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Lid	  in	  de	  
kijker! 

	  
Activiteiten	  
juni	  2013	  

 

’T	  PWO	  BLAD	  

	  	  	  	   	    	  

PWO KRUISWOORDRAADSEL 

D O M I N O  D O E L 

O   G A S B O E T E 

G O A L   U    R 

G   O A  L U C I A 

Y E N  U  G   D R 

B   S T U A R T  E 

A B T  O  R   V S 

G I R O  P I A N O  

 E A  S  J   L O 

A R C H I T E C T  O 

F  K O  U  O V E R 

(het	  symbool	  ‘/’	  betekent	  ‘of’,	  het	  symbool	  ‘-‐‘	  betekent	  zwart	  vakje)	  	  

Verticaal	  

1. Zakje	  of	  doos	  om	  niet	  opgegeten	  voedsel	  mee	  te	  
nemen	  uit	  restaurant	  –	  voltooid	  (bijwoord)	  

2. O	  –	  o	  –derde	  letter	  in	  de	  voornaam	  van	  lid	  in	  de	  
kijker	  van	  juni	  –lievelingsdrank	  van	  Rony	  Schenoff	  	  

3. Vent	  (met	  tussen	  elke	  letter	  een	  zwart	  vakje…)	  –	  
liedje	  uit	  serie	  opgenomen	  liedjes,	  nummer	  

4. Woning	  van	  een	  Eskimo	  –	  s	  –	  tweede	  letter	  in	  
gerecht	  van	  14	  juni	  –	  ‘halt!’	  in	  paardentaal	  

5. Achter	  (voorzetsel)	  –	  voertuig	  –	  muzieknoot/	  
Italiaans	  ‘ja’	  woord	  	  

6. Gecastreerde	  stier	  –	  u	  –	  derde	  letter	  in	  dessert	  van	  
5	  juli	  –	  jij	  (Frans)	  

7. Favoriete	  vakantiebestemming	  van	  Willy	  Janaert	  en	  
Simonneke	  

8. Muzieknoot	  –	  u	  –	  laatste	  letter	  achternaam	  van	  
Lucia	  –	  a	  –	  Chief	  Officer	  (afk.)	  

9. Uitroep	  van	  een	  aap	  –	  eerste	  letter	  van	  de	  soep	  op	  
21	  juni	  –	  t	  –	  vierde	  letter	  in	  naam	  van	  onze	  
Engelstalige	  vrijwilligster	  –	  kijkbuis	  

10. En	  (Latijn)	  –	  identificatie	  (afk.)	  –	  niet	  leeg	  –	  tweede	  
letter	  in	  achternaam	  van	  Sabine	  (PWO)	  

11. Vrouw	  vooraan	  in	  de	  klas	  –	  lichaamsdeel	  	  

 Horizontaal	  

1. Kinderspel	  met	  blokjes/	  nummer	  van	  Clouseau	  –	  Eindbestemming	  
2. Letter	  uit	  het	  alfabet	  die	  lijkt	  op	  een	  zeepbel	  –	  Gemeentelijke	  administratieve	  sanctie	  
3. Doelpunt	  –	  beleefdheidsvorm	  van	  ‘jij’	  –	  tweede	  letter	  van	  het	  dessert	  op	  28	  juni	  
4. G	  –	  onder	  andere	  (afk.)	  –	  Voorzitster	  van	  PWO	  Wetteren	  	  
5. Japanse	  munt	  –	  tweede	  letter	  van	  de	  soep	  op	  5	  juli	  –	  g	  –	  afkorting	  van	  Doctor	  
6. Eerste	  letter	  van	  mijn	  naam	  –	  Schrijver	  van	  ‘Waste:	  Uncovering	  the	  Global	  Food	  Scandal’,	  voornaam	  

Tristam	  –	  Tweede	  letter	  in	  de	  voornaam	  van	  onze	  kok	  
7. Hoofd	  van	  een	  abdij	  –	  de	  meest	  ronde	  letter	  van	  het	  alfabet	  –	  r	  
8. Ronde	  van	  Italië	  –	  muziekinstrument	  dat	  Kathleen	  graag	  bespeelt	  
9. Et	  altera	  (afk.)	  –	  uitroep	  van	  een	  slang	  –	  j	  –	  lichamelijke	  opvoeding	  (afk.)	  
10. Voormalig	  beroep	  van	  Roger	  D’Hauwe	  –	  tweede	  letter	  in	  naam	  van	  onze	  chef	  kokkin	  
11. F-‐	  knock	  out	  (afk.)	  –	  u	  –	  voorbij	  

 



	  

	  

7	  juni	  	  
	  

Preisoep	  
Kalkoenschnitzel	  met	  erwtjes	  en	  worteltjes	  en	  natuuraardappelen	  

Rijstpap	  met	  stalen	  lepeltjes	  
	  

	  
	  

14	  juni	  
	  

Tomatensoep	  
Vol	  au	  vent	  met	  heerlijke	  kroketten	  

Vers	  stuk	  fruit	  
	  

	  
	  

21	  juni	  
	  

Courgettesoep	  
Broccoligratin	  met	  gehakt	  en	  kaassaus	  

Chocolademousse	  	  
	  
	  

	  
	  

28	  juni	  
	  

Tuinkerssoep	  
Tongscharrolletjes	  in	  wittewijnsaus	  en	  puree	  

Frisse	  frisco	  
	  

	  
	  

5	  juli	  	  
	  

Julliennesoep	  
Spinazistoemp	  met	  braadworst	  

Appelcake	  en	  koffie	  	  
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Gezinnen	  die	  gebruik	  maken	  van	  de	  sociale	  kruidenier	  betalen	  3	  euro	  per	  persoon.	  
65+	  en	  studenten	  betalen	  5	  euro.	  

Anderen	  betalen	  7	  euro	  tenzij	  anders	  vermeld.	  

 



 

Lid	  in	  de	  kijker!	   
	  

Om	  elkaar	  wat	  beter	  te	  leren	  kennen	  zetten	  we	  elke	  maand	  een	  lid	  in	  de	  kijker.	  Deze	  week	  nemen	  we	  een	  kijkje	  
achter	  de	  schermen	  van	  de	  keuken	  en	  vinden	  daar	  de	  charmante	  Inge	  de	  Bruycker:	  een	  positieve	  vrouw	  van	  40	  
jaar	  met	  drie	  kinderen,	  die	  nooit	  slechtgezind	  opstaat!	  

Onlangs	  heb	  ik	  ook	  geholpen	  met	  de	  voedselpakketten	  
klaar	  te	  steken	  toen	  de	  treinramp	  gebeurde	  in	  
Wetteren.	  	  
Het	  zijn	  kleine	  dingen	  die	  véél	  mensen	  helpen	  en	  
gelukkig	  maken,	  waardoor	  ze	  even	  hun	  miserie	  kunnen	  
opzij	  zetten,	  daar	  doe	  ik	  het	  voor!	  J	  

Op	  welke	  momenten	  kan	  jij	  je	  echt	  gelukkig	  voelen?	  
Als	  ik	  in	  m'n	  hangmat	  hang	  met	  de	  zon	  op	  m'n	  gezicht	  
in	  m'n	  grasgroene	  tuin	  met	  de	  geur	  van	  véél	  bloesems	  
en	  bloemen.Of	  wanneer	  ik	  m'n	  kinderen	  gelukkig	  in	  de	  
tuin	  zie	  ravotten.	  Het	  zijn	  échte	  jongens	  hé!	  We	  
hebben	  een	  klein	  beekje	  achter	  onze	  tuin	  en	  die	  2	  
sloebers	  kruipen	  steeds	  over	  de	  platen	  heen	  om	  daar	  
aan	  ‘t	  water	  te	  spelen	  en	  kikkers	  te	  vangen!	  (lacht)	  

Ik	  kan	  ook	  genieten	  van	  een	  fietstochtje,	  kiekjes	  
maken	  met	  m'n	  nieuw	  fototoestel	  en	  een	  goeie	  
massage!	  J	  

Wat	  was	  voor	  jou	  een	  heel	  genant	  moment	  in	  je	  
leven?	  	  
Er	  was	  een	  demo	  bij	  me	  thuis	  en	  op	  het	  einde	  van	  de	  
demo	  wou	  ik	  de	  dame,	  die	  de	  demo	  gaf,	  bedanken	  en	  
nét	  daarvoor	  zei	  m’n	  ma:	  “allé	  zeg	  ne	  keer	  dank	  u	  
tegen	  die	  madam”.	  Ik	  zei:	  “Zeg	  ma,	  je	  hebt	  me	  
welopgevoed	  dus	  ik	  weet	  wel	  dat	  ik	  dit	  moet	  zeggen	  
ze!”	  
Dat	  was	  misschien	  méér	  genant	  voor	  m'n	  ma	  dan	  voor	  
mij	  achteraf	  bekeken…	  
Ik	  zei	  ook	  eens	  tegen	  een	  ex-‐collega,	  die	  in	  t'zwart	  
gekleed	  naar	  t'werk	  kwam,	  “Zég	  is	  uw	  kat	  dood?!”	  –	  
“Néé,	  m’n	  meetjen!”	  zei	  ze!	  	  
Ik	  had	  daar	  gene	  band	  mee	  en	  ik	  wist	  écht	  niet	  dat	  
haar	  meter	  overleden	  was…	  (lacht)	  

	  

 

Hoe	  ben	  je	  erop	  gekomen	  om	  als	  vrijwilliger	  
voor	  PWO	  te	  beginnen	  werken?	  
Ik	  was	  er	  enkele	  keren	  gaan	  eten	  met	  een	  
facebook-‐maatjen,	  een	  lieve	  dame	  uit	  
Wetteren:	  Yo	  D'Haese,	  en	  leerde	  dit	  kennen	  via	  
haar.	  Zij	  komt	  soms	  nog	  met	  dochter	  Liza	  eten.	  	  
Dus	  sloeg	  ik	  ook	  al	  eens	  babbeltje	  met	  Lucia	  en	  
van	  t'één	  kwam	  t'ander.	  	  

Ik	  ben	  wegens	  gezondheidsredenen	  al	  een	  
tijdje	  werkloos	  en	  in	  begeleiding	  bij	  Cador	  
(organisatie	  voor	  langdurig	  werklozen	  door	  
ziekte).	  Zij	  raadden	  me	  toen	  aan	  om	  
vrijwiiligerswerk	  op	  te	  starten	  om	  te	  weten	  
hoeveel	  arbeidsuren	  ik	  nog	  zou	  aankunnen.	  Dus	  
ik	  ging	  op	  zoek	  op	  de	  pc	  en	  vond	  PWO.	  Toen	  
heb	  ik	  met	  Lucia	  contact	  opgenomen	  en	  
toestemming	  gevraagd	  bij	  RVA.	  Ik	  wou	  een	  
organsatie	  die	  me	  aan	  het	  hart	  lag,	  bij	  deze	  was	  
PWO	  goed	  gekeurd.	  Maar	  de	  bedoeling	  is	  dat	  ik	  
dit	  vrijwilligerswerk	  opdrijf	  naar	  12u	  in	  de	  week	  
wat	  bij	  PWO	  niet	  mogelijk	  is…	  	  

Maar	  ik	  zou	  iets	  moeten	  vinden	  waarbij	  ik	  een	  
dag	  wél	  en	  een	  dag	  niet	  kan	  werken,	  anders	  
wordt	  het	  te	  belastend	  voor	  me.	  Als	  ik	  dat	  niet	  
vind	  ben	  ik	  mijn	  stempelgeld	  kwijt!	  Ze	  zetten	  u	  
het	  mes	  op	  de	  keel…	  	  

en	  wat	  doe	  je	  nu	  precies	  binnen	  het	  PWO?	  
Helpen	  in	  de	  keuken,	  eten	  opscheppen,	  taartjes	  
afbakken,	  afwassen,	  …	  kleine	  taakjes	  maar	  waar	  
je	  zovéél	  voldoening	  van	  krijgt!	  Ik	  kom	  steeds	  
met	  een	  goed	  gevoel,	  maar	  moe	  thuis,	  ...	  
 

Bijnaam: niet voor publiek :-p 

Woonplaats: Kalken 

Lievelingsgeur: verse meiklokjes of t'joesemienen… jasmijn dus 

Lievelingskleur:aardetinten voor interieur,   

rood voor kledij en van dat frisse groen, als gras 

Lievelingsgerecht: witloof in de oven en verse volle-au-vent met verse frietjes 
 
Houdt van:  ik hou van fietsen,goeie bleitfilm, lekker eten én zon! J  
	  

 



	  

	   	  

	  

Zaterdag	  1	  juni	   	  
Zondag	  2	  juni	   	  
Maandag	  3	  juni	   CAW	  –	  PWO	  enkel	  bestuur!	  
Dinsdag	  4	  juni	  	   	  
Woensdag	  5	  juni	  	   	  
Donderdag	  6	  juni	   Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke:	  9.30	  tot	  12.00	  

Voorbereiding	  sociaal	  restaurant:	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  7	  juni	  	   Sociaal	  restaurant:	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  8	  juni	  	   	  
Zondag	  9	  juni	   	  
Maandag	  10	  juni	   Werkgroep	  DOE(L)	  –	  groep:	  9.30	  tot	  12.00	  
Dinsdag	  11	  juni	  	   	  
Woensdag	  12	  juni	  	   	  
Donderdag	  13	  juni	  	   Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke:	  9.30	  tot	  12.00	  

Voorbereiding	  sociaal	  restaurant:	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  14	  juni	  	   Sociaal	  restaurant:	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  15	  juni	  	   Voorzitster	  PWO	  Lucia	  is	  Jarig	  !	  
Zondag	  16	  juni	  	   	  
Maandag	  17	  juni	   Vorming	  wonen	  aan	  de	  onderkant	  in	  samenwerking	  

met	  Samenlevingsopbouw:	  9.30	  tot	  12.00	  
Dinsdag	  18	  juni	   	  
Woensdag	  19	  juni	   	  
Donderdag	  20	  juni	   Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke:	  9.30	  tot	  12.00	  

Voorbereiding	  sociaal	  restaurant:	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  21	  juni	   Sociaal	  restaurant:	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  22	  juni	   	  
Zondag	  23	  juni	   	  
Maandag	  24	  juni	   	  Werkgroep	  DOE(L)	  –	  groep:	  9.30	  tot	  12.00	  
Dinsdag	  25	  juni	  	   	  
Woensdag	  26	  juni	   	  
Donderdag	  27	  juni	   Speel-‐o-‐theek	  Bobonneke:	  9.30	  tot	  12.00	  

Voorbereiding	  sociaal	  restaurant:	  13.30	  tot	  15.00	  
Vrijdag	  28	  juni	   Sociaal	  restaurant:	  11.30	  tot	  14.00	  
Zaterdag	  29	  juni	   	  
Zondag	  30	  juni	   Start	  schoolvakantie:	  spelletjesnamiddag?	  
 

 

Agenda	  juni	  2013	  


