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Gedicht
Avondliedeke
't Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hart te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.
Schrijver: Alice Nahon

Aangebracht door Bernice Lecat
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Activiteitenkalender februari
Dinsdag 1 februari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 3 februari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 4 februari 2022
Namiddag

Pannenkoeken ter gelegenheid van
Maria Lichtmis op de afdelingen

Dinsdag 8 februari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
Bib komt langs

Donderdag 10 februari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 11 februari 2022
Namiddag

Valentijnsquiz om 14u30
op de afdelingen

Dinsdag 15 februari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 17 februari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 18 februari 2022
Namiddag

Kaarting en teerling op de afdeling

Dinsdag 22 februari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
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Donderdag 24 februari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 25 februari 2022
Namiddag

Fotoprojectie om 14u30 in de PZ

Maandag 28 februari 2022
Namiddag

De bib komt langs

Deze activiteiten zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van
de verdere evolutie van de coronabesmettingen worden
deze bijgestuurd. Wij doen ons uiterste best om zoveel
activiteiten als mogelijk te laten doorgaan.
Bedankt voor jullie begrip.
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Coronamaatregelen
Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven,
deze worden meegedeeld via het weekschema.
De cafetaria is door het stijgend aantal
coronabesmettingen tijdelijk gesloten.
FFP2-mondmaskers zijn vanaf nu verplicht voor
personeel en bezoekers. Bezoekers kunnen er een kopen
aan het onthaal voor 2 euro/stuk.
Dagelijks is er bezoek mogelijk door 1 persoon op
hetzelfde moment. Hou hiermee rekening.

Afhankelijk van de verdere evolutie worden
deze afspraken geëvalueerd en bijgestuurd.
Met dank voor het begrip.
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Coronaweetjes
Weten jullie eigenlijk wat volgende afkortingen betekenen?

Een FFP2-masker is sinds kort verplicht in het woonzorgcentrum
voor personeel en bezoekers. FFP is de afkorting van Filtering
Facepiece Particals, een gezichtsmasker dat deeltjes filtert. De
maskers kunnen ingedeeld worden in FFP 1, FFP 2 of FFP 3. Hoe
hoger het cijfer, hoe beter de bescherming. FFP2 mondkapjes
filteren minstens 94 % van de in de lucht zwevende deeltjes. En
deze mondkapjes hebben een lekkage naar binnen van
minder dan 8 %. Een FFP3 masker filtert minstens 99 % van de
in de lucht zwevende deeltjes. Deze maskers hebben een lekkage
naar binnen toe van minder dan 2 %!

PCR-test staat voor polymerase chain reaction, ofwel
polymerasekettingreactie. Het is een manier om zeer kleine
hoeveelheden genetisch materiaal van het COVID-virus op te
sporen. Het is de meest gebruikte en betrouwbare manier om het
COVID-virus in neus-en keelslijm te detecteren.
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Nieuwe bewoners
Helena Verbeke

Beukennootje

Kamer 45
Leo D’Hulsterlaan 28
8700 Tielt

Weduwe van de heer
Willy Van Hecke
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Interne verhuis
Frans Ally

4/01/2022

Op dinsdag 4 januari verhuisde
Frans Ally van kamer 72 op
afdeling De Kastanje naar kamer
82 op afdeling De Bolster.
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We namen afscheid
Irma Zuck
Irma werd geboren te Dellach im
Drautal
(Oostenrijk)
op
1 november 1937 en is omringd
door haar familie, overleden te
Tielt op donderdag 30 december
2021.
Het laatste huis op de berg te
Dellach im Drautal in Oostenrijk,
een boerderij op 1200 meter
hoogte, zou het panorama worden
van het leven van Irma Zuck. Ze
werd op Allerheiligen 1937 als
tweede oudste van elf kinderen
geboren. Voor de lessen in school
stond haar telkens een afdaling van anderhalf uur én een klim
van twee en een half uur terug naar huis te wachten. Ze moest
daar dan al hard werken en ze zou dat levenslang blijven doen.
In Duitsland volgde ze een koksopleiding en leerde ze haar
echtgenoot, soldaatmilicien Adhemar Eloot kennen. Ze kregen
met Katharina hun enige dochter. Enkele jaren na het overlijden
van Adhemar, Irma was toen 45, keerde ze terug naar haar
heimat. Het ouderlijke huis werd verbouwd tot een pension.
Gedurende 37 jaar ontving ze er voornamelijk Belgische gasten
en bleek ze de perfecte gastvrouw.
Haar Oostenrijks uitzicht werd een tijdje geleden noodgedwongen
geswitcht naar het woonzorgcentrum te Tielt, waar ze erg welkom
was op afdeling De Bolster.
“Awel, liebe Oma, wir sagen dir von jeden tausend mal vergelst
Gott für al die wunderbare Zeiten. Wir sagen kein “tschüss“ aber
ein “auf wiedersehen“.
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Anna Houthoofdt
Anna werd geboren op 25
augustus 1935 in Leffinge. Ze
woonde met haar man Jozef
Albers in de Deinsesteenweg in
Aarsele. Samen runden ze een
landbouwbedrijf.
Ze kregen vier kinderen, drie
dochters en één zoon. Jozef
heeft lang voor Anna gezorgd,
maar in september 2021 kwam
Anna uiteindelijk bij ons wonen
op afdeling Het Beukennootje.
Haar man bleef thuis wonen
maar kwam alle dagen op
bezoek. Ook de kinderen van Anna kwamen veel bij hun moeder
langs.
Spijtig genoeg heeft Anna niet zo lang bij ons verbleven. Anna is
gestorven in het bijzijn van haar familie op 30 december 2021.
Ze werd 86 jaar.

11

Marie Theresia Taffein
We hebben jammer genoeg niet
veel tijd gehad om Marie Theresia
echt te leren kennen. Pas drie
maanden geleden nam Marie
Theresia haar intrek op afdeling de
Wilg.
Marie Theresia was weduwe en
mama van drie kinderen, twee
dochters en een zoon. Van haar
zoon moest Marie Theresia veel te
vroeg afscheid nemen. We leerden
Marie Theresia kennen als een
stille, maar heel lieve dame. Marie
Theresia keek graag televisie,
maar lezen kon haar ook enorm boeien. Ze genoot van wat
aandacht en het samenzijn met de andere bewoners in de
leefruimte.
Na een infectie kreeg haar gezondheidstoestand een hevige deuk.
Ondanks haar vechtlust is ze er niet meer bovenop geraakt.
Omringd door warmte en liefde van haar familie overleed Marie
Theresia op 10 januari 2022. Ze werd 85 jaar.
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Mariette Van Daele
Mariette Van Daele kwam op 10
augustus 2021 in ons WZC
wonen. Zij was de weduwe van de
heer Antoon Spiessens sinds
november 2008. Samen hadden ze
twee kinderen, Marc en Hilde. Ook
de broer van Mariette heeft nog in
ons WZC gewoond, ook op afdeling
de Beuk. Zijn naam was José.
Mariette haar man Antoon was
papiersnijder
bij
drukkerij
Lannoo. Mariette hield een crèche
open bij haar thuis, met vijf
kindjes. Mariette was ook lid van
het Koninklijk koor ‘Amuzang’ te Tielt. Zij was goed bevriend met
Marc, die ook bij het zangkoor is en tevens een vrijwilliger van
ons WZC. Mariette leefde helemaal op wanneer haar kinderen op
bezoek kwamen. Ook haar kleinkinderen waren haar héél nabij.
Haar hondje Lily nam ook een belangrijke plaats in in haar leven.
Mariette kwam uit een groot gezin en bleef al vroeg thuis om voor
haar broertjes en zusjes te zorgen. Wij kenden haar als een zeer
warme, liefhebbende vrouw die altijd de gepaste emoties uitte
over het leed van een ander. Ze kon zich zeer empathisch
opstellen tegenover elke bewoner en elk personeelslid. Elk leed
kon ze verzachten met de juiste woorden op dat moment. Op dit
domein was ze een grote ervaringsdeskundige. Mariette was zeer
goed in kruiswoordraadsels en haar geheugen liet haar dan ook
zelden in de steek. Ze kon veel vertellen over lang geleden
gebeurtenissen die plaats gevonden hadden in Tielt. Het leek
alsof ze weinig van het gemeenschapsleven heeft gemist.
Mariette, we zullen jouw gevatte verhalen en opmerkingen hier
heel hard missen. Mariette overleed plots op 11 januari 2022. Ze
werd 81 jaar.

13

Maria De Craene
Maria is van geboorte afkomstig
van Poeke. Ze is er geboren op
16 november 1926. Ze was de
eerste in een gezin van negen
kinderen. Toen Maria één jaar
oud was, verhuisde het gezin
naar Kanegem. Maria heeft
Kanegem pas verlaten toen ze
haar intrek nam in het WZC
zo’n zeven jaar geleden.
Als jonge dame ging Maria
werken als dienstmeid op een
boerderij in Tielt. Poetsen, eten
bereiden, de koeien melken, …
Niets was haar teveel. Maria vertelde heel graag over die tijd van
toen. Met een glimlach haalde ze graag herinneringen op. Maria
huwde met Josef Gordier. Samen kregen ze vier kinderen, twee
dochters en twee zonen. Na de geboorte van de jongste telg werd
ze voltijds huismoeder. Maria werd al heel vroeg weduwe. Toen
de kinderen ook niet veel later het huis uit waren, vulde Maria
haar dagen met het huishouden en met naaien van kleren. Ze
haalde ook heel veel plezier uit het kweken van allerhande
groentjes. Maria vertoefde graag in de leefruimte voor een babbel
met haar medebewoners en sloot vaak aan bij de activiteiten
waar ze graag toekeek.
Maria stierf vredig op 13 januari 2022 in het bijzijn van haar
familie. Ze werd 95 jaar.
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Andrea Penninck
In de zomer van 1928 werd
Andrea geboren. Het gezin met
vier
kinderen
woonde
in
Marialoop. Als oudste, bleef
Andrea op haar 14de thuis om in
het huishouden te helpen.
Daarna ging ze werken in het
‘zijdefabriekske’ in Marialoop.
Andrea leerde haar man Daniël
Moerman kennen, met wie ze
huwde in 1950. Ze settelden zich
in Tielt. Andrea en Daniël werden
de trotse ouders van drie zonen
en één dochter. Ze bleef niet veel
later thuis om de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Andrea
werd veel te vroeg weduwe. Ook het afscheid van haar dochter ,
na een slepende ziekte viel haar erg zwaar. Andrea was een
gekend persoon, ze breide heel veel in opdracht van anderen. Ook
was ze lid van de ziekenzorg waar ze vaak meeging op uitstap.
Andrea was iemand die graag onder de mensen was. Ze vertoefde
veel liever in de leefruimte dan op haar kamer. Gewoon voor een
babbel of om te manillen. Bij iedere activiteit was ze steevast
aanwezig. Ook ging ze trouw naar de misviering, twee keer per
week.
Andrea verbleef twee jaar lang bij ons in het WZC. Haar
gezondheid ging steeds meer achteruit. Op 16 januari is ze dan
zachtjes van ons heengegaan. Ze werd 93 jaar.
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Magdalena (Madeleine) Segers
Madeleine Segers is geboren in juni
1927 en getrouwd met Laurent
Neirinck. Ze schonk aan 5 dochters
het leven. De kinderen groeiden op in
een liefdevolle omgeving. Madeleine,
een echte moederkloek, was graag
thuis in het huis dat Laurent als
metser zelf gebouwd had.
Laurent was uit werken en Madeleine
zorgde voor de kinderen en deed ook
nog naaiwerk. Zo naaide ze zelf
kleedjes voor de 5 dochters en
verschenen ze op rij van leeftijd
allemaal in hetzelfde. Madeleine en
Laurent waren lang een goed
georganiseerde tandem, ze vulden elkaar goed aan. Toen in hun
geliefde huis wonen niet meer zelfstandig lukte, ondanks de vele
hulp van hun kinderen, verhuisden eerst Laurent en kort daarna
Madeleine naar het woonzorgcentrum. Heel snel, nadat Madeleine
in het woonzorgcentrum kwam wonen, stierf haar man. Madeleine
vroeg vaak waar dat “va” was, hij was vaak de eerste waar ze naar
vroeg. Ze paste zich, ondanks het verdriet, goed aan. Ze vond een
betrouwbare, zorgzame vriendin bij Simonne Lassuyt. Samen naar
de activiteiten gaan, schoonmaakdoekjes plooien, genieten van een
kopje koffie op de kamer. Madeleine haar familie was haar goud
waard, geen groter plezier dan iedereen gelukkig te zien. Madeleine
genoot heel erg van mooie bloemen waarvan er altijd verse op de
kamer stonden en ze had aandacht voor de schoonheid van de
natuur. Ze kon zich goed bezig houden met breien en had het graag
opgeruimd en netjes, ze ordende tot het op orde was. Ze was een
zeer dankbaar iemand altijd met een lach en een zwaai of een
snoepje, hoe vaak zagen we haar kijken in het hoekkastje, de plaats
waar de koekjes en snoepen te vinden waren en die trakteerde ze
gul aan iedereen die er binnen kwam. Ze was ook bezorgd over
ieders wel en wee. Enkele weken terug werd Madeleine stiller en
teruggetrokkener , het eten smaakte minder, ze had minder
energie. Madeleine keerde steeds meer in zichzelf. Met de nabijheid
van haar dochters en familie gleed ze stilletjes aan verder in haar
eigen wereld. Ze is rustig ingeslapen op 23 januari 2022.
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Patrick Vandewatere

Eind januari namen we afscheid van
Patrick Vandewatere. Hij is zachtjes
van ons heengegaan. Stilletjes zoals
hij was…
Patrick was iemand die graag alleen
was, maar in het begin van zijn
verblijf kwam hij toch af en toe eens
wandelen op de afdeling. In de korte
tijd dat hij hier was werd hij
respectvol en met veel warmte
omringd en leerden we hem te
begrijpen.
Een
aantal
personeelsleden hadden zijn hart
gestolen, ook Filou, de poes, deden
zijn ogen fonkelen.
Patrick stierf rustig op 27 januari 2022. Hij werd 69 jaar.
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Jarigen in februari
Jarige bewoners in februari 2022
Afdeling De Beuk
Simonne Tassaert
Georgine Dinneweth
Mariette Verhelle

12 februari 1927
23 februari 1934
25 februari 1938

95 jaar
88 jaar
84 jaar

5 februari 1948

74 jaar

5 februari 1931

91 jaar

3 februari 1940
13 februari 1936
15 februari 1936
17 februari 1925
27 februari 1945

82 jaar
86 jaar
86 jaar
97 jaar
77 jaar

24 februari 1945
27 februari 1938

77 jaar
84 jaar

Afdeling Beukennootje
Maddy Goethals

Afdeling De Bolster
Annette Heytens

Afdeling De Wilg
Cecilia Putman
Anna Bouchot
Robert De Brabandere
Agnès Declerck
Edith Van Maldeghem

Afdeling De Linde
Jeaninne Blancke
Godfried Coghe
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Residentie Ampe
Jeaninne Maes
Angèle Vandemaele

11 februari 1945
27 februari 1931

77 jaar
91 jaar

Jarige vrijwilligers in februari 2022
Eveline Wielfaert
Angelina Spiessens

5 februari 1960
13 februari 1942

62 jaar
80 jaar

Jarige personeelsleden in februari 2022
Sajad Khalili
Keukenmedewerker

1 februari 1986

36 jaar

Masud Ramatkhel
Technische dienst

4 februari 1995

27 jaar

Marleen Craeynest
Verpleegkundige nacht

10 februari 1963

59 jaar

Daisy De Splenter
Zorgkundige De Wilg

10 februari 1986

36 jaar

Lies Derluyn
Maatschappelijk werkster

10 februari 1982

40 jaar

Bejti Bardi
Schoonmaak

15 februari 1973

49 jaar

Sofie Maes
Zorgkundige De Kastanje

19 februari 1975

47 jaar
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Nathalie Verhulst
Zorgkundige De Kastanje

20 februari 1975

47 jaar

Sabrina Tuyttens
Verpleegkundige De Beuk

21 februari 1973

49 jaar

Stefanie De Vreese
Kinesitherapeute

22 februari 1995

27 jaar

Chloë Goeminne
Schoonmaak

24 februari 1998

24 jaar
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Geboorte
Op zondag 19 december 2021 zijn Kimberly Vermeire
(zorgkundige afdeling De Linde) en haar partner Evelyne de trotse
ouders geworden van een zoontje, Arthur.
Van harte proficiat!
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Op zondag 2 januari 2022 zijn Anke Derveaux (ergotherapeute
WZC) en haar partner Stelvio de trotse ouders geworden van een
zoontje, Ezra.
Van harte gefeliciteerd !!
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Op maandag 3 januari 2022 zijn Alissa Van Lerberghe
(zorgkundige afdeling De Beuk) en haar partner Maxim de trotse
ouders geworden van een dochtertje, Liv.
Van harte gefeliciteerd!
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Stripverhaal in de kijker
De Kiekeboes (Frans: Fanny et Cie) is
een Vlaamse krantenstrip die ontstond
in 1977, getekend en geschreven
door Merho. De strips worden uitgegeven
door de Standaard Uitgeverij. De
stripreeks is momenteel de populairste
en best verkochte stripreeks in
Vlaanderen met ruim 90.000 verkochte
albums per jaar.
Begin jaren zeventig had Merho al eens geprobeerd om met de
personages uit het poppenspel Kiekeboe van zijn broer Walter een
stripverhaal te maken. De poging bleef beperkt tot acht pagina's.
De tweede poging lukte beter. De strip verscheen voor het eerst
in Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet op 15 februari 1977.
Bij het verschijnen van album 125, in 2010,
onderging Kiekeboe een grondige facelift. Op een groter formaat
en met een gans nieuwe coverlay-out werd de reeksnaam
omgedoopt tot de Kiekeboes.
In 2014 riepen de luisteraars van Radio 1 ‘Album 26’, uit tot
beste Belgische strip aller tijden. Met meer dan 25 miljoen
verkochte exemplaren is de Kiekeboes momenteel de best lopende
stripreeks in Vlaanderen.
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De Kiekeboes is een typische Vlaamse familiestrip. De personages
zijn eerder antihelden dan helden. De situaties en de
verhaalopbouw zijn vergelijkbaar met die van Suske en Wiske qua
herkenbaarheid, maar de reeks mikt tegelijk meer op een
volwassener publiek. Dit laat zich merken aan de erotiek (meestal
in de gedaante van tienerdochter Fanny Kiekeboe en de
overspelige bedrijfsleider Firmin Van De Kasseien), de vele
verwijzingen naar maatschappelijke thema's of actuele
begrippen (hormonenzwendel in “Over koetjes en
kalfjes”, witwasserij in “Witter dan wit”) en de
beruchte woordspelingen en andere taalspelletjes . De nepreclameaffiches zetten een traditie verder waarin vooral Piet
Pienter en Bert Bibber van Pom uitblonk.
In de begindagen hadden sommige
verhalen van Kiekeboe een
grote sciencefictionfactor, of leken ze qua
braafheid en naïviteit erg op andere strips
zoals De Smurfen (De Wollebollen)
of Suske en Wiske. De reeks evolueerde
echter al snel met de tijdgeest. Kiekeboes
vrouw, Charlotte, die in het begin een
flauw huisvrouwtje was, werd een veel
zelfstandiger en assertiever figuur. Ook
de erotiek, die in het begin nog vrij schuchter en subtiel aanwezig
was, werd geleidelijk aan explicieter.
De verhalen zelf werden minder naïef en sloten meer aan bij reële
gebeurtenissen, op enkele pure fictiethema's zoals vampiers (Het
witte bloed, De kus van Mona, De
babyvampier, Mona, de musical, Tienduizend
dagen, Schijnheilig bloed) na. Merho pikte aan
het begin van zijn carrière soms rechtstreeks
in op de actualiteit (De dorpstiran van Boeloe
Boeloe is een parodie op Idi Amin Dada en De
zwarte Zonnekoning op Jean-Bédel Bokassa),
maar deed dat later subtieler omdat deze
grappen te snel dateren.
Ook als de voor- en familienaam van een
personage niet noodzakelijk een woord vormen
kunnen de namen een woordspeling vormen.
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Voorbeelden zijn Kiekeboes buurman Leon van der Neffe ("van der
neffe" is Antwerps voor "die van hiernaast") en Generaal SStoeffer
uit Het plan SStoeffer (een "stoeffer" is een Vlaams dialectwoord
voor opschepper.)
Andere personages zijn woordspelingen op
echt bestaande namen zoals: Nana Potpourri
in King Sacha (Nana Mouskouri), John Massif
in De spray-historie (John Massis), Boer Vil
in Met de Franse slag (Bourvil), Chef Van
Ouquelle in De anonieme smulpapen (Sjef van
Oekel) en Bo Clootsaet in Het Boerka Complot.
Volgens sommigen zou de naam van Kiekeboes
baas Van de Kasseien verwijzen naar Willy
Vandersteen,
in
wiens
studio
Merho
aanvankelijk werkte.
Merho's gebruik van humor die afwisselend voor zowel kinderen als
volwassenen leuk is en de woordspelingen in de namen van
personages
zijn
duidelijk
geïnspireerd
door René
Goscinny en Albert Uderzo's Asterix.
Merho (°1948) werd geboren in Antwerpen als Rob
Merhottein. Tijdens zijn middelbare schooltijd
tekende hij vanaf 1964 een reeks gags rond Comi &
Dacske voor een vakblad van de middenstand, en een
jaar later de gagstrip Zoz en Zef in Jong Caritas. Van
beide jeugdzonden verscheen een album en deze zijn
nu gegeerde verzamelobjecten. Daarna volgde hij een
opleiding Toegepaste Grafiek aan het SintLucasinstituut in Brussel.
In 1970 kreeg hij zijn eerste professionele job bij
Studio Vandersteen. Daar werkte hij in de schaduw van
grootmeester Willy Vandersteen en werd hij ingezet voor de
series Pats en Jerom. Hij bleef tot 1976 aan de studio verbonden.

Bron:
De Kiekeboes - Wikipedia
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Een fragment:
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Zangeres van de maand
Dana Winner
GEBOREN WINNAAR
Dana Winner (Hasselt, 10 februari
1965) zingt al zo lang ze het zich kan
herinneren. Het is dan ook logisch dat
ze als kind aansluit bij het kerkkoor
en dat ze in het dorpscafé boven op
een bierbak gezet wordt om mee te
zingen met de discobar.
Wanneer de meisjes van het
volleybalteam waar Dana bij speelt, haar voor de grap inschrijven
voor een zangwedstrijd, verandert haar leven totaal. Want Dana
komt – tot haar eigen verbazing- als winnares uit de bus. En
vanaf dat moment gaat het snel. Met haar versie van het
Carpenters-liedje ‘Op Het Dak Van De Wereld’ heeft ze in België in
1989 een eerste hit te pakken.
5 KEER 'BESTE ZANGERES'
Het is meteen de start van een indrukwekkende carrière waarin
de successen elkaar snel
opvolgen. ‘De Oude Man En De
Zee’, ‘Woordenloos’, ‘Westenwind’
en ‘Zeven Regenbogen’ belanden
allemaal bovenaan de hitparade.
De populariteit van Dana in eigen
land is fenomenaal, want ze wordt
vijf jaar op rij verkozen tot 'Beste
Zangeres'.
Maar ook het buitenland ontdekt haar ‘gouden stem’…
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Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en
Zweden sluiten Dana in het hart. Ze geeft er onvergetelijke
optredens en duikt er de hitparades in.
Dana Winner is de eerste Belgische zangeres die erin slaagt om de
meest gedraaide artieste op de Duitse radio te worden.
En in Nederland roept Radio 2 haar bijdrage aan de duetten-CD
met liedjes van André Hazes uit tot ‘hét kippenvel-moment’ van de
plaat.
Dana’s Engelstalige cd’s verkopen dan weer als zoete broodjes in
Zuid-Afrika en ze is er één van de succesvolste zangeressen.
MEER DAN 3,5 MILJOEN ALBUMS
Doorheen haar carrière bracht Dana Winner reeds meer dan 250
liedjes uit. Dat leidde intussen al tot ruim 3,5 miljoen verkochte
cd's wereldwijd. In binnen- en buitenland woonden
honderdduizenden mensen een uitverkocht optreden van haar bij.
En of het nu in een grote concertzaal is of in een intiem theater,
overal weet Dana het publiek te raken met haar unieke stem,
haar zorgvuldig uitgekozen liedjes en haar stijlvolle shows.
Dana Winner bereikte een bijna
iconische status maar blijft zich
daarnaast ook voortdurend voor
en achter de schermen inzetten
voor mensen die het minder
hebben. Een 'Hart Voor Limburg',
'Kom Op Tegen Kanker' en heel
wat persoonlijke ontmoetingen
achter gesloten deuren maken van
Dana een steun en toeverlaat voor
velen.
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LIEFDE VOOR MUZIEK
Door de deelname in 2016 aan het VTM-programma ‘Liefde voor
Muziek’ maakte Dana jong en oud nog eens duidelijk dat ze één
van onze strafste zangeressen is.
Haar intense en doorvoelde vertolking van ‘One Moment In Time’
was hét muzikale tv-moment van het jaar.
Het platina album ‘Puur’ dat ze vervolgens uitbracht met daarop
ook de hits ‘Zee Vol Dromen’ en ‘Weer Verder Gaan’ ging maar
liefst 26.000 keer over de toonbank. Volkomen terecht won Dana
de Zomerhit Award voor ‘Beste Zangeres’.
VIRALE WERELDHIT
Al dat moois krijgt nu een prachtig vervolg. In de volksmond zegt
men : ‘je eerste liefde vergeet je nooit’. En de eerste liefde van
Dana is de muziek. Al een leven lang heeft muziek haar hart
gestolen, en het is de muziek die – over alle stijlen en genres heen
– haar voortdurend inspireert, begeestert, troost biedt of gelukkig
maakt.
Het was Dana’s droom om ooit eens een plaat te maken met
liedjes die haar nauw aan het hart liggen en die ze op haar
muzikale levenspad tegengekomen is. Die droom is nu
werkelijkheid geworden met het schitterende album ‘Eerste
Liefde’. Frank Vander linden van De Mens schreef de meeste
teksten en Dana heeft de liedjes vol overgave ingezongen met haar
gekende passie.
30 JAAR CARRIÈRE
Het album ‘Eerste Liefde’ is niet alleen een mijlpaal in de
succesvolle carrière van Dana Winner maar ook een must voor
elke muziekliefhebber. Met 3 opeenvolgende succesvolle
radiosingles, twee nominaties voor Radio 2 Zomerhit (‘Beste
Zangeres’ en ‘Zomerhit’) en een zetel als coach in ‘The Voice
Senior’ op VTM neemt Dana Winner alvast een mooie aanloop
naar haar jubileum volgend jaar.
Tussen 6 uitverkochte kerstconcerten door, treedt Dana Winner
in December op in een eveneens uitverkochte Sun Arena in
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Pretoria, Zuid-Afrika. In totaal zingt ze zo gedurende haar
kersttour in een periode van twee weken tijd voor 12.000 fans.
In 2019 trekt Dana opnieuw door Nederland en Vlaanderen met
een indrukwekkende nieuwe theatertour.
Dana Winner viert overigens 30 jaar carrière en dat wordt
uitvoerig gevierd met een 3CD box, een eigen bPost
postzegelcollectie, een theatertour in Vlaanderen en Nederland en
als kers op de taart een uitverkocht concert voor meer dan 5.500
fans in de Lotto Arena in Antwerpen (BE).
SPORTPALEIS
2020 neemt opnieuw een
vliegende start voor Dana
Winner. Met een nieuwe
single en de start van 34
theaterconcerten in
binnen- en buitenland
neemt ze alvast een
aanloop naar een uniek én
éénmalig concert in het
Antwerpse Sportpaleis.
Voor de gelegenheid nodigt ze een aantal (inter)nationale
gastartiesten uit waaronder het wereldbekende klassieke kwartet
Il Divo. Dana Winner belooft haar fans alvast dat het nog
grootser, nog intiemer en nog indrukwekkender wordt!
"Allicht het grootste concert dat ik ooit gegeven zal hebben", zegt
ze zelf.
Bron:
Biography (danawinner.com)
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Kunstenaars
Panamarenko
Panamarenko, de artiestennaam van
Henri
Van
Herwegen
(Antwerpen,
5 februari 1940 – Brakel,
14 december
2019) was een Belgisch beeldhouwer. Hij
wordt beschouwd als een van de
voornaamste Belgische beeldhouwers uit
de tweede helft van de 20e eeuw. Hij
maakte veel assemblages die met vliegen
te maken hebben.
Panamarenko is een pseudoniem en een
samentrekking van "Pan American Airlines and Company". Er was
echter ook een Russische oud-generaal, politicus-ambassadeur in
de Koude Oorlog met de naam Ponomarenko (uitgesproken
als Panamarenko). De kunstenaar Henri Van Herwegen hoorde
deze naam op de radio.
De vader van Henri Van Herwegen was elektro-ingenieur, lid van
een communistisch gezinde familie. Een van hen was zelfs leider
van de Belgische communisten en kwam in de
oorlog om door een V-1 (vliegende bom). Zijn
grootvader was architect. Zo geraakte hij van
jongs af aan vertrouwd met techniek en
ruimtelijke constructies. Van 1955 tot 1960
studeerde hij aan de Antwerpse Academie en
in 1963 gaf hij daar ook zijn eerste
solotentoonstelling. Vanaf 1965 begon hij,
samen
met Yoshio
Nakajima, Hugo
Heyrman, Wout
Vercammen en Bernd
Lohaus met
het
organiseren
van happenings in de publieke ruimte.

ontstonden,

Voor 1968 leunde hij aan bij de popart, maar
hij raakte al gauw in de ban van
het vliegtuig en vliegen op eigen kracht. Aldus
sinds 1970, zijn schaalmodellen van talrijke
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imaginaire voertuigen, vliegtuigen, ballonnen of helikopters in alle
mogelijke origineel-verrassende vormen. Het zijn evenveel
varianten op de droom van het vliegen van de mythologische
figuur Icarus. Of deze tuigen echt kunnen vliegen is deel van het
mysterie en de aantrekkingskracht.

In de periode 1969-1971 bouwde hij de zeppelin The Aeromodeller,
en in 1990 de eerste Archaeopterix (een intelligente kip) naar het
model van een prehistorische vogel. In 1996 presenteerde hij de
duikboot Pahama Novaya Zemblaya. Intussen is hij ook
internationaal
doorgebroken
en
organiseerde
hij
eenmanstentoonstellingen in Londen, Bazel (in 2000) en in New
York (2001). In 2003 werd zijn beeld Pepto Bismo in Antwerpen op
het Sint-Jansplein ingehuldigd.
Conservator Jan Hoet besteedde bijzondere aandacht aan deze
kunstenaar, in het Gentse SMAK-museum. In 2002 opende
Panamarenko in Borgerhout (Antwerpen) zijn nieuwe atelier, de
Antwerpse Luchtschipbouw.
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Hij heeft ook een beeld in Koksijde gemaakt, Brazil, bij het
gemeentehuis daar.

In 2005, bij de opening van een grote overzichtstentoonstelling van
zijn werk in Brussel, kondigde Panamarenko aan zich als actief
kunstenaar terug te trekken.
Panamarenko trouwde op 18 oktober 2003 met Eveline Hoorens,
die aan het hoofd staat van koffiebranderij Hoorens en verhuisde
naar Sint-Maria-Oudenhove. De koffiebranderij bracht een
Panamarenko-koffiemélange, de Panamajumbo op de markt.
Panamarenko sukkelde de laatste jaren van zijn leven met zijn
gezondheid en overleed uiteindelijk op 14 december 2019 in Brakel.
De kunstenaar schonk
begin januari 2007 zijn
vroegere woning met
atelier en inboedel aan
het Museum
van
Hedendaagse
Kunst
Antwerpen (M HKA) dat
de
verbouwing
en
ontsluiting realiseerde
met steun van het
Ministerie van Cultuur.
Het Panamarenko
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Collectief van Paul Morrens zette zich in voor het behoud van het
pand. De woning met atelier is gesitueerd te Antwerpen in een
hoekhuis in de Biekorfstraat, vlak bij het Sint-Jansplein. Architect
en kunstenaar Luc Deleu, een huisvriend van Panamarenko, heeft
de verbouwing geleid. De geraamde kostprijs was 260.000 euro.
Sinds 2004 stond het huis leeg maar de inboedel bleef intact zoals
het meubilair, de huisraad en de planten, maar ook onderdelen en
gereedschappen waaruit kunstwerken ontstonden. Tal van
rugzakvliegers, vliegende tapijten en prehistorische kippen werden
op deze plek bedacht en gemaakt.
Men streeft naar een open, levendig museaal huis waar de lichtjes
excentrieke biotoop van Panamarenko tot leven komt. Het Museum
van Hedendaagse Kunst in Antwerpen verhuurt het gerenoveerde
pand aan het Panamarenko Collectief dat verantwoordelijk is voor
het dagelijks beheer en de publiekswerking.
Op 7 juli 2011 werd, naar de
wens
van
Panamarenko,
een helikopterplatform op het
huis geïnstalleerd. Het is niet
de bedoeling dat er echt
helikopters
zouden
gaan
landen, maar een kleine
helikopter zou er inderdaad op
passen.
Het atelier wordt in 2013
geopend voor het publiek, te
bezoeken op afspraak via het
Museum van Hedendaagse
Kunst in Antwerpen.

Bron:
Panamarenko - Wikipedia
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Valentijn
Valentijn
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht
geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten.
Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari. Paus Gelasius I riep
in 496 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn.
In de Verenigde Staten is men, uit commercieel oogpunt,
begonnen met de nadruk van anonieme liefde naar liefde.
Valentijnsdag is in België en Nederland in korte tijd, sinds
midden jaren 90, een groot commercieel succes geworden:
cadeauwinkels, boekwinkels, lingeriewinkels en bloemenwinkels
profiteren hiervan.
Eind jaren 2010 lijkt Valentijnsdag weer aan populariteit te
winnen. Zo werd Valentijnsdag in 2019 door 29% van de
Nederlanders gevierd en onder millennials zelfs door 40%. Door
de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende lockdown zagen
wenskaartenshops zoals Kaartje2go en Hallmark in 2021 het
aantal valentijnskaarten verdriedubbelen ten opzichte van het
voorgaande jaar. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de
valentijnskaart ook steeds vaker naar familie wordt gestuurd. Uit
een peiling blijkt dat bijna een op de drie wenskaarten ter attentie
van ouders of schoonouders worden gestuurd. Overigens blijkt de
feestdag vooral door vrouwen gevierd te worden: 84% van de
valentijnskaart-verstuurders is vrouwelijk.
Valentijnsdag valt samen met de feestdag van twee christelijke
martelaren met de naam Valentinus. De gewoonten die met de
dag in verband staan hebben echter niets van doen met het leven
van deze heiligen. Er bestaan verschillende heilige martelaren met
de naam Sint-Valentijn. Eén was priester in Rome, een ander
was bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter dood
gebracht. Mogelijk gaat het hier om dezelfde persoon. Over SintValentijn is geen enkel biografisch gegeven bekend.
In de 18e eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14
februari is ingesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en
wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest, te vervangen.
Lupercalia werd op 15 februari gevierd ter ere van Juno, de
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Romeinse beschermgodin van de vrouw en het huwelijk, en Pan,
de god van de natuur. Voor de Romeinen was dit destijds een
belangrijk feest. Volgens het verhaal werden de namen van
ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde
mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het
feest waren de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld
werden elkaars partner. In 496 verbood paus Gelasius dit
heidense feest. Er is echter geen verband tussen de afschaffing
van de Lupercalia en het ontstaan van de Valentijnsdag.
Legenden over Valentijn komen voor in de Legenda aurea, maar
het Valentijnsfeest van de romantische liefde, zoals dat
tegenwoordig gevierd wordt, dankt zijn ontstaan aan Geoffrey
Chaucer, die in zijn gedicht Parliament of Fowls (1380-1382) deze
versregels schreef:
For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make
'Want dit was op Sint-Valentijnsdag
Als elke vogel daar zijn maatje komt kiezen'
Volgens de versie van de Legenda
aurea werd Sint-Valentijn om zijn
geloof vervolgd en persoonlijk
ondervraagd door de Romeinse
keizer Claudius II. Claudius was
onder de indruk van Valentijn en
probeerde hem onder
doodsbedreigingen over te halen tot
het heidense geloof van de
Romeinen. Valentijn weigerde en
probeerde zelfs Claudius te bekeren Sint-Valentijn van Terni en zijn
volgelingen
tot het christendom, waarna hij veroordeeld
werd tot de dood.
Vlak voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben, door
de blinde dochter van zijn cipier te helen.
Aangezien de Legenda aurea geen verband heeft met sentimentele
liefde, is er in moderne tijden een portret van Valentijn
gefabriceerd, dat hem weergeeft als een priester die weigerde een
tot op heden onbekende wet van Claudius II, die het jonge
mannen verbood te trouwen, uit te voeren. De keizer zou dit
gedaan hebben om zijn leger te verbeteren, in de veronderstelling
dat getrouwde mannen slechtere soldaten waren. De priester
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Valentijn voerde echter in het geheim de trouwplechtigheden uit.
Toen Claudius hierachter kwam, liet hij Valentijn arresteren.
Een andere moderne verfraaiing van de gouden legende wordt
verzorgd door History.com, die vele malen herhaald is, echter
zonder enige historische basis. In de avond voor hij geëxecuteerd
zou worden, schreef Valentijn zelf de eerste "valentijnskaart",
geadresseerd aan de blinde dochter van de cipier Asterius,
getekend "Van jouw Valentijn". Toen de dochter de brief ontving,
kon ze weer zien en het briefje lezen.
In de islamitische landen Oezbekistan, Turkmenistan, Maleisië, Ir
an, Saoedi-Arabië en Pakistan is het vanuit de religie verboden
om Valentijnsdag te vieren.

Valentijnsdag in Engeland, Das festliche Jahr in Sitten,
Gebräuchen und Festen der germanischen Völker, 1863
Bron:
Valentijnsdag - Wikipedia
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Terugblik
Driekoningen en hun begeleider Julien Verbrugge.

44

45

Zeisels en vertellingen
door Julien Verbrugge
Hoe de pastoor zijn burgemeester bekeerde met een bezem.

Daar was eens een generaal die op pensioen was gesteld en de
grootstad verliet om zich op den boerenbuiten in de ouderlijke villa
met bijhorend bedrijf te vestigen. Hij was degelijk en Christelijk
opgevoed doch zijn loopbaan bij het leger had hem totaal
veranderd. De godsdienst beschouwde hij als kinderachtige
bijgelovigheid. Hij had een afkeer voor de kerk en nog meer voor
zijn bedienaars. Waar hij kon dwarsboomde hij zelfs de dorpelingen
die de kerk genegen waren. Hij was schatrijk en zijn titel van
generaal leverde hem aanzien en gezag.
De plaats van burgemeester kwam open te staan en hij wilde dat
ambt vervullen. Hij beloofde aan den enen en bedreigde een ander
en zo kwam het dat hij verkozen werd, dit tot grote vrees van de
vrome, oude brave parochieherder.
Hij wist dat de priester antireclame had gemaakt en hij zou zich
wreken door hem het leven ondragelijk te maken. De gemeente gaf
jaarlijks honderd frank voor de zangers in de kerk. Hij schafte die
subsidie af en de gemeenteraadsleden durfden hem niet
tegenspreken. De suis werd aangemaand zijn job op te zeggen en
zo de pastoor hem toch behield, mocht de priester zijn kerk niet
meer uit behalve bij begrafenissen en de jaarlijkse processie.
Er waren dringende herstellingen nodig aan de pastorij. Het
regende overal in en door, de ramen waren niet meer open te
krijgen noch te sluiten, de muren waren ziltig zodat het pleister van
de muren viel. De brave man had dat de gemeenteraad voorgelegd
en om herstelling aangedrongen maar de burgemeester lachte hem
vierkant uit. “Geen centiem voor de pastorij” beval hij.
De goedhartige priester dacht met zachtmoedig te zijn de
burgervader tot inkeer te brengen doch het werkte totaal
omgekeerd. De vrouw van de burgemeester integendeel was een
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vrome goedhartige vrouw die dikwijls tussenkwam als haar man
het te bond maakte tegenover de pastoor.
Heilig Sacramentsdag kwam aan. Op de Markt werd jaarlijks een
gelegenheidsaltaar geplaatst van waarop de pastoor de gelovigen
zegende met het allerheiligste. De dag ervoor regende het
pijpestelen zonder ophouden zodat de straten vol plassen stonden
en met modder overspoeld. In die toestand kon de jaarlijkse
processie niet uitgaan. De pastoor sprak enkele getrouwen aan om
met bezems en schoppen de straten die de processie zou volgen en
vooral de Markt, proper te maken. Er kwamen heel wat
parochianen opdagen en in een paar uur was alles in het reine
behalve voor het huis van de burgemeester. Niemand die daar
durfde vegen uit vrees voor vergeldingsacties. Daarbij hij heeft
personeel genoeg om de karwei te klaren was hun uitleg. De
pastoor dankte zijn helpers en zei: “gelovigen, tot morgen allemaal”.
Tegen de avond trok de pastoor zijn stoute schoenen aan en belde
aan bij de burgemeester. Hij werd binnengelaten. De burgemeester
stond toevallig in de gang en begon spottend: “Wel pasterke, ge
komt zeker voor mijn vrouw om ze voor de zoveelste keer geld af te
doen voor al uw zogenoemde goede werken of heb je een nieuw
beeld besteld voor uw kerk. De pastoor begroette de burgemeester
alsof er nooit iets was geweest tussen hen. “Burgemeester” sprak
hij “je vrouw is mild dat geef ik grif toe maar als u mij vijf minuten
gunt wil ik wel iets met u bespreken”.
“Dat is andere koek” repliceerde hij: “maar maak het zo kort
mogelijk” voegde hij er bitsig aan toe.
“Mogen gaat de processie uit en de straten waren vol slijk en
waterplassen. Goede inwoners hebben de straten proper geveegd
behalve voor uw huis, niemand durfde het. Nu kom ik vragen of ge
uw knechten dat deel niet kunt laten schoonvegen. Tenzij gij
verkiest en toelaat dat mijn mannen dit klaren”.
“Neen nooit. Als ik iets zeg blijft het gezegd. Ge denkt toch niet dat
ik ga handelen zoals gij schuifelt. Ge hebt het goed verstaan hé en
ga het nu maar vertellen aan uw slippedragers, meteen hebt ge stof
voor uw preek van zondag.”
“Dat de goede God u vergiffenis schenk, ik ga dus maar”. Intussen
kwam de echtgenote met betraande ogen de kamer binnen. Nu
klonk de stem van de oude generaal als een kanonschot. “Pier, Jan
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en Frans, kom hier”. Dat waren zijn drie knechten, vier oudsoldaten. Ze zagen de woede van hun baas en trilden op hun benen
van angst. Als echte militairen stonden ze in houding en op zes
stappen van hun patroon.
“Ge weet dat ik nog kloeke vuisten heb en ge weet dat ik steeds
mijn woord hou”. De knechten antwoorden als uit een mond “Ja
mijn generaal”. “Ik verbied u ten strengste de straat voor mijn
eigendom proper te vegen. Eender wie het durft zal het met mijn
woede bekopen, ik sla hem met mijn knots murw op zijn rug.”
De drie jongens keerden verlegen op hun stappen terug en
hervatten het werk. De burgemeester trakteerde zichzelf op een
goede cognac en liet zich diep in zijn zetel wegzakken. Hij begon te
mijmeren over het voorval met de pastoor. Hij kreeg wroeging. De
pastoor is politiek wel een tegenstander doch anderzijds is hij toch
niet zo antipathiek. Hij verweet zijn eigen dat hij dit keer te ver was
gegaan. Hij ging naar bed maar geraakte niet in slaap.
Het docht hem dat hij een vegend geluid hoorde op straat. De grote
waakhond die aan de trap aan de ketting lag begon te blaffen
zonder ophouden. Hij wipte het bed uit en gaat verkennend kijken
aan het venster. Inderdaad iemand waagt het toch voor mijn
eigendom te vegen. Waarschijnlijk is het een van mijn knechten
door mijn vrouw omgepraat of een mouwenveger van de pastoor.
Wacht een ogenblik, het zal zijn beste dag niet zijn. Hij trok wat
kledij aan en tegen zijn eigen sprekend kwam hij naar beneden,
nam zijn knots en trok langs de poort naar de straat om de
tegenstander mores te leren. Vooraleer de poort te openen, bleef hij
nog een poosje staan, om te luisteren of die veger nog doende was.
Inderdaad, hij hoorde duidelijk het geluid van een bezem.
Hij werd als razend, kwam al vloekend en tieren de poort uit zijn
knots in aanslag. De verrassing was echter voor hem, hij werd
lijkbleek van aandoening toen hij bemerkte dat het de pastoor zelve
was die voor zijn deur veegde. Zijn boosheid sloeg om in
schuldgevoel.
“Wel mijnheer pastoor, het is gij die op zo een ongebruikelijk uur
voor mijn deur de straat komt schoonmaken”.
“Dat doe ik liever zelf burgemeester want u hebt vreselijke
kastijdingen uitgesproken voor wie dit opknapt, welnu ik wil niet
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dat u zich op iemand kan wreken. Voer uw dreiging maar uit, sla
maar op mijn rug met uw knots.”
Als u het zo opneemt, wacht even, ge zult wat gaan zien”. Hij
verdwijnt in de poort en roept met zijn generaalsstem: “Pier, Jan
en Frans, gedaan met slapen, kom onmiddellijk naar hier en breng
mij een bezem”. De drie zijn totaal uit hun lood geslagen. Hij maakt
ze verwijten voor luiaards en nietsnutten. Hij grijpt de bezem uit
de handen van een der knechten en begint te vegen als een
bezetene.
Burgemeester, laat dit toch uw knechten, doen, gij zult u vermoeien
want u bent zulk werk niet gewoon.
“Neen, elk een kant, ik de mijne en u de andere kant, het wordt een
wedstrijd met den bezem,” was zijn antwoord. Vegen was maar
vegen en de knechten dachten al dat hun meester niet meer bij zijn
zinnen was. Na zowat tien minuten was de burgemeester bekaf. Hij
beval de drie knechten elk een bezem te halen en de opkuis tot een
goed einde te brengen. “Ga nu maar slapen mijnheer pastoor ook
ik ga terug naar bed en morgen zal ik u bewijzen dat dezen nacht
het schoonste sermoen uit uw leven hebt gepreekt”.
De pastoor dankte de burgemeester heel oprecht en trok
huiswaarts overwegende: “wat zijn Gods wegen en zijn genade toch
wonderbaar”.
’s Morgens was de burgemeester al voor dag en dauw op het
voorhof, vlijtig groen te snijden van de sierstruiken. Hij liet zijn
knechten alle bloemen plukken om deze op de weg te strooien als
het heilig sacrament voorbij zal komen. Wanneer ze hiermee klaar
waren kregen ze de opdracht een mooi altaar op te zetten voor de
poort. Het nieuws liep als een vuurtje rond en de inwoners kwamen
zich overtuigen van de ommezwaai van hun burgemeester.
Iedereen feliciteerde hem en hij zwol van trots en voldoening.
Zijn innemende vrouw hield niets begrijpend alles in het oog langs
het venster en was overgelukkig met de karakterwijziging van haar
man. Haar verwondering werd nog overtroffen wanneer hij haar
verzocht zijn beste kostuum klaar te leggen want dat hij mee zou
opstappen in de processie en zelfs het baldakijn zou helpen dragen.
Enige dagen later werd de pastoor bij de burgemeester uitgenodigd
voor een kostelijk diner. Terwijl ze aan het genieten waren van de
49

beste gerechten vroeg de overgelukkige vrouw de pastoor:
“Mijnheer pastoor u kont waarlijk toveren, anders kan ik de
bekering van mijn man niet verklaren”.
“Langs geen kanten mevrouw, ik heb mijn bezem genomen en
geveegd maar Onze Lieve Heer heeft de rest gedaan”.
“De burgemeester was het daarmee eens en riep lachend terwijl hij
het glas hief: “Leve onze goede pastoor en zijn bezem.

Zeisels en vertellingen
Deel V - bladzijde 97
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Terugblik
Woordzoeker in de PZ

7 januari 2022
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Natuurproducten
Alcohol
Wat is alcohol?
Alcohol ontstaat door gisting van de suikers die van nature in
granen en fruit zitten. Gistcellen zetten die suikers om in alcohol.
De alcohol die geschikt is voor consumptie heet ethylalcohol
(ethanol). In pure vorm is het een reuk- en smaakloze vloeistof die
bij het drinken een branderig gevoel geeft.
De belangrijkste soorten alcoholhoudende dranken zijn bier, wijn
en sterke (gedistilleerde) drank.
De concentratie alcohol in een drank wordt in België meestal
uitgedrukt in graden. Vaak zie je op een fles of verpakking ook de
vermelding vol%. Dit betekent 'volume procent' en geeft het aantal
milliliter pure alcohol per 100 milliliter
drank weer. In de praktijk zit er
ongeveer 10 gram alcohol in een glas
alcohol wanneer je alcohol drinkt uit het
daartoe bestemde glas (dus bier uit een
bierglas, wijn uit een wijnglas,…)
Alcohol wordt meestal gedronken, maar
het wordt ook in voedsel (denk maar aan
sommige sauzen, pralines, gebak)
verwerkt.

Effecten van alcohol
Alcohol heeft een verdovend effect op de hersenen. Wanneer
iemand alcohol drinkt, raken eerst de hersendelen verdoofd die
het gedrag en de gevoelens controleren. Zo zorgt een kleine
hoeveelheid alcohol voor een stoutmoediger, actief gevoel. In
grotere hoeveelheden overheerst de verdovende werking.
Persoonlijke factoren en omstandigheden beïnvloeden het effect
afhankelijk van hoeveel men drinkt.
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Bij
een
grotere
hoeveelheid
alcohol
vermindert
het
reactievermogen. Men hoort en ziet minder scherp, maar het
zelfvertrouwen neemt misleidend toe en kan omslaan in
roekeloosheid. Hierdoor ontstaan soms gevaarlijke situaties,
bijvoorbeeld in het verkeer.
Nog meer alcohol vermindert de controle over de bewegingen en het
coördinatievermogen. Lopen wordt wankelen, praten wordt lallen.
Vaak kan men zich later helemaal niet meer herinneren wat er
allemaal gezegd of gebeurd is, een fenomeen dat 'black out' wordt
genoemd.
Een te grote dosis alcohol kan ervoor zorgen dat
de hersenen zo erg verdoofd raken dat de
ademhaling en het hart verzwakken of helemaal
stilvallen, wat kan leiden tot coma, hart- en
ademhalingsstilstand of zelfs tot de dood.
Iemands gender en lichaamsgewicht maar ook
stress, vermoeidheid en omstandigheden zoals de
snelheid waarmee wordt gedronken, of dit op een
nuchtere maag gebeurt of niet, bepalen mee de
effecten. Dit is verschillend van persoon tot
persoon. Over het algemeen worden vrouwen
sneller dronken dan man

Risico’s op alcohol
Alcohol brengt risico's met zich mee op korte en lange termijn. Bij
alcoholmisbruik ontstaan zowel lichamelijke en geestelijke
afhankelijkheid als tolerantie. Ook de ontwenning van alcohol kan
risico's met zich meebrengen.
Op korte termijn kan wie alcohol drinkt, de dag nadien last
hebben van een 'kater', een moe, misselijk en dorstig gevoel
Hoe ontstaat een kater; ontwaken na een nachtje te veel drinken
kan uiterst onaangenaam zijn: het lijkt alsof er een spijker in je
hoofd zit, het licht doet pijn aan je ogen, je hebt brandend
maagzuur, braakneigingen, een tong als leer en enorme dorst.
Soms kan een kater ook duizeligheid, zweten, slapeloosheid,
hartkloppingen of zelfs ademhalingsproblemen met zich
meebrengen.
Een kater heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is
vochttekort. Alcohol zorgt ervoor dat je vaker moet plassen. Je
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lichaam en dus ook je hersenen drogen uit. De beruchte nadorst
is daar een mooi bewijs van.
Ook de acetaldehyde in je lichaam speelt een rol.
Deze stof wordt gevormd bij de afbraak van
alcohol en zorgt voor de hoofdpijn en het trillende
gevoel.
Naast alcohol bevatten alcoholhoudende dranken
nog allerlei schadelijke bijproducten: zogeheten
'congeners'. Sommige daarvan hebben giftige
eigenschappen. Het belabberde gevoel kan ook
veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de stof
methanol in de drank. Die komt wel in zeer kleine
hoeveelheden voor, maar wordt trager afgebroken dan alcohol en
is de volgende dag nog in je bloed aanwezig.
Dat sommige mensen 's ochtends moeten braken, komt omdat
alcohol het slijmvlies op de maagwand prikkelt.
Ook je conditie en gemoedstoestand spelen een rol: als je je moe,
slecht of down voelt, zal de kater de volgende dag zeer
onaangenaam zijn. Ook de omgeving (rook, lawaai) en de lagere
bloedsuikerspiegel (waardoor je je slap en duizelig voelt) zijn van
belang.
Alcohol brengt risico's met zich mee, 'black-out', problemen met
verkeersveiligheid, agressie en ongevallen zijn de grootste risico's.
Een 'black-out' is, waarbij men in dronken toestand nog bij
bewustzijn is, maar zich achteraf niets meer kan herinneren.
Alcohol verhoogt misschien wel de zin om te vrijen, maar het
vermindert de seksuele prestaties en kan op de duur
potentieproblemen veroorzaken.
Alcohol drinken tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de
foetus en doe je best niet. Het kan heel wat risico’s met zich
meebrengen zoals groeiachterstand, ontwikkelingsachterstand,
schade aan hersenen en andere organen, een te vroeg of te licht
geboren baby en miskraam. Naast deze risico's en afwijkingen
kunnen zich later ook problemen voordoen op vlak van
intelligentie, gedrag en emotionele ontwikkeling. Ook vóór de
zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode gaat
alcoholgebruik gepaard met enkele risico’s voor jezelf en jouw
baby.
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Wie dronken is kan moeilijk risico's inschatten. In het verkeer,
maar ook op het werk en tijdens de vrije tijd kan het aanleiding
geven tot ongevallen, verkeerde beslissingen,... Alcohol kan
roekeloosheid en agressie uitlokken en leiden tot waaghalzerij,
vechtpartijen, maar ook tot opdringerigheid of ongewenste
seksuele intimiteiten.
Alcoholmisbruik tast op lange termijn het ganse lichaam aan. Het
best gekend is de beschadiging van de lever (ontsteking,
vetopstapeling, cirrose), de pancreas en de hersenen.
Er is een verband tussen alcoholmisbruik en diverse vormen van
kanker (mond, keel, slokdarm, lever, dikke darm, borst).
Alcoholmisbruik veroorzaakt ook geheugenstoornissen, soms
gelijkend op vroegtijdige dementie. Een voorbeeld hiervan is het
syndroom van Korsakov, waarbij men nog moeilijk nieuwe
informatie kan onthouden, niet meer weet waar men is en welke
dag het is, last heeft van angst- en paniekaanvallen, depressies,
geen plannen meer kan maken of uitvoeren,…
Grote hoeveelheden alcohol beschadigen naast de hersenen ook
het zenuwstelsel.
Te veel alcohol is slecht voor het hart. Het verhoogt de bloeddruk
waardoor de kans op problemen met hart- en bloedvaten of een
hartaanval toeneemt. Het kan ook voor een te hoge slechte
cholesterol zorgen.
Het lichaam heeft de neiging om eerst de alcohol te verbranden
waardoor het niet meer toekomt aan de vetverbranding en men
van alcohol gaat verdikken. Langs de andere kant bevatten
alcoholhoudende dranken erg weinig voedzame stoffen zoals
eiwitten en vitaminen. Op die manier ontstaan tekorten en kan
wie te veel drinkt op de duur vermageren, ondervoed en verzwakt
raken.
Alhoewel veel mensen het gevoel hebben dat alcohol helpt om
makkelijker in te slapen, is het eigenlijk een slecht en riskant
slaapmiddel. Het inslaapeffect dat men oorspronkelijk voelt,
verdwijnt of vermindert bij regelmatig drinken en wordt vervangen
door een slechtere, onrustige en kortere slaap. Ook om
depressieve gevoelens minder hard te voelen, is alcohol niet
geschikt. In het begin lijkt alcohol de donkere gevoelens af te
zwakken, maar al gauw verandert dit en gaat alcohol de
depressieve gevoelens versterken en zelfs veroorzaken.
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Hoeveel alcohol is schadelijk?
Afhankelijkheid
Bij alcoholmisbruik ontstaan zowel een
lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid als
tolerantie.
Lichamelijke afhankelijkheid houdt in dat het
lichaam went aan een bepaalde dosis alcohol. Om nog effect te
hebben, heeft men steeds meer alcohol nodig. Dit noemt men ook
tolerantie.
Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat men het gevoel heeft niet
meer te kunnen functioneren zonder alcohol.
Omdat alcohol tot een lichamelijke afhankelijkheid kan leiden,
kan na een periode van veel alcohol drinken plots stoppen of
sterk verminderen gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen
zoals beven, zweten, zenuwachtigheid, onrust, angst, braken en
slapeloosheid. Hierbij kunnen levensgevaarlijke situaties
ontstaan: een aanval van epilepsie of een delirium tremens
(dagenlang onrustige slaap of slapeloosheid, angstaanvallen,
beven, hallucinaties, transpireren, koortsaanvallen, versnelde
hartslag, soms zelfs een coma). Ontwennen gebeurt daarom best
onder doktersbegeleiding.
Maar de lichamelijke afkick is niet alles. Wanneer die achter de
rug is, kan de geestelijke afhankelijkheid en vooral de sterke
drang naar alcohol nog voor moeilijke momenten zorgen. Deze
psychische afkickverschijnselen nemen geleidelijk aan af, maar
kunnen toch enkele weken tot maanden aanhouden. Soms is
professionele begeleiding nodig om hiermee om te leren gaan.

57

Terugblik
Turnen op het Beukennootje met Anna
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Nagels lakken op de Linde met Marieke

14 januari 2022
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Quarantaine De Beuk

19 januari 2022
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Ontspanning
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
februari – waterman – Gelasius – reclame – militairen – delirium –
cholesterol – alcoholmisbruik – aurea – wollebollen – Kiekeboes –
zangeres – schaalmodellen – zeppelin – Biekorfstraat – Panamarenko –
valentijn -Lupercalia – antagonist – nominaties – Merho – alcohol –
korsakov S
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Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel februari

oplossing pag. 75

Horizontaal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Plaats in Finland – Land in Azië –
Exotische vrucht – eetbare knol – trede van een ladder
Geestelijk doorgedraaid – plus
Gedorste graanhalmen – laagwater – voetbalteam
Bovenste van het hoofd – watervogel
Kleine hoeveelheid eten – mij – laatste gedeelte – dij
Lentemaand – ribbenstoot – uitgedreven lucht
Op leeftijd – vermogend man – gek
Kippenproduct – onjuist
Bepaald – niet- - Eskimo woning
Schuifbak – door ondiep water lopen
Fotografische term – Griekse Y – zangnoot
Paardrijschool – eredame van een vorstin
Expeditie in Afrika – oceaan – eruitzien
Uitroep – intekening op een serie

Verticaal
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Puntig staafje – hapje vooraf – harde val
Bezittelijk voornaamwoord – route voor ruiters - willoos
Koelkast – toestemming – Griekse letter - vochtig
Specerij - Europeaan
Plankzeiler – eb of vloed – inpandig balkon
Verzamelboek – jong kind - muzieknoot
Uitroep van verbazing – houtsoort – persoonlijk
voornaamwoord – op deze wijze
Tekstberichtjes versturen - begeleiden
Reeds – ten laatste (afk.) – daaromheen - domoor
Loofboom – Scandinaviër – paardenslee - telwoord
Glazen zuigbuisje – in het genoemde - onwetend
Echopeiling – zoektuig – overgeleverd volksverhaal
Ingenieur (afk.) – schuifbak in een kast - opeisen
Kleine hoeveelheid – plaksel – aangehecht takje
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O

Rebus
Oplossing

pagina 74

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?

-N

-G +E

den

D.

goud

...E

man

MAN

E=D+T

-V

ei

.I.

vis

I.

...

..

-P

-N

pen

den

..

-B

been

zee

ZEE

H=W

-D

honderd

W.N...
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K= T

-SP

Kranen

T.....

W= M

spin

..

+EN

Duizend

D..Z.....

M...

wijn

hart

H...

K= M

-N

kooien

M...E

B= DR

bomen

DR . . . .
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Zoek de zeven verschillen
Dit zijn twee foto’s uit de kinezaal van het WZC. Kun jij de zeven
verschillen vinden in de twee foto’s?
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Horoscoop
WATERMAN
Jaarhoroscoop Waterman 2022
De pandemie was voor de sociale Waterman een behoorlijk zware
periode. Je wereldje was ineens zo klein. Gelukkig gaat dat in
2022 compleet veranderen. Waar in het afgelopen jaar de
verveling nog weleens heeft toegeslagen, zal 2022 eerder een jaar
worden waarin je soms snakt naar een rustig weekje. Het wordt
een perfect jaar om de sterke banden met jouw vriendengroep
eens extra te verstevigen. Is het een idee om een lang weekend
weg te gaan? Jij neem graag de leiding, dus ga eens op zoek naar
een mooie locatie.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Waterman 2022
Dit wordt geen gemakkelijk jaar op liefdesgebied Waterman. Je
bent erg openminded, maar je kunt je ook snel bedreigd voelen.
Voor Watermannen in een vaste relatie zal 2022 een periode van
onveiligheid kennen. Er is iemand geïnteresseerd in jouw partner.
Gelukkig kunnen jullie hier goed over communiceren en blijkt het
al snel een storm in een glas water die jullie uiteindelijk dichterbij
elkaar zal brengen. Voor single Watermannen breekt er ook een
spannende tijd aan. Rond februari komt er een erg ‘vrij’ persoon
je leven binnenwandelen. Iets wat eigenlijk best goed bij je past.
Go with the Flow Waterman!
Jaarhoroscoop Persoonlijke ontwikkeling – Waterman 2022
2022 wordt een interessant maar erg druk jaar voor je Waterman.
Je moet echter wel openstaan voor zaken die normaal buiten je
comfortzone vallen. Het zal je echter flink verder helpen als je
buiten de lijntjes probeert te kleuren. Je bent slim genoeg om
kansen te zien en er bovenop te vliegen. Ren daarbij niet over
anderen heen, het kan zijn dat je ze nog nodig hebt in een later
stadium. Let op het cijfer 4.
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Wist je dat…
…Mona nog steeds met Ann meereist naar het
werk?
Dinsdag 14 december startte als
elke werkdag met vroeg opstaan.
Mona kreeg ’s morgens zoals
gewoonlijk ook haar pilletjes. Ze
nam onder andere cortisone voor
de fistels aan haar poep. Mona had
ook last van een gezwel op haar
poot, waardoor ze mankte.
Mona kwam die morgen, zoals vele
dagen, mee met de auto naar Tielt.
Op dinsdag gaat ze rond 10 uur
steeds naar afdeling De Wilg, waar
Willem Mona onder zijn hoede
neemt. Een uurtje later, kreeg ik
een verontrustend telefoontje, dat
Mona bloedde. We reden onmiddellijk naar de dierenarts. Na het
onderzoek stelde dierenarts Luc vast dat Mona een inwendige
bloeding had. Gezien haar leeftijd en het gezwel dat ze had, was
het beter om haar te laten inslapen. Een hartverscheurende
beslissing. Ik mis haar heel erg. Geen andere hond kan Mona
ooit vervangen.
We hebben beslist om Mona te cremeren. De as van Mona reist
nu nog iedere dag met Ann mee naar het werk. Ze heeft nog geen
definitieve rustplaats, maar het idee is om bij mooi weer een
boom te planten en er haar as rond te strooien in onze tuin. Op
deze maner kan ik Mona altijd blijven herinneren.
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…we veel vogels op bezoek hebben in de binnentuin
door de mezenbollen van Marcella Van Hulle?

…dat we op maandag 17 januari in de wasserij
bezoek kregen van een verloren gelopen hond?
Onze medewerkers van de wasserij merkten de hond op die los
op straat rondliep en lieten hem even binnen (zonder er schrik
van te hebben 😉). De politie werd telefonisch gecontacteerd en
niet veel later stond het baasje aan de deur om de hond terug
mee te nemen.
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Moppentrommel
Margot, zes jaar, heeft een paar grijze haren ontdekt in de
haardos van haar vader.
- Papa, hoe komt het dat die haartjes grijs geworden zijn? Vraagt
ze.
Na even te hebben nagedacht, zegt haar vader:
- Papa krijgt een grijs haar, telkens als Margot stout is.
Margot lijkt even in gedachten verzonken en zegt dan heel naïef:
- Dan moeten opa z'n zoons wel heel erg stout geweest zijn!
Twee politiemannen zien een dode man liggen voor het
gymnasium. De twee mannen pakken meteen hun notitieboekje
en schrijven:
"Dode man voor het...," maar daar stoppen ze.
Ze kijken elkaar vragend aan en vraagt de ene:
"Weet jij hoe je gymnasium schrijft?"
Waarop de ander antwoordt:
"Nee. Kom, dan leggen we hem wel voor het
postkantoor!''
Een leraar vroeg in het begin van het
schooljaar de namen van zijn leerlingen op.
"Hoe heet jij, jongen?"
"Pol Poepen, mijnheer."
"Hoe?!"
"Pol Poepen, meester."
De meester kreeg al een rode kop met zo'n naam in zijn klas.
"En, heb je nog broers en zusters?"
"Ja, meester. Zeven broers en vijf zussen!"
"En hoe heten zij dan?"
"M'n broers: Pat Poepen, Rik Poepen, Jef Poepen, Louis Poepen,
Piet Poepen, Bart Poepen en Theo Poepen. En m'n zusters: Mieke
Poepen, Sofie Poepen, Tine Poepen, Christa Poepen en Magda
Poepen."
"Allemachtig! En je vader? Hoe heet die dan?" vroeg de meester.
"Constant Poepen, meester."
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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 7 februari 2022
Dinsdag 14 februari 2022
Dinsdag 21 februari 2022
Dinsdag 28 februari 2022

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing rebus
Oplossing rebus
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De oude man en de zee

Dit is een wonder

Tranen in mijn hart

Duizend mooie dromen
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 13u tot 20u (tijdelijke regeling)
1 bezoekers op hetzelfde moment (FFP2-mondmaskerplicht!)
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Tijdelijk gesloten 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
ergotherapeut van je afdeling.
Met medewerking van:
Directeur: Hilde Van Maele
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype
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