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Menu week 10
7 t/m 13 maart

Woonzorgcentrum 
De Raatstede
Hugo-Waard



Graag aankruisen wat uw keuze is

Maandag
Kipgehaktbal
Vleesjus
Boterbonen
Gekookte aardappelen 
Advocaatvla

Gestoofd procureurlapje
Vleesjus
Spruitjes
Aardappelpuree
Advocaatvla

Dinsdag

Minestronesoep
Langedijker koolschotel

Minestronesoep
Gestoofde sukadelap
Jus
Schorseneren in roomsaus
Aardappelpuree 

Woensdag

Babi ketjap
Bami goreng
Gebakken uitjes
Kroepoek
Apfelstrudel met vanillesaus

Kipburger
Jus
Broccoli met 
amandelschaafsel
Gekookte aardappelen
Apfelstrudel met vanillesaus

Donderdag

Gebonden kippensoep
Rookworst 
Jus
Stamppot zuurkool

Gebonden kippensoep
Vegaburger
Vleesjus
Snijbiet
Gekookte aardappelen



Vrijdag

Lekkerbek
Remouladesaus
Worteltjes en doperwten
Aardappelpuree
Abrikozenvla

Rundergehaktbal
Jus
Andijvie à la crème
Gekookte aardappelen
Abrikozenvla

Zaterdag

Zondag

Licht gebonden tomatensoep
Gebraden kipfilet met 
rozemarijn
Champignonsaus
In rode wijn gestoofde peren
Gebakken aardappelen
Vanille-ijs met slagroom

Lichtgebonden tomatensoep
Vegaburger
Jus
Hotelspruitjes 
Gekookte aardappelen
Vanille-ijs met slagroom 

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Koninginnensoep
Fricandel speciaal
Patat
Mayonaise
Appelcompote

Koninginnensoep
Kippendij
Jus
Snijbonen
Gekookte aardappelen



www.dprs.nl

,,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. 
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.’’ 

‘Kindjes komen uit de kool’

http://www.dprs.nl/

