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Afscheid Tuinzaal 

 
Op verzoek van meerdere bewoners 

hebben we op woensdagavond 22 maart 

mogen genieten van een gezellige 

Gourmet-avond. 

In het verleden was er geen sprake van 

dat dit zou kunnen in De Tuinzaal. We 

liepen te veel risico op het afgaan van 

het brandalarm en de “lucht” blijft soms 

wel dagen hangen. 

Omdat De Tuinzaal gaat sluiten hebben 

we van dat moment geprofiteerd. Pitricia 

plakte alle rookmelders af, Gerry testte 

of de stoppenkasten de apparaten aan 

zouden kunnen en bewoners namen hun 

gourmetstellen of bakplaten mee. 

Aan een gezellig gedekte tafel hebben 

we genoten van het vlees van Keurslager 

Jongmans uit Klundert en een lekker 

zelfgemaakt toetje van Gerry. Er waren 

overheerlijke salades en sauzen, Voor 

elk wat wils. 

De avond verliep zonder aangebrande 

partijen, zonder gesprongen stoppen en 

zonder de brandweer voor de deur. Het 

was wederom een gemoedelijk en vrolijk 

samenzijn wat zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

 

Want hoezeer men nu de Tuinzaal al 

mist, de nieuwe zal er zeker veel mooier 

en moderner uit gaan zien. 
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De Westhoek Bibliotheek 

  

Na alle gesloop en verhuizingen heeft ook de bibliotheek weer 

een eigen plekje gekregen. De kasten met boeken staan nu in 

het “winkeltje”. Kort geleden zijn er weer nieuwe boeken van 

de bibliotheek uit Roosendaal gekomen. Er is dus weer volop 

keus voor de lezers. Er zijn boeken met diverse titels zowel 

humoristische als familieromans, trillers enz. 

Iedere dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur zijn de dames 

aanwezig om u bij het uitzoeken te helpen. Is het voor u 

moeilijk om zelf te komen dan kunnen de boeken ook op uw 

kamer gebracht worden. 

Het zou fijn zijn als u eens komt kijken, het is er altijd heel 

gezellig en ook is er de mogelijkheid om gelijk een kopje 

koffie te drinken. Wij wensen u veel leesgenot. 

 

       
 

 De Westhoek bij avond 
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Vrijwilligers overleg 
Op 24 maart 2017 is er een Vrijwilligersoverleg geweest onder leiding van Pitricia en met 

medewerking van Albert Verschuren. 

Kort samengevat heeft Albert veel vragen beantwoord over, prijs van de koffie (€ 1,25), 

de maaltijden in het restaurant en die bezorgd gaan worden, die allemaal ambachtelijk 

bereid en vers zullen zijn.  

De Hoofdmaaltijd, die € 6,50 gaat kosten en waarbij je zelf kan bepalen of je nog een 

voorgerecht of een toetje neemt, of allebei.  

De instuif, waarbij een drankje ook meer zal kosten dan nu het geval is.  

De maaltijdservice van Surplus, zoals ie nu bestaat zal blijven bestaan.  

Er nog niet bekend is of de maaltijden ’s middags of ’s avonds geserveerd zullen gaan 

worden.  

Voor de vrijwilligers het opdienen veranderd, omdat er echt opgeschept zal gaan worden. 

En de tijdelijke plek anders zal zijn voor wat betreft het werken.  

De openingstijden van het restaurant van 11.30 uur tot 13.00 uur zullen zijn.  

Er wordt alleen afgerekend als je komt eten, nu wordt het van je budget afgehouden, 

ook als je niet komt. 

Er zal voor gebruikersgemak een “strippenkaart” worden ingesteld, waarop 10 maaltijden 

of een koffiekaart. Er wordt geen korting gegeven. 

Het winkeltje, waarvan de openingstijden gelijk blijven en waar dagverse artikelen en 

langer houdbaar zal worden verkocht en de tijdelijke ruimte niet ideaal zal zijn.  

Er betaald kan worden dmv een pinautomaat, die geen geldautomaat is, dus om geld op 

te nemen moet men nog steeds naar de bank.  

De bakker blijft gewoon hetzelfde  

Er moet over een hoop zaken nog nagedacht worden, maar dat is logisch. 

 

Pitricia sluit de vergadering en geeft aan dat het best nuttig is geweest en dat er op 12 

mei een gezellige middag wordt georganiseerd voor de vrijwilligers. 

 

Het komplete verslag is of zal nog worden rondgestuurd. 
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De kosten van 

deelname aan het 
Ziekentriduum zijn 

€ 25,00. U kunt zich 
bij Pitricia opgeven, 

maar doe dit wel voor 

18 mei 2017. 
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Gedicht 
Door Mevrouw Leijten – de Geus 

 

Oma is geen opoe meer, 

Met Opoe zijn verdwenen 

De warme stoof en krullenmuts 

De rokken tot de tenen. 

Oma rookt een sigaret, maar Opoe bakt de brokken. 

Oma maakt haar lippen rood, Opoe stopt sokken. 

Uit Opoe’s diepe regenput, kwam koel helder water. 

Van haar moet je heel vroeg naar bed, bij Oma wordt het later. 

Opoe was altijd thuis, Oma gaat auto rijden. 

Maar op Opoe’s stramme knie mocht je paardje rijden. 

Oma kan nog heel sportief in de vierdaagse lopen. 

Opoe was rimpelig en oud, maar haar deur stond altijd open. 

Oma heeft een goed figuur, koopt met smaak haar kleren. 

Opoe maakte zelf haar schort, verstelde het vele keren. 

Opoe’s tijd is voorbij, alleen de herinneringen. 

Daarmee maakt men de jeugd weer blij, het zijn mooie dingen. 

 

Eenvoudig recept van Lam Geleijns 

Kerriekip met bloemkool. 

Ingrediënten voor 4 personen: 

400 gr. kipfilet /  1 ui of enkele sjalotten / 600 gr Bloemkoolroosjes / 520 gr. kerriesaus  

( pot Indiase kerrie ) / 300 gr. witte rijst. 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. 

 

Snijd de kipfilet in kleine stukjes en de ui in ringen. Doe de kip, ui en de bloemkool in 

een ovenschaal.  Verdeel de kerriesaus erover en dek af met aluminiumfolie. Bak in 

ongeveer 40 minuten gaar in de oven. 

Kook intussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Serveer met de rijst. Eet smakelijk.   
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VASTE ACTIVITEITEN 
   VASTE ACTIVITEITEN 

 

Iedere maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur Handwerken in het restaurant 

Iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur Bibliotheek in de winkel 

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur Spelletjes in het restaurant 

Iedere dinsdagavond vanaf 18.30 uur Instuif in het restaurant 

Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur sjoelen in de ruimte 

dagverzorging in de Clauszaal  

Iedere donderdagmorgen vanaf 10.30 uur Darten in het restaurant 

Iedere vrijdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur Geheugentraining in het 

restaurant 

Iedere zondagmorgen Kerkdienst om 10.00 uur in de Stilteruimte 

Iedere morgen om 10.00 uur koffiedrinken in de winkel  

Iedere dag om 12.00 uur gezamenlijk gebruik warme maaltijd in het restaurant 

(strippenkaarten kunt u in de winkel kopen) 

Maandag t/m zaterdag winkel open van 9.15 tot 11.15 uur 

 

2 mei ( 1e dinsdagmiddag van de maand) 14.00 uur bewoners- en vrijwilligersoverleg 

Activiteiten. In het restaurant  

 

9 mei ( 2e dinsdagmiddag van de maand) 14.00 uur bewonersoverleg Huren en Wonen. 

In het restaurant 

 

11 mei donderdagmorgen, gespreksgroep met Pauline Kranendonk, 10.30 uur  

 

12 mei vrijdagmiddag om 15.00 uur, Weeksluiting in de Stilte Ruimte. Voorganger Ds. 

Buijs 

 

19 mei vrijdagmiddag om 15.00 uur, Weeksluiting in de Stilte Ruimte. Voorganger 

P.Kranendonk 

 

Woensdag 31 mei  BINGO, om 14.00 uur in het restaurant 
 
 

Wist je dat:  
 Je het Westhoekje Digitaal kan ontvangen als je je email-adres doorgeeft aan 

aabax@hotmail.nl. Vermeld in het onderwerp even: Westhoekje en Vrijwilliger of 

bewoner. Je kunt het bestand op je ipad of tablet opslaan bij je boeken en dan 

kan je het lezen als een boekje.  

We drukken het voorlopig ook nog af hoor, dus je krijgt het ook op papier. 

Tevens kunnen we sneller en gemakkelijker mededelingen en aankondigingen aan 

u versturen. Heeft u (nog) geen computer, geen probleem, voorlopig bezorgen we 

deze briefjes nog steeds op papier. 

  

mailto:aabax@hotmail.nl
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