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Redactie

Beste lezer

De zon schijnt! Dat wil zeggen dat de zomervakantie weer vor de deur staat!

Om de zomer goed in te zeten konden de bewoners van het woonzrgcentrum en de assistentiewoningen

en de geruikers van het dagverzrgingscentrum genieten van een overheerlijke barbecue!

Op tal van manieren wrden er dit jaar centen ingezameld om een rolstoelfiets te kunnen aanschafen; zo

werd er een heuse sponsrtocht gerganiseerd van De Winde naar Scherpenheuvel, ... op pagina 9 meer

hierover.

In november werd er een tevredenheidsmeting gedaan bij de bewoners, de resultaten van dit onderzoek

vind je in dit Druije.

Je kan natuurlijk ook de foto's van de vorbije activiteiten vinden in dit boekje.

Veel leesplezier!

Het redactieteam



3

Nieuws

HIP HIP HOERA voor ROSA & JOS

Rosa en Jos vierden onlangs hun

diamanten huwelijksverjaardag!

PROFICIAT!!!

Social media

Het reilen en zeilen in De Winde kunnen jullie steeds volgen

op onze facebookpagina. Ook het dagcentrum Het Kasteel en

het lokaal dienstencentrum De Vriendschap hebben een

eigen facebookpagina! Onze leuke filmpjes vind je op TIKTOK

@wzcdewinde
Ook op onze website kan je de belangrijkste nieuwsberichten

lezen.

www.dewinde.be
https://www.facebook.com/WZC-De-Winde-102076774497744
https://www.facebook.com/Dagverzorgingscentrum-Het-Kasteel-1415781165414189
https://www.facebook.com/Lokaal-dienstencentrum-De-Vriendschap-107896371816237

Liken en delen maar!
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Nieuws

Mmmm.... heerlijke koffie

Wisten jullie al dat er een heus koffie-test-team

werd samengesteld in De Winde?! Dit team van

bewoners, vrijwilligers en medewerkers test

zorgvuldig verschillende soorten nieuwe koffie.

Zowel op de afdelingen, in de cafetaria als de

vergaderruimtes zal een nieuw koffiesysteem

worden ingevoerd. Binnenkort kan iedereen

genieten van een overheerlijk tasje koffie.
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Nieuws

Tevredenheidsmeting

In november hebben we een grote tevredenheidsmeting bij bewoners en

familieleden van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en de

assistentiewoningen gehouden.

De bevraging van de bewoners werd door onafhankelijke interviewers

gedaan op maandag, 8 november. Aan de hand van een vragenlijst,

opgesteld door BING research werden bewoners bevraagd naar hun

tevredenheid over hun verblijf in De Winde.

De onafhankelijke interviewer heeft de bewoner geholpen bij het invullen

van de vragenlijst. Zij hadden de nodige opleiding gekregen om dit op een

objectieve manier te kunnen doen.

Ook aan familieleden van de bewoners werd gevraagd of er interesse was

om een vragenlijst in te vullen. Jullie hebben met velen hierop gereageerd.

Hierbij geven we een terugkoppeling van deze resultaten zowel voor het

woonzorgcentrum (WZC), de assistentiewoningen (GAW) als het dagcentrum

(CDV).

Wij willen jullie bij voorbaat heel erg bedanken voor de medewerking.

Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met Paula Torfs op het

nummer 014/84.92.07 of via mail : Paula.Torfs@dewinde.be .
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Nieuws

Sponsorwandeling

Deze toppers gingen de uitdaging aan om te voet naar

Scherpenheuvel te wandelen en zo centjes te verzamelen die

gebruikt zullen worden voor de aankoop van een rolstoelfiets.

Onderweg werden ze ten gepaste tijde van drank, hapjes en

aanmoedigende woorden voorzien!

Bedankt aan alle sponsors! zo komen

we weer een stapje dichter bij een

rolstoelfiets voor onze bewoners!

Proficiat!!!!
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Nieuws

Winnaars zonnebloemenrace!

Afdeling Heggerank
1. Bertha Goos & Charel Gilis

2. Din Waelburghs

3. Yvonne Toetenel

Afdeling Bosrank
1. Denise Crets

2. Julia Schroven

3. Hugo Vanderlinden

Afdeling Wijnrank
1. Germaine Vanderlinden

2. Jef Valckx

3. Yvonne Rutten

Vrijwilligers
1. Erik Derbaix

Personeel
1. Nathalie Vandepaer

2. Catharina De Beer

3. Annick Van Hirtum
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Nieuws

Gezien de stijgende bouwkost (energie, schaarste bouwmaterialen,

lonen bouwvakkers, …) wordt er met de architecten opnieuw

samengezeten om te bekijken of er goedkoper kan gebouwd

worden zonder aan kwaliteit in te boeten. Bijkomend wordt

bekeken of de mogelijkheid bestaat om de bouw over minder fases

te spreiden.

De oorspronkelijke planning ging ervan uit om dit najaar te starten.

Deze datum werd alvast verschoven naar begin 2023.

Ondertussen wordt er niet stilgezeten en de voorbereidingen

worden verder uitgewerkt. Er zal ook geïnvesteerd worden in

groene energie. We willen volledig fossielvrij (zonder gas of mazout)

bouwen via o.a. gebruik van de aardwarmte, warmtepompen en

zonnepanelen.

wordt vervolgd ...
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Loslaten en hopen

Ervaringsgerichte toolbox dementie

De Hogeschool PXL ontwikkelde in samenwerking met

Familiehulp Limburg de ‘ervaringsgerichte toolbox

dementie’ om zorgprofessionals en mantelzorgers de

nodige kennis en inzichten te geven over het

functioneren van een persoon met dementie in het

dagelijkse leven. In juni konden de medewerkers van

afdeling ‘De Bosrank’ en de leden van de werkgroep

dementie deze box uitproberen.

De toolbox werkt ervaringsgericht. Dit wil zeggen dat de

beleving en de ervaring van deelnemers tijdens het leren

centraal staat. Met inlevingsoefeningen (en een

nabespreking) leren de deelnemers zich inleven in de

belevingswereld van personen met dementie. Door om

te gaan met specifieke situaties en hierop te reageren,

wordt een beroep gedaan op kennis en inzichten,

vaardigheden en het omgaan met emoties en

achterliggende opvattingen. De toolbox dementie draagt

bij tot een betere levenskwaliteit van de bewoner en

zorgt er bovendien voor dat zorg op maat mogelijk is.

Dementie
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Nog meer betrouwbare informatie over dementie en de verschillende vormen

vind je hier:

• www.alzheimerliga.be

• www.dementie.be

• www.omgaanmetdementie.be

• www.stopalzheimer.be

• www.alzheimer-nederland.nl

Dementie

Heb je vragen over dementie?! Dan kan je steeds terecht bij één van de leden van de werkgroep:
Tina, Evelien, Evi, Wendy, Carmen, Marika, Marissa of Dominique.
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Fotopagina

Onze bewoners genoten mee van de eerste lentedagen tijdens onze

lentewandeling. Zalig genieten van het zonnetje!

Lentewandeling
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Fotopagina

De bewoners zorgden voor originele zelfgemaakte insectenhotels,

die werden opgehangen in de binnentuin!

Insectenhotels
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Fotopagina

Eind maart werden er traditiegetrouw op elke afdeling zonnebloemen

gezaaid. Ook benieuwd wie dit jaar de grootste zonnebloem had?

Kijk dan in dit Druifje op pagina !

Zonnebloemen zaaien
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Fotopagina

De bewoners van alle afdelingen werden dit jaar één voor één verwend met

een heerlijk Paasontbijt. Pistolets en sandwiches konden zeker niet

ontbreken naast de lekkere eitjes en spek die er werden gebakken!

Paasontbijten!
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Fotopagina

Met Pasen kregen alle bewoners van ons woonzorgcentrum en de

assistentiewoningen lekkere chocolade paaseieren om van te smullen!

Pasen!
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Fotopagina

Tijdens de week van de Valpreventie konden onze bewoners alweer

deelnemen aan een reeks leuke bewegingsactiviteiten!

"Eén tegen allen, allen tegen vallen!"

Valpreventie
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Fotopagina

Ook dit jaar knutselden de bewoners weer heel wat bloemen om

ervoor te zorgen dat de Mariakapel mooi versierd kon worden tegen

het begin van de Meimaand!

Meimaand = Mariamaand!
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Fotopagina

Alle vrouwelijke bewoners van ons woonzorgcentrum werden op zondag 8

mei in de bloemetjes gezet! Onze moedertjes waren allemaal super blij!

Moederdag!
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Fotopagina

De bewoners hielpen bij het planten van alle nieuwe bloemetjes

voor onze binnentuintjes! Ook de kruidenrekken werden opnieuw

aangevuld. Laat het zonnetje nu maar schijnen!

Bloemetjes binnentuinen!
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Fotopagina

Op woensdag 18 mei werd er een fotozoektocht georganiseerd voor onze

bewoners. Samen met onze vrijwilligers en een aantal familieleden gingen

ze op zoektocht door Veerle!

Fotozoektocht!
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Fotopagina

In juni was het opnieuw tijd voor onze jaarlijkse BBQ's. Onze bewoners

genoten er ten volle van om samen met hun familie te smullen van deze

lekkere maaltijd!

Jaarlijkse BBQ!
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Nieuws uit het dagcentrum

Lente en zomer crea

Zoals elk jaar kriebelt het bij de eerste zonnestralen om mooie

dingen te knutselen en ons Dagverzorgingscentrum te

decoreren. We maakten bloesems van kaarsvet, gekleurde

vaasjes, vogelhuisjes en een terracotta mannetje van

bloempotjes,… Maar zelfs nog veel meer dan dat!
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Nieuws uit het dagcentrum

BBQ in het DVC

We vierden eindelijk nog eens de

BBQ samen met de familie. Alles

wat goed voorzien om er een

gezellig en vooral lekkere middag

van te maken. We zijn gestart met

een lekkere frisse sangria en

daarna heeft iedereen zijn buikje

goed vol gegeten.

Weg met de mondmaskers

In mei was het eindelijk zo ver. De mondmaskers mochten thuisblijven en

de gebruikers mochten weer gezellig bij elkaar gaan zitten. Wat hebben we

het toch gemist! Maar ze waren het zeker niet verleerd! Voor sommige

nieuwe gebruikers was het schrikken om onze teamleden voor de 1e keer

zonder een mondmasker te zien. We hoorden toch regelmatig de zin “ik

had u toch anders ingebeeld…” Wij gaan er alvast van uit dat het enkel

maar in de positieve zin kan zijn.
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Nieuws uit het dagcentrum

Ook interesse voor dagopvang???
Wil jij ook graag eens komen kijken? Of ken je iemand die nood heeft aan

dagopvang? Zoek je naar sociale contacten, een dagbesteding of wil je graag

als mantelzorger wat ontlast worden? Aarzel dan niet om ons te contacteren

via dagverzorgingscentrum@dewinde.be of via 014/849212
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Nieuws uit het LDC

Kaarten
Sinds enkele weken is de kaartgroep opgestart en komen ze elke

Woensdag samen. Heeft u ook interesse om mee te kaarten? U kan

aansluiten vanaf 13.30u op Woensdag.

Workshops in het LDC

We hebben afgelopen tijd heel wat toffe workshops laten doorgaan in het

LDC. Zo kwam er al bloemschikken, bakken, encaustic, olieverven, … aan bod.

Maar we hebben nog véél meer op onze planning staan. Heeft u interesse

om met iets mee te doen? Contacteer ons om zeker te zijn dat er nog ruimte

is om deel te nemen. U kan ons bellen op het nummer 014/849220 en dan

vragen naar het Lokaal dienstencentrum.
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Nieuws uit het LDC



30

Nieuws uit het LDC

Menu juli

Menu augustus

Eet jij ook graag mee?
Dit is onze zomer menu. Inschrijven is nodig. U kan tot 2 dagen voordien

inschrijven via 014849220.
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

17/07 Frans Belmans 87 jaar

Bosrank

02/07 Maria Schellens 93 jaar

DVC

01/07 Julia Stalmans 88 jaar

Heggerank

06/07 Rik Schenck 84 jaar

26/07 Cecile Huybrechts 85 jaar

Wijnrank

02/07 André Taels 95 jaar

J
U

L
I
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Jarigen

Gelukkige verjaardag!

Assistentiewoningen

01/08 Jos Moonen 86 jaar

03/08 Maria Verreckt 88 jaar

10/08 Jef Oeyen 92 jaar

10/08 Lisa Oeyen 85 jaar

Bosrank

20/08 Julia Schroven 89 jaar

21/08 Karel Bries 86 jaar

Heggerank

05/08 Mon Vanreusel 89 jaar

31/08 Yvonne Toetenel 96 jaar

Wijnrank

06/08 Maurice Heeren 85 jaar

Centrum voor dagverzorging

19/08 Julia Uten 89 jaar

A
U

G
U

S
T

U
S
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Jarigen
Gelukkige verjaardag!

Bosrank

05/09 Liliane Sterckx 77 jaar

13/09 Paula Stuyck 86 jaar

Heggerank

2/09 Lisette Plu 84 jaar

10/09 Rosa Falot 82 jaar

13/09 Jos Coolkens 91 jaar

13/09 Din Waelburgs 90 jaar

14/09 Jos Nuyts 73 jaar

19/09 Maria Laeveren 92 jaar

24/09 Jos Engelen 85 jaar

30/09 Rosa Bergen 92 jaar

Wijnrank

25/09 Yvonne Rutten 96 jaar

S
E

P
T

E
M

B
E

R
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Woordje van de pastor
God , Vader,
Laat ons hart in deze zomertijd openkomen voor alle mooie dingen die groeien in
warmte.
Overal waar mensen elkaar met hartelijkheid omringen, bent u dichtbij.
Geef ons de gulheid van hart om af te stappen van het eigen gelijk en oog te hebben
voor wat ons allen samen beweegt: vrede en liefde tussen alle mensen.

Blijf bij ons als we vakantie nemen, thuis of elders.
Breng rust in onze jachtige harten en maak onze geesten open voor verrijkende
ontmoetingen.
Help ons om zuurstof op te doen voor het komende werkjaar en laat ons dieper bij de
kern van het leven komen, zodat onze ziel evenwicht vindt.
Laat de ervaringen die we opdoen vrucht dragen voor onze inzet overal.

Wij bidden u voor alle mensen die het moeilijk hebben met de vrolijkheid en de
uitbundigheid van deze zomertijd, omdat ze een verlies of een verdriet met zich
meedragen dat schrijnend afsteekt tegen de algemene vakantiestemming.
Leg uw hand op hun hart en laat hen bij u thuiskomen, zodat er mildheid in hen mag
groeien en geen verbittering.
Omring hen met mensen die oog hebben voor wat er in hen omgaat.
Maak van ons vrije mensen, die niet bang zijn voor wat het leven hen brengt.

Geef ons het geloof dat onze haren geteld zijn en dat we kostbaar zijn in uw ogen,
zoals we zijn, ook al hebben we soms lelijke en irritante trekjes.
Help ons om vanuit dat vertrouwen steeds opnieuw beeld van u te willen zijn voor de
mensen om ons heen.
Bidden we voor iedereen die reikhalzend uitkijkt naar vakantie.
Geef dat een periode van ontspanning mag zorgen voor een terugkeer naar de kern
van ons wezen, naar rust en stilte, naar aandacht voor het wezenlijke, naar de warme
weldaad van oude en nieuwe ontmoetingen.

U bent voor ons als een Vader.
Laat in ons het besef groeien dat alle mensen
– dichtbij en ver weg –
onze broers en zussen zijn.

Help ons om elke dag opnieuw te groeien als broer of zus van de mensen die op ons
pad komen en met hen solidair te zijn, hen te troosten en te helpen.
Er zijn zo veel mensen op de wereld, met zo veel noden.
Laat ons naar het voorbeeld van Jezus openstaan voor ontmoeting in de overtuiging
dat betrokkenheid tussen mensen alles mogelijk maakt.
De mooiste dingen in het leven zijn gratis.
Wij hebben veel gekregen:
van u, van onze ouders, van alle mensen die ons maakten tot wie we zijn geworden.
Laat ons hart overstromen van dankbaarheid en help ons om op onze beurt veel te
kunnen geven aan wie we ontmoeten.

Kolet Janssen
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Overleden bewoners

Lisa Roden: 02/01/1941 – 22/02/2022

Stine Loedts: 02/06/1928 – 25/02/2022

Dinneke Hens: 09/11/1935 – 18/03/2022

Louis Nuyts: 28/03/1948 – 19/03/2022

Stephanie Geens: 20/03/1939 – 06/04/2022

Leon Gielis: 29/01/1953 – 09/04/2022

Charel Verboven: 22/01/1934 – 10/04/2022

Mia Huybrechts: 13/12/1937 - 14/04/2022

Hilda Nuyts: 09/03/1933 – 12/05/2022

Gusta Vanuytsel: 30/03/1929 - 26/05/2022

Jos Beysen: 15/04/1932 – 31/05/2022

Yvonne Rutten: 25/09/1926 - 08/06/2022

Rene De Backer: 26/07/1930 - 09/06/2022

Jose Belmans: 06/10/1935 - 11/06/2022
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Liliane Sterckx

Nieuwe bewoners

Jos Peeters

Rosa Falot

Jos was woonachtig in Geel voor hij naar De Winde

verhuisde. Momenteel verblijft hij samen met zijn

vrouw, Liliane, op afdeling Bosrank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Rosa woonde al in Laakdal voor zij naar De Winde

kwam. Nu kan je haar vinden op afdeling Heggerank,

waar ze samen met haar man verblijft.

Jos Engelen

Jos woonde al in Laakdal voor hij naar ons

woonzorgcentrum verhuisde.

Hij verblijft sinds kort op afdeling Heggerank, samen

met zijn vrouw, Rosa.

Liliane verblijft sinds kort samen met haar man, Jos,

op afdeling Bosrank.

Josee Verheyen

Josee woonde in Diest voor ze naar De Winde kwam.

Nu verblijft ze sinds kort op afdeling Bosrank.
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Annie Kerckhoffs

Nieuwe bewoners

Frans Ruelens

Karel Schonk

Frans woonde reeds in Veerle voor hij naar De Winde

kwam. Momenteel verblijft hij op afdeling Heggerank.

We heten onze nieuwe

bewoners van harte welkom!

Karel woonde al in de assistentiewoningen voor hij

naar ons woonzorgcentrum kwam. Momenteel

verblijft hij op afdeling Heggerank. Ook zijn vrouw,

Julia, verblijft in ons woonzorgcentrum.

Matilda Cuyvers

Matilda was reeds woonachtig in Laakdal voor ze

naar ons woonzorgcentrum verhuisde.

Ze verblijft sinds kort op afdeling Bosrank.

Annie is afkomstig van Tessenderlo. Ze verhuisde

onlangs naar ons woonzorgcentrum.

Zij verblijft op afdeling Bosrank.
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Ilvie Wilms

Nieuwe personeelsleden

Willem Craenen

sociale dienst

in dienst sinds 01/05/2022

poetsvrouw (afdeling Bosrank)

in dienst sinds 19/04/2022

We heten onze nieuwe
personeelsleden van harte welkom!
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Activiteitenkalender

14u30 Olé olé Sangria a volonté

JULI

Maandag
04/07

16u Croques op de afdelingen

13u30 Spaanse muzieknamiddag (cafetaria)

We vertrekken onze wandeling elke woensdag
om 14u en verzamelen om 13u45 aan het
onthaal.
We zijn steeds opzoek naar vrijwilligers om deze
wandeling mee te begeleiden!
Er zijn enkele speciale wandelingen
georganiseerd. Deze vertrekken om 13u.
We hopen op een zonnige zomer vol wandel
plezier!

Dinsdag
05/07

VM: Europese dessertjes maken
NM: Europees desserten buffet

Donderdag
07/07

Donderdag
07/07

07/07:
Spaanse
menu
Paella!!

JuJuli= lli= landanden in den in de kijke kijker!er!
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Activiteitenkalender

12/07: Spaghetti
14/07: Ravioli
16/07: Lasagne

Maandag
11/07 14u Ijskar op bezoek

JULI

Italiaans op
de menu:

13u30 Pizza pronto (bij goed weer:
binnentuin)

Donderdag
14/07

14u Kienen a la Italia (cafetaria)

Dinsdag
12/07

We passen
onze
wekelijkse
activiteiten
deze maand
aan, aan het
themaland!

Puzzelgroep:Dinsdag: Wijnrank

Woensdag: Bosrank en Heggerank

Beweging:

Maandag: Bosrank

Dinsdag: Heggerank

Woensdag: Wijnrank
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Activiteitenkalender

19/07: Schnitzel
23/07: Knackworst met zuurkool

Menu
Frankrijk 28/07: Quiche

JULI

13u Grote wandeling VVV-toren

Menu:
Oostenrijk

14u Kienen (Cafetaria)

In de zomermaanden is er terug een
fotozoektocht vrij te krijgen.
Hou zeker ons animatiebord in het oog
voor meer informatie.

Dinsdag
26/07

14u Gebruikersraad WZC (Cafetaria)

Maandag
25/07

Woensdag
27/07

FOTO
ZOEKTOCHT
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Activiteitenkalender

14u Oekraine in beeld

Donderdag
04/08

10u Zitdansen (cafetaria)
14u Gebruikersraad GAW (cafetaria)
16u30 Croque avond (WZC)

AUGUSTUS

Elke 2de zondag van de maand: DJ Albert
(cafetaria)

Maandag
02/08

14u Kienen (cafetaria)

UITSTAP Scherpenheuvel ovb.

Donderdag
11/08

14u Muzieknamiddag met Johnny en Paul
(cafetaria)

Maandag
08/08

Donderdag
18/08

Zondag
14/08

Maandag
22/08

14u Kienen (Cafetaria)
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Activiteitenkalender

14u Cocktailnamiddag (Cafetaria)

13u Grote wandeling Averbode

AUGUSTUS

Dinsdag
23/08

Woensdag
24/08

Hou zeker ons activiteitenbord in het oog
voor de laatste nieuwtjes!!
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Activiteitenkalender

10u Zitdansen (cafetaria)

Maandag
05/09 14u Kienen (Cafetaria)

SEPTEMBER

Donderdag
01/09

13u Grote wandeling 't Buurthuis

11u Frituur bezoek HR

Maandag
12/09

11u Frituur uitstap WR

Woensdag
07/09

Vrijdag 16/
09

Donderdag
15/09

10u Zitdansen (Cafetaria)
11u Frituur bezoek BR
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Activiteitenkalender

14u Kienen (Cafetaria)

Maandag
26/09

14u Ziekenzalving (Cafetaria)

SEPTEMBER

Maandag
19/09

10u Zitdansen (Cafetaria)

Donderdag
22/09

14u Muzieknamiddag met Paul & Johnny
(Cafetaria)

Donderdag
29/09

Wereld Alzheimer Dag

Hou ons activiteitenbord in de gaten, want dit

thema zetten we graag in de kijker!

woensdag
21/09
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Medewerker in de kijker

Hallo, mijn naam is Willem Craenen. Ik ben 24

jaar en woon in Lommel, samen met mijn

ouders en zus. Ik werk sinds anderhalve

maand in De Winde en ben mee

verantwoordelijk voor de facturatie, het

onthaal en de sociale dienst. Jullie kunnen mij

dan ook vanaf 8 uur terugvinden bij een van

deze diensten.

Ik ben twee jaar geleden afgestudeerd als sociaal werker, een

opleiding die ik met veel plezier en overtuiging doorlopen heb. De

reden waarom ik in die studies gestapt ben is er een die ik met veel

collega’s deel: om een verschil te maken in het leven van anderen

en voor de voldoening die daarmee gepaard gaat.

Tijdens en na de opleiding heb ik in verschillende sectoren gewerkt:

de psychiatrie, het onderwijs, een ziekenhuis en in verschillende

woonzorgcentra. Zo ben ik tot de conclusie dat die voldoening waar

ik naar op zoek was nergens zo sterk was als in een

woonzorgcentrum. Ik werk hier dan ook met veel plezier.
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Nieuwe opgave!

Puzzels
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Puzzels

HORIZONTAAL

1 logement 6 halsbont 8 godin v.d. dageraad 9 vogeleigenschap 11 politieke

partij 12 vreemde munt 13 Noorse godheid 14 voedingsstof 16 één en ander

(afk.) 18 meterton 19 soort 20 nummer 21 domoor 23 te zijner tijd 24 klungel

25 warboel 26 houten paaltje 29 graanproduct 32 wandversiering 33 voordat

34 en andere 35 trillen 37 vogel 38 bladgroente 40 deel v.e. woning 41

werkplaats (afk.) 42 Ierse verzetsgroep 43 hoofddeksel 44 godin v.d. aarde 45

gebouw in Amsterdam 47 ontkenning 48 onhandig.

VERTICAAL

1 bezit 2 zangnoot 3 voorzetsel 4 boom 5 dunne weefselplek 7 taaloefening 10

item 13 toestand van razernij 14 lied 15 handigheid 17 dokter 22 knorrig 23

verbod 26 uiteinde v.e. spier 27 Europees land 28 gang 29 grafisch product 30

tsarenbesluit 31 bezinksel 36 leenman 39 rijstdrank 41 vis 45 rijksuniversiteit 46

ter plaatse.
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Kleurplaat



50

Kleurplaat
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Kleurplaat
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Kleurplaat
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Zoek de 10 verschillen
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Puzzels

Oplossing vorige opgave!

Puzzels
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad WZC
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Centrale gebruikersraad GAW
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Klachtenformulier


