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Gedicht
Sluit vriendschap met de bomen
sluit vriendschap met de wind
sluit vriendschap met de bloemen
die je op de wereld vindt
Sluit vriendschap met de wolken
sluit vriendschap met de maan
sluit vriendschap met de sterren
die aan de hemel staan
Sluit vriendschap met de golven
en de zee: met eb en vloed
maar vooral met alle mensen
die je op je weg ontmoet

‘Altijd zal ik van je houden’
Marianne Busscer en Ron Schröder
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Activiteitenkalender juli
Donderdag 1 juli 2021
Namiddag
Het ijshoorntje komt langs met een ijsje.
Vrijdag 2 juli 2021
Namiddag
Rondrit met een treintje door Tielt &
omstreken (tijdig inschrijven)
Donderdag 8 juli 2021
Voormiddag Barbecue flat – aperitief vanaf 11u.
Vrijdag 9 juli 2021
Namiddag
Kaarting en teerling in de PZ om 14u30.
Vrijdag 16 juli 2021
Namiddag Zeequiz met maatjes in de PZ vanaf 13u45.
Vrijdag 23 juli 2021
Namiddag
Swingo in de PZ om 14u30.
Vrijdag 30 juli 2021
Voormiddag We komen langs met een zomerse
mocktail.

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven
in kleine groepjes, deze worden medegedeeld via het
weekschema.
De cafetaria is terug open voor de bewoners en familie
tijdens de week en tijdens het weekend. Dagelijks
tussen 14u en 16u30 kunnen de bezoekers samen met
de bewoner iets nuttigen op het terras van de
binnentuin of binnen in de cafetaria.
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Nieuwe bewoners
Agnes Delaere
Kamer: 133

De Wilg

De Schakel 9
8750 Wingene

Weduwe van Marcel Bruneel.

Patrick Vandewatere
Kamer: 116

De Wilg
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Zulma Tuyn
Kamer: 132

De Wilg

Schependomstraat 2/16
8700 Tielt

Weduwe van Lucien Decraemer.

Palmyra Yde
Kamer 48

De Kastanje

Deken Darraslaan 19
8700 Tielt

Weduwe van Valère Vermeersch.
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Maria Theresia Seynaeve
Kamer 84

De Kastanje

Hof Te Perremans 28
8700 Tielt

Echtgenote van Roger Herreman.

Jeaninne Blancke
Kamer 153

De Linde

Kouterstraat 38
8740 Pittem

Levenspartner van Bernard Delaere.
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Maria Louis
Kamer 143

Stedemolenstraat 102
8700 Tielt

Georgette Missant
Kamer 138

Beneluxlaan 13
8700 Tielt
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We namen afscheid
René Sander
René Sander werd geboren in Tielt op
26 november 1932. Hij had één zus,
Marie-Thérèse. René trouwde met
Rita Verplaetse, en ze kregen één zoon Rudolf.
Het gezin woonde in de
Burggraaf Vande Vijverelaan. Later kregen ze
nog twee kleinkinderen Chelsey en Shauny.
René werkte vroeger in het OCMW en ook als
klusjesman in het VTI. In zijn vrije tijd ging hij
graag fietsen en keek hij veel TV.
We kenden René van in de kerk en op begrafenissen. Hij spaarde
doodsprentjes en zat altijd geduldig te wachten tot ze werden
uitgedeeld. Maar we kenden René ook in het WZC want hij kwam
regelmatig op bezoek bij zijn zus Marie-Thérèse op afdeling
‘De Beuk’.
Vorig jaar in november, kwam René zwaar ten val met zijn fiets en
liep hij een schouderluxatie op. Daarna kwam René bij ons wonen
op afdeling ‘De Bolster’.
René stierf plots op maandag 26 mei, hij was 88 jaar.
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Marcel Deruyck
“Een boom van een vent, met een
peperkoekenhart.” Zo kunnen we
Marcel omschrijven.
3 jaar geleden kwam Marcel, na een
zware revalidatie, naar het WZC wonen.
Ten gevolge van een herseninfarct
moest Marcel alles opnieuw leren, maar
zijn spraak kwam niet terug. Dit belette
hem zeker niet om te doen wat hij
graag deed.
Marcel was een zeer sociaal persoon, hij was graag onder de
mensen. Marcel was dan ook op iedere activiteit aanwezig. Iedere
namiddag ging hij eropuit. Kaarten in ’t Vijverhof, petanque
spelen in de Watewy, op uitstap met Okra of Neos. Een bezoek
aan de wekelijkse markt stond ook steevast op het programma,
met een tussenstop in “De Kiste”. Een bezoekje aan de kinderen
of kleinkinderen was voor Marcel ook heel belangrijk. Tot corona
roet in het eten bracht. Algauw werden alle vrije momenten
gevuld met kaarten binnen het WZC.
Aan Marcel kon je alles vragen. Een bewoner van en naar een
activiteit brengen, of de planten in de binnentuin water geven.
Met veel liefde zorgde Marcel ook voor de konijnen. Hij hield ze
dan ook nauwlettend in het oog.
We leerden Marcel kennen als een warm en zeer dankbaar
persoon. Hij stierf op 29 mei in het ziekenhuis. Op 10 juni zou hij
90 jaar geworden zijn.
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Agnes Debuck
Agnes De Buck is geboren te Tielt op
25 februari 1934 als oudste van
4 kinderen. Zij had nog 2 zussen en 1
broer. Zij groeide op in het ouderlijk
huis, gelegen aan de
Wingensesteenweg te Tielt, in de wijk
“de Liefde” genaamd. Haar vader
werkte als landbouwer en haar
moeder was huisvrouw.
Later verhuisden ze naar een andere
woning, eveneens gelegen aan de
Wingensesteenweg, maar iets dichter
bij het centrum van Tielt.
Agnes ging tot 18 jaar naar school in het Sint-Jozefsinstituut te
Tielt en volgde de richting snit en naad.
Daarna werkte ze een aantal jaren in een atelier te Wingene waar
herenhemden werden gemaakt, dit tot haar huwelijk met Robert
Elslander in 1958.
Het gezin werd uitgebreid met 2 dochters, Katrien in 1965 en
Dominique in 1968; ze verhuisden van de Stokerijstraat naar de
Hulststraat.
Agnes was een toegewijde huisvrouw; de zorg voor haar gezin
kwam altijd op de eerste plaats. In haar vrije tijd naaide zij kleren
voor haar dochters.
Na verloop van tijd verlieten de dochters het ouderlijke nest.
In de loop van 2011 had Agnes steeds meer problemen om zich te
herinneren hoe ze dagdagelijkse, huishoudelijke taken moest
uitvoeren. Steeds meer kennis werd uit haar geheugen gewist.
Voor Robert werd de zorg voor zijn echtgenote steeds zwaarder,
zelfs met de hulp van zijn dochters. Agnes ging tijdens de week
naar de dagopvang in huize Kenhoft tot er op 22 februari 2013
een kamer vrij was voor haar in het woonzorgcentrum Deken
Darras.
Daar is zij op 14 juni 2021 zachtjes ingeslapen.
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Gilbert Vermeersch
Gilbert Vermeersch kwam op 21
februari 2019 hier wonen. Hij woonde
in de Berkenlaan in Aarsele.
Gilbert kwam op 17 september 1934
ter wereld, als enige kind van
Césarine Arteel en Sylvère
Vermeersch. Zijn moeder baatte een
café in Roeselare uit, genaamd: “In de
wachtzaal”. Gilbert reed rond met bier
en frisdranken om aan huis te
brengen.
Césarine, de moeder van Gilbert, was hier bewoonster van 1985
tot en met 1993. Gilbert had één zoon, Jean-Claude. Na zijn job
als brouwer, is Gilbert nog vertegenwoordiger in fotomateriaal
geweest. Hij was graag bezig met fotografie. Ook is hij een fervent
postzegelverzamelaar geweest. Uiteindelijk werkte hij nog als
vertegenwoordiger in was producten.
Gilbert las graag de Humo, elke week keek hij ernaar uit om dit
weekblad te lezen.
Op 22 juni is Gilbert overleden, hij was 86 jaar.
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Jarigen in juli
Jarige bewoners in juli 2021
Afdeling De Beuk
Margarita Declercq

12 juli 1935

86 jaar

29 juli 1930
10 juli 1938
13 juli 1931

91 jaar
83 jaar
90 jaar

9 juli 1928

93 jaar

17 juli 1927
27 juli 1932
29 juli 1932

94 jaar
89 jaar
89 jaar

1 juli 1939
14 juli 1933
21 juli 1935
23 juli 1927

82 jaar
88 jaar
86 jaar
94 jaar

7 juli 1957
27 juli 1934

64 jaar
87 jaar

Afdeling De Bolster
Georgette Allaert
Frans De Soete
Roger Van De Walle
Afdeling De Kastanje
Jacqueline Vercruysse
Afdeling De Wilg
Agnes Verhulst
Maria Madelène Kesteloot
André Warnez
Afdeling De Linde
Angèle De Witte
Marie-Thérèse Verhelle (Trees)
Georgette Lannoo
Maria Claeys
Res. Ampe
Yannick Vande Woestyne
Cecile Bogaert
Jarige vrijwilligers in juli 2021
Arnold Vandermeersch
Marie-Jeanne Craeynest

15 juli 1957
20 juli 1940

64 jaar
81 jaar
13

Jarige personeelsleden in juli 2021
Chantal Lootens
Keukenmedewerker

2 juli 1971

50 jaar

Marleen Bekaert
Verpleegkundige de Linde

5 juli 1972

49 jaar

Ria De Brabandere
Keukenmedewerker

7 juli 1960

61 jaar

Laura Denolf
Verpleegkundige de Beuk

9 juli 1995

26 jaar

Tamara De Volder
Kok

10 juli 1983

38 jaar

Ellen Decaluwé
Zorgkundige de Linde

11 juli 1987

34 jaar

Ann Beel
Keukenmedewerker

11 juli 1965

56 jaar

Linda Maeyaert
Keukenmedewerker

16 juli 1963

58 jaar

Saskia Desendre
Verpleegkundige de Beuk

23 juli 1974

47 jaar

Ibe Verloove
Schoonmaakster

27 juli 1998

23 jaar

Natashinka Lanckriet
Keukenmedewerker

29 juli 1981

40 jaar
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Pensioen
Katelijne Vander Meiren
Katelijne,
na vele jaren in de textielsector
kwam je op 16 maart 2015 bij ons in
dienst als schoonmaakster in het
woonzorgcentrum.
Door je ervaring als naaister kon je
in de wasserij al vlug eens
inspringen. Je slaagde voor het
examen van “technisch beambte
schoonmaak en was”. Daarna koos je ervoor om vanaf januari
2017 permanent aan de slag te gaan in de wasserij.
We leerden je kennen als een doorzetter die met wat humor haar
mening zei. Samen met de collega’s vormde je een goed team!
Geen kledingstuk ontsnapte aan je aandacht.
Op 1 juli ga je na een loopbaan van 44 jaren welverdiend met
pensioen. Geniet dan maar van een fietstochtje, een terrasje doen,
een etentje,…

Proficiat Katelijne en bedankt voor je inzet! We gaan je
missen! Het ga je goed en… Kom gerust nog eens een goeiedag
zeggen!
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Linda Geluwie
Linda startte in 1980 bij het OCMW te Tielt.
41 jaar lang werkte ze er als poetsdame.
Een hele periode!
Ze is al jaar en dag een vaste waarde in de
thuiszorg (poetsdienst). Ze is voor haar
klanten dan ook veel meer dan enkel hun
poetsvrouw. Ze is ook hun
vertrouwenspersoon. Wanneer ze er even
niet was, werd ze dan ook heel erg gemist.
Sinds de afbouw van de poetsdienst in de
thuiszorg, kwam ze ook enkele keren per
week poetsen in het dienstencentrum.
Tijdens de coronapandemie sprong ze ook
bij waar ze kon in het woonzorgcentrum en de
assistentiewoningen. Niets was haar te veel en overal zagen ze
Linda graag komen.
Ze zal dan ook erg gemist worden, we wensen haar een
fantastisch pensioen toe, met een goeie gezondheid. Veel plezier
met je kinderen, kleinkinderen, honden, …
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Nieuwe vrijwilligers
Dag lieve bewoners van Deken Darras,
Ik ben Kelly Vandeputte, jullie nieuwe vrijwilligster!
Ik ben 29 jaar en woon in Tielt.
Vroeger heb ik reeds in een woonzorgcentrum
in Brugge gewerkt. Nu ik verhuisd ben naar
Tielt, kijk ik er enorm naar uit om bij jullie
vrijwilligerswerk te doen.
Ik omschrijf mezelf als lief, enthousiast,
sportief, een luisterend oor en iemand die
houdt van babbeltjes!
Momenteel kan je me iedere dinsdagnamiddag
vinden in de Kastanje! Twijfel zeker niet om
me iets te vragen of te vertellen. Ik kijk er heel
erg naar uit om jullie te leren kennen!
Groetjes,
Kelly
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Geboorte

3 juni ’21
Een zoontje voor de trotse ouders Chelsea Polfliet (zorgkundige
afdeling De Linde) en Francis Schelstraete.

Proficiat!
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Jobstudenten
Aan alle jobstudenten van harte welkom!

Tijdens de zomermaanden zullen er weer heel wat nieuwe
gezichten te zien zijn.
Sommigen ken je nog van voorgaande jaren, anderen zijn
hier voor het eerst.
Het is voor iedereen wat wennen. Zo kan het misschien
wat minder vlot lopen dan gewoonlijk maar een portie
begrip en een beetje geduld doen wonderen. Alvast
bedankt daarvoor.
Veel succes!

Een prettig en
deugddoend verlof
toegewenst
aan alle personeel
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De tijd van toen
met Julien
“De Vinkenier

Het materiaal.
Vooreerst had je een dubbel vangnet vandoen. Een deel van de oudere
vangers vervaardigden die zelf, een kopen was destijds te kostelijk.
Men noemde dit “breien”, netten breien. Een tijdrovende bezigheid.
Naar gelang de vogels waarop je ging vangen was de grote van de
mazen afhankelijk. Voor spreeuwen en dubbele lijsters waren de
mazen tussen 2 en 2,5 cm. De draad die daarvoor gebruikt werd was
iets speciaal, fijn doch sterk. Je kon die wel in de gewone handel
verkrijgen. Vogelnetten werden diagonaal gebreid. Om de precieze
afmeting van de mazen te bekomen gebruikte men een vierkant stokje
van de verlangde afmeting. Een normaal slagnet had een breedte van
twee en een lengte van twintig meter. Men had twee even grote netten
vandoen. Bij toegeklapte stand overlapte het ene net het andere met
zowat twintig centimeter. Toch een oppervlakte van ca 80 m² zijnde de
oppervlakte van een sociale woning. Er was wel eens schade aan de
netten opgelopen, dat diende dan in de loop van de doordeweekse
avonden hersteld.
De oppervlakte van de open netten noemde men “het plein”. Daarop
werden enkele levende exemplaren, in vakjargon een “staal” in een
aangemeten keurslijf, geplaatst. Het merendeel overwinterde een
tiental exemplaren per soort in de volière, andere gingen die een paar
weken vooraf heimelijk vangen.
Dat keurslijf dat men een “broek” heette was een nauwkeurig
knoopwerk. De vanger maakte die zelf uit fijn garen. De vogel kon er
zich nog redelijk vrij in bewegen doch
wegvliegen zat er niet meer in. Zijn vrijheid
was beperkt tot een dertig centimeter. Hij was
verbonden aan een paaltje en een lijn naar de
schuilhut. De vanger was ervan overtuigd dat
zijn “stalen” het goed in den bek moesten
hebben om bij bevel hun opdracht met
panache te vervullen. Ze kregen voldoende fris
water naast zich in doosjes van tomatenpuree
Inlandse zanglijster
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en speciale korrels naar hartenlust. Sommigen
zworen hiervoor bij merg van een stuk
opengesneden
mergkool
(opschieters
voor
konijnenvoer).

Wanneer een zwerm spreeuwen naderde trok
de vanger even aan dat touwtje zodat de
lokvogel(s) opvlogen en de aandacht van de
Het roodborstje
zwerm aantrokken. De handeling om de vogels
te laten opvliegen noemde men “pillen”. Lukte het dat de zwerm het
gezelschap van de lokvogel opzocht, trok de vanger van achter zijn
schuilhut met een stevige koord de klemmen los zodat de netten
dichtklapten een twintig centimeter elkaar overlappend. Dan was het
rennen. De gevangen vogels werden onmiddellijk ter plekke gedood. Er
bestonden daarvoor twee methoden. Meestal werd de kop tussen duim
en kneukel ingedrukt. Een ander gebruik bestond erin de kop om te
wringen. Dan werden ze in en bak, hun primitieve doodkist, geworpen
om mee te nemen.
Vogels eten bleek een delicatesse. Aan spreeuwen viel weinig te
knabbelen doch een dubbele lijster was het vierdubbele waard. Weinig
vangers aten ze zelf op. Heel wat hadden in stad een gezin waar ze er
ieder jaar een aantal mochten leveren. Een volwassen persoon at er zo
een zes à acht. Die vogels werden niet gepluimd zoals een kip maar het
vel afgestroopt zoals van een konijn. Pluimen, zou te veel tijd vergen.
Er waren ook afneempunten. Zo was er een bond van vogelvangers in
café “Den IJzer” waar je je vangst te gelde kon maken. Er spreeuw
bracht zowat 1 frank op, een dubbele lijster 2 tot 2,5 frank. Vanuit het
lokaal werden die in kistjes naar Brussel
verstuurd naar daarvoor gekende wild-winkels.
In Tielt was beenhouwer Joseph Van Parijs op
de Markt, zelf verwoed jager, gekend voor de
verkoop van wild. Steeds hingen een drietal
hanenfazanten in de etalage. In de SintJanstraat kon die die kwijt bij Bruno Lassuyt
die een groentewinkel hield en wellicht deze
vogels in zijn winkel te gelde bracht ten ware
ook hij die opstuurde naar speciaalzaken in de
Een distelvink
een of andere grootstad. Een erg lonende
liefhebberij was het zeker niet. Frans vertelde
mij dat ze hun gevangen buit zelf vilden en in Tielt en Pittem aan
verschillende vaste afnemers kwijt konden. Vader Achiel Vanluchene
en zonen vingen zelfs met twee netten. Dat villen was lonend, een
dubbele lijster kon tot 8 à 9 frank opbrengen. Wanneer ze per gewicht
werden verkocht, mocht je op 11 vogels voor 1 kilo rekenen.
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Om de netten te doen dichtklappen waren sterke trekarmen en veren
vandoen. De ene gebruikte hiervoor zware trekressorts, anderen
hielen het bij in repen gesneden binnenbanden van auto’s. De sterkte
van de trekkracht bepaalde de snelheid van het dichtklappen. Hoe
sneller hoe beter dus. Die werden vastgemaakt aan stokken die
minstens een halve meter in de grond werden geslagen. Het plein
bevond zich op een afstand van zowat 35 à 50 meter van de schuilhut.
Eens het plein klaar lag, het kon ook dat eerst sneeuw diende geruimd,
kon de vanger alleen uit de voeten. Meestal had hij gezelschap van een
vaste collega die deelde in de winst of het verlies. Trouwens in die
meestal barre weersomstandigheden was zowat10 uur eenzaamheid zo
vervelend dat je het kon missen als de pest. Ze hadden evenmin een
portatiefje naast zich zoals dat heden ten dage onontbeerlijk lijkt; er
heerste uiterste stilte bij onafscheidelijk sigarettengerook.
Er werd gewoonlijk gevangen tot rond vier uur in de namiddag. De
avond viel en de vogeltrek was dan stilgevallen. Dan diende alles
afgebroken en met de gevangen buit meegenomen. Laten liggen tot ’s
anderdaags was te aantrekkelijk voor diefstal. Alleen de stokken
waaraan netten en ressorts bevestigd waren bleven het hele seizoen
steken. De schuilhut die soms maar een stuk emballage of een
versleten deken met wat takkerij als camouflage was bleef deels staan.
De vangers waren, net als het merendeel der
bevolking van toen, godvruchtige lui.
Vooraleer hun liefhebberij te startten zouden
ze toch de mis niet overslaan. Die van
vierenhalf in de paterskerk was dan ook hun
toevlucht. Sommigen die ter plekke vingen,
gingen nadien nog eerst even naar huis om
te ontbijten, het merendeel vertrok stande
pede
naar
hun
vangplaats.
Een
geïnterviewde vanger vertelde mij dat hun
vanguitrusting 57 kilo woog. Sukkel dat
maar mee op je fiets of brommertje.

De vogel ons trouw het hele
jaar door - hier vader mus

Net zoals in veel vissersverhalen werd er onder de vogelvangers ook al
eens gestoefd over de gevangen buit, per trek, per dag of per seizoen.
Ik vernam dat een doorsnee trek een 15 à 20tal vogels opleverde.
André Vdw weet nog precies dat het in 1953 was dat hij er in een trek
162 ving. Dat is hem ook maar die ene keer gelukt.

Andere manieren van vangen.
In ons kinderjaren vingen we ook wel eens mussen met een “slagijzer
in paardenstront verdoken of een met kiekendraad bespannen raam
met een stokje eronder in de moestuin opstellen om mussen te
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verschalken doch ons geduld hield het nooit zo lang uit. Zelden lukte
het ons. Wij mochten nog kind zijn en eens katkwaad uitspoken. Dat is
voltooid verleden tijd. Buiten de jeugdbeweging spelen kinders nu
binnenhuis met een Nintendo, Playstation, Xbox of Face-Book en de
computer.
Wat we hiervoor schreven betrof massavangst. Er werd eveneens op
kleine schaal gevangen, in dit geval op kleine zangvogels als vinken,
distelvinken, trientjes ook merels en zanglijsters. Dit gebeurde veelal
met een “slagmuit”, een grotere kooi met en plat bovendeel. Hierin
stak een kantelend vak. De muit was versierd met elzenranken, iets
wat ze lusten. In de kooi verbleef een vogel van het ras dat men
beoogde doch van het andere geslacht, meestal een vrouwtje dus. Het
lokte mannen aan, hoe zijn we zelf. Wanneer een mannetje zich op het
kanteldeel riskeerde tuimelde hij in de kooi. Hij kon zijn dame
versieren doch was de vrijheid kwijt. Die manier van vangen, ook al is
het verboden, wordt nog gedaan.

Zeer kleurrijke Vlaamse
gaai.
De schrik van andere

Een totaal andere vorm van vangen betrof de
vangst van “kwakkels”. Die werden gehouden
voor hun eigenaardig geroep dat klonk als een
strikt geritmeerd “kwak,
kwak, kwak”. De
kwakkelmuit was speciaal van bouw, die had
als een soort balkon bezijden de verdieping met
bovenaan een kussentje. Want telkens de vogel
zijn hees drietrapsgeroep liet horen strekte hij
de hals uit en stootte zijn kop net niet tegen het
kussentje.

vogels. Zijn echte naam
Voor
het vangen had de vanger een “kwakkelbeen” gemaakt. Twee
“wuiten”
lapjes licht
leder de grote van een kippenei dat half bol stond door de
opvulling met paardenhaar. Daaruit stak een stokje. Als men met de
vingertoppen op dat zakje sloeg imiteerde dat de roep van een
kwakkelvrouwtje. Zo werd de kwakkelman gelokt. Meestal gebeurde
dat op een vlasschaard of nog laagstaande vruchten. Wanneer hij op
de plaats waar men hem had gelokt bevond, sleepte men met twee
man een net van wel 5 x5 boven hem en deed hem dan schrikken. Hij
vloog op en zat gestrikt in het overgespannen net. Kwakkels vangen
was wel verboden maar wat doet een Vlaming liever dan de wet aan
zijn laars lappen.

De Vinkenier
De vogelvangst en de vinkensport zijn van hetzelfde ras, ze zijn als
broer en zus. Wel is er een enorm verschil in aantal. De tweede kon
niet buiten de eerste want wanneer je over een vink wil beschikken,
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moet je er eerst ene vangen en wanneer je er ene hebt gevangen wil je
er prat opgaan over de beste schuifelaar te beschikken en dit langs een
wedstrijd te bewijzen. Zo zal het zijn ontstaan.
Bij een wedstrijd is de zang van de vink sterk gereglementeerd. Het
“suskewiet” dat ze uitbrengen moet zuiver zijn. Vooral die laatste
“wiet” blijkt de doorslag te geven. Een in de natuur gevangen vogel
schijnt die “wiet” niet machtig te zijn. Die noemt men “Walen” of
“Waals” zingen.
Je merk hieraan dat de taalstrijd geen probleem
is van halfweg de twintigste eeuw maar reeds
veel langer aan de orde.
De gevangen vink wordt haar kouterwaals
afgeleerd door ofwel een zeer goede zangvaste
leermeester naast hem te krijgen opgesteld. De techniek maakte het
mogelijk dat de vink de dag door langs een bandopnemertje het juiste
gezang werd aangeleerd.
In haast iedere gemeente is er een vinkenmaatschappij actief. In onze
deelgemeente Aarsele mogen ze er prat opgaan over de oudste
vinkenvereniging van het land te beschikken. Lid Marc Bruneel pende
de geschiedenis van zijn vereniging “Verheugd in de zang” bijeen en
kwam tot de bevinding dat men in 1888 het 50 jarig jubileum zou
hebben gevierd met nog altijd de zelfde clubnaam. (Darrasnootje nov ‘19
blz.19).
De Tieltse vinkenmaatschappijen, Tielt telde er drie, zijn allemaal van
veel jongere datum. De oudste “De Roodborsten” is gesticht in een café
naast dokter Vande Walle “De Voyageur?” en zal vermoedelijk weldra zijn
honderdste verjaardag mogen vieren. Wel zijn ze gestart als “De
Blauwbekken”. Dan zijn ze naar “Het Prinsenhof” verhuisd. Toen
Marcel De Backer in 1960 het Prinsenhof ging uitbaten speelde men in
ietwat dezelfde trant ook met de krielhaantjes, een sport die het niet
heeft volgehouden. Het stelselmatig sluiten van café’s speelt ook de
vinkeniers parten. Ze moeten regelmatig op zoek naar een nieuw
lokaal. Momenteel vinden de Roodborsten onderdak in ’t Dolfijntje.
In 1935 stichten caféhouder Achiel Maes met buur Achiel Vanluchene
in Batavia “De Snelle Schuifelaars”. Het eerste jaar al telden ze 124
leden. Verleden jaar was dat aantal tot de helft herleid en het
coronatijdperk zal er, zoals bij het merendeel der verenigingen, nog een
deel laten afhaken. Ook zij zijn hun vertrouwd lokaal kwijt en spelen
nu op Watewij.
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Mogelijks kort na de oorlog, werden in cafe ”Het Stoktkapelletje”
“De Vrije Lattezangers met Julien De Blieck als gangmaker geboren.
Met het opdoeken van het café hebben ze nog enige tijd in “Terminus”
onderdak gevonden. Lang heeft het niet meer geduurd en is de
maatschappij ontbonden. (Info José Maes en Luc Bouckaert ) Drie toch
bloeiende clubs die in vrede naast elkaar leefden. Het landelijke
Kanegem heeft “De Jonge Zangers” dat na tal van omzwermingen
wegens sluiten van lokalen momenteel in de Kalkoven zijn toevlucht
vindt. Kapelle kende in “De Pluim“ ook zijn vinkenmaatschappij maar
ook die heeft opgehouden te bestaan.
De vogel heeft evengoed een woonst vandoen. Of er vastomlijnde
afmetingen zijn voorgeschreven weet ik niet. Uiterlijk zijn ze allemaal
gelijkvormig. Drie zijden zijn volledig afgesloten. De vierde een zijkant
heeft mat glas en tralie. De vogel verblijft dus bestendig in het donker
zodat hij zich ongestoord kan toeleggen op zijn opdracht een veelvuldig
doch precies “suskewiet” ten gehore brengen.
Om een vinkenmuit te maken moet je al vakman zijn. Langs binnen
glad afgewerkt zodat de vogel zich niet kan kwetsen. Langs de
buitenkant is de afwerking vrij. Maar hoe gaat het in de wereld, de
muit staat bloot opgesteld en iedere eigenaar is wel ietwat ijdel en gaat
prat op een ietwat chiquere kooi te bezitten. Zo komt het dat om in het
oog te springen ze soms afgewerkt zijn met allerlei fantasietjes.
Wekelijks toch heeft de vinkenier ruime tijd nodig voor het onderhoud
van zijn vink en diens kooi. Uitkuisen, water
verversen en zaad aanvullen. Wie er een heeft
houdt er in de kortste keren meer en de een
leert de ander op. Soms worden ze een stuk
verder bij een vriend te leer gezet die ze
dagelijks buiten- en binnenbrengt.
Het is gebruikelijk dat een speelvink een naam
heeft. Die wordt willekeurig gegeven doch hij
blijft die behouden de rest van zijn leven. Zo
waren eer destijds heel wat “Eddy’s”, nu zal dat
misschien “Wout“ of wie weet ”Corona” worden.
Normaal is een vinkenier lid van een
maatschappij.
Wedstrijden mogen worden
De Snelle Schuifelaars
gehouden tussen 1 april en half augustus. De
in de reke
eigen vereniging houdt voor zijn club 14
zettingen, ritten genaamd. Daaruit komt dan
Regel en krijtje in de
een
kampioen. Er is bovendien nog een Nationaal kampioenschap dat
hand
uitbesteed
wordt. Hieraan nemen enkel de besten deel. De inrichtende
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maatschappij kiest voor zijn zettingen een verlaten weg of plein liefst
niet al te ver van het lokaal. Het moet er stil zijn, zeker geen
voorbijrijdende auto’s, om de vogels in hun wedijver niet te storen
maar evengoed om de tekenaar het lied van een stil zingende vink toch
te kunnen horen.
Vooraf worden de standplaatsen nauwkeurig uitgetekend, op de
centimeter na precies drie meter van elkaar. Bepaalde vinkeniers
spelen met meer dan een vogel. Dat mag doch ze moeten voor iedere
vogel een bekwame tekenaar, jongen, meisje of volwassene ter
beschikking hebben. Er dient een klein bedrag als deelnemingsrecht
te worden betaald. In het lokaal worden de standplaatsen uitgeloot.
De verantwoordelijke van iedere de vink zal eveneens volgens loting
links of rechts van zijn vink die van zijn buur tekenen. Op die manier
kan moeilijk gefrodeerd worden en heeft de eigenaar toch enig inzicht
over wat zijn vogel presteert en of de tekenaar het goed doet. Iedere
speler krijgt een zwarte stok van 1 meter lang, vierzijdig in het zwart
geschilderd en een krijtje. Bij ieder geldig “Suskewiet” zet hij een
streepje die per vijf gegroepeerd worden. De “zetting” zoals een
vinkenwedstrijd wordt genoemd, duurt heel precies één uur. De liedjes
worden opgeteld en in het lokaal afgeleverd.
Daar wordt het
klassement opgemaakt en wie het meeste “suskewiets” op zijn naam
heeft is winnaar van de dag. Er wordt meteen een klassement
opgemaakt dat over het jaar loopt en waaruit de kampioen wordt
geboren. De beste vinken laten tegenwoordig tussen de 800 en 900
liedjes horen in dat strikt gereglementeerd uur. Fortuinen zijn er niet
mee te winnen.
Vroeger gaf men een
variatie van plastieken bloemen. Dat is
verleden tijd. Men houdt het tegenwoordig
bij echte bloemen die je een plaatsje op de
vensterbank kan gunnen of in de tuin
uitplanten.
Het vangen van vinken uit de natuur is
reeds jaren verboden. Specialisten hebben
er zich op toegelegd die in gevangenschap te
kweken. En dat lukt. Ook al loont het
niets, er wordt door dikke nekken soms
grote bedragen betaald voor een supervink,
louter voor de blabla.

Ook vrouwen spelen met
de vinken. Hier Denise
Verstaen – Mevr. Frans
Van luchene op een zetting
van de Vrije Lattezangers

Op de vinkenzettingen ontmoet je zowel vrouwen, meisjes als jongens.
Het is een liefhebberij die van ouders op kroost wordt doorgegeven. Het
spelen met vinken is nog steeds een volkse liefhebberij gebleven. Toch
is het een sport die zijn hoogtepunt voorbij is. Dat spreekt de jeugd
van tegenwoordig niet meer aan, ze zijn daar niet meer voor te vinden.
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Op het einde van ieder speelseizoen worden de kampioenen gevierd.
De vinkeniers doen dat met verve. Er zijn verscheidene klassementen
opgemaakt en van ieder is er een kampioen. Met muziek en vlag
vooraan in een ordeloze stoet werden ze aan huis gehuldigd. Daar
vloeien rijkelijk de borrels en worden, roker of niet, sigaartjes
aangeboden. Het te druk geworden verkeer zal er de oorzaak van zijn
dat ook dat gebruik verleden tijd is.
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Jubileum
Dirk Leupe en Rita Van Haele
50 jaar geleden huwden Dirk en Rita te
Adegem op 15 juli.
Rita was toen 32 jaar en was afkomstig uit
Adegem (Eeklo). Dirk was toen 30 jaar en
afkomstig uit het bloemendorp Kanegem.
Ze leerden elkaar kennen in een dancing
in Waregem. Er was (nogal) vlug een klik
tussen hun beiden. Rita kwam uit een
warm nest. Op zondag werd er steevast
taart gegeten. Haar ouders waren
landbouwers en Rita werkte ijverig mee,
tot ze huwde. Dirk was boekhouder en
werkte in een meubelfabriek te Wingene. 46 jaar lang hebben ze
in hun nieuwbouwwoning gewoond in de Mgr.
Christiaansstraat te Tielt. Maar ze gingen ook graag terug naar
de boerderij van de ouders van Rita. Daar hadden ze zuivere
lucht en zagen ze de koeien grazen. Het gaf een zekere rust.
Later hebben ze dikwijls de West-Vlaamse steden bezocht.
Rita genoot er van om in de winkels te zijn, en meer bepaald in
de kledingzaken. Ook een tea-room mocht niet ontbreken.
3 jaar geleden kwam Rita in het WZC wonen. Dirk nam onlangs
zijn intrek in het WZC en nu kunnen ze nog verder genieten van
hun samenzijn.

Proficiat Dirk en Rita met jullie gouden Jubileum!
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Terugblik
Frietjes op afdeling De Kastanje

17 mei 2021
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Frietjes op afdeling De Linde

7 juni 2021
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Petanque in de binnentuin

2 juni 2021

32

Pizza avond

8 juni 2021
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Zomer tips
In België hebben we niet vaak te maken met extreme hitte. Maar
af en toe lopen de temperaturen flink op. Dan is het handig om te
weten hoe je je lichaamstemperatuur onder controle kunt
houden, want een zonnesteek of uitdroging liggen op de loer.
Enkele tips waarmee je het hoofd koel houdt:
Bij extreme hitte ben je al snel geneigd water
met ijsklontjes drinken. Hoe kouder hoe
beter, denk je. Maar dit heeft alleen maar een
averechts effect. Het ijskoude water laat je
lichaamstemperatuur tijdelijk dalen. Dit
wordt waargenomen door de thermostaat in
je hersenstam. De thermostaat zorgt ervoor
dat je lichaamstemperatuur weer gaat
stijgen, met als gevolg dat je het extra warm
krijgt. Door lauwwarme (kruiden)thee te
drinken gebeurt het tegenovergestelde. De
hitte van de thee zorgt voor een tijdelijke
verhoging van je lichaamstemperatuur. Daar
reageert je lichaam op door snel je
thermostaat lager te zetten.
Wit stoot hitte af en donkere kleuren nemen juist hitte op. Het
is niet voor niets dat woestijnbewoners lange witte gewaden
dragen. Soms lijkt het beter om bijna geen kleding te dragen,
maar een door zon verkleurde huid kan veel hitte absorberen.
Witte kleding dragen kan dus beter zijn dan geen kleding
dragen. Een zwartgekleurd petje dragen is funest. Je hoofd
kan hierdoor namelijk oververhit raken
In ons land kunnen mensen zich behoorlijk opwinden over
warm weer. “‘T sjonge wat is het warm, ik smelt weg!”
Als je wilt afkoelen, is het de truc om kalm te blijven en de
hitte te accepteren. Door je erover op te winden, komt er stress
vrij en stress verhoogt je hartslag. Je zet je lichaam dus
onbewust meer aan het werk, met als gevolg dat je het nog
warmer hebt. Blijf relaxed en houd je lichaamstemperatuur
stabiel.
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Probeer tussen 12:00 en 16:00 weinig te ondernemen. Door
zware inspanningen te vermijden, ga je niet onnodig zweten.
Je lichaam koelt af door te zweten. Hiermee wordt de hitte uit
je lichaam gedreven. Tijdens het zweten verlies je het nodige
vocht, maar ook elektrolyten (zouten) die aangevuld moeten
worden. Drink dus zeker voldoende water.
Voor de mensen die niet graag water drinken, bestaan er
gelukkig genoeg fruitsoorten die dit vocht- en zouttekort
kunnen aanvullen. De beste vrucht hiervoor is de
watermeloen. Maar ook de suikermeloen, appels, mango,
bananen, aardbeien, frambozen, blauwe bessen en zwarte
bessen zijn uitstekend afkoelvoedsel.
Houd je kamer overdag volledig afgesloten. Wanneer het
’’s avonds af begint te koelen en de buitentemperatuur onder
de binnentemperatuur zakt, kun je ramen en luiken
openzetten om het huis af te koelen.
Zet eventueel een ventilator in de deuropening en zorg dat hij
niet je kamer maar de gang in blaast – op de hoogste stand. Je
ventilator zal langzaam de warme lucht uit de kamer ‘zuigen’.
Vanwege dit kleine luchtdrukverschil zal er koele lucht door
het raam naar binnen worden gezogen.
Je kunt je ventilator ook voor het raam plaatsen zodat hij
koele lucht verspreidt doorheen de kamer, dit
als de temperatuur buiten lager is dan binnen.
In alle leefruimten is er airco geïnstalleerd,.
Zoek zoveel mogelijk deze gekoelde ruimtes op.
Een koud washandje in je nek kan erg
verfrissend werken. Net als je voeten in een
teiltje water of je polsen onder de kraan
houden.
Warmte is geen ramp. Adem gewoon rustig in
en uit, en val in slaap.
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We hebben ook nog enkele tips voor als u
de zon in gaat:

Bescherm je hoofd, oren, nek en ogen; denk aan een
zonnehoed en een goede UV-werende zonnebril zowel voor
kinderen als volwassenen. Draag beschermende kleding.
Smeer onbedekte huid in met een zonnecrème met UVA- en
UVB-bescherming en met een beschermingsfactor die voor u
geschikt is. Hou hierbij rekening met het huidtype, de leeftijd
en de mate van zonexpositie. Gebruik de zonnecrème royaal en
herhaal dit na twee uur of vaker bij sterke transpiratie.
Vergeet ook je lippen niet te beschermen met een lippenbalsem
met hoge beschermingsfactor.
Smeer je in ,bij voorkeur minimum een kwartier voor de
blootstelling en vergeet minder evidente plaatsen zoals oren,
voeten, enz. niet.
SPF 15: beschermt 94%
SPF30: beschermt 97%
SPF 50: beschermt 98.3%
Een verbrande huid is een direct en pijnlijk gevolg van te veel
uv-straling. Houd jezelf niet voor de gek met de gedachte: ach,
dat wordt vanzelf bruin, want elke keer als de huid verbrandt,
raken de huidcellen beschadigd. En hoe meer bloostelling aan
de zon (ja, ook de zonnebank), hoe
groter de kans op huidkanker. Als deze
beschadigingen stapelen zich in de loop
van de jaren op. Vandaar dat
huidkanker vooral 50-plussers treft en
geen kinderen.
Moet je op latere leeftijd ook nog
smeren? Ja! Vooral veel zon in je jeugd
kan voor problemen zorgen; Een groot
deel van de zonschade heb je als
volwassene dus al opgelopen, maar door
36

ook op latere leeftijd een zonnebrandproduct te gebruiken,
kun je verdere schade wel beperken. daarnaast bescherm je je
huid zo tegen huidveroudering.
Weinig verschil, maar met wat UV-A-straling wel degelijk de
moeite waard.
We hebben zeker ook zon nodig. Zo maakt ons lichaam onder
invloed van de zon vitamine D aan, wat o.a. onmisbaar is voor
sterke botten, tanden en spieren. Dagelijks een kwartier tot een
halfuur onbeschermd met het gezicht en handen in de zon is
voldoende.
Zonnecrème is niet eindeloos houdbaar. Na opening of
blootstelling aan hoge temperaturen gaat de
beschermingsfactor omlaag.
Het is onmogelijk dat je met 1 keer smeren de hele dag
beschermd bent. Smeer je dus regelmatig in! Elke 2 uur een
nieuw laagje bied je voldoende bescherming.

Vraag gerust aan de ergotherapeut van de afdeling om
zonnecrème als je naar buiten gaat. Ook in de bar zijn steeds
zonneproducten te verkrijgen.
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Niks
Moet
Niksen
MAG
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Topsporters
Kirsten Flipkens
Kirsten Flipkens, geboren in Geel op 10
januari
1986.
Ze
is
een
Belgisch tennisspeelster.
Tennis is een balsport voor twee spelers of
paren, waarbij een bal van gemiddeld 67 mm
diameter met een racket over een net
gespeeld moet worden.
Zij won verscheidene ITF-toernooien,
behaalde in 2009 goede resultaten
het WTA-circuit, met een tweede ronde
het Australian Open en Roland Garros,
met een derde ronde op Wimbledon en het US Open.

en
in
op
en

In 2006 had zij dankzij een gelukje haar debuut op Roland
Garros gemaakt.
Na
te
zijn
uitgeschakeld
door
de
Française Virginie Pichet in de laatste kwalificatieronde, werd zij
als lucky loser toch nog opgevist. In de eerste ronde moest zij
opnieuw tegen Virginie Pichet, die zij deze keer wel versloeg, meer
bepaald met 6-2 en 6-3. In de tweede ronde werd zij echter
uitgeschakeld door de Italiaanse Flavia Pennetta met 6-1 en 6-0.
Na vele jaren van blessures met zelfs in 2012 een
levensbedreigende trombose. In april van dat jaar werden
bloedklonters in haar been gediagnosticeerd. Serieus schrikken,
want ze dacht aan een blessure en wou op het vliegtuig naar
Japan stappen, voor een FedCup-duel. Volgens de artsen had ze
in dat geval 90 % kans op een longembolie gehad. Rust,
bloedverdunners, veel punten verliezen en dan weer aan de weg
timmeren.
Zoal een moeilijke tijd, maar daarbovenop kreeg ze ook nog
minder fijn nieuws van VTV: de steun werd geschrapt,
beleidswijziging, ze moest het voortaan op haar eentje klaren.
‘Niet makkelijk als je entourage ineens wegvalt', aldus Flipkens.
‘Er waren nog weinig mensen die in mij geloofden. Maar kijk, of
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Brad Gilbert nu naast de baan staat of ons ma, uiteindelijk moet
ik het nog altijd zelf doen.' Ze kwam zij in 2013 bijzonder sterk
terug, en bereikte haar voorlopig hoogste plaats op de
wereldranglijst (13e) door op Wimbledon door te stoten naar de
halve finales – daarin was de Française en latere winnares Marion
Bartoli veel te sterk; deze won met 6-1 en 6-2.
Op 22 december 2013 werd Flipkens verkozen tot Sportvrouw van
het
Jaar 2013.
Zij
haalde
het
in
die
verkiezing
van volleybalspeelster Valérie
Courtois en
van Cathérine
Jacques die jiujitsu beoefent.
Kirsten Flipkens vertelde in het tv programma “ de container cup”
dat ze met Rafael Nadal in hun tienerjaren een romance hebben
gehad. Kirsten en Rafael zijn allebei van het geboortejaar 1986 en
zijn samen opgegroeid. Of ze ooit iets samen hebben gehad? Ja
dat klopt zegt ze, toen we veertien jaar waren, hebben we samen
iets gehad, maar hij sprak toen nog geen Engels, dus verder dan
hand in hand lopen en een kus kwamen we niet. “ Nadal zal
uiteindelijk uitgroeien tot een van ’s werelds beste tennissers.”
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Terugblik
Vaderdag

13 juni 2021
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Premiers van België
Herman Van Rompuy
Herman Achille graaf Van
Rompuy (Etterbeek, 31 oktober 1947) is
een Belgische politicus van de
christendemocratische partij CD&V. Hij
was tussen 30 december 2008 en 25
november 2009 de premier van België en
van 1 januari 2010 tot en met 30 november
2014 voorzitter van de Europese Raad, in
de media vaak incorrect 'president van
Europa' genoemd. Op 19 november 2009
werd bekendgemaakt dat hij was verkozen
tot de eerste permanente voorzitter en op
1 maart 2012 werd Van Rompuy met algemene stemmen door de
27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU voor een tweede
mandaat benoemd. Na deze termijn was hij niet meer
herkiesbaar.
Herman Achille graaf Van Rompuy is een zoon van
economieprofessor Vic Van Rompuy. Hij is afkomstig uit een
politieke familie, want ook zijn vrouw Geertrui Windels, zijn
broer Eric Van Rompuy, zijn zus Tine Van Rompuy en zijn
zoon Peter Van Rompuy werden politiek actief. Van Rompuy
studeerde Grieks-Latijnse humaniora aan het Sint-Jan
Berchmanscollege in Brussel tot 1965 en werd baccalaureus in
de wijsbegeerte in 1968. Ten slotte behaalde hij in 1971
een licentiaatsdiploma in de economische wetenschappen aan
de Katholieke Universiteit Leuven.
Na de val van de regering-Leterme I in december 2008, werd Van
Rompuy genoemd als kandidaat-premier. Op 23 december meldde
hij dat hij van het premierschap afzag. Verkenner Wilfried
Martens probeerde om hem toch te overtuigen. Op
28 december 2008 werd Van Rompuy op het koninklijk paleis te
Laken gevraagd een formatieopdracht op zich te nemen. Hij
aanvaardde deze op verzoek van Koning Albert II en vatte
gesprekken aan om een nieuwe Belgische regering te vormen
waarin hij op 30 december 2008 slaagde.
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Hierdoor moest hij ontslag nemen als Kamervoorzitter en moest
hij de Kamer verlaten.
Op 30 december 2008 legde hij als 66ste premier van België de
eed af bij de Koning, alhoewel hij lang volhield dit ambt niet na te
streven.
De Amerikaanse krant The Wall Street Journal schreef over Van
Rompuy:
Van Rompuy is erin geslaagd om een land met zes parlementen en
een bureaucratie met in totaal meer dan vijftig ministers bij elkaar
te houden. Als je weet hoe je België moet regeren, kun je zeker de
EU leiden.
Op 19 november werd bekend dat hij de eerste voorzitter van de
Europese Raad zou worden. Hij bekleedde deze functie effectief
vanaf 1 januari 2010 . Bij zijn ambtsaanvaarding zei hij:
"Ik aanvaard mijn aanstelling tot permanent voorzitter die ik als
een eerbetoon beschouw aan België, dat zich als stichtende
lidstaat onophoudelijk heeft ingezet voor de opbouw van Europa. Ik
was geen kandidaat voor deze functie, maar ik neem ze met veel
enthousiasme aan. Het profiel van de Europese president is
duidelijk: dialoog, eenheid en actie staan centraal. Ik wil de nadruk
leggen op de verscheidenheid die de Unie kenmerkt, waardoor
onderhandelingen waarbij iemand verliest geen goede beslissing
zijn. Het imago van de vergadering van staatshoofden en
regeringsleiders wordt opgebouwd door de behaalde resultaten.
Daarbij pleit ik in navolging van de "rustige vastheid" voor de
stapsgewijze benadering: step by step, maar zonder too little too
late."
Op 1 maart 2012 werd Van Rompuy door de 27 staats- en
regeringsleiders voor een tweede mandaat benoemd als voorzitter
van de Europese Raad. Hij bekleedde deze functie tot november
2014. Na deze termijn was hij niet meer herkiesbaar
Van Rompuy is een zeer gelovige katholiek maar onder zijn
leiderschap lieten de christendemocraten in 1990 een van de
meest liberale abortuswetten in Europa tekenen door de ministers
van de Regering-Martens VIII.
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Terugblik
Barbecue

17.06.2021
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De madammen van
Deken Darras
De kleuren van de regenboog.
Wanneer het regent en de zon schijnt kan men een regenboog
opmerken en dit fenomeen ontstaat doordat de
(laagstaande) zon tegen een nevel van waterdruppeltjes aan
schijnt en de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het is een
optisch effect dat wordt veroorzaakt door de breking en
weerspiegeling van licht in de waterdruppels. Deze zweven of
vallen vrij en hebben dankzij hun oppervlaktespanning een
bolronde vorm. Het licht breekt bij het binnengaan van een
druppel, weerkaatst aan de achterkant van de druppel, en treedt
na nog een breking aan de voorzijde uit. De verschillende kleuren
in het witte zonlicht breken onder verschillende hoeken, wat
een spectrum oplevert. De waterdruppel werkt dus tegelijk als
een spiegel en een prisma. Deze zweven of vallen vrij en hebben
dankzij hun oppervlaktespanning een bolronde vorm. Het licht
breekt bij het binnengaan van een druppel, weerkaatst aan de
achterkant van de druppel, en treedt na nog een breking aan de
voorzijde uit. De verschillende kleuren in het witte zonlicht
breken onder verschillende hoeken, wat een spectrum oplevert.
De waterdruppel werkt dus tegelijk als een spiegel en een prisma.
Een regenboog ontleent zijn naam aan zijn verschijnen bij regen,
maar ook in een wolk van waterdruppels van
een waterval, tuinslang of fontein en soms boven de branding in
zee kan men een regenboog zien. Vanuit een vliegtuig of van een
bergtop kan een regenboog als een cirkel zichtbaar zijn, wanneer
geen horizon in de weg zit. Het licht wordt weerkaatst en
gebroken tot een spectrum van de primaire kleuren, die in elkaar
overlopen.
De kleuren van de regenboog worden traditioneel benoemd als
(van buiten naar binnen):
rood
, oranje
, geel
, groen
, blauw
, indigo
en
violet
.
De volgorde kan onthouden worden als ROGGBIV. Uiteraard is er
in werkelijkheid een continue verdeling van kleuren, die naadloos
in elkaar overgaan en niet scherp te onderscheiden zijn.
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Door meervoudige weerkaatsing van het licht in de waterdruppels
is buiten de eerste regenboog soms een fletsere bijregenboog te
zien met de kleuren in omgekeerde volgorde; dubbele regenboog.
De grootste regenbogen zijn te zien wanneer
de zon laag aan de hemel staat, dus 's
ochtends vroeg of aan het einde van de
middag. Hoe dichter de zon bij de horizon
staat, hoe meer van de regenboog te zien is.
Staat de zon vlak bij de horizon, dan vormt
de regenboog nagenoeg een
halve cirkel tegen de achtergrond van de
hemel. Staat de zon hoger, dan is hooguit
een deel van de halve cirkel te zien, doordat
het onderste deel tegen de
achtergrond van de aarde staat, waar
veel minder waterdruppels zijn. Bij
een zonshoogte groter dan 42 graden
is de hele regenboog slecht zichtbaar.
Afhankelijk van de omstandigheden
kan de intensiteit van de kleuren van
de regenboog nogal verschillen,
evenals de breedte van de kleurbanen. De kleurintensiteit en de
breedte van de boog zijn afhankelijk van de grootte van de
regendruppels. Grote druppels (met een middellijn van ongeveer
0,5 - 2,0 mm) geven een smalle regenboog met doorgaans intense
kleuren. Hoe kleiner de druppels worden (ongeveer 0,5 0,01 mm), hoe meer de regenboog in een mistboog verandert: de
kleuren worden fletser, de banden breder en de overtallige
bogen geprononceerder.
In de Bijbel (Genesis 9) is de regenboog een teken van een belofte
van God aan de mensheid. Na de zondvloed beloofde God nooit
meer zo'n vloed te sturen om de wereld te verwoesten. Met de
regenboog zou God deze belofte bevestigen. In de sacrale
kunst worden de sacramenten dan ook vaak met een regenboog
afgebeeld. Omdat de regenboog toen pas voor het eerst genoemd
werd, heeft men wel verondersteld dat het bij de zondvloed voor
het eerst regende.
De kleuren die in de Bijbel worden genoemd geven niet alleen de
kleur van een bepaald object weer, maar de kleuren verwijzen
vaak ook naar een andere werkelijkheid. Mensen zijn gevoelig
voor kleuren.
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Elke kleur heeft zijn eigen betekenis. Sommige kleuren worden
vaak in de Bijbel genoemd, andere kleuren weer minder. Zo staat
bijvoorbeeld de kleur wit voor reinheid, licht. Het is een feestelijke
kleur. Paars wordt in de Bijbel vaak gebruikt om de
koninklijkheid van iets of iemand weer te geven.
In de Noordse mythologie is Bifröst ( driekleurige regenboogbrug)
de Asgaard ( is de plaats waar de goden wonen) en Midgaard ( de
naam van het mensenrijk) verbindende regenboogbrug in drie
kleuren, gemaakt door de goden. De rode kleur is vuur dat
de bergreuzen uit de hemel houdt.
Heimdall bij Bifröst
De regenboogslang is een fabeldier dat in verschillende culturen
voorkomt.
De regenboogslang is ook een niet-bestaande mythologische slang
in diverse culturen. De naam van deze soort is te danken aan de
duidelijk iriserende, parelmoer-achtige glans over het gehele
lichaam. Het lichaam heeft verder een bruine of grijsblauwe tot
zwarte kleur heeft met een iets lichtere kop. De lengte is ongeveer
100 tot 125 centimeter. Deze slang graaft weleens ondiepe holen
in de grond met de spitse snuit maar meestal
ligt hij verstopt tussen de bladeren.
Kop van een jonge regenboogslang
uit Thailand met een duidelijk
zichtbare iriserende glans.
Volgens de folklore is er aan het begin en einde van de regenboog
een pot met goud te vinden. In de Ierse folklore worden de potten
met goud bewaakt door een leprechaun.
Een leprechaun is een mythisch wezen uit de Ierse
folklore. Hij wordt beschreven als een kabouter die
veelal met een klaver rondloopt in een groen (vroeger
rood) kostuum met een lange, roodkleurige baard en
vaak een driekantige steek draagt.
Het begin of einde van de regenboog is echter onbereikbaar
doordat de regenboog met de waarnemer meebeweegt. In sommige
verhalen wordt het veronderstelde einde van de regenboog toch
bereikt, bijvoorbeeld door Alfred Jodocus Kwak en Suske en
Wiske in De regenboogprinses (1981).
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Keltische penningen worden wel
regenboogschoteltjes genoemd, omdat men dacht
dat deze munten ontstonden op de plek waar de
regenboog de grond raakt.
De regenboog is afgebeeld op tal van schilderijen,
soms als een symbolisch onderdeel van de
compositie, en soms als een natuurverschijnsel in een romantisch
landschap.
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Horoscoop
Kreeft (21 juni - 22 juli)
Sterrenbeeld Kreeft is beschermend en geduldig. Kreeft stelt liever
geen eisen maar als ze iets willen kunnen ze behoorlijk
overtuigend en vasthoudend zijn. Hoewel ze er de voorkeur aan
geven zich non-verbaal uit te drukken kunnen Kreeften behoorlijk
agressief zijn als ze hun zin niet krijgen. Kreeften zijn emotioneel
en verschuilen zich vaak voor de buitenwereld. Kreeft is heel
ontvankelijk voor gevoelens van anderen en ze worden diep
geraakt door teleurstelling.

Het Temperament van de Kreeft
Kreeft kan heel moeilijk loslaten. Confrontaties monden zelden uit
tot heftige uitbarstingen maar Kreeft blijft maar doorgaan met
kibbelen. Na een tijdelijke wapenstilstand hoef je niet te denken
dat het meningsverschil ten einde is. Kreeften beginnen weer
opnieuw alles op te rakelen.
De oplossing is de Kreeft het laatste woord te geven. Als Kreeften
eenmaal inzien dat bepaalde problemen moeten worden opgelost
zet Kreeft zich volledig in.

De Eigenschappen van een Kreeft
Het sterrenbeeld Kreeft is vaak huiselijk en ze
beschouwen hun thuis als een plek om zich
terug te trekken. Kreeften kunnen zeer angstig
zijn door allerlei oorzaken, ze kunnen bang zijn
om zonder geld of zonder vrienden achter te
blijven. Het humeur van Kreeften kan binnen
de kortste keren veranderen. Opeens kunnen ze
kattig en chagrijnig zijn en net zo snel zijn ze
het zonnetje in huis.
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Ontspanning
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
zon – tennis – regenboog – balsport – nevel – kwalificatieronde –
waterdruppels – uitgeschakeld – optisch – blessure –
weerspiegeling – entourage – weerkaatsen – tennisracket –
spectrum – set - gravel – spiegel – sportvrouw – regen tennisbal
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kleuren – zeilen – horizon – recreatief – intensiteit –
competitie – zondvloed – watersport – regenboogslang –
wereldtop – onbereikbaar – medaille – regenboogschoteltjekanshebber – compositie – eremetaal – prisma –
voetsporen – wolk - ervaring
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Kruiswoordraadsel
Opgesteld door Julien Verbrugge

Oplossing: p. 88

Thema: Regenboog.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/

Een uit het hele pak / Op die manier
Ieverans / Zo vol mogelijk
Al / Uiting van koude / Vervoeging van “snijden”
Streektaal voor “en” / Vreugdekreet / Davids fonds
Meetgerei / Strandeiland / Rust en verzorgingstehuis
En anderen / Melancholiek (afk) / schuifbak
Boksterm / Schaakstuk / Verbrandingsgas
Afzonderlijk / Een jenever
Roestwerende verf / Evangelische omroep / Hollandse gravin
Par exemple / Niemand uitgezonderd
Incest (afk) / Metalen of houten verbindingstuk / Open boot
Tekstblad van een toneelspeler / Karel & Yvonne
/Oppepmiddel
13/ De gezamenlijke adel / Eerwaarde pater
14/ Geen baat / Droge
15/ Ontstekingskoord / geweldige storm
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

De beste van de wereld in zijn genre
Strijdperk / Boven elkaar / Diepte tussen bergen
Politievrouw / Meisjesnaam / Ik geloof (Latijn)
Verstand / Bepaalde maand / Gemeente met de pot
van Keizer Karel
Bezittelijk voornaamwoord / Ga (Latijn) / Slijtage
Nederlandse spoorwegen / Dure auto / Amsterdams
Peil / Nikkel
Zeer triest gesteld
Met glans doorstaan / Lekstok / Dokter
Romanium Imperium / Grote bonte papegaai /
Haarstres
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j)
k)
l)

Verenigde staten / Tweede kleur uit de regenboog
(roggbiv)
De regenboog betekende het einde van deze ramp /
Zangspel
Bracht een duif mee in haar bek naar Noach / Doet de
wekker

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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L

Ontspanning
De vreemde eend in de bijt
Op iedere rij staan vier woorden. Drie hebben onderling iets
gemeen.
Aan u het niet passend woord te onderlijnen.
Weet u bovendien de ware reden?
1.

Planta

Becel

Solo

alpro

 Smeer en braadboter
2.

Trombone

Trom

Bariton

Hobo

3.

Tussenrib

Bloedworst

Kotelet

hesp

4.

Haver

Tarwe

Rogge

spelt

5.

Tulp

Dhalia

Primula

hyacint

6.

Poelberg

Zwarte berg

Rode berg

kemmelberg

7.

Esso

Shell

Mazda

Fina

8.

Spinazie

Tijm

Dille

peterselie

9.

Alcohol

Tabak

Coca

Water

10.

Tango

Wals

Swing

Samba

11.

Slang

Walvis

Haas

Kalf

12.

Trein

Tram

Taxi

Bus

13

Italië

Frankrijk

Spanje

Engeland

14.

Honing

Yoghurt

Boter

Kaas

15.

De Haene

Verhofstadt

Di Rupo

De Wever

16.

Pasen

Hemelvaart

Allerheiligen

Kerstmis

17.

Banaan

Druif

Citroen

Ananas

18.

Nieuwsblad

De Morgen

Dag Allemaal

19.

Knokke Heist

Het laatste
nieuws
De panne

Blankenberge

Zeebrugge

20.

Kennedy

Bush junior

Clinton

Mitterant

Oplossing: p. 89
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Gezegdes
Gezegde, vul de naam van een dier aan.
(ezel – kemel – zwijn – koe – muizen – zwaluw – vlooien – vogel –
kat – hond – kalf – kat – uil – henne – mossel – beer – puit – vlieg –
ganzen – katje )
1.

Die drinkt bier als een ….. water

koe

2.

Een ….. kan lang op één poot staan

……….

3.

Slapen als de ….. in ’t meel

……….

4.

De ….. de bel aanbinden

……….

5.

De eerste ….. maakt de lente niet

……….

6.

Wie bij een hond slaapt, betrapt zijn …..

……….

7.

Te laat de put gevuld als het ….. verdronken is

……….

8.

Men vindt gemakkelijk een stok om een ….. te slaan

……….

9.

Wat baten kaars en bril als den ….. niet zien en wil

……….

10.

De ….. uit de boom kijken

……….

11.

Als de vos de passie preekt, boer let op uw …..

……….

12.

Kwak” zei de ….. en hij sprong in ’t water

……….

13.

Hij zou geen ….. kwaad doen

……….

14.

Het vel van de ….. niet verkopen aleer hij geschoten is

……….

15.

Een …. stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen

……….

16.

Noch ….. noch vis zijn

……….

17.

Geen ….. om zonder handschoenen aan te pakken

……….

18.

Een ferme ….. geschoten

……….

19.

Liever een …. in de hand dan tien in de lucht

……….

20.

Zo dom als het achterste van een ….

……….

Oplossing: p. 89
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Gezegde, vul het kleur aan.
(roze – zwart – witte – zwart – blauw – grijze – roze – rood – zwarte – geel – groen –
zwart – groen – blauw – groen & geel – bruin – donker bruin – blauwtje – groener –
rode)

1.

Een …. lopen

……….……….

2.

… van nijd zien

……….……….

3.

Een … vermoeden hebben

……….……….

4.

Juf Els is echt een … muis

……….……….

5.

Sophie ziet echt alles door een … bril

……….……….

6.

Eddy staat al jaren in het …

……….……….

7.

Zij is echt het … schaap van de familie

……….……….

8.

Maureen zit op een … wolk

……….……….

9.

Ze is nog … achter de oren

……….……….

10.

Bart werd betrapt op … rijden met de trein

……….……….

11.

Hij lachte maar ….

……….……….

12.

Zich … betalen

……….……….

13.

Ze zitten op … zaad

……….……….

14.

Hij is echt een … raaf

……….……….

15.

De Kortrijkstraat zag … van de mensen

……….……….

16.

Iemand bont en … slaan

……….……….

17.

Zich … en … ergeren

……….……….

18.

Iets … bakken

……….……….

19.

Het gras aan de overkant is altijd ….

……….……….

20.

Het is de … draad van het verhaal

……….……….

Oplossing: p. 90
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1.

Gezegde, vul aan.
(Gentenaars – zeven – rook – tuiten – zweet – mes – speldekop –
herte – schop – goede – pluto – vel – muis – mossel – zout – Maarten
– stro – Prontius – koude – moeders)
De pijp aan
……………
geven

2.

Het

……………

in zijn pap niet verdienen

3.

De

……………

plagen van Egypte

4.

Geen

……………

van d’ eerde rapen

5.

Waar

……………

is – is er vuur

6.

Van

……………

naar Pilatus sturen

7.

Het is geen

……………

groot

8.

Hij is geen

……………

onder zijn gat waard

9.

Een

……………

gelijk een koekenbrood

10. Stroppedragers zijn de

……………

11. Van het

……………

te veel

12. In het hol van

……………

wonen

13. Kwaad

……………

geneest wel

14.

……………

wil is wet

15. Er de

……………

kuts van krijgen

16. Wenen tronen met

……………

17. Noch

……………

noch vis

18. Leegaards

……………

zit gouwe g’reed

19. Het

……………

op de keel zetten

20. Piep zei de

……………

in het achterhuis

Oplossing: p. 90
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Filippine
Dubbele Filippine
Wanneer u de juiste synoniemen in het rooster overbrengt bekomt
u in de vet omlijnde kolommen een oud gezegde

Oplossing: p. 91
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Namenslang
Namenslang, er volgt afwisselend een meisjes- en een
jongensnaam
De laatste letter van iedere naam is identiek aan de eerste van de
volgende
Anke – Karen – Lia – Rani – Olivia – Elke – Tessa –
Sebille-Sabrina – Nora
Erik – Noel – Arthur – Ilio – Arne – Evert – Andries –
Elvis – Anton - Abdon

Oplossing: p. 91
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Landen
Vul het land in bij de hoofdstad
Bulgarije – Denemarken – Estland – Finland – Hongarije –
Ierland– Ijsland – Letland – Noorwegen – Oekraïne – Oostenrijk –
Turkije– Zweden - Zwitserland
Hoofdstad

Land

Ankara
Bern
Boekarest
Boedapest
Dublin
Helsinki
Innsbruck
Kiew
Kopenhagen
Oslo
Riga
Reykjavik
Sofia
Stockholm
Tallin

Oplossing: p. 92
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Augustus

Zwevende paraplu’s in een straat in Carcasonne , Frankrijk
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Activiteitenkalender augustus
Dinsdag 3 augustus 2021
Namiddag
Wandelen bij goed weer.
Donderdag 5 augustus 2021
Voormiddag Naar de markt bij goed weer.
Dinsdag 10 augustus 2021
Namiddag
Wandelen bij goed weer.
Bibliotheek komt langs.
Donderdag 12 augustus 2021
Voormiddag Naar de markt bij goed weer.
Vrijdag 13 augustus 2021
Namiddag
Bingo
Dinsdag 17 augustus 2021
Namiddag
Wandelen bij goed weer.
Donderdag 19 augustus 2021
Voormiddag Naar de markt bij goed weer.
Vrijdag 20 augustus 2021
Namiddag
Kaarting en teerling in de PZ.
Dinsdag 24 augustus 2021
Namiddag
Wandelen bij goed weer.
Donderdag 26 augustus 2021
Voormiddag Naar de markt bij goed weer.
Vrijdag 27 augustus 2021
Namiddag
We komen langs met een lekker ijsje.
Dinsdag 31 augustus 2021
Namiddag
Wandelen bij goed weer.
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Jarigen in augustus

Jarige bewoners in augustus 2021
Afdeling De Beuk
Anna Huys
Maria Lievens
Jose Braekevelt

1 augustus 1932
18 augustus 1924
28 augustus 1937

89 jaar
97 jaar
84 jaar

21 augustus 1932
13 augustus 1931

89 jaar
88 jaar

6 augustus 1932
10 augustus 1937
27 augustus 1930

89 jaar
84 jaar
91 jaar

2 augustus 1932
6 augustus 1928
7 augustus 1929
21 augustus 1924

89 jaar
93 jaar
92 jaar
97 jaar

2 augustus 1937

84 jaar

2 augustus 1942
16 augustus 1934
28 augustus 1930

79 jaar
87 jaar
91 jaar

Afdeling Het Beukennootje
Henri De Ketelaere
Ghislaine Duron
Afdeling de bolster
Johanna Lessens
Anny Dierckens
Denise Desseyn
Afdeling De Wilg
Agnes De Witte
Andrea Penninck
Zulma Tuyn
Jean Langerock
Afdeling De Linde
Lutgarde De Bel
Res. Ampe
Achiel Van De Velde
Arsene De Vriendt
Maria Thérèse Debrabandere

Jarige vrijwilligers in augustus 2021
Luc Van Quaethem

29 augustus 1951

70 jaar
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Jarige personeelsleden in augustus 2021
Marlies De Dobbelaere
Zorgkundige de Kastanje

1 augustus 1989

32 jaar

Veerle Vermeulen
Zorgkundige de Bolster

4 augustus 1981

40 jaar

Sandra Penninck
Verpleegkundige de Wilg

4 augustus 1980

41 jaar

Isabelle De Langhe
Verantwoordelijke tech. dienst

5 augustus 1971

50 jaar

Annick Ally
Verpleegkundige de Linde

7 augustus 1972

49 jaar

Sarah Billiet
Schoonmaakster

8 augustus 1990

31 jaar

Sebastien Hoste
Zorgkundige De Linde

8 augustus 1991

30 jaar

Hilde Vandevijvere
Verpleegkundige de Wilg

9 augustus 1962

59 jaar

Marleen Craeye
Verpleegkundige de Beuk

10 augustus 1962

59 jaar

Nancy Vanluchene
Verpleegkundige de Linde

11 augustus 1970

51 jaar

Lieven Clement
Nachtverpleegkundige

13 augustus 1960

61 jaar

Thibaut Verlinde
Keukenmedewerker

17 augustus 1994

27 jaar

Martine Gheerardyn
Schoonmaakster

19 augustus 1969

52 jaar
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Chelsea Polfliet
Zorgkundige de Linde

20 augustus 1995

26 jaar

Dorine Deblaere
Tech. Adm. coördinator

22 augustus 1962

59 jaar

Kelly Vanhulle
Zorgkundige De Beuk

22 augustus 1983

38 jaar

Inge Vandecaveye
Zorgkundige Kenhoft

27 augustus 1979

42 jaar

Kathy Brouck
Schoonmaakster

29 augustus 1961

60 jaar

Linda Geluwie
Poetsdienst

31 augustus 1960

61 jaar
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Topsporters
Emma Plasschaert

Zeilster Emma Plasschaert werd geboren in Oostende op 1
november 1993.
Emma Plasschaert begon haar zeilcarrière zoals zovele in de
optimist, dit zijn recreatieve zeilwedstrijden voor kinderen zonder
zeilwedstrijdervaring. Na enkele jaren competitiezeilen in de
Optimist- en de Europe-klasse schakelde ze in 2010 over naar de
olympische Laser Radial-klasse.
In haar eerste jaar werd Emma al meteen derde bij de dames
onder 17 jaar. Ze werd opgenomen in het Laser Talent team van
Wind en Watersport Vlaanderen, een groep zeilers die gevormd
werd rond Evi Van Acker. Ze nam in de Laser Radiaal-klasse de
scepter over van Evi Van Acker, die in 2012 brons won. In het
Laser Talent team van de Vlaamse Yachting Federatie deed Emma
Plasschaert ervaring op en na haar overstap van junior naar
senior in 2013 stootte ze door naar de wereldtop. In 2018
veroverde ze de gouden medaille op het WK, een jaar later werd ze
eerste op het olympisch water van Enoshima (Japan) tijdens het
testevent.
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Emma Plasschaert is deze zomer één van Belgiës grootste
kanshebbers op olympisch eremetaal. "Het is normaal dat
mensen mij als een kanshebber beschouwen, ik heb daar ook
begrip voor. Maar het zijn mijn eerste Spelen en er staat mij dus
een totaal nieuwe ervaring te wachten. Ik wil mezelf niet te veel
druk opleggen en gewoon zo goed mogelijk presteren", vertelt
Plasschaert op de Team Belgium-stage in het Turkse Belek.
Emma Plasschaert, een ex-wereldkampioene, hoopt in Tokio in de
voetsporen van Evi Van Acker te treden.
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Wist je dat
het op woensdag 7 juli wereld chocolade dag is?
Paul Dooms en Gillis Claus erin geslaagd zijn om
de tuinslang met een sleuteltje terug in gang te
krijgen?

Sabrina binnenkort met zwangerschapsverlof gaat
en dat Bram haar komt vervangen. Welkom!
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Terugblik
Barbecue

17/06/2021
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Premiers van België
Guy Verhofstadt
Guy Maurice Marie-Louise Verhofstadt
,geboren op 11 april 1953is een Belgisch
politicus voor de Open Vlaamse Liberalen
en Democraten (Open Vld). Hij was premier
van België van 12 juli 1999 tot 20 maart
2008 in drie regeringen. Nu is hij lid van
het Europees Parlement, waar hij van 2009
tot 2019 fractieleider van de Alliantie van
Liberalen en Democraten voor Europa
(ALDE) was.
Na zijn middelbareschooltijd, die hij doorbracht aan het
Koninklijk Atheneum Voskenslaan, ging hij rechten studeren aan
de Rijksuniversiteit Gent. In deze periode in Gent begon hij zijn
politieke carrière, allereerst in het Liberaal Vlaams
Studentenverbond, waarvan hij van 1972 tot 1974 de voorzitter
was. Later kwam hij in contact met Willy De Clercq, een kopstuk
van de PVV in Gent, en hij kon als diens pupil opklimmen in de
partij.
Van 1976 tot 1982 was hij gemeenteraadslid van Gent en in 1979
maakte hij zijn intrede in de nationale politiek als de voorzitter
van de PVV Jongeren. In 1982 werd hij nationaal voorzitter van
de PVV, toen De Clercq minister van Financiën werd, wat hij bleef
tot in 1985.
Bij de verkiezingen van 13 december 1987 behaalde Verhofstadt
een uitstekend resultaat met meer voorkeurstemmen dan premier
Wilfried Martens en een stevige winst voor zijn liberale partij, de
PVV. Ondanks deze overwinning werd de PVV niet opgenomen in
de nationale regering en koos Martens voor de socialisten als
nieuwe coalitiepartners. Deze ervaring inspireerde Verhofstadt,
die in 1989 opnieuw PVV-partijvoorzitter werd, tot het schrijven
van het eerste Burgermanifest, waarin hij stelde dat in de
Belgische democratie niet de burger, maar wel ongrijpbare
drukkingsgroepen het beleid bepalen. In deze burgermanifesten
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pleitte Verhofstadt onder meer voor federalisme, waarin de
gewesten en gemeenschappen zelfstandige financiële en fiscale
bevoegdheden zouden hebben. Ook pleitte hij voor een
onaantastbare taalgrens, de rechtstreekse verkiezing van de
deelstaatparlementen en een gewaarborgde vertegenwoordiging
van de Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en
andere organen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder
zijn partijvoorzitterschap werd de VLD uitgesproken
Vlaamsgezind, waardoor de partij gewezen leden van de Volksunie
zoals Jaak Gabriels, Hugo Coveliers, Jef Valkeniers, André Geens
en Bart Somers aantrok.
In 1999 kreeg Verhofstadt een nieuwe kans, doordat de CVP, nu
CD&V, een zwaar verlies leed na de dioxinecrisis, een affaire die
was uitgelekt door zijn toedoen. Verhofstadt slaagde erin om de
socialistische en de groene partijen rond zijn persoon te verenigen
en werd premier van een kabinet met de VLD, sp.a, MR, PS,
Agalev (nu Groen geheten) en Ecolo, de eerste paars-groene
regering. Met de regering-Verhofstadt I brak een nieuwe periode
aan in de Belgische politiek. Na de "geen commentaar"-aanpak
van Dehaene trok Verhofstadt communicatieadviseur Noël
Slangen aan, die de zogenaamde "opendebatcultuur" lanceerde:
belangrijke thema's en maatschappelijke onderwerpen werden nu
eerst publiekelijk in het parlement, de kamer, in de verschillende
commissies en door de media behandeld, waar ze voordien in
kastelen achter gesloten hekken werden beslist. De burger kreeg
nu via de media een veel directer en duidelijker beeld van de
spanningsvelden in kamer en senaat.
Op ethisch vlak waaide in het land een vernieuwende maar vaak
controversiële wind met de euthanasiewet, de snel-Belgwet, de
decriminalisering van softdrugs en de goedkeuring van het
homohuwelijk. Op economisch vlak sprak men van de actieve
welvaartsstaat, waarbij belastingverminderingen gecombineerd
werden met sociale maatregelen zoals de maximumfactuur in de
ziekteverzekering en het optrekken van de laagste pensioenen.
Mede onder impuls van Louis Michel voerde België een gedurfd
buitenlands beleid, wat een ware breuk betekende met de
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voorzichtige, onopvallende koers van de laatste decennia. In
Centraal-Afrika (Congo, Burundi, Rwanda) werd België de
voortrekker om tot een vredesovereenkomst te komen. In eigen
land werd de genocidewet ingevoerd, die het mogelijk maakte om
buitenlandse staatshoofden voor een Belgische rechtbank te
dagen op basis van het schenden van de mensenrechten. In de
Irak-crisis koos België resoluut het kamp van Frankrijk en
Duitsland, dit tot grote ontevredenheid van de Verenigde Staten,
die er openlijk mee dreigden om het hoofdkwartier van de NAVO
uit België weg te halen.
Na de afstraffing van de groenen vormde Verhofstadt een tweede
regering, nu een paarse coalitie zonder de groene partijen, met
VLD, sp.a, Spirit, MR en PS. Het centrale thema van deze regering
was de werkgelegenheid.
In het najaar van 2005 bereikte de regering een akkoord over de
hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen, het
generatiepact. Tegen het einde van de legislatuur kwam de
conjunctuur er weer bovenop. De economie schakelde in een
hogere versnelling, en de werkloosheid daalde van 14% naar
11,2% (cijfers van maart 2007). Op 13 december 2007 deelde de
Nationale Bank mee dat er netto 202.000 extra jobs waren bij
gekomen. Verhofstadt had er 200.000 beloofd. Ook werden in
extremis nog enkele nieuwe wetten goedgekeurd, zoals de
hervorming van de brandweer.
Het migrantenstemrecht leidde het voor Verhofstadt rampzalige
jaar 2004 in. Verhofstadt stond voor een dilemma: trouw blijven
aan zijn coalitiepartners en de beslissing over het
migrantenstemrecht van de Kamer respecteren. Op een VLDcongres van april 2004 kon Verhofstadt, dankzij een tussenkomst
van oud-PVV-voorzitter Willy Declerq, nog verhinderen dat de
VLD tegen verdere regeringsdeelname stemde. Maar enkele dagen
later zag Verhofstadt zich genoodzaakt om Karel De Gucht als
partijvoorzitter van de VLD te vervangen, nadat deze zich verder
was blijven verzetten tegen het migrantenstemrecht. Men sprak
van een koningskwestie binnen de VLD. Bij de verkiezingen voor
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het Vlaamse parlement van 13 juni 2004 kreeg de VLD een zware
verkiezingsnederlaag toegediend, en werd met minder dan 20%
van de stemmen slechts de vierde partij in Vlaanderen.
In juli 2004 trachtte Verhofstadt de overstap te maken van de
nationale naar de internationale politiek en stelde zich kandidaat
als voorzitter van de Europese Commissie, hierin gesteund door
Gerhard Schröder en Jacques Chirac. Zijn kandidatuur botste op
een veto van Tony Blair, die Verhofstadts sterke Europese ideeën
als bedreigend zag, en uiteindelijk won de Portugese premier José
Manuel Barroso het van Verhofstadt.
Op 7 juni 2009 sleepte de Europese lijst van Open VLD drie zetels
in het Europees Parlement in de wacht. Guy Verhofstadt was
lijsttrekker en behaalde met 565.359 voorkeurstemmen veruit het
hoogste aantal voorkeurstemmen voor de Europese verkiezingen.
In de aanloop naar de Europese verkiezingen schreef Guy
Verhofstadt het boek 'De weg uit de crisis. Hoe Europa de wereld
kan redden' waarin hij de versnipperde aanpak van de financieeleconomische crisis aanklaagt en een pleidooi houdt voor een
Europese anticrisisstrategie.
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Terugblik
Barbecue in de woonkamer

24 juni 2021
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Moppentrommel
Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene
onderbroek: “ik ga binnenkort op vakantie.” Zegt de andere
onderbroek: “Ik hoef al niet meer op vakantie want ik ben al bruin
genoeg!”
Een toerist zegt tegen de douanebeambte dat er in zijn bagage
alleen kleren zitten. Als de man de koffer openmaakt, stuit hij
direct op een fles whisky. “Zo”, zegt de douanier cynisch, “en wat
is dit voor kledingstuk?” Toerist: “Een slaapmutsje.”
Een aan elkaar gegroeide Siamese tweeling ging rijlessen volgen.
Nadat ze geslaagd waren, reden ze hier een half jaartje rond. Toen
zei de rechter helft laten we op vakantie gaan in Engeland, dan
kan ik ook een keer rijden!

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de
lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op
en er verschijnt een geest die zegt: “Jullie mogen alledrie een
wens doen”. De secretaresse gilt meteen: “Ik wil naar de
Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen.” Floep, weg is
ze. De verkoper roept: “En ik wil naar New York, met een
portefeuille vol geld om te winkelen.” En hup, ook hij is
ervandoor. “Jij bent aan de beurt,” zegt de geest tegen de
manager… Die zegt: “Ik wil die twee terug op kantoor na de
lunch!”
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Horoscoop
Leeuw (23 juli - 23 augustus)
Het sterrenbeeld Leeuw is warmhartig en het gulste van alle
sterrenbeelden. Leeuwen zijn hartstochtelijk en vechten voor wat
ze willen hebben. Leeuwen zijn betrouwbaar en houden zich aan
hun afspraken. Ze verwachten van anderen hetzelfde. Leeuwen
houden van het leven en maken anderen graag aan het lachen.
Het sterrenbeeld Leeuw is eerlijk, nobel en heel integer. Leeuwen
zijn moedig en zullen je nooit in de steek laten.
Het Temperament van de Leeuw
Het sterrenbeeld Leeuw maakt liever geen ruzie maar als ze
geprovoceerd worden weet Leeuw zijn tegenstander met weinig
woorden te kwetsen. Leeuwen vinden het hun eer te na om ruzie
te maken maar als ze gedwongen worden kunnen ze hard
uithalen. In een conflict zullen Leeuwen de meningen van
anderen accepteren en begrijpen maar nooit en te nimmer hun
eigen mening wijzigen.
De Eigenschappen van een Leeuw
Het sterrenbeeld Leeuw kan veeleisend en vermoeiend zijn voor
rustige types. Ze hebben veel aandacht en liefde nodig. Leeuwen
houden van lachen en hebben gevoel voor humor. Ze kunnen ook
grappen over zichzelf maken. Sommige Leeuwen houden van
melodrama en kunnen van niets een drama maken. De reden
voor dit gedrag is dat ze niet genoeg aandacht en erkenning
krijgen of voelen. Leeuwen willen het liefst dat altijd de zon
schijnt in hun leven.
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‘t Kamielke
’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdag namiddag!
Wil je iets specifieks bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeute van de afdeling.

Dinsdag 6 juli 2021
Dinsdag 13 juli 2021
Dinsdag 20 juli 2021
Dinsdag 27 juli 2021

Dinsdag 3 augustus 2021
Dinsdag 10 augustus 2021
Dinsdag 17 augustus 2021
Dinsdag 24 augustus 2021
Dinsdag 31 augustus 2021

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing puzzel
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De vreemde eend in de bijt
1/ Solo = braadboter / smeerboter
2/ Trom = slag instrument / blazers
3/ Tussenrib = rund / varkensvlees
4/ Haver = dierenvoeder / broodgranen
5/ Dhalia = Laatbloeier / Voorjaarsbloei
6/ Poelberg = plaatslijk / Heuvelland
7/ Mazda = Autolerk / benzinemerken
8/ Spinazie = groente / specerijen
9/ Water = natuurlijk / verslavend
10/ Wals = Europese dans / Amerikaans
11/ Slang = reptiel / zoogdieren
12/ Taxi = privaat vervoer / openbaar
13/ Engeland = niet Europese unie
14/ Honing = Bijenproduct - melkprod.
15/. De Wever = was nooit premier
16/ Pasen = steeds op zondag / wisselvall.
17/ Druif = inlands / zuidervruchten
18/ Dag Allemaal = weekblad - dagbladen
19/ De Panne = westkust / oostkust
20/ Mitterant = Frans / Amerik. presidend
Gezegdes: vul het dier aan
1.

koe

11.

ganzen

2.

henne

12.

puit

3.

muizen

13.

vlieg

4.

kat

14.

beer

5.

zwaluw

15.

ezel

6.

vlooien

16.

mossel

7.

kalf

17.

katje

8.

hond

18.

kemel

9.

uil

19.

vogel

10.

kat

20.

zwijn
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Gezegdes: vul het kleur aan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

blauwtje
geel
donker bruin
grijze
roze
rood
zwarte
roze
groen
zwart

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

groen
blauw
zwart
witte
zwart
blauw
groen en geel
bruin
groener
rode

Gezegdes: vul het kleur aan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

maarten
zout
zeven
stro
rook
prontius
speldekop
schop
herte
Gentenaars
goede
pluto
vel
moeders
koude
tuiten
mossel
zweet
mes
muis

Er de moed bij verliezen
Er is weinig aan te verdienen
Iets dat je kan missen als kiespijn
Hoegenaamd niets doen
Er is altijd wel iets van waar
Nergens op hulp kunnen rekenen
Het is zeer klein
Het is geen ijverige kerel
Zeer vrijgevig en goed zijn
Spotnaam van Gentenaars
Het geluk valt ons om den hals
Veraf wonen
Hij zal er zich weinig zorgen om maken
Laat de vrouw baas in het huishouden
Er erg genoeg van krijgen
Ongemeend verdriet hebben
Noch het een noch het ander
Een plantrekker (carottier) spelen
Iemand onder dwang ondervragen
Dit is waarlijk het einde
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Filippine

Namenslang
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Vul het land in
Hoofdstad

Land

Ankara
Bern
Boekarest
Boedapest
Dublin
Helsinki
Innsbruck
Kiew
Kopenhagen
Oslo
Riga
Reykjavik
Sofia
Stockholm
Tallin

Turkije
Zwitserland
Roemenië
Hongarije
Ierland
Finland
Oostenrijk
Oekraïne
Denemarken
Noorwegen
Letland
Ijsland
Bulgarije
Zweden
Estland
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
van maandag t.e.m. vrijdag 10u – 12u en 14u – 17u
2 bezoekers tegelijk
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend.
 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn
van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00
 Voorzitter, Pascale Baert
Op afspraak
 Moreel consulent
Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt
 WZC Deken Darras
Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: http://www.ztielt.be
 Serviceflats Residentie Ampe
Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57
 Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft
Deken Darraslaan 17 / tel.: 051/40 62 76
 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele
Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)
Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46
Kapsalon
Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag,
dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel
van uw afdeling of met de kapster zelf.
’t Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek
Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer.
Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de
ergotherapeute van je afdeling.
Met medewerking van:
Directeur: Hilde Van Maele
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype,
Sabrina Pauwels
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