapje, 

Provençaalse saus, 

knolselderpuree 

 

Kip ‘meunière’ met 

perzik en gekookte 

aardappel 

07/03 
Hammetje met 

hutsepot 
 

Kalfsbroodje met 

schorseneren in room 

en puree 

08/03 
Parmentier-

gehaktschotel 
 

Pladijs met 

komkommer, 

huisgemaakte tartaar 

en krielaardappelen 

09/03 

Brusselse steak met 

pepersaus, rauwkost en 

frieten 

 

Balletjes in 

tomatensaus met 

ijsbergsla en frieten 

10/03 

Oostends vispannetje 

met preiwit, 

champignons en 

puree 

 

Kalfsblanket met 

selder, wortel, prei en 

gekookte 

aardappelen 

11/03 

Cordon bleu met 

doperwtjes en 

aardappelblokjes 

 
Omelet met ham, 

tomaat en puree 

12/03 

Parelhoen met Ierse 

saus, vergeten groeten 

en gratin-aardappelen 

 

Boeuf bourguignon, 

appeltje met 

veenbesjes en gratin-

aardappelen 
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MENU 1 

 

MENU 2 

13/03 

Kalkoentournedos, 

dragonroomsaus met 

andijvie en 

kruidenpuree 

 

Fish sticks met 

courgette, tomaat en 

pastinaakpuree 

14/03 

Kalfscrepinet, jus met 
sjalot, savooikool en 

peterselie-
aardappelen 

 

Gevogelteschnitzel 
met bloemkoolgratin 

en gekookte 
aardappelen 

15/03 

Goudgeel gebakken 

kabeljauw, 

kervelsausje en risotto 

 Italiaanse lasagne 

16/03 
Kippenfilet ‘duxelles’, 
portosaus, slareepjes 
en denne-appeltjes 

 

Orloff met erwtjes, 

wortelen en denne-

appeltjes 

17/03 
Zalmfilet ‘nantua’, 

gegrilde groenten en 
couscous 

 
Hamrolletjes met 

witloof en puree 

18/03 

Guldensporengebraad 
met rode kool en 

gekookte 
aardappelen 

 Pasta carbonara 

19/03 

Rundstong in 

madeirasaus, 

cressonette en 

kroketten 

 
Escalope ‘milanaise’ 

en tagliatelli 
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MENU 1 

 

MENU 2 

20/03 

Gentse waterzooi en 

peterselie-

aardappelen 

 

Kaasburger met witte 

bonen in tomatensaus 

en gesauteerde 

krieltjes 

21/03 
Kortrijkse stampers met 

ei en kaas 
 

Tanagra ‘meunière’ 
met koolrabi en 

basmatirijst 

22/03 
Boerensteak met 

stoemp van warmoes 
 

Chipolata met 
appelmoes en 

gekookte 
aardappelen 

23/03 
Stoofvlees op z’n 

Vlaams met sla en 
frieten 

 

Vol au vent met 

geraspte wortelen en 

frieten 

24/03 
Hutsepot met 
braadworst 

 
Macaroni met kaas en 

ham 

25/03 

Gevogelte ‘grand 
mère’, gestoofde 

romanesco en zoete 
aardappel 

 
Visfilet met tarte tatin 
van tomaat en Franse 

kruidenpuree 

26/03 

Kip uit Bresse 

‘archiduc’ met sla, 

tomaat en kroketten 

 

Kortrijkse bil met roze 
pepersaus, 

schorseneren en 
kroketten 
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MENU 1 

 

MENU 2 

27/03 
Hamrolletjes met 
witloof en puree 

 
Spaghetti met 

bolognaisesaus 

28/03 
Soepvlees met 

mosterdsaus, wortelen 
en smeu-aardappelen 

 
Kalfsworst met rode 
kool en gekookte 

aardappelen 

29/03 
Stampot met 

boerenkool en 
rookworst 

 
Kip curry met 

groenterijst en ananas 

30/03 
Konijn met pruimen, 

appelmoes en 
kroketten 

 

Kalkoenpavé in 
jagersaus met 

bloemkool op z’n Pools 
en kroketten 

31/03 
Ajuinburger met 

boontjes op z’n Zuiders 
en puree 

 
Groenlandse heilbot 

met witte wijnsaus, prei 
en kervelpuree 

01/04 
Duivels gebraad met 

spruitjes en 
aardappelwedges 

 

Gevulde cannelloni 

met ricotta en 

tomatensaus  

02/04 

Varkenshaasje met 
calvadosroom, 

boontjesbundel, witloof 
en kroketen 

 
Coq au vin met 

spitskoolsalade en 
kroketten 
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SUDOKU 

KRUISWOORDRAADSEL 

WOORDZOEKER 

TULBAND ZEEWET 





 


