Maart 2021

Lentepuzzel: Streep de woorden verticaal, horizontaal, en diagonaal weg.
Met de letters die overblijven, kan je een zin vormen.
April
Groeien
Jongen
Krokussen
Mei
Nestjes
Tulpen
Vruchtbaar
Zonnig

Bloeien
Hyacinth
Kalfjes
Lammetjes
Narcissen
Seizoen
Vogels
Warmerweer

Bloesem
Jaargetijde
Knoppen
Lentebloem
Natuur
Trekvogels
Voorjaar
Zaaien

Bezorg uw antwoordformulier vóór 15/04
aan uw bedeler, veel succes!
Naam: ___________________________________

Adres: ___________________________________

Feestweek van de Zorg: 15-21 maart
Met dit jaarlijks initiatief wil Dag van de Zorg iedereen een unieke blik bieden
achter de schermen van de zorg- en welzijnssector. Een dag waarop tal van
ziekenhuizen, woonzorgcentra,
kinderdagverblijven,
dienstencentra,
thuiszorgwinkels … hun deuren openen en u met open armen verwelkomen.
Helaas strooide de corona pandemie vorig jaar al roet in eten en ook dit jaar
geen opendeurdag maar wel een feestdag voor de mensen van de zorg. Met de
campagne “Ik hou van u” brengen ze ode aan iedereen die zorgt. Zowel de
professionele zorgverlener als de vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen alle
aandacht die ze verdienen. Zo zullen verschillende muzikanten coronaproof
op bezoek gaan bij zorg organisaties met hun cover van “ik hou van u” en de
plaatselijke jeugdbewegingen gaan zondagnamiddag op zangtoer. Misschien
komen ze ook wel bij u langs !
Het afgelopen jaar was voor de Zorg een jaar op het scherp van de snee. Met veel vertwijfeling , angst en verdriet
maar ook passie, verbondenheid en verantwoordelijkheid.
Via deze weg aan alle Veresto-medewerkers, een welgemeende merci !!!

Maart, en de natuur krijgt een nieuw jasje!
Het is lente, de natuur vernieuwt zich en alles wat in de winter verborgen was, komt weer tot leven. Of zoals zo mooi
beschreven in het vrolijke lentelied van Jan De Wilde, “de blaadjes krijgen bomen”. Knoppen ontluiken, eieren barsten
open en kuikentjes zien het eerste levenslicht, de eerste bloemen, 50 tinten groen en het zingen van de merels: de lente
heeft iets magisch. Heerlijk en grappig dat deze relatief kleine dingen zoveel verschil kunnen maken. Wist u trouwens
dat het woord “lente” oorspronkelijk “ het lengen der dagen” betekent.
U heeft het misschien al gemerkt maar ook Veresto werd de
afgelopen maanden in een nieuw jasje gestoken. Na de verhuis
van Olen naar Malle was het tijd voor een restyling. Het logo
werd onder handen genomen en het wagenpark werd opgefrist.
Maar als echte kers op de taart kregen al onze werknemers,
als teken van onze dankbaarheid en waardering, een Veresto
Jacket als nieuwjaarscadeau.Trots omdat we graag uitstralen
waarvoor Veresto staat en fier omdat ze één voor één deel
uitmaken van ons team en bijdragen aan onze toekomst.
Samen streven we ernaar om de beleving voor u, onze klant,
compleet te maken.
Samen maken we het verschil.

HET GEHEIM VAN DE CHEF: Witloofsoep
Ingrediënten (4 personen)

Bereiding









1.5 kg witloof, 1 aardappel, 1 ui, 1.5
wit van prei, ½ appel
1.5 liter groentenbouillon
Zout, peper
Bieslook en room (garnituur)






Een heerlijke soep met onze Belgische trots ! 
Voor u geserveerd tijdens de feestweek van
de Zorg, op 17 maart.


Maak alle groenten schoon, snipper de ui en snij de aardappel in kleine
blokjes
Het witloof overlangs doorsnijden en het onderste dikke stuk eruit
snijden en hierna in fijne sliertjes snijden
Stoof de ui en aardappel aan in wat boter en voeg hierna het witloof toe
Snij vervolgens de appel en het wit van prei fijn en voeg toe
Het witloof niet te lang stoven om bitterheid te vermijden
Voeg de bouillon toe, bijkruiden met peper en zout en laat alles
gedurende 30 min zachtjes pruttelen zonder deksel
Mix de soep glad en voeg eventueel een beetje room toe en werk af met
wat gehakte bieslook

