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Menu week 11  

WOONZORGCENTRUM
De Pieter Raat stichting

DE RAATSTEDE
Hugo Waard



Graag aankruisen wat uw keuze is

Maandag

Dinsdag

Gebonden preisoep
Chili con carne 
Aardappelpuree
Tomatensalade 

Gebonden preisoep
Gebakken cordonbleu
Vleesjus
Spitskool 
Gekookte aardappelen

Woensdag

Sukadelapje
Jus
Hutspot
Chipolata mousse 

Speltburger
Jus
Koolraap
Gekookte aardappelen
Chipolata mousse

Donderdag

Gebonden broccolisoep
Lasagne 
Gemengde sla

Gebonden broccolisoep
Rundervink
Jus
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

Kipgehaktbal
Jus
Bloemkool met roomsaus
Gekookte aardappelen
Vlaflip 

Speklapje
Wittebonen in tomatensaus
Vlaflip 



Vrijdag

Pannenkoek naturel
Pannenkoek met spek
Stroop
Poedersuiker
Abrikozenvla

Braadworst
Jus
Postelijn
Gekookte aardappelen
Abrikozenvla

Zaterdag

Gebonden pastinaaksoep
Gebraden gehaktballetjes
Saté saus
Patat 
Mayonaise
Oranje salade

Gebonden pastinaaksoep
Kip drumstick
Jus
Bietjes
Gekookte aardappelen

Zondag

Heldere kippensoep
Kiprollade
Kerriesaus
Stoofappeltjes met boerenjongens
Aardappel kroketten
Chocolade bavaroise 

Heldere kippensoep
Hamlapje
Jus
Spruitjes
Gekookte aardappelen
Chocolade bavaroise 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
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Kindjes komen uit de kool’
,,Vroeger wisten we niet beter dan dat de kindjes uit de kool kwamen. Als tienjarige heb ik flink gezocht tussen 
de witte en rode kolen van mijn vader’’, vertelt medewerker gastronomie Corrie Groot- Noordeloos lachend. 
Corrie bracht een groot deel van haar jeugd door op een boerderij aan de Middenweg.

,,Mijn vader was tuinder. We teelden onder meer witte en rode kool. Ik was de middelste van 11 kinderen: vijf 
broers en vijf zussen. De meesten van m’n zussen hadden rood haar. Ik was blond. Toen ik een jaar of tien was, ging 
ik met mijn vriendinnetje tussen de kool op zoek naar de kindjes. We hebben alleen gezocht tussen de witte kolen, 
niet tussen de rode kool. Ik wilde namelijk geen roodharige broertjes of zusjes meer. Maar hoe we ook zochten: we 
vonden natuurlijk geen baby’s.’’

Grappig zoals de tijden veranderen, meent ook Corrie, die al 20 jaar met heel veel plezier bij Pieter Raat werkt. ,,Als 
ik mijn kleinkinderen vraag waar de baby’s vandaan komen, weten ze dat echt wel. Zelfs het verhaal over de 
ooievaar geloven ze niet. Terwijl wij heilig geloofden dat de kindjes uit de kool kwamen.’’

Boerderij oefenlocatie voor de brandweer
De boerderij van haar ouders heeft lang geleden plaatsgemaakt voor een kruispunt. ,,We hebben daar gewoond tot 
ik 12 jaar was, toen zijn we verhuisd naar de eerste nieuwbouwwijk van Heerhugowaard. Vanuit het zolderraam 
van onze nieuwe woning, zag mijn moeder hoe de brandweer onze boerderij gebruikte als oefenlocatie. De 
vlammen sloegen uit het dak. Dat deed wel zeer. Kort daarna is de boerderij gesloopt en is de kruising Middenweg-
Krusemanlaan aangelegd.’’

Verhalen van vroeger
In De Raatstede ontmoet Corrie regelmatig oud-Heerhugowaarders die te gast zijn in het restaurant of wonen in De 
Raatstede. ,,Zoals mevrouw Tromp- Mooij. Als 14-jarig meisje ging ik uit school en op zaterdag bij haar helpen in de 
huishouding. Nu woont ze ook in De Raatstede. Het is leuk om de verhalen van vroeger te horen en herinneringen 
op te halen. Over oud-Heerhugowaard, ons gezin en m’n vader, die jong is overleden. Mensen moeten ook altijd 
lachen als ik vertel over mijn zoektocht naar de kindjes uit de kool…. Dat is toch heel herkenbaar.’

http://www.dprs.nl/

