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Gedicht
Vogel
Vogel, mag ik op je rug
Gaan we de wolken plukken
Vogel
Kom nou uit de lucht
Je moet even bukken
Wat heb je zachte veren
Zijn dat je mooiste kleren
Als ik zelf vliegen kon
Ging ik hoger dan de zon
In de bochten niet zo snel
Verder durf ik alles wel
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Activiteitenkalender april
Vrijdag 1 april 2022
Namiddag

Vraag je plaatje aan in de PZ om 14u30

Dinsdag 5 april 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 6 april 2022
Voormiddag

Misviering om 10u

Donderdag 7 april 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 8 april 2022
Namiddag

Kaarting en teerling in de P.Z. om 14u30

Zondag 6 april 2022
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u30

Dinsdag 12 april 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
Breiclub in de P.Z.

Woensdag 13 april 2022
Voormiddag

Misviering om 10u

Donderdag 14 april 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 15 april 2022
Namiddag

Goede Vrijdag Kruisweg in de PZ om 15u
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Zondag 17 april 2022
Voormiddag

Pasen Misviering om 10u30 in de PZ

Dinsdag 19 april 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 20 april 2022
Voormiddag

Misviering om 10u

Namiddag

Verjaardagsfeest voor de jarigen april
in de P.Z.

Donderdag 21 april 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 22 april 2022
Namiddag

Dansoptreden “ De Zonnebloem”
om 14u30 in de PZ

Zondag 24 april 2022
Voormiddag

Misviering om 10u30 in de PZ

Maandag 25 april 2022
Vertrek 13u

We gaan naar de Kapel van Bijstand in
Meulebeke
Tijdig inschrijven!

Dinsdag 26 april 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
Breiclub in de P.Z.

Woensdag 27 april 2022
Voormiddag
Namiddag

Misviering in de PZ om 10u
Verjaardagsfeest in de PZ om 14u30
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Donderdag 28 april 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 29 april 2022
Namiddag

Bingo in de PZ om 14u30

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze
worden meegedeeld via het weekschema.
Dagelijks is er bezoek mogelijk doorlopend van 10u tot 20u
door 2 personen op hetzelfde moment. Kinderen zijn
opnieuw toegelaten. Inschrijven in het register is niet meer
nodig.
De cafetaria is open voor bewoners en bezoekers, iedere dag
van 13u30 tot 17u, behalve op vrijdagnamiddag
(vaste activiteit voor de bewoners)
Onze bezoek- en uitgaansregeling ongewijzigd.
Alle bezoeker en personeelsleden dragen steeds een
chirurgisch mondmasker bij het betreden van het WZC.
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Nieuwe bewoners
Patrick Wouters

De Wilg

Kamer 123

8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw Ingrid Devos

Judith De Proost

De Wilg

Kamer 116
Diksmuidse Boterweg 12 bus 3
8700 Tielt

Weduwe van de heer Gilbert Ninclaus
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Erna Verbeke

De Kastanje

Kamer 52
Brugstokwegel 16
8700 Tielt

Weduwe van de heer Omer Impe

Michel De Deygere en Christianna Soenens

De Linde

Kamer 164 en 165
Kistestraat 28
8700 Tielt
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Rosette De Vlaminck

De Beuk

Kamer 19
Gruuthusestraat 55 bus 1
8700 Tielt

Weduwe van de heer Frans Verbeerst

Liliane Devliegere

Beukennootje

Kamer 37
Deken Darraslaan 21
8700 Tielt

Echtgenote van de heer Gabriël Blancke
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Nora Thiriaux

De Bolster

Kamer : 85
Hollandlaan 2
8700 Tielt

Echtgenote van de heer Georges Lybaert

Roland Verhaeghe

De Wilg

Kamer: 136
Begonialaan 43
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Monique
Gelaude
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Jeanine Vandewalle

Beukennootje

K 39

Hulstraat 31 bus 1
8700 Tielt

Weduwe van de heer Gilbert Lagrange
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We namen afscheid
Henri Deconinck
Henri is geboren op 29 november 1936 in Meulebeke, waar hij
woonde met zijn vader. Tot zijn 14de ging hij er naar de SintAmandusschool. Waarna hij nog anderhalf jaar les volgde aan het
College van Tielt.
Toen hij 15 was, begon hij te werken. Zoals hij zelf vertelde, heeft
hij een beetje van alles gedaan. Zo heeft hij nog in het leger
gezeten. Tijdens deze periode leerde hij Simonne kennen. Na een
tijdje ging Henri helpen op de boerderij van zijn schoonouders.
Uiteindelijk heeft hij de boerderij overgenomen. Ondertussen
huwden Henri en Simonne en kregen ze vier kinderen: Geert,
Linda, Ann en Franky.
Jaren lang hebben ze hard gewerkt op de boerderij. Maar in ‘99
besloten ze om met pensioen te gaan. Ze verkochten de boerderij
en verhuisden naar hun huis op de Keidam. Ze vulden hun vrije
tijd met het bezoeken van familie en vrienden en kaarten. Henri
volgde ook graag de koers en het voetbal.
Een drietal jaar geleden verhuisde zijn vrouw naar het WZC. Vorig
jaar verhuisde ook Henri naar De Kastanje. We leerden hem
kennen als een sterke, maar gevoelige man. Op dinsdag was hij
altijd stipt op tijd om mee te spelen met de bingo. Verder vulde hij
zijn dagen met de krant lezen en kaarten.
Als er voetbal of koers te volgen
was, zat hij steevast voor zijn tv.
De laatste maanden ging het
wat minder goed met zijn
gezondheid en op 2 maart
hebben we afscheid van hem
moeten nemen.
Hij werd 85 jaar.
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Godelieve Parmentier
Een jaar geleden mochten we Godelieve
verwelkomen op de Kastanje, daarvoor
woonde ze enkele jaren in Res. Ampe.
We leerden haar kennen als een warme,
sterke vrouw. Een dankbaar iemand, die met
volle teugen genoot.
Ze werd geboren op 8 december 1935 te
Ledegem. Ze was het 4de kind in een gezin
van 11 kinderen. Tot haar 14de ging ze naar
school. Daarna mocht ze gaan werken bij
Van Maele in Pittem.
Ondertussen leerde ze ook haar man Antoon
Goemaere kennen. Ze huwden en gingen in de Oude Pittemstraat
wonen. Samen kregen ze twee zonen: Eddy en Luc.
Godelieve genoot enorm van de bezoekjes van haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. De kers op de taart was wel toen ze
enkele weken geleden haar 15de achterkleinkind in haar armen
mocht houden.
Godelieve kwam graag kaarten en ging er vroeger graag op uit met
haar fiets. Toen het niet meer lukte om actief deel te nemen aan
de activiteiten, genoot ze van boeken lezen en de bezoekjes van
haar kinderen en buurvrouw Paula. Ook ging ze geregeld eens
naar de bar om ‘nen goeien’ te drinken.
Godelieve vond dat ze een heel mooi leven heeft gehad en was
daar ook heel dankbaar voor. De laatste weken doofde Godelieve
beetje bij beetje uit. Op 8 maart is ze in het bijzijn van haar
familie rustig ingeslapen. In december vierde Godelieve nog haar
86ste verjaardag.
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Simonne Aelvoet
Simonne werd geboren in Vinkt als oudste zus
van Ivonne. Na de verhuis naar Aarsele waar ze
ook school liep en de woelige oorlogsjaren door
spartelde ging ze al vroeg werken in de
breifabriek te Aarsele.
In 1961 stapte ze in het huwelijksbootje met
André De Soete. Samen stichtten ze een
gezinnetje, in 1964 kwam Patrick en in 1967
Karoline. Ze werd oma van 4 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen.
Simonne bleef thuis en bekommerde zich om het
gezin en deed er ook nog naaiwerk voor anderen
bij.
Simonne kon genieten van haar hobby’s breien, kantklossen en
haar prachtige bloementuin. Toen de kinderen uit huis waren
konden Simonne en haar man genieten van reizen en de
bezoekjes aan familie, vrienden en natuurlijk de kleinkinderen.
Enkele jaren nadat haar man overleden was, werd dementie vast
gesteld bij Simonne. Noodgedwongen verhuisde ze naar het WZC
op afdeling Beukennootje.
We leerden Simonne kennen als een stille maar karaktervolle
dame die wist wat ze wilde en dit ook liet merken. Ze ging mee
kijken naar de breiclub hier in de P.Z. Bij de activiteiten op de
afdeling kwam ze er ook altijd bij zitten, voor de gezelligheid. Ze
was steeds aanwezig tijdens de misvieringen. Ze was graag bij de
mensen.
Simonne overleed in het bijzijn van haar familie op 89 jarige
leeftijd.
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Jarigen in april
Jarige bewoners in april 2022
Afdeling De Beuk
Frans Holsbeke
Liliane Vandekerckhove
Marc Bouuaert

10 april 1935
23 april 1935
29 april 1945

87 jaar
87 jaar
77 jaar

Afdeling Beukennootje
Robert Goethals

2 april 1936

86 jaar

Afdeling De Kastanje
Liliane Cleiren
Lisette Vanderplaetse
Jeanne Verhamme
Jacqueline Bruneel
Lucien De Rammelaere

1
10
23
25
25

Afdeling Bolster
Simonne Cosman

27 april 1932

90 jaar

Afdeling De Wilg
Agnes Vanterwyngene
Hubert Icket
Maria Louis

13 april 1945
16 april 1942
27 april 1934

77 jaar
80 jaar
88 jaar

De Linde
Irena Debacker
Andre Michielsens
Maria De Splenter

8 april 1925
13 april 1932
28 april 1927

97 jaar
90 jaar
95 jaar

5 april 1934

88 jaar

Res. Ampe
Marguerite Moerman

april
april
april
april
april

1942
1926
1933
1936
1929

80
96
89
86
93

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
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Jarige personeelsleden in april 2022
Anna Leyn
Ergotherapeute alle afdelingen

5 april 1996

26 jaar

Elke Vroman
Ergotherapeute afdeling de wilg

11 april 1982

40 jaar

Annelieke Borms
Schoonmaakster

12 april 1998

24 jaar

Stefaan Van Rechem
Hoofdverpleegkundige afdeling de beuk

14 april 1962

60 jaar

Angelo Denolf
Zorgkundige afdeling de kastanje

15 april 1991

31 jaar

Louise Lannoy
Verpleegkundige afdeling de linde

15 april 1997

25 jaar

Nadine Warnez
Keukenmedewerkster

16 april 1966

56 jaar

Els Van de Steene
Zorgkundige afdeling de wilg

17 april 1976

46 jaar

Nadine Nemegheer
Zorgkundige afdeling de linde

18 april 1962

60 jaar

Anja Biebuyck
Verpleegkundige afdeling de kastanje

23 april 1977

45 jaar

Carla Decroubele
Nachtverpleegkundige

27 april 1976

46 jaar

Suyin Feys
Nacht zorgkunidge

29 april 1997

25 jaar
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Vormsel en lentefeest
Xandro Verbeerst

23 april

Aarsele

Zoon van Daisy De Splenter (zorgkundige afdeling de Wilg)
Ilana vergote

24 april

Tielt

Dochter van Charlotte Schaubroeck (nachtverpleegkundige)

Aleandro Bossuyt

30 april

Waregem

Zoon van Delfien Vandewalle (zorgkundige afdeling de Linde)

Lucas Verhaeghe

24 april

Tielt

Zoon van Vanessa Verbrugge (kok)
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Stripverhaal in de kijker
Guust flater
Guust (Frans: Gaston) is
een stripreeks rond stripfiguur Guust
Flater (Frans: Gaston Lagaffe) die werd
bedacht en getekend door André
Franquin. Jidéhem was in de
beginperiode coauteur. De strip bestaat
sinds 28 februari 1957. In de strip doen
deels dezelfde hoofdfiguren mee als
in Robbedoes en Kwabbernoot, maar
anders dan de voornoemde strip
bevat Guust geen avontuurlijke elementen. In plaats daarvan is
het puur een gagstrip zonder langere verhalen.

Guust ontstond in 1957 op vraag van Yvan Delporte, die een
figuurtje zocht als illustratie bij de rubrieken in het
tijdschrift Spirou (vertaald als Robbedoes). Franquin werkte een
personage uit, die de naam kreeg van een onhandige kennis van
Delporte, Gaston Mostraet. De illustraties mondden uiteindelijk
uit in een stripreeks. Franquin had echter weinig tijd om zich over
Guust te ontfermen en trok Jidéhem aan om de reeks te tekenen.
Franquin bedacht de grappen en maakte schetsen, zonder echt
scenario's uit te schrijven. Jidéhem werkte de ideeën uit en
tekende ze, op drukke momenten bedacht hij zelf de gags. Zo
maakten ze de eerste gags van de reeks, bijna 500, tot gag 505 uit
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1968. Guusts terugkerende uitspraken "m'enfin" ("nou moe" in
het Nederlands) en "bof" komen van Jidéhem.
Toen Franquin uitgekeken raakte
op Robbedoes en Kwabbernoot, begon hij
zich meer op Guust toe te spitsen. Hij
begon de personages zelf te tekenen en liet
Jidéhem de decors doen. Jidéhem zelf had
intussen met de reeks Sophie een eigen
stripserie en had Franquin op een dag
verteld weinig voeling te hebben met
Guust. Uiteindelijk nam Franquin het hele
werk over, waarbij Jidéhem af en toe nog
insprong voor het tekenen van auto's. Nadat Franquin de reeks
zelf verderzette, veranderde het formaat van oblong naar een
klassieke verticale pagina.

De strip speelt zich af op de redactie van het stripblad Robbedoes,
en Guust werkt daar als postsorteerder. Zijn werk neemt hij niet
al te serieus: een groot deel van de dag slaapt hij en als hij toch
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wakker is, zet hij de boel op stelten met
allerlei bizarre experimenten. Vaak leiden
die tot een complete chaos: de redactie
loopt onder water of een van zijn volstrekt
onbetrouwbare uitvindingen explodeert.
Guusts reactie hierop is doorgaans een
laconiek: Nou moe? (originele uitroep in het
Frans M'enfin)
Guusts baas (Kwabbernoot, later vervangen
door Pruimpit) heeft heel wat met hem te
stellen en probeert hem op alle mogelijke
manieren aan het werk te krijgen. Ongewild
weet Guust de contractbesprekingen tussen
zijn bazen en Meneer Demesmaeker altijd te verstoren. Ook agent
Vondelaar wordt vaak het slachtoffer van Guusts praktijken.
Enkele kenmerkende bezittingen van Guust zijn: zijn
krakkemikkige auto (een Fiat 509) die van ellende aan elkaar
hangt en de "Flaterfoon", een zelfgemaakt muziekinstrument dat
verwoestende klanken voortbrengt. Uiteraard weet Kwabbernoot
daar alles van; keer op keer heeft hij zonder succes geprobeerd
om van dat onding af te komen.
Andere terugkerende bezittingen zijn een rode bowlingbal en de
Guust-mobiel, een stoel op wielen met trappers. Beide zorgen ook
meerdere malen voor ongelukken.
Guust is muzikaal, of eigenlijk, hij zou het willen zijn. Behalve de
Flaterfoon is Guust vaak ook met een gitaar, een tuba, een
trombone met een deuk in de kelk en verschillende percussieinstrumenten te zien. Zijn muzikale ideeën en "virtuositeit"
drijven zijn collega's vaak tot waanzin.
De strip kreeg vanaf 1971 een extra kenmerk onderaan elke gag:
Franquin speelde vanaf dan met zijn handtekening, waarvan hij
telkens een komische variant maakte die paste bij de gag.
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Een fragment:

Bron:
boeklog.nl
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Zanger van de maand
Johnny Hoes
Johnny Hoes geboren op 19 april 1917 als
Johannes Andreas Hoes en overleden op
23 juli 2011.
Hij woonde in Knokke sinds 1983.
Hij groeide op als zoon van een Nederlandse
zeeman in Katendrecht. Zijn moeder was
Belgische. Tijdens zijn studies speelde hij
covers met The Four Dutch Serenaders, waar
ook de vader van Joke Bruijs deel van
uitmaakte. Tijdens de Meidagen 1940 leerde hij
als gemobiliseerd sergeant zijn latere echtgenote
kennen in Weert. Hij dook onder, en speelde na de bevrijding voor
Amerikaanse militairen.
Eind jaren 40 speelde Johnny Hoes in het voorprogramma van
Bobbejaan Schoepen. Hij werkte tussen 1952 en 1963 bij
Phonogram, maar vanaf 1964 produceerde hij voor zijn eigen
platenmaatschappij Telstar. Johnny Hoes bracht veel platen uit
en één van zijn bekendste hits is Och was ik maar bij moeder
thuis gebleven, daarvan verkocht hij 450.000 exemplaren. Andere
hits waren ook De smokkelaar en ook Dat is het einde, dat doet
de deur dicht.
De Alpenzusjes; de Zangeres Zonder Naam; Eddy Wally; de
Heikrekels; Normaal; Doe Maar; Henk Wijngaard en the Walkers
werden door hem ontdekt en brachten platen uit onder zijn label.
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Daarnaast was hij de producent van de wereldhit De
vogeltjesdans.
Sinds 2003 hebben zijn zonen Adri-Jan Hoes en Johnny Hoes
junior de leiding over Telstar.
Johnny Hoes staat bekend als de koning van de smartlap.
In de jaren zestig en zeventig bracht
Johnny Hoes een televisieshow uit
onder de naam Met een lach en een
traan voor de VARA en ook bij de
KRO een radioprogramma. Hij nam
zijn laatste plaat op in januari
2011.
In juni 2011 kam er een verzamel
cd uit met zijn grootste hits o.a.
Och was ik maar, de smokkelaar,
kleine jodeljongen, eenentwintig
rozen en de stroper.

In juli 2011 kreeg Hoes een ernstig hartinfarct, hij werd
opgenomen in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Na een
dotterbehandeling (vernauwing kransslagader waar er vaak een
stent geplaatst wordt) werd hij op 22 juli 2011 overgebracht naar
het St. Jans Gasthuis in Weert, waar hij een dag later op 94jarige leeftijd overleed. Honderden mensen brachten hem een
laatste groet in de Telstar studio's in Weert.
Johnny Hoes is in Heeze gecremeerd.
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Och was ik maar
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Och had ik naar jouw ogen niet gekeken
Dan had m'n hart nu niet zo'n pijn gedaan
Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten
Met je rode mond
Je blauwe ogen
Je haar zo blond
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Toen ik van verlof kwam trof ik in de trein
't Allerliefste meisje
Die mooie Madeleine
'k Heb m'n hart verloren
Zij gaf mij haar woord
Maar gist'renavond stond ze met een ander aan de poort
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Och had ik naar jouw ogen niet gekeken
Dan had m'n hart nu niet zo'n pijn gedaan
Ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten
Met je rode mond
Je blauwe ogen
Je haar zo blond
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan
Och was ik maar bij moeder thuisgebleven
Och was ik maar met jou niet meegegaan

Bron: Wikipedia
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Terugblik
Carnaval in de P.Z.

01.03.2022
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Kunstschilders
James Sidney Edouard baron
Ensor (Oostende, 13 april 1860 aldaar, 19 november 1949)
was een Belgische kunstschilder
van die zich niet gemakkelijk liet
onderbrengen in een of andere
kunstrichting. Hij wordt algemeen
erkend als de belangrijkste
vernieuwer van de moderne
kunst in België. Hij was ook
componist en schrijver.
Zijn moeder baatte, samen met
haar zuster Mimi, een winkel uit
met souvenirs, schelpen,
chinoiserie en carnavalsartikelen
zoals maskers en komische
kostuums. Enkele verdiepingen werden uitgebaat als kamers voor
toeristen. James kon op de mansardekamer een klein atelier
inrichten. Van hieruit had hij een goed zicht op de straten en de
daken van Oostende.
Ensors vader, ingenieur van Bruggen en Wegen, vertrok kort na
de geboorte van de kleine James naar de Verenigde Staten in de
hoop er fortuin te maken. Het werd een mislukking en hij keerde
berooid terug. Ensor zei van zijn vader dat hij een verstandig en
superieur man was, een intellectueel die meerdere talen sprak.
Hij was geabonneerd op kunsttijdschriften, wat zijn zoon
beïnvloed kan hebben. Zijn vader kon echter de mislukking niet
verwerken en begon te drinken. Hij stierf, in dronken toestand,
toen Ensor 27 jaar was en op het toppunt van zijn creatieve
periode.
Ensor had een zus Mariëtte, meestal Mietje genoemd (zelf noemde
hij haar Mitche), die één jaar jonger was dan hij. Ze zou een van
zijn favoriete modellen worden. Ze trouwde toen Ensor 32 jaar
was met een Chinese handelaar. Het werd geen geslaagd
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huwelijk. Ze verliet haar echtgenoot na enkele maanden, maar
had met hem wel een kind, een meisje dat het lieve zorgennichtje
Alex werd en dat Ensor "La Chinoise" noemde. Zij zou later
trouwen op haar vijftiende.
In 1873 liep de jonge Ensor school op het Oostendse Onze-LieveVrouwecollege. Hij bleek daar een tuchtloze leerling te zijn, maar
hij toonde wel al een grote voorliefde voor tekenen. De archieven
van het Onze-Lieve-Vrouwecollege bevatten een boekje "Le petit
sécrétaire" met op het titelblad "Een ruiter te paard", getekend
door de jonge Ensor. Hij toonde zijn eerste tekeningen en
schilderwerkjes, toen hij amper 14 was, aan de toen bekende
meester Louis Dubois, die hem aanmoedigde.Van 1877 tot 1880
studeerde Ensor aan de kunstacademie in Brussel onder Robert
Stallaert en Von Severdonck. Ensor was een erkende meester
tegen de tijd dat hij 20 jaar oud was. Na zijn liefde voor
Rembrandt en Peter Paul Rubens, nam hij de levendige
penseelstreek van de Franse impressionisten over. Ook hier
toonde hij zich opstandig en had geen hoge dunk van hun
Als Ensor’s werken in 1883 door de Salon van Brussel worden
afgewezen, sluitt hij zich aan bij een groep vooruitstrevende
kunstenaars genaamd Les Vingt. Gedurende deze periode gaat hij
skeletten, fantomen en afzichtelijke maskers schiledren.
Ensor’s interesse in maskers begint waarschijnlijk in de
curiosawinkel van zijn moeder. Zijn Intocht van Christus in
Brussel (1888), vol met carnavalmaskers geschilderd in
besmeurde, opzichtige kleuren, veroorzaakte zoveel
verontwaardiging dat hij uit Les Vingt wordt gezet. Hij blijft
desalniettemin nachtmerrieachtige visioenen schilderen.
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Ensor is nooit getrouwd geweest, hij heeft zijn
privéleven zoveel mogelijk verzwegen of
gemystificeerd. Wel had later hij een uitverkoren
vriendin: Augusta Bogaerts (1870-1951), de
"Sirene", die hij schilderde in het bekende
dubbelportret van 1905, toen ze 35 was.
Deze dochter van een Oostendse hoteluitbater was
10 jaar jonger dan Ensor.
In 1904 maakte hij kennis met de Luikse Emma
Lambotte, een intelligente getrouwde vrouw. Hij
noemde haar zijn goede fee" en correspondeerde
druk met haar. Via deze vrouw kwam hij in contact
met François Franck, de bezieler van de Antwerpse kunstkring
"Kunst van Heden" (en de latere grondlegger van de Ensorcollectie
in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen).
In 1914 gaf hij schilderlessen aan Alice Frey, die door
oorlogsomstandigheden uitgeweken was naar Oostende en
toevallig naast hem woonde. Zij kon zich aldus "de enige leerlinge"
van James Ensor noemen
Hij stelde tentoon in het Kursaal van Oostende in 1882 en 1883,
Vanaf 1885 neemt de figuur van Christus een centrale plaats in
in de werken van Ensor. Hij combineert hierbij het sublieme met
het groteske, soms conventioneel, soms humoristisch.
In 1888, toen Ensor 28 jaar was, begon hij aan "De Intrede van
Christus in Brussel in 1889".
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Dit postimpressionistisch en monumentale schilderij is zijn meest
spectaculaire: het is 2,58 meter hoog en 4,31 meter breed. Het
doek, een sleutelwerk van het Fin de Siècle, is te zien in het J. Paul
Getty Museum van Los Angeles.
Ensor wilde de Intocht tonen op de salon van Les XX, maar de
kunstbeweging die hij mee had opgericht, weigerde. Hij bewaarde
het dan maar in zijn woonkamer in Oostende. In 1929 kreeg het
grote publiek het doek voor het eerst te zien. Dit op een
tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Het veroorzaakt
een sensatie en dat jaar werd Ensor tot baron verheven.
Het doek werd licht beschadigd door enkele granaatscherven
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het hing daarna op
verschillende plaatsen: in Venetië (1950), in het Casino van
Knokke (1971), in het Museum voor Schone Kunsten in Oostende
(1977-1978), in bruikleen aan het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen, Chicago en New York (1976) en het
Kunsthaus in Zürich (1983). Het werd in 1987 aangekocht door
het Getty Museum in Malibu, Los Angeles waar het kundig
gerestaureerd werd. Er staat ook een kopie in het Ensorhuis in
Oostende.
Op 13 april 1930 onthulde hij zelfs zijn eigen
standbeeld met zijn lijfspreuk "Pro Luce" in de
voortuinen tegenover het Oostendse Kursaal.
Intussen was hij 70 jaar geworden.
Ensor heeft gedurende zijn leven ongeveer 850
schilderijen gemaakt, waarvan ongeveer een derde
bestaat uit stillevens.
Hij was een trouw bezoeker van de concerten en
recitals in het Kursaal Oostende. James Ensor
speelde als autodidact piano, blokfluit en
harmonium. Het harmonium was een geschenk van
de verzamelaars Albin en Emma Lambotte.
Zonder ooit een muziekopleiding te hebben gevolgd,
begon hij vanaf 1906 te improviseren en te componeren. Hij kon
geen muziek schrijven noch lezen en liet zijn composities door
anderen (zoals door Michel Brusselmans en Georges Vriamont)
noteren en bewerken voor harp, orgel, beiaard, strijkkwartet,
fluitkwintet en symfonieorkest.
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Zelf speelde hij voor een publiek een aantal malen zijn eigen
composities, zij het dan op onorthodoxe wijze.
James baron Ensor stierf op 19 november 1949, op 89-jarige
leeftijd, in de kliniek van het Heilig Hart in Oostende en ligt
begraven naast de toren van zijn geliefde duinenkerkje OnzeLieve-Vrouw-ter-Duinen, in de Oostendse
deelgemeente Mariakerke.
In 2010, ook wel het Ensor jaar genoemd waren er een aantal
tentoonstellingen van Ensors werk. Het was dan 150 jaar geleden
dat hij in Oostende was geboren. Zijn werk is te bezichtigen in 65
musea over de hele wereld en natuurlijk in het Ensor huis in
Oostende.
Zelf hadden we allemaal ooit weleens een Ensor in handen. Denk
dan vooral aan de briefjes van 100 Belgische frank of de vele
postzegels waar zijn kunstwerken op te zien waren.

Bron:
Wikipedia
dutchmultimedia.nl
oudevalutas.com
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Terugblik
Bingo op de Beuk
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Zeisels en vertellingen
Zeisels en Vertellingen
Naverteld door Julien Verbrugge
Boek VII – bl. 101-117

door E.H. Leroy

Van de zes zwaantjes
VAN DE ZES ZWAANTJES

vervolg

wat u vorige maand te weten kwam over dit verhaal.
Een kasteelheer was op jacht in een bos. Toen hij tegen de avond
terug naar huis wilde vond hij nergens de weg. Hij verdwaalde
steeds dieper in dat bos. Na drie dagen, toen hij zich in een spelonk
te slapen legde hoorde hij geritsel in het struikgewas. Het was een
oude afschuwelijke vrouw die een heks bleek te zijn.
Hij deelde haar mee verdwaald te zijn en vroeg of ze hem de weg
wild wijzen om uit dat bos te geraken. Ze kon dat maar stelde als
eis dat hij haar enige dochter, een beeld van een meisje zou
meenemen,
ermee
trouwen
en
tot
koningin
kronen.
Noodgedwongen nam hij haar op zijn
onderbrengen. De koningin werd het door
omkoperij toch gewaar, eveneens de
schuilplaats. Ze ging ze heimelijk opzoeken
en had voor ieder een betoverd geschenk
mee, elk een zijden, hemdje. Toen ze het
aantrokken veranderden ze ieder in een
zwaan. Hun zusje die er toevallig niet bij
was, ontsprong deze toverij en bleef kind.
Het zusje werd gewaar waarmee het zijn broers kon verlossen van
de toverij. Ze mocht zes jaar niet spreken en niet lachen en meteen
voor elk een lijfje maken in sterrenbloemen uit het bos. Ze was daar
vlijtig mee bezig toen ze werd opgemerkt door een andere koning
die daar op jacht voorbijtrok.
Tot hier wat u verleden maand lezen kon.
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Intussen was ook de koning ter plekke gekomen en ondervroeg het
meisje, hoe het noemde, waarom ze in die boom huisde, vanwaar
ze afkomstig was. Hij sprak het aan in de verschillende talen die
hij kende, maar geen woord was uit haar mond te krijgen. Daar het
meisje zo schoon en gemanierd was, kreeg hij grote waardering voor
dat schepseltje. Hij deed zijn koninklijke mantel uit en wikkelde die
rond haar. Hij plaatste ze op zijn paard en reed met heel zijn gevolg
recht naar zijn kasteel. Thuis gekomen liet hij haar kleden met de
kostelijkste gewaden. Ze scheen zo schoon in zijn ogen dat hij
besloot met haar te trouwen. Het meisje sprak nog steeds geen
woord en liet alles maar begaan. Ze werd in korte tijd koningin te
midden van ongehoorde feesten.
De moeder van de koning had een vals hart. Ze kon haar
schoondochter langs geen kanten luchten. “Wie weet wat voor kind
dat is. Tijdens de feestelijkheden met muziek, dans en gelach heeft
ze nog nooit haar mond scheefgetrokken. En lachen zat er evenmin
in. Ik weet warempel niet waar de koning zijn zinnen stonden als
hij dat schepel tot zijn vrouw en koningin heeft gemaakt. En ik zijn
oude moeder moet dat aanzien en verkroppen. Wacht maar mijn
uur komt nog.
De koningin bleef op haar kamer vlijtig naaiend aan zes hemdjes.
Het was moeilijk werken en het vorderde niet, doch ze verloor de
moed niet.
Een jaar was voorbij sinds haar huwelijk. Op een nacht beviel ze
van
een
zoontje.
De
wraakgierige moeder begon
haar hels plan uit te werken. Ze
nam het kind weg en liet het
door
trouwe mannen ver
wegvoeren waar het op haar
kosten zou opgekweekt worden.
Ze nam bloed van dieren dat ze
rond de mond van de koningin
smeerde. Ze liep naar de koning
toe en met veel geveinsd geween
en wanhopige gebaren, maakte
ze hem wijs dat zijn vrouw een menseneter was en ze haar eigen
kind had opgepeuzeld. De koning weigerde dat te geloven. “Ze is
veel te goed om zulk een schelmstuk te verrichten. Kon ze maar
spreken ze zou haar onschuld weerleggen”.
De boze moeder moest vol spijt haar woede verkroppen doch gaf
haar plan niet op.
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Nog een jaar vloog voorbij in naaien, steeds naarstig verder naaien.
Naarmate het vorderde kreeg ze meer hoop. Een jaar na haar eerste
kreeg ze opnieuw een zoontje. De moeder speelde opnieuw het elfde
spelletje en ging dat met nog meer misbaar de koning vertellen.
Maar wat zij ook beweerde de koning bleef weigerde te geloven dat
zijn vrouw een menseneter was. Ze is daarom veel te goed van hart
weerlegde hij. Opnieuw moest de moeder haar woede verkroppen.
Het duurde nu wel drie jaar eer de koningin nog eens beviel en het
was haar derde zoontje. Nu zou de oude haar plan doen lukken.
Weer smeerde ze dierenbloed rond de mond van de koningin, riep
al de hovelingen om te komen zien en te getuigen. Voor de derde
keer was niet meer te vergoelijken, de wet moest toegepast worden
en de zij ernaar gestraft. Zo niet zou het volk in opstand komen en
zich tegen de koning keren. Het ergste was te vrezen.
Deze keer gaf de koning toe. Zijn vrouw die hem zo duurbaar was
moest sterven. Zijn moeder barste bijna van vreugde dat ze
eindelijk zegevierde doch wist zich uiterlijk in te tomen. Ze veinsde
immens verdriet.
De onschuldige koningin naaide met dubbele vlijt verder de dagen
die haar nog restten. De zes jaar waren juist voorbij. Dat viel
toevallig samen met de dag dat ze op de brandstapel moest. Vijf
hemdjes waren volledig klaar, aan het zesde ontbrak nog een
mouw.
Met zonsopgang kwamen de mannen van het gerecht haar ophalen
uit de kamer waar ze opgesloten zat. Nog altijd sprakeloos nam ze
de hemdjes op haar arm en ging vol hoop op de goede afloop zonder
verweer mee.
Op het Markplein waar de verbranding
zou plaats vinden, riep en tierde de massa
volk die was komen zien naar de
terechtstelling van die menseneter die haar
eigen kinderen tot spijs nam. De mannen
van het gerecht moesten alle moeite doen
om het volk van haar af te houden, ze
wilden ze in stukken trekken. De koningin
ging kalm en gelaten het schavot op. Ze had
zoveel geleden en gebeden. Haar geloof
sterkte haar dat God haar niet zou verlaten.
Toen de beulen haar wilde vastbinden
aan een paal hoorde men in de lucht
plotseling een zo ongekend vreselijk
geschreeuw dat de massa zijn oren stopte.
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Ze stonden als van de hand Gods geslagen, het roepen en tieren
was hen vergaan. Toen men richting lawaai keek zagen ze zes
zwanen met grote vlerken die in grote krinkels neerdaalden. De
veroordeelde koningin herkende ze wel, het waren haar zes broers
en haar verlossing was nabij. Een voor een namen ze een hemdje,
staken er kon kop in en veranderden in mensengedaante midden
de verschrikte beulen. De jongste, doordat er een mouw aan
ontbrak had maar een arm en op zijn rug bengelde een
zwanenvlerk. Ze waren van de betovering verlost en alle zes kusten
hun zuster aan wie ze alles te danken hadden.
Eindelijk richtte de koningin zich op en begon te spreken. Het volk
dat getuige was van dit wonder geloofde de koningin en trok
jubelend met haar naar het paleis.
Toen de koning deze
zegevierende klanken hoorde, dacht hij eerst aan de voltrekking
van het vonnis, al had hij nooit geloof gehecht aan deze vreselijke
beschuldigingen. In het geroep verstond hij duidelijk “leve de
koningin, leve haar zes broeders”. Hij sprong op, keek aan het
venster en zag zijn lieve bruid met haar zes broeder naderen. Ze
spraken, lachten en vertoonden alle mogelijke manieren van
vreugde. De koning stormde naar beneden en viel zijn vrouw in de
armen, zijn geluk kon niet op.
Dan begon de koningin in bijzijn van al de hovelingen het verhaal
van de boze valse schoonmoeder. De betovering van haar broeders,
de reden om het naaien van die hemdjes en haar ze jaar durend
stilzwijgen.
Om het verhaal af te ronden, de koning
liet zijn moeder straffen volgens de wet
en dat was eveneens de brandstapel. De
oude wetend dat haar laatste uur
geslagen was bekende alles. Haar
medeplichtigen, ondergingen dezelfde
straf. De drie zoontjes werden gezocht en
kerngezond gevonden. Er was feest aan
het hof en in het hele land. Er kwam
haast geen einde aan de feestvreugde. De
vader van de koningin en de zes broers werden ook uitgenodigd.
Toen alles weer gewoon was trok de vader met zijn zes zonen weer
naar zijn land. Thuis gekomen werd zijn vrouw om haar
heksenstreken ter dood verwezen.
Ze leefden nog lang en gelukkig en vergaten alle leed. Zo zie je eens
te meer bewaarheid: “wie een put graaft voor een ander valt er zelf
in”.
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Pasen
Door E.H. Marc Frenay

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met ’t zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.
Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.
Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het
morgenlicht –getuigen
dat Hij in jou verrezen is.
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Natuurproducten
Confituur
Confituur maken is de ideale manier om
zomerfruit langer te bewaren. En zeg nu zelf: wat
smaakt beter dan een potje zelfgemaakte
aardbeienconfituur? Het is een zoet broodbeleg,
gemaakt van fijngemaakte vruchten die met
suiker en een bindmiddel tot een geleiachtige brij
gekookt worden.
Confituur bestaat hoofdzakelijk uit fruit en
suiker. Het suikergehalte van een gewone
confituur bedraagt ongeveer 60%, bij suikerarme
confituren is dat nog altijd ongeveer 30 à 40 %.
Confituur bevat echter geen vet of cholesterol.
Hoewel fruit een bron is van vitaminen (vooral
vitamine C), bevat confituur bijna geen vitaminen
meer. Tijdens de bereiding gaan de meeste vitaminen verloren.
Confituur bevat ook veel minder vezels en mineralen dan vers
fruit.
In Nederland spreekt men over jam en in Engeland over chutney
maar wat is nu het verschil?
Ze lijken op elkaar en proeven bijna hetzelfde, dus je vraagt je
waarschijnlijk af wat nu juist het verschil is tussen de
vruchtenpasta’s. Eigenlijk is dit niet zo groot. Alles hangt af van
de bereiding.

Confituur
confituur wordt gemaakt door stukken fruit of groente te koken
met suiker. Wat ze in België confituur noemen, heet in Nederland
jam. Normaal gezien bevat confituur suiker, deze kan naar eigen
smaak toegevoegd worden. Daarom is proeven belangrijk.
Confituur kan ook suikervrij gemaakt worden door gebruik te
maken van een suikervervanger.
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Als men zelf confituur maakt, voegt men het best minder suiker
toe. Met Pec Plus heeft men minder of zelfs helemaal geen suiker
nodig. Ook met Minutsuiker kan men tot de helft suiker
besparen. Door de kortere kooktijd blijven bovendien meer
vitaminen bewaard. Andere mogelijkheden om confituur te zoeten
en te laten opstijven is appelsap of een ander diksap, tarwestroop,
agavesiroop, gerstemoutstroop, esdoorn- of rijststroop. Wanneer
men confituur maakt zonder suiker (al dan niet met zoetstof),
bevat deze nog altijd een bepaald suikergehalte van de
vruchtensuikers. Aangezien suiker ook een bewaarmiddel is, zal
confituur zonder suiker minder lang houdbaar zijn.
Hoe maak je confituur?
1. Laat het fruit op een zacht vuurtje tot sap stoven en roer af
en toe.
2. Begint er sap te komen? Zet het vuur dan hoger.
3. Laat het koken tot de vruchten gaar zijn. Dan kun je het
fruit zeven of fijn drukken.
4. Weeg hoeveel fruit je overhoudt en doe er hetzelfde gewicht
aan suiker bij. Laat het geheel koken tot het dik is.
5. Test de dikte van de confituur met een lepeltje op een koud
bordje. Houd het bordje schuin: als de confituur niet meer
loopt, maar integendeel stolt, is hij klaar. ...
6. Doe de confituur in potjes, dek ze af en laat ze omgekeerd
afkoelen.
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Gelei
Gelei is het resultaat van vruchtensap dat ingekookt wordt met
suiker. Vruchtensap kan je op verschillende manieren verkrijgen.
De natuurlijkste smaak verkrijg je door vruchten door een
sapcentrifuge te halen. Door het inkoken samen met de suiker
verandert het sap in een heldere, transparante gelei. Wist je dat
gelei ook van rozenbloemen gemaakt kan worden?
De bekendste van allemaal is jam. Jam is een smeerbare pasta
van vruchten en is er in alle soorten, kleuren, smaken en
iedereen heeft wel een potje in de kast staan.
Volgens de warenwet mag het pas jam heetten als er 35%
vruchtenpulp in zit. Voor ‘extra jam’ is dat zelfs meer dan 45%
vruchtenpulp. Met andere woorden; kom je iets tegen wat
vruchtenspread heet dan is dat zeer waarschijnlijk omdat er
minder dan 35% vruchten in zit.
Een tot moes gekookte fruitmassa is pas jam als het stevig van
structuur is. Je wilt immers je boterham met jam besmeren, niet
begieten.
Je kunt die stevigheid bereiken met behulp van pectine en suiker.
Sommige vruchten hebben van zichzelf een hoog pectinegehalte.
Bijvoorbeeld: bittersinaasappels, citroenen, cranberry’s,
kweeperen en appels. Hierbij hoef je dus minder suiker toe te
voegen om een stevige structuur te krijgen, dan bij vruchten met
een laag pectinegehalte zoals: aardbei, ananas, bananen, druiven,
kersen, meloenen, nectarines, perziken en rabarber. Het is slim
om uit te zoeken of de vruchten waar je jam van wilt maken veel
of weinig pectine bevatten.
Ook wordt aan veel jamrecepten citroensap
toegevoegd. Behalve dat het lekker kan zijn wat
fris, zuurs aan al dat zoet toe te voegen, bevat
citroenzuur ook veel pectine. Hiervoor kun je
kristal-, inmaak- of geleisuiker gebruiken.
Geleisuiker is kristalsuiker, maar dan met
appelpectine en citroenzuur daar aan
toegevoegd. Als je voor geleisuiker kiest, heb je
meestal minder nodig dan wanneer je
kristalsuiker gebruikt.
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Helemaal als je “speciale” geleisuiker koopt. Dit type geleisuiker
bevat extra geleerkracht, waardoor je er minder van hoeft te
gebruiken. Hierdoor wordt ook de kooktijd aanzienlijk verkort!
Chutney
Chutney wordt gemaakt op basis van vruchten aangevuld met
specerijen. De smaakmaker komt oorspronkelijk uit de Indiase
keuken. Alle ingrediënten worden fijngestampt tot een
vruchtenpuree.
Er worden specerijen en andere smaakmakers aan toegevoegd.
Chutney is suikervrij en smaakt daarom ook iets pittiger dan
confituur of gelei. Het voordeel van chutney is dat je ze in bokalen
kunt bewaren en steriliseren. Zo heb je altijd een voorraad in
huis.

Enkele tips om confituur, jam of chutney te maken
o
o
o

o
o

o

zorg dat de potten gesteriliseerd zijn en nog heet zijn op het
moment van vullen.
Wat voor een soort potten je gebruikt, maakt niet uit, als je
ze maar luchtdicht kunt afsluiten.
Als je na het uitkoken van de potten de potten langer dan
een uur laat staan zijn ze officieel niet
meer steriel
Doe de schoteltjes test om te weten of
de jam klaar is. (zie hier)
Vul de potten met het kokendhete
mengsel, sluit direct af en laat de
potten ondersteboven afkoelen.
De potten die niet vacuüm zijn
getrokken, of terug zijn “geklikt”, kun je
in de koelkast nog wel enkele weken
bewaren en kunnen als eerste gebruikt
worden.
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Terugblik
Kaarting en teerling in de P.Z.
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Ontspanning
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Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel

oplossing pag. 64

Het vroegere ‘Kerk en Leven’.
2/

Vrouwelijk zoogdier - Vlindersoort.

3/

Bepaalde hobbyclub - Meester (afk).

4/

Dokter (afk) - Net en in (afk) - Landbouw betreffend.

5/

Oud testament - Jazzorkest, riem die bind - Drooginstallatie.

6/

Anonieme alcoholisten - Zacht gekookt - Zeep merk.

7/

Vleespreparaat (met één L) - Roede, foltertuig.

8/

Infrarood zonder kleur - toestelletje waarmee men
naar water zoekt, ook forenz.

9/

Vlaamse politieke partij - Stad in Duistland - Katho
lieke radio omroep.

10/ Persoonlijk voornaamwoord - Haar blond laten verven.
11/ Levenslucht naar binnen halen - Rund.
12/ Jonge jenever - Reeds.
13/ Beweegbaar lichaamsdeel - Overschieten.
14/ Kijkers - Paardenkoets.
15/ Iemands aandacht trekken - Vat.
a)

Een pak rammel geven/krijgen - Uurwerk.

b)

Los van de rest - Gevaarlijk.

c)

Afkorting van Maria -

Eerste letter van Grieks alfabet -

Dichterbij.
d)

Niet te ontvangen - slecht, soort café - Voorvoegsel.

e)

Koreaans automerk -

f)

Gemeente op de schreve - Rund - Boom.

g)

Italië tegen Ierland (afk) - Vrouwelijke dominee -

Oude Hollandse munt.
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Zakmesje.
h)

Merk van naaimachines - Politievrouw - Deel van tenten.

i)

Het slijk uit rivieren ophalen - Plus - Errore excepto.

j)

De medeklinkers uit ‘laan’ - noot - De medeklinkers uit
‘sudkin’ - Letterkeer van ‘arts’’.

k)

Luchtdruk, stemming - Spaanse uitroep.

l)

Mannetjes bij - Niet te schatten aantal

A

B

C

D

E

F

G

0

- Kloosterlinge.

I

J

K

L

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
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12
13
14
15
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
zeeman – sergeant – platenmaatschappij – smartlap – confituur –
chutney – vruchtenpasta – wasserij – stabiliteit – positiviteit –
keukenbeheerder – communie – lentefeest – identiteitskaart –
mondmasker – rebus – wasserij - quiz -horoscoop – woordzoeker - artikel
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Rebus
Oplossing
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Iedere maand vind je in ‘t Darrasnootje de rubriek ‘Zanger(es) van
de maand’. Daarbij hoort een rebus, waarbij jullie de titels van
liedjes van die zanger moeten ontcijferen. Wie vindt de juiste
titels?

-V
S=CH

D=W

vos

das

-U
+K

ui
E=B

N= R

maan
-E

P=M
L=R

bij

poedel

N=V

+
T

huis

geel

eenen
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-SP

-R

W=C

M=V

H=L

-MA -L

K= D

hert

wafel

man

-V

b

-R

N=R

+JE

+
Spin

+E

hond

magneet

A=I

+ NDE
Kat

K= D

vis

V= D

hert

- UR

L= D

ei

A=I

+T
Kat

voet

deur

deur

lach
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H=V
M= D

P=W
-D

Hamer

-V

paard

W=G

H=M
+ER

vis

P=V

hoed

L=N

+

51

Zoek de zeven verschillen
Dit zijn twee foto’s uit de wasserij van het WZC. Kun jij de zeven
verschillen vinden in de twee foto’s?
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Terugblik
Pizza avond op afdeling de Beuk

16.03.2022
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Horoscoop
Ram
Het afgelopen jaar is een jaar geweest van het verwerken van veel
informatie en teleurstellingen. Het nieuwe jaar gaat voor meer
stabiliteit zorgen. Je vindt eindelijk wat meer rust in je leven.
Toch is het jaar 2022 ook een jaar om te investeren. Steek meer
energie in je relatie of waag eens een gokje op financieel gebied.
Houdt het getal 4 in de gaten, dit is in 2022 je geluksgetal en zal
op onverwachte momenten steeds weer opduiken. 2022 wordt een
vruchtbaar jaar waarin je jezelf terug zult vinden. Zorg wel voor
voldoende ontspanning.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Ram 2022
2022 wordt een jaar dat in het teken zal staan van nieuwe
vriendschappen en sterkere liefdesrelaties. 2021 was een jaar
waarin de banden met vrienden en familie werden versterkt, 2022
ga je merken hoeveel energie en warmte deze banden je kunnen
geven.
Jaarhoroscoop Financieel – Ram 2022
Jouw financiële situatie van het voorgaande jaar zal zich
stabiliseren. Als je in 2021 een moeilijke financiële periode hebt
gehad, zal 2022 je verrassen. Maar let op, 2022 is wel een jaar
waarin je niet te hard van stapel moet lopen. Let op onverwachte
uitgaven. De situatie wordt meer stabiel, maar dat moet je
proberen vast te houden.
Jaarhoroscoop Persoonlijke ontwikkeling – Ram 2022
Uiteraard was 2021 het jaar van vreemde situaties en lock downs.
2022 wordt het jaar van positieve verandering. Het is tijd voor het
versterken van de band met jezelf.
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Investeer tijd in uitvogelen wat je nu echt wil gaan doen dit jaar.
Maak een jaarplan van zaken die belangrijk voor je zijn. Werk aan
je zelfvertrouwen, daar ga je in de herfst van 2022 de vruchten
van plukken. Je weet dan beter wie je bent en wat je wil. Let wel
op voor adviezen van anderen, zij kunnen dit proces belemmeren
en onnodige onrust veroorzaken. Probeer bij jezelf te blijven en je
hart te volgen.
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Wist je dat
Palmyra op bezoek ging in de keuken.
Daar kwam ze Peter, de
keukenbeheerder van Aramark tegen.
Een boom van een vent zoals ze hier
zeggen

er vanaf dinsdag 12 april er opnieuw 2
wekelijks breiclub is in de P.Z.?
Kom gerust eens langs!

Vinnie de vis knuffel goed ontvangen werden door onze
bewoners.
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Filou
Filou is bijna 6 maanden oud, enkele dagen na
de geboorte woog hij 150 gram en weegt nu al
3kg.
Hij gaat al wat meer op verkenning op de
afdeling de Wilg. Eventjes goeiendag zeggen en
op naar de volgende kamer.
Dan hoor ik Pol met een glimlach op zijn
gezicht zeggen dat filou langs geweest is op de
kamer, genieten van de kleine dingen
Zo gaat hij verder tot aan de bureau van
hoofdverpleegkundige Nadine, waar de
kattensnoepjes alvast klaar liggen.
Zo heeft Lutgarde (bewoonster van afdeling de
Linde) afgezegd om naar de lentequiz te komen,
want Filou was bij haar komen zitten op het balkon, de hele
namiddag lang. Een beter excuus bestaat toch niet.
Het is leuk om te zien wat Filou teweeg brengt bij onze bewoners.
Filou gaat graag eens bij de vogeltjes zitten op de afdeling. Hij
houdt ze wel goed in het oog, hoe ze van de ene naar de andere
stok springen.
Wist je dat:
Katten het liefst onder hun kin en achter hun oren worden
geaaid.
Katten meestal niet graag geaaid op hun buik en achteraan op de
rug.
Bron: I ♥ happy cats
Elke Vroman, ergotherapeute De Wilg
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Terugblik
Lente quiz in de P.Z.

18.03.2022

.
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Moppentrommel

Twee zwervers lopen op een stuk land van een boer. Op een
gegeven moment komen ze een put tegen. Allebei buigen ze over
de rand heen en kijken hoe diep de put is. Ze zien de bodem
echter niet! Ze pakken een tak en gooien hem in de put. Weer
kijken en luisteren ze, maar weer gebeurt er niks. Ook nadat ze er
een baksteen in gegooid hebben, horen en zien ze niks. Ze
snappen er niks van. Iets verder van de put zien ze een grote
spoorbiels liggen. Met z'n tweeën pakken ze de biels op en gooien
'm in de put. Weer buigen ze over de put, luisteren en kijken
maar weer niks...!
Niet lang daarna komt er een geit aangehold en springt zo de put
in. Ze snappen er niks van. Iets verderop zien ze een boerderij en
lopen er naar toe om de boer het een en ander uit te laten leggen.
Als ze het erf oplopen zien ze de boer al staan.
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"Hé boerke: daar op het land kwamen we net een put tegen......"
Ja die is diep hé," zegt de boer.
"Ja," zeggen de zwervers, "maar dat niet alleen, we zagen je geit
ook nog in die put springen!"
"Dat kan helemaal niet", zegt de boer, "die heb ik vastgebonden
aan een spoorbiels...............!"

Twee slangen waren aan het praten.
De eerste slang vraagt de tweede: "Zeg, zijn wij het type slang dat
zich rond een prooi draait en ze wurgt tot ze dood zijn? Of zijn wij
het type dat onze prooi bijt waarna ze sterven door vergiftiging?
De tweede slang zegt: "Waarom vraag je dat?"
"Omdat ik net op mijn lip heb gebeten."

Er zit een dronken man aan de bar een biertje te drinken, op een
gegeven moment haalt hij zijn glazen oog eruit en gooit hem tegen
het raam. “Wat doe jij nou?” vraagt de barkeeper. “Oh ik kijk of
mijn fiets er nog staat.”
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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 ergotherapeut van de afdeling.

Dinsdag 5 april 2022
Dinsdag 12 april 2022
Dinsdag 26 april 2022

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel
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Oplossing rebus
Rebus
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och was ik maar bij moeder thuis gebleven

in het café van blonde Greetje

dit is het einde dat doet de deur dicht

vader waar is moeder gebleven
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 10u tot 20u
2 bezoekers op hetzelfde moment ( met chirurgisch mondmasker)
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Tijdelijk gesloten voor familie op vrijdagnamiddag (vaste activiteit). Alle andere
dagen open van 13u30 tot 17u
 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
ergotherapeut van je afdeling.
Met medewerking van:
Directeur: Hilde Van Maele
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype,
Sabrina Pauwels
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