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Gedicht
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Activiteitenkalender
Donderdag 2 september 2021
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer.

Vrijdag 3 september 2021
Namiddag

Vanaf 14u30 komt het ijskarretje in de
binnentuin.

Dinsdag 7 september 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer.

Donderdag 9 september 2021
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer.

Vrijdag 10 september 2021
Namiddag

Accordeonist Marc komt optreden
in de PZ om 14u30.

Zaterdag 11 september 2021
Namiddag

Optreden van de Accomusicband
van 14u tot 15u in de PZ.
(Enkel voor bewoners WZC)

Dinsdag 14 september 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer.

Donderdag 16 september 2021
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer.

Vrijdag 17 september 2021
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30.

Dinsdag 21 september 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer.
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Donderdag 23 september 2021
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer.

Vrijdag 24 september 2021
Voormiddag

Schoenenverkoop: Elysée komt langs
om 10u in de PZ.

Namiddag

Kermis in Tielt: Verse oliebollen
in de PZ.

Dinsdag 28 september 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer.

Donderdag 30 september 2021
Namiddag

We gaan naar de koers bij mooi weer.
(Omloop van het Hoogserlei)

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.
Op vrijdag kunnen de bezoekers enkel iets nuttigen op
het terras. In de cafetaria is er op vrijdag activiteit
voorzien, enkel voor de bewoners.
Op zaterdag 11 september zal de cafetaria pas open zijn
voor bezoekers vanaf 15u30.
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Nieuwe bewoners
Gabrielle Deweirdt
Kamer 103

De Wilg

Kloosterhof 1
8720 Dentergem

Weduwe van de heer André Vanpoucke.

Vandekerckhove Liliane
Kamer 15

De Beuk

Tramstraat 7
8700 Tielt

Weduwe van de heer Louis Vervenne.
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Jozef Seynaeve
Kamer 13

De Beuk

Nachtegaalstraat 7
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Denise De Marez.

Noël Vande Wiele
Kamer 163

De Linde

Begonialaan 57
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Odette Bogaert.
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Mariette Van Daele
Kamer 19

De Beuk

Deken Darraslaan 61
8700 Tielt

Weduwe van de heer Antoon Spiessens.

Marie Madeleine Deblaere
Kamer 38

Beukennootje

Luxemburglaan 8
8700 Tielt

Weduwe van de heer Pol Nuttinck.
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Lea Vindevoghel
Kamer 41

Beukennootje

Pastorijstraat 13
8700 Tielt

Weduwe van de heer Roger Poelvoorde.

Lucien De Rammelaere
Kamer 68

De Kastanje

Hulstplein 13
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Andrea De Bruyne.
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We namen afscheid
Marie José Van Hastel
Marie José werd geboren in Dentergem op
3 november 1934. Ze had nog 1 broer Odo
en 1 zus Anny (overleden). Marie José
trouwde met André Bouckaert en samen
woonden ze in Tielt. Ze kregen twee
kinderen, een dochter Linda en een zoon
Geert.
Marie José ging werken in het Gentse in
een weverij/spinnerij. Ze kwam bij ons
wonen in mei 2007, eerst op de afdeling de
Beuk
en
daarna
op
afdeling
het
Beukennootje. Marie José was graag onder
de mensen deed graag mee met de
activiteiten. Ze was ook een grote fan van Schlagermuziek.
We zullen haar herinneren als de dame met de warme glimlach.
Ze is gestorven op 18 juli 2021. Marie José was 86 jaar.
Paul Dooms
Paul kwam begin augustus 2013 samen
met zijn vrouw Rosa Depla bij ons wonen.
Samen hebben ze negen kinderen en vele
klein- en achterkleinkinderen. De zorg
voor zijn geliefde Rosa, met wie hij meer
dan 60 jaar getrouwd was, werd te zwaar
om te blijven dragen. Hij maakte de klik
om in het WZC te komen wonen, en
samen maakten ze er het beste van.
Ongeveer zes maanden na hun intrek bij
ons, moest hij afscheid van haar nemen.
Paul vond veel steun bij zijn warme, grote
familie. Paul was in alle eenvoud een aangename persoon om als
buur in het WZC te hebben. Paul was zeer attent naar bewoners
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en personeelsleden. Altijd een goede morgen en nooit slecht
gehumeurd. Zo kenden we Paul. Bij het minste streepje zon, deed
Paul zijn korte broek aan, en ging hij er op uit, al dan niet met de
auto. Zijn vele interesses en hobby’s zoals lezen, computer,
puzzelen, kruiswoordraadsels, wandelen en een pijpje roken,
zorgden voor een rijkgevulde dagbesteding. Zijn hoge leeftijd leek
hem niet tegen te houden. Hij vond zelfstandig zijn heel
belangrijk. ’s Morgens een verkwikkende douche, ’s middags een
dutje en af en toe een glaasje wijn in de zonneschijn. De kinderen
vormden een hechte bende met Paul als steunpilaar. Hij was een
man uit de duizend.
Paul is rustig overleden op 21 juli, omringd door zijn familie. Hij
zou op 22 september 96 jaar geworden zijn.
Henri De Ketelaere
Henri werd geboren op 21 augustus
1932 in Wingene. Hij werd grootgebracht
op een boerderij. Hij huwde met Agnes
Devolder uit Tielt en samen hadden ze
drie zonen: Luc, Dirk en Geert.
Ze runden een boerderij in Aalter en
later verhuisden ze naar Ruiselede.
Henri was een echte landbouwer in hart
en nieren. Hij stond gekend als een
harde werker. In zijn weinige vrije tijd
legde hij graag een kaartje. Zijn kinderen
en kleinkinderen waren altijd van harte
welkom op de boerderij. Toen het niet meer zo goed ging, kwamen
Agnes en Henri in 2016 bij ons in het WZC wonen. Henri deed bij
ons graag mee aan de activiteiten, Bingo was zijn favoriet. Henri
zei niet veel, maar als hij iets zei dan kwam het er altijd grappig
uit. Ook was Henri altijd te vinden voor een plagerijtje.
Samen vierden Agnes en Henri hier nog hun 60ste
huwelijksverjaardag. Agnes overleed op 26 december 2020 op de
cohorte afdeling.
Henri is plots overleden op 25 juli 2021. Henri was 88 jaar.
11

Margriet Vanluchene
In de herfst van 2019 mochten we in ons
WZC Margriet Vanluchene verwelkomen.
Ze werd geboren op 17 november 1932 te
Tielt. Na haar schooltijd hielp Margriet in
het huishouden en op het land bij de
boeren in de buurt. Ze leerde haar man
Alidor Wille kennen tijdens het uitgaan.
Na haar huwelijk woonden ze in bij de
ouders van Margriet. Ze startten een
bedrijf in loonwerken. Margriet nam het
huishouden en ook de administratie van
het bedrijf op zich. Hun huwelijk werd
bezegeld met drie zonen. Zo hield Margriet er een behoorlijk druk
leven op na tot aan hun pensioen. Daarna vond Margriet veel
vreugde in verschillende activiteiten zoals wandelen, fietsen,
zwemmen, kaarten en lezen. Ze was dan ook lid van diverse
verenigingen. De gezondheid van haar man ging achteruit,
waardoor
Margriet
haar
activiteiten
drastisch
moest
terugschroeven. Ze wou de optimale zorg aan haar man kunnen
geven. Toen Margriet er alleen voor kwam te staan, verhuisde ze
naar een appartement in de Ieperstraat. Na enkele jaren begon
haar gezondheid parten te spelen, waardoor ze dan ook besliste
om in het WZC te komen wonen.
We leerden Margriet kennen als een warme, lieve en sociale dame.
Ze had een enorme kennis over alles wat er in de wereld
gebeurde. Ze praatte dan ook graag over alles mee, zowel over
politiek, geschiedenis, muziek of mode. De laatste tijd kreeg
Margriet meer en meer ongemakken ten gevolge van een ziekte.
Ze is op 28 juli rustig ingeslapen in het WZC. Margriet was 88
jaar.
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Lucrèce Brigée
Lucrèce zag het levenslicht op 29
januari 1928 in Tielt. Ze groeide op als
enig kind in het gezin.
Na haar schoolgaande jeugd leerde ze
het beroep van naaister. Naaien werd
een grote passie. Haar naaikunsten
waren van heinde en ver gekend.
Ondanks haar drukke werkagenda
leerde ze André Heytens kennen,
waarmee ze in het huwelijk trad in
1950. Ze bouwden hun huis in de
Kapellestraat in Tielt. Lucrèce en haar man werden trotse ouders
van vier kinderen. Ze hechtte heel veel belang aan haar gezin,
waar liefde en warmte centraal stonden. Ze was een echte
moederkloek. Eens Lucrèce de pensioenleeftijd had bereikt, kon
ze niet scheiden van haar naaimachine. Ze bleef naaien tot haar
gezondheid het niet meer toeliet. Toch genoot ze in haar pensioen
van kaarten en van de vele repetities en optredens met de
playbackgroep van Sint-Paulus. Ze spendeerde ook heel veel tijd
in de Ardennen waar ze een caravan had staan. Na het overlijden
van haar man, nam Lucrèce haar intrek op de Wilg. Ook al was
Lucrèce een echte huismus, toch genoot ze hier van de vele
sociale contacten met de medebewoners. Ze deed met veel plezier
mee aan alle activiteiten. En was er eens een stil moment, dan
werd dat steevast opgevuld met kaarten.
Stilletjes aan doofde het licht in haar uit. Ze is op 6 augustus
rustig overleden, omringd door haar naaste familie. Lucrèce werd
93 jaar.
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Angèle De Witte
Angèle De Witte ging als jong meisje
helpen op een boerderij waar ze in prei
en schorseneren deden, maar ook
tabak opsteken was iets voor haar,
naast de koeien verzorgen. Op zotte
maandag in Pittem leerde ze haar
toekomstig man Robert Ally kennen. Ze
trouwden in 1963 en bouwden samen
aan hun huis en thuis aan de Poelberg.
Samen runden ze een boerderij met
varkens en akkerbouw. En er werd veel
gewerkt, als het moest dag en nacht.
Het gezin werd groter want er kwamen 3 kinderen, Filip, Sabine
en Annick. Later werd het gezin nog groter: er kwamen
schoonkinderen en kleinkinderen. Angèle was een warme
zorgzame mama voor iedereen.
In 2000 gingen ze op pensioen en verhuisden ze naar de
Driesstraat. Al snel vonden ze er hun draai. Met het ouder worden
kwamen ook de kwaaltjes, een verhuis naar het woonzorgcentrum
was een moeilijke maar juiste beslissing. Robert bleef thuis,
Angèle kwam op afdeling De Linde wonen. Vele namiddagen
brachten ze hand in hand door. Samen naar TV kijken, een
bezoekje aan de bar, herinneringen ophalen of een koffietje
drinken met iets zoets erbij. Angèle haar ogen straalden en een
glimlach verscheen als Robert toekwam en al van ver riep; dag
ma!!
De laatste tijd ging het minder goed met haar gezondheid. Heel
erg liefdevol omringd door haar familie stierf Angèle op 23
augustus 2021. Angèle werd 82 jaar.
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Jarigen in september
Jarige bewoners in september 2021
Afdeling De Beuk
Georgette Wullaert

22 september 1938

83 jaar

27 september 1945

76 jaar

1 september 1924

97 jaar

5 september 1927
14 september 1941
23 september 1933
25 september 1934
27 september 1931
28 september 1924

94 jaar
82 jaar
88 jaar
87 jaar
90 jaar
97 jaar

8 september 1929
18 september 1942
24 september 1933
28 september 1945
29 september 1940

92 jaar
79 jaar
88 jaar
76 jaar
81 jaar

19 september 1932

89 jaar

Afdeling De Bolster
Christiane Heytens
Afdeling De Kastanje
Palmyra Yde
Afdeling De Wilg
Gabrielle Deweirdt
Rita Van Haele
Maria Van Eeckhaute
Zoë Van Hauwaert
Maria De Meulemeester
Paula Verscheure
Afdeling De Linde
Jacob Emiel Wellens
Theo Coucke
Herve Devlaeminck
Norbert Deloof
Robert Verstraete
Residentie Ampe
Georgette De Roo
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Jarige vrijwilligers in september 2021
Eric Van Quaethem
Christel Struyve
Josiane Schotmans

4 september 1949
4 september 1957
14 september 1950

72 jaar
64 jaar
71 jaar

Jarige personeelsleden in september 2021
Lydie Bossuyt
Zorgkundige nachtdienst

2 september 1956

65 jaar

Josephine Windels
Schoonmaak

4 september 1997

24 jaar

Dieter Vandecaveye
Keukenmedewerker

6 september 1997

24 jaar

Jeroen Goessens
Keukenbeheerder

9 september 1988

33 jaar

Hilde Debuy
Administratie

10 september 1967

54 jaar

Pedro Galle
Zorgkundige De Beuk

11 september 1978

43 jaar

Linda Warnez
Verpleegkundige De Wilg

13 september 1959

62 jaar

Evy Van Hessche
Zorgkundige De Wilg

20 september 1986

35 jaar

Carine Van Vynckt
Keukenmedewerkster

22 september 1962

59 jaar

Ingrid Dedecker
Verpleegkundige De Linde

26 september 1961

60 jaar

Greet Colombie
Verpleegkundige De Beuk

28 september 1974

47 jaar
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Pensioen
Bossuyt Lydie
Lydie Bossuyt kwam bij ons in het
woonzorgcentrum werken op 9 december
2009. Ze begon tijdens de dag te werken in
het team van afdeling de Kastanje. Ze werd
dikwijls gevraagd om nachtdiensten in te
springen. Ze vond dat een voordeel omdat ze
dan maar 1 keer van Roeselare naar Tielt
moest komen. Toen er overgeschakeld werd
naar vaste nachtdiensten was ze daar direct
kandidaat voor. Ze werkte voltijds als
verzorgende in de nachtdienst. Dus ze was er
een weekje wel en een weekje niet. Ze deed
dat graag. Heel wat bewoners herkenden haar aan haar gestalte
en haar krachtige stem. Soms kordaat, maar ook meelevend en
altijd klaar voor een babbeltje.
Op 1 oktober 2021 gaat ze officieel op pensioen. Maar eerst kan
ze nog genieten van haar jaarlijks verlof. Haar laatste nachtdienst
was op 21 augustus. We wensen je van harte een fijn en
deugddoend pensioen toe Lydie.
Vanaf nu ben je ieder weekend en iedere dag vrij. Geniet volop
van je vele hobby s zoals breien en haken. Wandelen met de
wandelclub en vergeet vooral niet naar de vele thrillerreeksen te
kijken die je opgenomen hebt. En vooral, geniet van je familie en
vooral van je kleinkinderen!!! Stel het supergoed!!!
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Pensioen
De Brabandere Ria
Ria begon bij ons te werken in 1979 met
de opstart van warme maaltijden aan
huis. 42 jaar dienst dus, ze heeft menig
km op de teller zowel met de auto als
met de fiets (haar favoriete hobby).
Héél wat belangrijke levensfasen zoals de
geboorte
van
twee
kinderen
en
3 kleinkinderen hebben we samen
meegemaakt. Ria is een sterke, ernstige
vrouw met gevoel voor humor. Ze is
creatief in de vorm van tekenen en
schilderen. Wist je dat Ria haar eigen tatoeages ontwierp om dan
op haar huid te laten plaatsen? Ze maakte ook al mooie
Diamond Paintings van familieportretten. Ria leeft zich graag uit
op ambiance muziek.
Een nieuwe tijd breekt aan, de tijd van moeten is definitief
gedaan. “Fietsen… en genieten samen met jouw vrienden en
familie krijgt nu voorrang, Ria”. We wensen je het allerbeste.
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De tijd van toen
met Julien
Een babbel met…
Roger Vande Weghe (deel 1)
Met Simonne Roose heeft ook “De Linde” haar eeuwelinge. In
december wordt ze er zelfs 102. Daar moeten we ongetwijfeld ook
een artikel over neerpennen.
Maar Roger Vande Weghe eveneens op “De Linde” gelogeerd, dient
zich aan om recordhouder onder de mannen te worden van het
hele home want hij betreedt op 2 mei de galerij van de
honderdjarigen. Roger is een boeiend verteller, steeds met een
monkellach om de mond. Hij geniet er blijkbaar van de tijd van
toen te kunnen op rakelen. Eens aan het woord stopt zijn babbel
niet meer. Bovendien heeft hij een ijzersterk geheugen en weet
alles nog tot in de details te vertellen.
Zijn ouders woonden in het laatste van wat als
Bruyns reke” gekend was. Een rij van negen
goedkope arbeiderswoningen uit de 18de eeuw,
gesloopt op de stek waar “Lidl” zijn supermarkt
heeft gebouwd. Vader werkte in de steenovens
in Frankrijk en was telkens voor een langere
periode van huis weg. Moeder hield er een goed
beklante kruidenierswinkel en stond dus
grotendeels alleen voor de opvoeding van de
kinderen.
Roger kwam als oudste op 2 mei 1922 ter
wereld en zit in de laatste rechte lijn om zijn
ouderdom met drie cijfers te moeten schrijven.
Na hem kwamen nog een broer en een zus.
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Hij liep de lagere school in de O.L.Vrouwschool op de Waaiberg.
Ze woonden vlak naast het zogenaamd “zijdefabriekske” waar ze
als bengels in en uit liepen. Dat
mocht toen nog. Zijn verlangen was
om timmerman te worden maar de
ouders beslisten dat hij met een
weverij naast de deur wever zou
worden. Hiervoor volgde hij drie jaar
de beroepsschool waar hij het
diploma van meestergast behaalde.
De familie. zijn vader, bijna
In 1939 mocht hij als 17jarige in de
onthoofd, zijn zuster Hilda,
weverij naast de deur onmiddellijk
Roger en zijn echtgenote, zijn
beginnen.
Men
weefde
geen
moeder en zijn schoonouders
kunstzijde meer zoals onder de
stichters de gebroeders Backelandt
(1927-1933) maar ameublement. “Dubar” een nijveraar uit Roubaix
had in 1937 de leegstaande fabriek gekocht. Hij liet
occasiegetouwen uit Roubaix overbrengen. Er stonden soms meer
dan 2000 bobijnen de rekken. Een
vrouw had er haar werk mee om die
leeglopende bobijnen die toch een
paar duizenden meter garen bevatten
te vervangen. Eind 1976 bij het op
pensioen gaan van meestergast De
Keyzer die tevens als directeur dient
deed, sluit Dubar definitief de
deuren. De opvolger Dubar jr had er
geen zin meer in Tielt. Intussen was
Roger en zijn echtgenote
Roger al aan de slag bij Maes waar
ook Jaquard geweven werd. Maar na
Cecile Verkest (1921-2015)
elf jaar ging ook deze weverij eraan.
Hij is dan te Brugge aan de slag gegaan. Dit keer niet in een
weverij maar in de “Scheepsbouw voor Vlaanderen” langs de
Pathoekweg. Hij moest er instaan voor de bevoorrading op de werf
van “flessen oxigène en acileen” die er geleverd werden door L’air
Liquide” uit Vilvoorde. Tien jaar heeft hij er gewerkt. Men bouwde
er nieuwe schepen van 105 meter lang en 12 meter diepgang. Er
werkten toen 900 arbeiders. Het zal wel niet de schuld van Roger
zijn geweest dat ook die firma failliet ging. De “Union Cottonnière”
te Gent was zijn volgende werkgever. Maar eindelijk vond hij weer
werk in eigen streek zij het niet meer als wever. 11 jaar diende hij
nog “Libeltex” te Marialoop. Daar is hij in het jaar 1981 op
pensioen gegaan. Dat wat zijn beroepservaring betreft.
20

Zijn jeugd wordt grotendeels gekenmerkt door de oorlog. In 1943
werd hij verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Roger noemt in een
adem en in het zuiverste Duits de naam en adres van de firma
waar hij werd naartoe gestuurd. Hij kwam in een fabriek terecht
waar men caoutchouc verwerkte voor onder andere bekleding van
tanks. Het was een enorm stinkend product dat zelfs na een
grondige wasbeurt nog in jou bleef hangen. De fabriek lag enkele
kilometer van hun bivak. Ze werden om kwart voor vier gewekt
om ofwel de gratis trein te halen of de weg te voet af te leggen.
Een morgen noch middagmaal was er niet bij. ’s Avonds kregen ze
elk drie boterhammen met marmelade. Dat is niet uit te houden
voor een jonge kerel die zware arbeid dient te verrichten. Na acht
maanden kreeg hij een vergunning om voor een weekje naar huis
te komen. Hij is niet meer teruggegaan maar leefde voor de rest
van de oorlog ondergedoken. Deels in zijn huis deels in delen van
het zijdefabriekske dat voor hem geen geheimen kende. Ze
konden het vanuit hun achterliggende moestuin bereiken. Vooral
het personeels-WC was een veilig nachtverblijf. Nadien is Roger
wel vrijgesteld geweest van militaire dienst.
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Terugblik
Chocoladefontein 7 & 8 augustus

22
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Terugblik
Feest Gouden Jubileum Dirk Leupe en Rita Van Haele
14 juli 2021

Proficiat!
24

Olympische spelen
Het grootste sportevenement ter wereld zou in
eerste instantie gehouden worden van 24 juli tot en
met 9 augustus 2020, maar vanwege de
coronapandemie werden de Olympische Spelen
een jaar uitgesteld. De gaststad bleef de Japanse
hoofdstad Tokio. Het jaartal in de naamgeving bleef
onveranderd. Ze worden de Spelen van de 32ste
Olympiade genoemd, maar feitelijk is het de 29e
effectieve editie van de Zomerspelen sinds 1896, daar er drie
edities niet doorgingen vanwege de twee wereldoorlogen.
De Olympische Spelen 2021 in Tokio werden gehouden van 23
juli 2021 tot 8 augustus 2021 Bij deze Olympiade werden vijf
nieuwe sporten geïntroduceerd: honkbal (mannen), softbal
(vrouwen), karate, klimsport, skateboarden en surfen. In totaal
stonden 34 sporten op het programma. Deze Spelen markeerden
voor het eerst sinds 1964 de terugkeer van de Olympische
Zomerspelen in Tokio en de vierde Olympische Spelen in Japan,
na de Olympische Winterspelen van 1972 in Sapporo en de
Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano.

25

Onze Belgische medailles
Zilver voor Wout van Aert
(wielrennen)
Wout van Aert heeft de olympische rekening van de
Belgen geopend, maar het is niet de verhoopte gouden
medaille geworden. Die ging verdiend naar de
Ecuadoraan Richard Carapaz. Van Aert won de sprint
om de 2e plaats, voor Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Brons voor Matthias Casse (judo)
Matthias Casse heeft zijn olympische toernooi met
een medaille kunnen afsluiten, zij het niet met de
verhoopte gouden. In de halve finales verloor hij na
een zenuwslopende match tegen de Japanner Nagase,
in de kamp om het brons vloerde hij de Georgiër
Grigalasjvili met ippon.
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Goud voor Nina Derwael
(turnen, brug met ongelijke leggers)
Nina Derwael heeft België een eerste gouden
medaille op deze Olympische Spelen bezorgd. In
de finale aan de brug met ongelijke leggers was
ze een klasse apart, ook omdat haar concurrente
Sunisa Lee geen perfecte oefening turnde.
Het zwaartepunt van deze olympische finale lag al in het begin.
Sunisa Lee, op papier de grootste concurrente van onze
landgenote, kwam als eerste in actie. Met het goud uit de
allroundfinale al in haar rugzak, draaide ze niet meer zo soepel
rond. Haar combinaties kwamen er niet uit en zo zakte haar
moeilijkheidsgraad naar 6.2.
Derwael kwam als derde aan zet en durfde niet naar de oefening
van Sunisa Lee te kijken. Ook de Belgische had wat last van
stress en turnde geen foutloze oefening. Bij de landing zette ze
een heel kleine pas.
Daarna was het nog 5 oefeningen lang nagelbijten. Na de val van
Yilin Fan, ook een ex-wereldkampioene, kwam de ultieme droom
van Derwael steeds dichterbij. Ze hield haar vreugde nog even in,
maar na de allerlaatste oefening barstte ze eindelijk uit. Na 5 jaar
voorbereiden zet ze in Tokio een prachtige kroon op al haar werk.
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Goud voor de red Lions (hockey)
De Belgische hockeymannen hebben zich tot
olympisch kampioen gekroond. Australië dreef de
Red Lions tot het uiterste, maar in de shoot-outs
toonde doelman Vanasch waarom hij de beste
doelman ter wereld is.
De (r)evolutie van de Red Lions kent zijn
onvergetelijke orgelpunt. Als titelfavoriet vlogen ze Tokio binnen
en als een oververdiende olympische kampioen vliegen ze weer
naar België.
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Goud voor Nafi Thiam (7 kamp)
Nafi Thiam (26) heeft België een derde gouden
medaille op de Olympische Spelen in Tokio bezorgd.
Thiam kwam op de zevenkamp niet meer in de
problemen op de afsluitende 800 meter en volgde zo
zichzelf op als olympisch kampioene.

Brons voor de Belgische jumpingruiters
(Grégory Wathelet, Pieter Devos en Jérôme Guery)
De Belgische jumpingruiters hebben dan toch nog
een medaille behaald op de Olympische Spelen. Die
leek gaan vliegen na de 8 strafpunten van Grégory
Wathelet, die als laatste in de piste kwam. Maar de
Franse koplopers gingen helemaal de mist in en
vallen nog buiten de prijzen. Zweden won het goud na een
spannende jump-off tegen de Verenigde Staten.
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Brons voor Bashir Abdi (marathon)
Wie Bashir Abdi vrijdag bezig hoorde, was klaar om
hem te begraven voor de olympische marathon. Hij
klaagde over jetlag, over mottig zijn. Maar vandaag
stond de 32-jarige Belg van Somalische origine op
uit de doden en schonk België, 45 jaar na Karel
Lismont, opnieuw brons. “Voor het goud kom ik nog
wel eens terug.”

Enkele leuke weetjes:
De medailles zijn gemaakt van smartphones
De gouden, zilveren en bronzen medailles worden gemaakt van
materialen uit o.a. gerecyclede mobiele telefoons en andere
elektrische apparaten. Deze zijn allemaal gedoneerd door Japanse
burgers. Uiteindelijk zijn er meer dan 6.21 miljoen mobiele
telefoons gerecycled voor hun edelmetalen om zo 32kg goud,
3.500kg zilver en 2.200kg brons te maken voor de in totaal 5.000
Olympische medailles. Wist je trouwens dat een gouden medaille
eigenlijk een zilveren medaille is, maar met een heel fijn laagje
goud erover?
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Sporttenues van plastic Coca-Cola flessen
De
tenues
van
de
atleten
voor
de
openingsen
sluitingsceremonies worden gemaakt van gerecyclede plastic
flessen
met
de
hulp
van
Coca-Cola.
Daarnaast
zullen vrijwilligers en andere werknemers ook kleding dragen van
gerecycled plastic of plantaardige materialen.

De Mascottes
Wist je dat de mascotte van de Olympische spelen 2020 Miraitowa
heet, wiens naam is gebaseerd op de Japanse woorden Mirai
(toekomst) en Towa (Eeuwigheid)? En dat daarnaast de
Paralympische mascotte Someity heet? Wiens naam is gebaseerd
op someiyoshino een type kersenbloesem. Beide mascottes zijn
gekozen door een miljoen Japanse studenten die konden
stemmen op hun favoriete design.
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Premiers van België
Yves Leterme
Hij werd geboren op 6 oktober 1960 in Wervik, op de grens
tussen Frankrijk en België als zoon van een Franstalige vader
en een Vlaamse moeder. Hij bracht zijn jeugd door in het
nabijgelegen dorp Zillebeke, een deelgemeente van Ieper.
Leterme volgde tussen 1973 en 1979 LatijnGriekse humaniora aan
het SintVincentiuscollege in
Ieper.
Vervolgens
studeerde hij eerst aan de KULAK, waar hij
in
1981
het
diploma
behaalde
van kandidaat in de rechten. In 1983
studeerde hij verder aan de toenmalige
Rijksuniversiteit
Gent
(nu Universiteit
Gent), waar hij twee diploma's behaalde, in
1983 dat van kandidaat in de politieke wetenschappen en in
1984 dat van licentiaat in de rechten. In hetzelfde jaar behaalde
hij in Nice het diploma van het Internationaal Studiecentrum
voor het Federalisme. Ten slotte behaalde hij aan de RUG in
1985
het
diploma
van
licentiaat
in
de bestuurswetenschappen (Master Bestuurskunde en Publiek
management).
Zijn politieke loopbaan begon in 1983 toen hij verkozen werd
tot voorzitter van de CVP- jongeren van Ieper.in 1995 werd hij
schepen van Ieper en vervolgens d hij Paul Breyne op als lid van
de kamer van volksvertegewoordigers en op 13 juni 1999 werd
hij rechtstreeks verkozen als CVP-volksvertegenwoordiger in het
Federaal Parlement
Op 27 juni 2003 werd hij gekozen tot voorzitter van CD&V,
nadat zijn voorganger, Stefaan De Clerck, was opgestapt na de
teleurstellende uitslag bij de federale verkiezingen van 18 mei
2003. Hij profileerde CD&V als een "positief alternatief" en vatte
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zijn programma samen onder de noemer "u verdient meer
respect". Hij bleef voorzitter tot 20 juli 2004.
Begin 2004 ging hij een kartel aan met de N-VA. Op 14 februari
2004 werd het desbetreffende akkoord getekend, het
zogenaamde Valentijnskartel of Vlaams Kartel. Het kartel won
de gewestelijke en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 en
was een persoonlijk succes voor Leterme. Bij de derde
rechtstreekse Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004 werd hij
verkozen in de kieskring West-Vlaanderen en stapte hij van de
Kamer van volksvertegenwoordigers over naar het Vlaams
Parlement. Ruim een maand later legde hij de eed af als
minister-president van de Vlaamse regering en werd hij
als Vlaams
volksvertegenwoordiger opgevolgd
door Johan
Verstreken.
Na een korte informatieronde vormde hij
een nieuwe Vlaamse regering. Van 22 juli
2004 tot 26 juli 2007 was Leterme
minister-president
van
Vlaanderen.
Jo Vandeurzen volgde hem op als nieuwe
voorzitter van de CD&V. Hij werd populair
als minister-president met de slogan 'goed
bestuur'. Op zondag 6 mei 2007 maakte
hij bekend dat hij als lijsttrekker
de senaatslijst van
zijn
partij
voor
de federale verkiezingen zou trekken. Op 10 juni 2007 behaalde
hij als CD&V-lijsttrekker voor de Senaat een overwinning met
796.521 voorkeurstemmen.
Op 26 juni 2007 nam Leterme ontslag als minister-president
van de Vlaamse regering ondanks vroegere beloften dat hij zijn
termijn als minister-president zou uitzitten. Hij bleef senator in
afwachting van de formatie van een nieuwe federale
regering. Kris Peeters, die niet gekozen was tijdens de recente
Vlaamse verkiezingen, volgde hem op als Vlaams ministerpresident.
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Op 26 juni 2007 nam Leterme ontslag als minister-president
van de Vlaamse regering ondanks vroegere beloften dat hij zijn
termijn als minister-president zou uitzitten. Hij bleef senator in
afwachting van de formatie van een nieuwe federale
regering. Kris Peeters, die niet gekozen was tijdens de recente
Vlaamse verkiezingen, volgde hem op als Vlaams ministerpresident.
Op 21 juli 2007, de Belgische nationale feestdag,
vroeg Christophe Deborsu, een journalist van de Franstalige
publieke omroep RTBF aan Leterme wat er die dag werd
herdacht. Het juiste antwoord was de eedaflegging van Leopold
I van België, maar Leterme antwoordde dat het om de
afkondiging van de grondwet ging. Op de vraag een stukje van
het Belgische volkslied, de Brabançonne, te zingen, hief hij het
Franse volkslied, de Marseillaise, aan. De Franstalige Belgische
openbare tv-omroep RTBF opende haar journaal met deze
blunder, die door media over de hele wereld werd overgenomen.
Overigens toonde de RTBF in de rest van de reportage dat ook
andere vooraanstaande politici, zowel Nederlandstalige als
Franstalige, niet op de hoogte waren van wat er precies wordt
herdacht op 21 juli. Ook Guy Verhofstadt kende de betekenis
van de feestdag niet. Achteraf verontschuldigde Leterme zich op
een conferentie voor zijn flater, maar enkel in het Nederlands.
Hij weigerde zijn excuses in het Frans te herhalen, wat de
spanning met de Franstalige Belgen nog vergrootte.
Halverwege december 2008 raakte Leterme en een paar dagen
later
ook
andere
leden
van
zijn
regering
(Jo
Vandeurzen en Didier Reynders) in opspraak in verband met
mogelijke beïnvloeding van het gerecht bij een rechtszaak
waarbij de opdelingstransacties van Fortis van 3, 5 en 6
oktober werden aangevochten. De positie van Leterme leek op
18 december onhoudbaar, nadat een brief van de voorzitter van
het Hof van Cassatie aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy
openbaar gemaakt was. Leterme bood enkele uren later aan de
koning het ontslag van zijn kabinet aan nadat de 6 bladzijden
lange nota van de eerste voorzitter van het Hof van
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Cassatie Ghislain Londers bekend werd gemaakt. Het ontslag
van de regering Leterme werd dan op 22 december 2008 door
de koning aanvaard en ex-vicepremier en minister van
staat Herman Van Rompuy werd de nieuwe regeringsleider.
Leterme zetelde vervolgens van december 2008 tot juli 2009
terug in de Senaat.
Op 25 november 2009 legde Leterme voor de tweede keer de eed
af als eerste minister, nadat Herman Van Rompuy was
benoemd tot permanente voorzitter van de Europese Raad. Op
22 april 2010 bood Leterme het ontslag aan van de regeringLeterme
II,
nadat Open
Vld-voorzitter Alexander
De
Croo bekend had gemaakt dat zijn partij uit de regering wilde
stappen. Reden hiervoor was dat op de afgesproken datum geen
akkoord bereikt was over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het ontslag werd door de koning aanvaard op 26 april 2010.
Leterme ontvluchtte de politiek en werd medio september 2011
aangesteld als adjunct-secretaris-generaal van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in
opvolging van de Nederlander Aart Jan de Geus. Hij begon in
deze functie op 1 januari 2012. Hij was verantwoordelijk voor
sociaal beleid, onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid, kmo's
en regionale ontwikkeling. Zijn mandaat liep initieel twee jaar
en werd daarna verlengd. Het afscheid van de politiek was
hiermee niet noodzakelijk definitief.
Yves Leterme was lange tijd getrouwd en kreeg uit die relatie
drie kinderen. Zijn ex-vrouw was slechts heel zeldzaam te zien
naast haar man in de tijd dat hij premier van België was. Zijn
huidige vriendin is een Française die hij leerde kennen toen hij
adjunct-secretaris-generaal van de OESO was. Yves Leterme
was lange tijd getrouwd en kreeg uit die relatie drie kinderen.
Zijn ex-vrouw was slechts heel zeldzaam te zien naast haar man
in de tijd dat hij premier van België was. Zijn huidige vriendin
is een Française die hij leerde kennen toen hij adjunctsecretaris-generaal van de OESO was.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Yves_Leterme
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Terugblik
Zomerse mocktail 30 juli 2021
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De madammen van
Deken Darras
Paars
Het woord paars is afgeleid van het Oudfranse woord “pers” en
gaat terug tot het middeleeuws Latijnse woord “persum”, dat
donkerblauwe stof of kleur betekent.
In de Romeins tijd was paars een belangrijke kleur voor de
Romeinen en lang niet iedereen mocht die kleur dragen. Er golden
strenge regels voor het gebruik ervan.
Purper (paars) was een belangrijke kleur voor de Romeinen en
niet iedereen mocht die kleur dragen, strenge regels golden voor
het gebruik. In de ‘sumtuariae leges’ (altijd vertaald als anti
luxewetten) stond wie wel en wie geen paars mocht dragen. Alleen
de keizer mocht een purperen toga dragen en de beelden van de
goden hadden ook een paarse toga. Consuls, leden van de senaat
en hun zonen mochten alleen tijdens speciale gelegenheden een
paarse sjerp over hun witte toga dragen. Het paars of purper werd
gemaakt van een zeeslak die de Romeinen ‘murex’ noemden. De
Feniciërs, die het monopolie hadden op de kleur, maakten van
deze slak hun Tyrisch purper, de belangrijkste verfstof voor
paars. Voor één keizerlijke toga waren 10.000 slakken nodig,
gelukkig voor de slak ging men rond het einde van de
middeleeuwen een andere grondstof gebruiken
Ook de Engelse koningin Elizabeth (I) stelde dergelijke wetten in.
Paars mocht alleen gedragen worden door de koningin, haar
moeder, kinderen, zusters en tantes. Mocht er een koning op de
troon komen, dan was paars voorbehouden aan de koning, zijn
kinderen, broers en ooms. Paars werd hierdoor niet vooral een
uiting van rijkdom maar van status.
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Paars is rood en blauw
Paars komt in de natuur niet zoveel voor, en wordt daarom wel
eens als kunstmatig gezien. De paarse kleur werd gewonnen uit
de purperslak, die daardoor vrijwel uitgestorven is.
Paars heeft als rooms-katholieke liturgische kleur een betekenis
die samenhangt met boete doen, en wordt vaak gebruikt voor de
advent en vasten (veertiendagentijd) en de tijd voor Pasen.
Tegenwoordig wordt paars vaak gebruikt op begrafenissen.
In de Nederlandse politiek heeft paars een speciale bijbetekenis
gekregen, in de vorm van twee paarse kabinetten bestaande uit de
liberalen (VVD) met de blauwe kleur als symbool en de socialisten
met de rode kleur als symbool. Van deze kabinetten maakte ook
D66 uit. In België was een vergelijkbaar paars van 1999 tot 2007
aan de macht. Tot 2003 ook als een paars-groen, omdat de
milieupartijen Agalev en Ecolo deelnamen aan de regering.
Paars wordt ook wel aanzien als een symbool van passie,
inventiviteit, inspiratie, originaliteit en spiritualiteit. De
combinatie van twee sterke kleuren maakt het een geliefde kleur,
het koude van blauw en het warme van rood. Het lichte van paars
is een favoriete kleur van kinderen en ook kunstenaars gebruiken
de kleur graag.

Paars in huis
Paars is een ongewone combinatie van rood en blauw, rood is
aards terwijl blauw juist hemels is. Paars is hierdoor een 'andere'
kleur, vaak geassocieerd met de mystiek. Sinds de jaren zestig
komt de kleur steeds vaker voor in het interieur. Paars in een
ruimte lijkt artistiek, mysterieus en het maakt je interieur een
beetje speciaal. Paars straalt luxe uit zoals de Romeinen al
onderkenden maar paars kan ook zwaarmoedig en somber lijken.
Maar het licht paars (roze) heeft dat niet waardoor deze kleur voor
veel kinderen favoriet is. Een hele ruimte paars verven zal een
beetje teveel van het goede zijn, maar één wand gecombineerd
met heldere kleur doet wonderen.
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Paars in kleding
Met paars toon je creativiteit, individualiteit en kracht. Wanneer
je een eigen stijl en persoonlijkheid wilt benadrukken dan is
paars een goede kleur. Maar, donkere kleuren paars kunnen ook
bedreigend of afstandelijk overkomen. Het ligt dus zeer aan de
gelegenheid welke kleur paars je kiest. Donkere paarse kleuren
zijn meer zakelijk en afstandelijk. Licht paarse kleuren zijn
vrouwelijk en vriendelijk. Paars in avondkleding geeft een
luxueuze en magische uitstraling. Paars wordt gezien als een
vrouwelijke kleur, zeker de kleuren paars die meer richting rood
(aards) gaan.

Paars is een Purple Heart
Het 'Purple Heart' is een
Amerikaanse
militaire
onderscheiding voor militairen
die gewond of gedood zijn terwijl
ze dienden in het leger. Het
eerste 'Purple Heart' werd in
1932 namens de president
uitgereikt. De onderscheiding is
de opvolger van de veel oudere
'Badge of Military Merit', deze
werd in 1782 al uitgereikt maar
werd al snel niet meer gebruikt. Deze onderscheiding had de vorm
van een paars hart.
De nieuwe onderscheiding kreeg ook de vorm van een hart met
daarin de de afbeelding van George Washington, de illustere
president van de Verenigde Staten van 1789 to 1797. Het wapen
boven de afbeelding is een familiewapen van de familie en zou
model hebben gestaan voor de 'Stars and Stripes' hoewel daarover
nog steeds een hevige discussie is.
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Paars als liturgische kleur
Tot de middeleeuwen hadden
kerken veel vrijheid met het
gebruik van kleuren bij diensten.
Het Missale Romanum dat in 1570
uitkomt brengt ordening aan in het
gebruik
van de verschillende
kleuren. Paars wordt een van de
officiële liturgische kleuren. De Rkkerk kent 8 liturgische kleuren,
wit, rood, groen en paars zijn
hiervan de belangrijkste. Zwart,
roze, goud en blauw worden ook
wel gebruikt maar meer als
versterking van de hoofdkleuren.
Paars
(violaceus)
staat
voor
bekering, inkeer, droefheid en boete, de kleur wordt gebruikt in
de Veertigdagentijd en de Advent. Paars wordt naast zwart ook
gebruikt in dodenmissen of bij een uitvaart.

Paars is een kabinet
Na de verkiezingen in 1994 komt het eerste paarse kabinet tot
stand. Dit kabinet werd paars genoemd omdat het een combinatie
was van blauw (liberaal) en rood (sociaal-democratisch). Het
eerste en tweede paarse kabinet stonden onder leiding van Wim
Kok. Het bijzondere aan de kabinetten was dat voor het eerst in
lange tijd de christendemocraten niet meededen.

Paars is een amethist
Het Griekse woord voor amethist is 'amethystos', niet dronken of
niet onder invloed. Een amethist zou bescherming bieden tegen
een flinke kater. De steen dankt zijn naam aan een oud verhaal.
Bacchus, de Romeinse god van wijn en vruchtbaarheid werd
verliefd op een mooie nimf Amethis. Amethis wilde alleen niets
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van hem weten maar
zoals
een
echte
onstuimige
god
betaamt
was
Bacchus
niet
te
stoppen. In paniek
vraagt Amethis de
kuise godin Diana
haar te helpen. Deze
verandert
Amethis
in een stenen beeld
wanneer
Bacchus
haar weer probeert
aan
te
raken.
Bacchus geeft de steen de paarse kleur, de kleur van de wijn die
hij graag dronk. Maar naast een kater zou de steen beschermen
tegen: slangenbeten, misoogsten, slechte magie, insectenbeten,
huidproblemen en het is een vriendschapssteen.
Bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/diversen/46024-wat-betekent-dekleur-paars.html
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Ontspanning
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
Yokohama – BMX – zeilen – hockey – Tokio – tennis – voetbal –
softbal – sportevenement – medaille – brons – sprint – Japan –
finale – zilver – wielrennen – goud – badminton – boogschieten –
golf – zevenkamp – roeien – tienkamp – synchroonzwemmen –
olympiade – Enoshima – taekwondo – trampoline – Hokkaido –
atletiek
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Kruiswoordraadsel
Opgesteld door Julien Verbrugge

Oplossing: p. 67

Thema: paars
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/

Brusselse voetbalclub met paars als clubkleur.
Reukorgaan - Voornamelijk.
Land in Azië - Egaliseren (afk).
Spinnennet - De mensen - metaalbewerker.
Smuller - Tentoonstellingszaal.
Soort moerasvogel - Abnormale - Verbindingsnaad.
Autokenletters van Polen - Melkproduct.
Eikenschors - Vreemde munt - Grand Prix.
Nummer - Drie verschillen de klinkers - Opstandeling.
Getal - Glazen verpakking - Overdreven.
Onbepaald aantal - Vloertegel.
Neon - Selenium - Bosreus.
Attribuut in het zwembad - Naar evenredigheid.
Beatrijs - Frans lidwoord.
Intercommunaal - Prelaat met een paars keppeltje.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Belgische havenstad - De letters van “bed” dooreen.
Neon - Uitstallen - Het alfabet.
Enkel meervoud - Slot.
Egem’s Secundair Onderwijs - Lichamelijke hinder.
Roger Maes - Vroeger margarine merk.
Ontkenning - Hemellichaam.
Met iemand meekunnen - Vervoeging van “lezen”.
Stad met waterval
- Onderwijzeres - Chinese
afstandsmaat.
Hoger op - Standlicht - Overschieten.
Gemeente van Pater Damiaan - Meisjesnaam.
Naam van Phara (di…) nieuwslezeres - Niet goed wijs.
Die vis noemen wij “platen” - Een plaats - Engels voor
“olie”.

i)
j)
k)
l)
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Informatief
De mensen van de Zorgbib vragen of het mogelijk is
om de boeken die uitgelezen zijn op tafel klaar te
leggen indien u niet thuis bent?

Dank u wel!
NIEUW!
We starten met een plantenkas! Daarvoor zijn wij op zoek naar
stekjes, jonge plantjes, fleurige bloemen,… Heb je een plant die je
beu bent, niet graag meer verzorgt of
heb je stekjes over? Dan mag je deze
in onze plantenkas in de inkom
achterlaten. Wie interesse heeft kan
er dan eentje uitkiezen. Zo krijgen ze
bij iemand anders een tweede leven.
Indien u graag uw eigen bloempotje
terug meeneemt is dit geen probleem!
Wij voorzien onderaan in de kast lege
potjes die u naar hartenlust mag
vullen.
Helpt u ook mee? Het is slechts een
kleine moeite maar met grote
betekenis… want een simpel plantje
kan wonderen doen!
Het creëert een groter thuisgevoel,
bied rust en sereniteit en geeft een
ruimte een welkome en frisse uitstraling. 😊
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Topsporters
Olivier Philippaerts
Olivier Philippaerts is geboren
op 30 juli 1993 in Genk en is
een Belgische springruiter. Hij
heeft nog en tweelingbroer,
Nicola. Olivier en Nicola zijn de
zonen van Ludo Philippaerts.
De twee jongens vertoeven van
kindsbeen
af
in
het
paardenmilieu. Ludo zou Ludo
niet zijn als hij voor zijn
lievelingen geen speelpony’s
laat rondrennen op het erf. Toch moet niets, Ludo en Veronique
geven hun oudste zonen alle vrijheid om hun eigen weg te gaan.
Olivier en Nicola proberen voetbal, tennis en zwemmen uit, maar
rond hun zesde krijgt de microbe van het paardrijden ook hen te
pakken. Olivier word lid van de Landelijke Rijverenigingen (LRV),
net zoals zijn vader.
Voor zijn ouders het goed en wel beseffen, behoort Olivier tot de
beste ponyruiters van het LRV. Het duurt dan ook niet lang
vooraleer hij kennis maakt met de internationale paardensport.
Vader Ludo laat zijn zoon geregeld deelnemen aan ponyproeven
op grote concoursen. In 2005 schuift de jongen zijn eerste grote
beker in de familiale prijzenkast: Olivier wordt met JS Magic
Belgisch kampioen bij de pony’s.
Jongens worden groot en pony’s ruimen stilaan plaats voor
paarden. Olivier leert van de rijke ervaring van zijn vader en
presteert hoe langer hoe sterker. In 2006 gooit hij hoge ogen met
zijn deelnames in Parijs, Brussel en het Belgisch kampioenschap
in Nieuwpoort en Brugge. Een jaar later eist hij al podiumplekken
op. En dat zijn niet de minste: Watteau van de Bekput loodst
Olivier naar een tweede plaats in Belgisch kampioenschap voor de
junioren in Pottes. Ook in het open Limburgs kampioenschap
tijdens CSI** in Hasselt stelt Olivier zijn tweede plaats veilig.
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In 2009 wordt Olivier
achtste in het Europees
kampioenschap voor de
junioren,
in
het
Nederlandse Hoofddorp.
Het paard van dienst:
Splendid van de Heffinck.
Olivier reikt almaar hoger,
in 2010 schrijft hij in
Jardy, Frankrijk, met
Carisma de Europese titel
op
zijn
naam.
In
teamverband wint hij ook de bronzen medaille. Teamwedstrijden
zitten Olivier trouwens als gegoten. Zo zegeviert hij in 2011 met
het Belgische team op de Europese Young Riderskampioenschappen in het Portugese Comporta, met Cabrio van
de Heffinck. Een prachtige afsluiter van Oliviers veelbelovende
jeugdjaren.
In mei 2012 werd hij in team met vader Ludo Philippaerts, Jos
Lansink en broer Nicola Philippaerts derde in Rome voor de
Italiaanse manche van de FEI Nations Cup 2012. Ook in 2012
was hij de jongste winnaar ooit van de CSIO Spruce Meadows
‘Masters’ Tournament, een Canadees springtornooi waar de
winnaar één miljoen Canadese dollar ontvangt.

Olivier in 2012 in Canada op het CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ tornooi met
Cabrio van de Heffinck.
Bron: https://philippaerts.be/ruiter/olivier-philippaerts
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Olivier_Philippaerts
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De Klavertje4wandelingen of Steegjeswandelingen
Op een droge dag in augustus volgden we de
wandeling 3.
Deze keer verkenden we de St. Jozefsparochie en
kwamen we terug via het WZC. Misschien hebben
jullie ons wel zien voorbijkomen. Ook nu ontdekten
we onbekende paadjes en groenzones waar we
anders nooit komen. Kijken jullie mee?

Steegjeswandeling 3:
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Van de Markt naar de
Ieperstraat

Via Bond Moyson naar
de Patersdreef

De vijver in het
Patersbos en huis
Mulle de terschueren

Dienstencentrum
Beukenhove nu een
school in het groen

In Regina Pacis werkte
ik 40 jaar op het
secretariaat

Cultureel Centrum
Gildhof is gerenoveerd
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Steegje in de
Volderstraat

In de Steenovenstraat

Een smal paadje inslaan

De braambessen zijn
nog niet rijp

Joris Lannoostraat

Avontuurlijk
speelpleintje voor een
nieuwe wijk
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Boomstammen om op
te klauteren

Dit paadje eindigt in de
Kasteelstraat

Achter de haag naar
links en je komt in de
Holdestraat

Ruimte om te spelen

Groen in de woonwijken

Niet maaien, meer
insecten
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Dit steegje ziet er uit
als een privéstraatje

Speelweide aan de
Oude Pittemstraat

Naar school, naar de
kerk…

St. Jozefskerk

Den Treurniet

Wandelpad naar Deken
Darraslaan
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Sociale appartementen
op de site Nemegheer

De Gierigaardstraat
komt uit op de parking
van het WZC

We hebben hier gezwaaid
naar de bewoners

Zicht op de
werkzaamheden aan de
assistentiewoningen

Speelstraat aan het
WZC. Leuk voor
kinderen en bewoners.

Infobord 1e wereldoorlog
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Toegangspoort naar de
Ontvangerstraat

Terug naar het
Patersbos

Bloemenweide in de stad.

Een str…straatje?

De Kiste, een begrip in
Tielt

Stanislaspoort of
Spuyssenshol
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Wist je dat
het op 21 september Wereld Alzheimerdag is?

september in onze kalender de negende maand van het jaar
is? Maar ooit was dit wel anders en daar dankt september zijn
naam dan ook aan. In het Latijn heette september "septembris".
Dit kwam van "septem", wat zeven betekent. September was
dan ook de zevende maand in de Romeinse kalender. Voor de
Romeinen begon het nieuwe jaar dan ook in maart.

er andere namen voor september zijn zoals de vruchtmaand,
de havermaand, de gerstmaand, de herfstmaand en de
fruitmaand? Ook wordt september wel eens de oogstmaand of
"de andere oogstmaand" genoemd, omdat augustus ook al een
oogstmaand is.

21 september officieel het einde van de zomer inluidt? De
bladeren verkleuren en beginnen van de bomen te vallen. 's
Morgens is er vaak mist. De dagen worden al snel een flink pak
korter. Met een beetje geluk zit er nog een mooie nazomer in,
maar de temperaturen voelen toch niet echt zomers meer aan.
Deze nazomer wordt ook wel eens Indian Summer of oude
wijven zomer genoemd. Vele mensen worden in september een
beetje melancholisch, anderen krijgen een heuse
najaarsdepressie.
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Terugblik
Gillis in de bloementuin

Bedankt Gillis voor de mooie gladiolen op de verschillende
afdelingen!

Apéro & Boccia
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Oliebollen
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Tuk Tuk treintje, rondrit door Tielt - 27 augustus 2021
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Moppentrommel
Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje dat
niet bij de bel kan. Behulpzaam als hij is, helpt hij haar en drukt
op de bel. Waarop het meisje zegt: 'Bedankt! En nu moeten we
heel hard wegrennen!'
De juf vraagt aan Jantje: 'Jantje, kun je vanaf 0 tot 10 tellen,
maar dan achteruit? Jantje zegt: 'Oké, 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0. Dan
zegt de juf: 'Jantje, je bent de 8 vergeten.' 'Nee hoor juf, want u zei
8 eruit!'
Er komt een piraat in een café. De barman vraagt: ‘Hoe kom je
aan die houten poot?’ ‘Nou,’ zegt de piraat, ‘mijn voet kwam vast
te zitten tussen de boot en een stenen muur.’ ‘Oei’, zegt de
barman. ‘En hoe kom je aan die haak aan je arm?’ Zegt de piraat:
‘Mijn hand heb ik verloren in een gevecht.’ Tot slot vraagt de
barman: ‘Hoe kom je aan dat lapje voor je oog?’ ‘Oh, er poepte een
meeuw in mijn oog’, antwoordt de piraat. De barman schrikt en
zegt: ‘Brandt vogelpoep helemaal door je oog heen dan?’ ‘Nee,’ zegt
de piraat, ‘maar toen had ik mijn haak pas net!’
Een spin en een duizendpoot spreken af. De spin wacht al drie
uur op de duizendpoot. Na drie uur komt de duizendpoot
eindelijk. De spin vraagt aan de duizendpoot: 'Waar bleef je nou?'
'Nou,' zegt de duizendpoot, 'bij de ingang stond een bordje met de
tekst: voeten vegen.'
Jantje wordt 's nachts wakker omdat de telefoon gaat. Hij neemt
op en hoort een vreemde stem: 'O, sorry ik heb het verkeerde
nummer. Sorry dat ik u wakker maak.' Jantje: 'Dat maakt niks
uit hoor, ik moest toch wakker worden. De telefoon ging!'
Er komt een man bij de dokter. Hij laat een briefje zien waarop
staat: ‘Help, ik kan niet praten!’ De dokter denkt even na. Dan
zegt hij: ‘Leg uw hand maar hier op tafel.’ Dat doet de man. De
dokter pakt een grote hamer en slaat daarmee op de hand van de
man. ‘Aah!’, roept de man. Dan zegt de dokter: ‘Goed zo, morgen
leren we de B!’
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Horoscoop
Maagd (24 augustus - 23 september)
Het sterrenbeeld Maagd is kieskeurig en een beetje geheimzinnig
over wat ze wel en niet willen vertellen. Maagden zijn niet
dromerig ze zijn gericht op oplossen en analyseren. Maagd is
gericht op de toekomst en maakt plannen om naar een bepaald
doel toe te werken. Maagd vat dingen letterlijk op en verwacht dat
als iemand iets belooft deze belofte nakomt. Maagden zijn enorm
bescheiden.

Het Temperament van de Maagd
Sterrenbeeld Maagd is onvoorspelbaar en moeilijk in te schatten.
Maagden kunnen veel onrecht dulden voordat ze woedend
worden. Ze vermijden het liefst confrontaties.
Ze kunnen vertellen dat alles goed gaat terwijl het niet zo is. Ruzie
met een Maagd is niet te winnen. Maagden werken gewoon niet
mee. Ze zeggen ‘nee’ en weigeren te luisteren en vinden het
makkelijker om weg te lopen dan te schreeuwen.

De Eigenschappen van een Maagd
Sterrenbeeld Maagd is nuchter, slim, redelijk en kan heel hard
werken. Maagden zijn goed in knopen doorhakken, ze zetten hun
gevoel opzij en klaren de klus die anderen niet durfden te doen.
Maagden zijn kalm en integer, hanteren hoge criteria voor alle
aspecten van het leven. Het sterrenbeeld Maagd is constant aan
het analyseren, problemen, mensen en situaties. Ze kunnen soms
zo lang bezig zijn met piekeren dat ze kunnen blokkeren en geen
beslissing weten te nemen.
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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 7 september 2021
Dinsdag 14 september 2021
Dinsdag 21 september 2021
Dinsdag 28 september 2021

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing puzzel
Kruiswoordraadsel

p.46-47
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 10u – 12u en 13u30u – 17u
2 bezoekers op de kamer, met 4 bezoekers in de binnentuin of cafetaria.
 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 / 13u30 – 17u00
 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.
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