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Gedicht 

 

Dit lichtje is voor jou 

Voor de warmte die jij mist 

Dit lichtje zal je de weg weer wijzen 

Wanneer het even te donker is 

Het kaarsje brandt met moed 

Vertrouwen, hoop en kracht 

Ik wens dat jij hierdoor 

Weer plezier hebt en weer lacht 

Het leven is niet altijd simpel 

Soms gevuld met verdriet en pijn 

Daarom wil ik jou laten weten 

Dat er altijd een lichtje zal zijn 

 

 

Lichtje 
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Activiteitenkalender 

Maandag 2 januari 2023 

Voormiddag Kinderen komen hun 
NIEUWJAARSBRIEF VOORLEZEN 
om in de sfeer van het nieuwejaar 
te komen. 

Dinsdag 3 januari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 

Woensdag 4 januari 2023 

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u 

Donderdag 5 januari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 6 januari 2023 

Namiddag NIEUWJAARSRECEPTIE met accordeon- 
muziek in de PZ om 14u30 

Dinsdag 10 januari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 

Woensdag 11 januari 2023 

Namiddag FEESTELIJKE RECEPTIE  
ter verwelkoming van onze  
nieuwe directeur om 14u in de PZ 

Donderdag 12 januari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 13 januari 2023 

Namiddag QUIZ: Geluk & Ongeluk in de PZ 
om 14u30 
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Dinsdag 17 januari 2023 

Namiddag WANDELEN bij mooi weer 

Woensdag 18 januari 2023 

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen 
van januari in de PZ om 14u30 

Donderdag 19 januari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 20 januari 2023 

Namiddag KAARTING, TEERLING EN RUMMIKUB 
in de PZ om 14u30 

Donderdag 26 januari 2023 

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer 

Vrijdag 27 januari 2023 

Namiddag JAARWOORDZOEKER in de PZ 
om 14u30 

Dinsdag 31 januari 2023 

Voormiddag WANDELEN bij mooi weer 
NIEUWJAARSMAALTIJD in de PZ 
(graag feestelijke kledij dragen) 

 

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze 
worden meegedeeld via het weekschema. 

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de week 
en tijdens het weekend. 

Dagelijks tussen 13u30 en 17u 
kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets nuttigen in de 

cafetaria.  
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Nieuwe bewoners 

Lauretta Buyck De Kastanje 

Kamer 60 

 

Jules Van Ooststraat 1 bus 8 
8700 Aarsele 

 

Weduwe van de heer Jozef Windels 

 

 

 

 

 

 

Lucrèse De Soete De Wilg 

Kamer 117 

 

Bruggestraat 101 
8700 Tielt 
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Daniel Callens Het Beukennootje 

Kamer 30 

 

Kleine Ruiseledestraat 6 
8700 Tielt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Callens De Kastanje 

Kamer 72 

 

Kroonstraat 1/7 
8700 Tielt 
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Andre Warnez De Linde 

Kamer 147 

 

Hondstraat 90 
8700 Tielt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol Ryckbosch & Rita D’Haeyere De Beuk 

Kamer 17 & 20 

 

Van Zantvoordestraat 5/1 
8700 Tielt 
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Cecile De Marrez De Wilg 

Kamer 106 

 

Flessestraat 2 
8700 Tielt 

 

Weduwe van 
de heer Joseph Devrieze 
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We namen afscheid 

Roger Van de Walle 

 

Roger Van de Walle werd op 13 juli 
1931 in Hollebeke bij Ieper geboren. 
Roger had één broer die elf jaar 
ouder was, André Van de Walle. 
Roger was 63 jaar gehuwd met Cécile 
Bogaert. 

Ze woonden in de Egemsesteenweg 
te Tielt. Buren herinneren Roger als 
een “in-goede” man met een gouden 
hart. Roger werkte in de 
metaalsector. Zo werkte hij zijn hele 
loopbaan bij Titan, waar frames van 
fietsen werden gemaakt (“Gidons”). 

Hij was een fervent vogelliefhebber, en hij ging graag vissen langs 
de oevers van de Ijzer. Roger was ook lid van wandelclub 
Beukenhove en OKRA en ook supporter van Club Brugge. Hij was 
ook een echte wielertoerist. Elke zondag was hij weg met de 
vrienden van Batavia. Hij reed mee in verschillende bekende 
koersen. 

Ongeveer twee en een half jaar geleden verhuisde Roger van 
Residentie Ampe naar het woonzorgcentrum. Cécile bleef er wonen 
maar kwam bijna dagelijks op bezoek. Ze wandelden door de 
wandelgangen en hielden halt in de PZ om samen iets te drinken. 

De laatste maanden ging de gezondheid van Roger fel achteruit. Hij 
stierf op 6 december in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. 

Hij werd 91 jaar. 
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Andrea De Vos 

 

Andrea De Vos werd geboren op 
9 juli 1941. Ze verhuisde naar 
het woonzorgcentrum op 
16 februari 2022. 

De kamer was mooi ingericht. 
De kleine zelfgekweekte groene 
plantjes trokken de aandacht. 
Andrea was weduwe van Robert 
Van Hecke en mama van 
Jacques en Jacqueline. Ze was 
ook oma van Frederik, Ilanka en 
Xandra. Andrea leerden we 
kennen als een sterke vrouw 
met een eigen mening, visie en 
vele interesses. 

Ze kon met iedereen een babbelke doen, over echt vanalles. Ze was 
er graag bij, op wandeling, in de activiteiten, op marktbezoek. Ze 
was graag creatief bezig, dit zagen we in de breiclub waar ze bergen 
werk verzette. Zo erg zelfs dat ze een overbelasting van de arm 
kreeg. Rust nemen was de boodschap maar dat was niet zo evident. 
Andrea haar gezondheid was een uitdaging die een groot stuk van 
haar leven hier beïnvloedde. Het was niet altijd gemakkelijk, maar 
ze was bijzonder moedig en had zin in het leven. 

Doch volgde de ene na de andere serieuze uitdaging qua 
gezondheid. Andrea bleef er echter voor gaan, mits de nodige 
aanpassingen. Hoe sterk de wil ook was, het lichaam moet ook mee 
kunnen. 

Andrea is stilletjes ingeslapen op 7 december 2022. Ze werd 81 
jaar. 
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Germaine D’Hondt 

 

Germaine zag het levenslicht op 22 mei 
1919 in het dorpje Hansbeke. Als jonge 
meid ging ze o.a. werken in een 

kruidenierszaak en diende ze in een gezin. 
Germaine trouwde met Achilles Marreels. 
Met haar man heeft Germaine een 4-tal jaar 
het café uitgebaat van haar schoonouders. 
Samen kregen ze 5 kinderen, vier dochters 
en een zoon. Van haar zoon moest 

Germaine jammer genoeg al vroeg afscheid 

nemen. Zo’n groot gezin nam veel werk en 
tijd in beslag. Germaine besliste toen om 
thuis te blijven tot de kinderen wat groter 
werden. Ondertussen verhuisde het gezin 
naar Tielt, want Achilles ging werken in 

Meulebeke. Ook Germaine hervatte het 
werk. 25 jaar lang ging ze opdienen in El 
Parador. Daarna kwamen er ook nog enkele jaren bij in De Wildeman. 
Ze bleef werken tot haar 80ste. Ze is haar hele leven lang steeds druk in 
de weer geweest. Er was ook nog tijd om te genieten; een 
restaurantbezoek, een reisje naar het buitenland… soms verbleven 

Germaine en haar man een maand lang aan zee. Daarnaast was 
Germaine ook wel sportief. Ze werd koningin in het boogschieten en ging 

petanque en botcha spelen in het textielhuis. Misschien is dit wel de 
reden waarom Germaine een gezegende leeftijd had. Ze bleef tot haar 
98ste op haar appartementje in de Kortrijkstraat wonen, ze was toen al 
enkele jaren weduwe. Ze besliste zelf om te verhuizen naar het WZC. Met 

een beetje aarzeling nam ze de stap in maart 2018. Een goed jaar later 
vierden we haar 100ste verjaardag, zelfs 101, 102 en 103 kwamen op de 
teller staan. En nog steeds bleef ze in de weer. Germaine ging vaak in de 
namiddag naar de bar en bij de activiteiten was ze ook vaak te zien. 
Bingo, petanque, volksspelen en teerlingen deed ze het liefst. De 
momenten op haar kamer vulde ze met Tv-kijken en het lezen van Dag 

Allemaal. Germaine kon ook genieten van een glaasje. Met haar 
buurman Julien (+25/09/22) genoot ze vaak op zondag van een 

aperitiefje. Germaine was ook heel trots op haar gezin, want steevast 
verscheen een brede glimlach op haar gezicht toen ze het had over haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Germaine was een trotse dame 
en pas wanneer het echt niet meer kon liet ze wat hulp toe. Haar wil was 

steeds sterker dan haar lichaam, maar op een bepaald moment was haar 
lichaam op. Germaine is vredig ingeslapen in het WZC op 8 december , 
in het bijzijn van haar familie. Germaine werd 103. 
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Marc Bouuaert 

 

Tijdens de zomer van 2020 kwam 
Marc Bouuaert in ons 
woonzorgcentrum wonen. 

Marc is geboren te Brugge op 
29  april 1945. Zijn vader was 
glazenmaker en zijn moeder ging 
dienen bij de mensen. Marc had nog 
één jongere broer en één zusje dat 
op 5-jarige leeftijd is overleden ten 
gevolge van een accident. Hierdoor 
heeft hij zijn ouders door een lange 
lijdensweg zien gaan. 

Marc mocht naar school bij  de 
paters Karmelieten in Eksaarde en 
was daar ook op pensionaat tot zijn 
16de. Hij heeft gewerkt bij Flandria 
te Zwevezele, dan is hij gaan werken 
in een weverij te Lokeren. Vervolgens heeft hij examens gedaan bij 
De Post en werd hij postbode te Brussel. Uiteindelijk werkte hij als 
ontvanger bij de belastingen tot aan zijn pensioenleeftijd. Marc 
leerde Liliane kennen en is in 1967 getrouwd. Samen hebben ze 
twee dochters, Ann en Els. Er zijn ook kleinkinderen waar Marc 
met veel liefde over sprak. Marc was een goede kok en bakte graag 
een brood voor de familie. Marc hoorde heel graag 
accordeonmuziek… Hij was een passionele man die graag onder de 
mensen was. 

We hebben afscheid moeten nemen van Marc op 11 december. 
Marc werd 77 jaar. 
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Paul Deruyck 

 

Paul kwam op afdeling 
De Linde wonen op 
28 september 2022. Als vader 
van 6 dochters en 2 zonen wist 
hij vlot om te gaan met het 
overwegend vrouwelijke team… 

Hij vond zijn plekje op kamer 
179 en kon er zijn eigen 
stempel op drukken en zichzelf 
zijn. Want alhoewel hij ernstig 
ziek was, zagen we de goesting 
om te leven, om onder de 
mensen te komen en te 
genieten van vrienden en 
familie. 

Hij kwam gevat over en vaak met een vleugje humor om er de sfeer 
in te brengen. Zo veroverde hij op korte tijd heel wat harten. Er was 
een twinkeling in zijn ogen, misschien ook wel een beetje een 
plaaggeest.. 

Met serieuze kost konden wij hem hier niet echt plezieren en gelijk 
had hij. Zoetigheid gaat boven alles, onder welke vorm dan ook. Of 
het nu 1 ijsje is 2, als ze maar smaken. 

Paul kende ook heel wat mensen mede door zijn hobby, de vinken! 
Zijn tijd bij ons was kort, veel te kort. Maar we zijn dankbaar dat 
we Paul en zijn familie mochten leren kennen. De familie was heel 
nabij en stonden Paul met veel liefde en warmte bij in die moedige 
strijd. Paul stierf op 14 december 2022 in het bijzijn van zijn 
familie, hij werd 83 jaar.  
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Margriet Moerman 

 

Margrietje, vorig jaar vierden jij en 

Arseen jullie 65ste 

huwelijksverjaardag. Een prachtige 

dag, met een groot feest waarop je 

omringd werd door iedereen die je 

nauw aan het hart lag…  

Helaas zou het geluk snel keren. Je 

kreeg een bacterie op de knie en werd 

opgenomen in het ziekenhuis.  Op 28 

maart 2022 kwam je, na vele maanden 

opname, bij ons op de kastanje wonen.  

Toen je bij ons toekwam stond je 

gezondheid op een laag pitje. Je 

lichaam was moe, je was op… Maar je 

herleefde elke keer wanneer je kinderen en kleinkinderen op bezoek 

kwamen. Met het zomerse weer dat kwam, kwamen ook de lichtjes 

terug in je ogen.  Je kon zo genieten van het buiten zijn, van het 

samen zijn. Je greep elke kans om op draai te gaan met twee 

handen aan.  Je was zo positief ingesteld, dankbaar, goedlachs en 

altijd vriendelijk. 

Dat je een goede band met je kinderen had, dat kon iedereen zien… 

Er ging geen dag voorbij zonder dat ze jou opzochten. Wat was het 

mooi om te zien dat zij even hard genoten van jouw gezelschap als 

jij van dat van hen.  

Jouw tijd bij ons was helaas van korte duur… Maar we hoorden 

meer dan eens van je kinderen, kleinkinderen en je man Arsène, 

wat een geweldige vrouw, moeder en grootmoeder je was. Iedereen 

was altijd welkom en je deed niets liever dan hen verwennen met 

een pannenkoek of een taartje. Je kon kaarten als de beste en ook 

in rummikub was je zeer sterk. Je had een warm hart en zette je in 

als vrijwilliger voor mensen die wat extra hulp konden gebruiken. 

Niets was jouw teveel. 

Je zal gemist worden! 
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Emiel Wellens 

 

Op 26 januari 2021 moesten we onze 
West-Vlaamse tongval serieus 
aanpassen! Onze nieuwe inwoner 
kwam immers uit Mechelen. 

Zijn naam is Jacob Wellens maar wij 
mochten hem Emiel noemen. 

Het werd “ Mielke”, “Emieleke, 
“Emilieus ….  . Dat zorgde voor wat 
verwarring natuurlijk! Toen zijn 
vrouw Cecile stierf bleef hij in 
Mechelen alleen achter. De 
ondersteuning kwam vanuit Tielt 
door onder andere zijn schoonzus 
Christine Decraemer en zijn 
schoonbroer en hun kinderen. Emiel zijn enige verdere familie. Ze 
stonden steeds voor hem paraat, we mochten hen altijd storen! 

Emiel werkte voor de RTT (nu Belgacom) en was een belezen man. 
Dagelijks las hij de krant, en daarnaast honderden boeken. Hij had 
veel interesses en wist ook heel veel. Vaak gaf hij verrassende 
opmerkingen of hij wist een leuk weetje. Hij kon genieten van een 
goed glas wijn of een lekker biertje, lekker eten en hij hield ook van 
zijn rust en een rustig streepje muziek. Hij ging ook graag op stap, 
naar Duitsland of naar Tirol met de bus. Hij ging ook vaak op 
weekend naar Knokke op hotel. Er waren wandelingen door Tielt 
waarbij gebouwen en huizen bespreken voor aangename 
gesprekken zorgde. Hij haalde kracht uit het geloof en is zolang hij 
kon naar de kerkdienst geweest. 

Emiel had goede dagen en ook minder goeie. Zijn gemoed speelde 
hem vaak parten. Maar we probeerden hem op te beuren, courage 
te geven! 

De laatste tijd werden de goeie dagen zeldzamer, onze Emiel werd 
zwakker. 

In het bijzijn van familie  blies Emiel op 27 december 2022 zijn 
laatste adem uit. In zijn oor werd gefluisterd dat het goed geweest 
is, dat hij terug gaat naar zijn vrouw, waar hij rust mag vinden. 
Emiel werd 93 jaar. 
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Frida De Rammelaere 

 

Op 20 juli 2022 mochten we 
Frida De Rammelaere 
verwelkomen op afdeling 
De Beuk.  

We kenden Frida als iemand die 
graag onder de mensen kwam, ze 
had graag mensen om haar heen 
om een praatje te slaan. Ze was 
zelfverzekerd en had een eigen 
visie en mening. Ze kon rekenen 
op haar nichtje Els die voor haar 
klaar stond om te helpen waar 
nodig. Jammer genoeg heeft 
Frida niet zo lang bij ons verbleven. We konden haar op die 
manier niet beter leren kennen. 

Frida overleed rustig op 28 december 2022 in het 
Sint-Andriesziekenhuis te Tielt. 

 

Frida werd 85 jaar. 
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Jarigen in januari 

Jarige bewoners in januari 2023 

 

Afdeling De Beuk 

 

Frans Tack 5 januari 1941 82 jaar 

 

Afdeling Het Beukennootje 

 

Mieke De Laere 3 januari 1936 87 jaar 

Lea Vindevoghel 4 januari 1931 92 jaar 

Simonna Tack 26 januari 1936 87 jaar 

 

Afdeling De Kastanje 

 

Bertha Van de Cappelle 9 januari 1928 95 jaar 

Georgette De Craemer 20 januari 1933 90 jaar 

Dina Verbeke 23 januari 1931 92 jaar 

Daniel Bouckaert 24 januari 1941 82 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Annie Decaestecker 5 januari 1937 86 jaar 
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Afdeling De Wilg 

 

Anna Adam 13 januari 1929 94 jaar 

 

Afdeling De Linde 

 

Agnes T’Joen 10 januari 1930 93 jaar 

Clara Van Hauwaert 21 januari 1937 86 jaar 

Marie-Louise Duthoit 30 januari 1928 95 jaar 

 

Residentie Huyse Darras 

 

Simone Desmet 3 januari 1942 81 jaar 

Alma Van der Cruyssen 9 januari 1935 88 jaar 

Hendrik Maes 18 januari 1937 86 jaar 

 

 

 
Jarige vrijwilligers in januari 2023 

 

Christina Van Poucke 11 januari 1953 70 jaar 
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Jarige personeelsleden in januari 2023 
 

Delfien Vande Walle 

Zorgkundige De Linde 

3 januari 1986 37 jaar 

Gaëlle Evrard 

Administratie 

4 januari 1974 49 jaar 

Griet Deroo 

Centrumleider ’t Vijverhof 

10 januari 1983 40 jaar 

Liselotte Windels 

Hoofdverpleegkundige De Wilg 

12 januari 1979 44 jaar 

Bram Puype 

Administratie 

12 januari 1983 40 jaar 

Saskia Brouckaert 

Kinesitherapeut 

15 januari 1976 47 jaar 

Patricia Vanden Ende 

Verpleegkundige De Kastanje 

19 januari 1973 50 jaar 

Sophie Vervelghe 

Verpleegkundige De Living 

20 januari 1981 42 jaar 

Yenka Bouckaert 

Ergotherapeut 

26 januari 1998 25 jaar 

Christelle Baert 

Verpleegkundige De Beuk 

28 januari 1967 56 jaar 
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Kleur van de maand 
Bij elke maand van het jaar kan een bloem, edelsteen en een 
kleur iets meer zeggen over je persoonlijkheid. 

De ‘taal van de bloemen’ is eigenlijk al eeuwen oud en werd aan 
het begin van de 18e eeuw in Engeland geïntroduceerd door Lady 
Mary Wortley Montagu. In 1716 vertrok Mary samen met haar 
man naar Turkije waar hij ambassadeur werd. Men was in die tijd 
erg geïnteresseerd in bloemen en ook de betekenis ervan, vooral 
de tulp was er erg populair. In haar brieven naar Engeland 
schreef Mary over wat zij in Turkije  leerde over de ‘taal van de 
bloemen’. Pas in de volgende eeuw, de tijd van koningin Victoria, 
werd bloementaal echt populair. Er verschenen zelfs boeken over. 
Kreeg men in die tijd een boeket bloemen dan zat er ongetwijfeld 
een diepere betekenis achter. Tegenwoordig kijken we niet meer 
echt naar de betekenis van een bloem maar geven we bloemen die 
we mooi vinden. Verras je de volgende keer een vriend of vriendin 
voor haar verjaardag met een bos bloemen, of koop je een mooi 
boeket voor jezelf, kijk dan eens welke bloem het best past. Het 
geeft een bloemen boeket toch net even iets extra’s. 

JANUARI  

ANJER 

 

Als je in januari geboren bent, dan ben je waarschijnlijk 
familiegericht. Je bent trouw aan je vrienden, bescheiden en 
aanhankelijk voor de mensen wie je liefhebt. 

De Anjer staat symbool voor liefde en fascinatie. De Anjer is er in 
verschillende kleuren en al die kleuren hebben een andere 
betekenis. Een roze Anjer betekent genegenheid en met een rode 
Anjer zeg je: 'Ik hou van jou'. Witte anjer betekent puurheid en 
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geluk. Roze anjer betekent dankbaarheid. Een gele anjer betekent 
afwijzing en een paarse anjer betekent onvoorspelbaarheid. 

Anjers zijn overblijvende of zelden eenjarige, kruidachtige planten 
met smalle grijsgroene of blauwgroene bladeren. De bloemkelk is 
buisvormig, vijftallig en aan de oorsprong omgeven door twee, vier 
of zes brede dek bladeren. De kroonbladen zijn meestal gekerfd of 
gespleten. De bloem heeft tien meeldraden en twee stampers. 

In de christelijke kunst staat de anjer voor de opstanding van 
Christus vanwege de vorm van de bloem die doet denken aan de 
nagels waarmee Christus aan het kruis werd gespijkerd. 

Geboortestenen zijn al sinds de oudheid een begrip. 
Geboortestenen werden en worden misschien nog wel steeds 
geassocieerd met helende krachten en het brengen van geluk en 
rijkdom. Of je daar nu wel of niet gelooft, het is best leuk om te 
weten welke steen bij jouw geboortemaand past. Nieuwsgierig 
naar jouw geboortesteen? 

GRANAAT 

 

 

Granaat is de steen van de hartstocht. Granaat is een steen met 
een warme gloed en is  er in alle kleuren van de regenboog, van 
rood, bruin, oranje tot groen. Rood is waarschijnlijk de bekendste 
kleur. De granaat is het symbool van vriendschap en vertrouwen. 
Hij maakt vrolijk, geeft energie en zin in het leven. Draag je een 
hangertje of ring met granaat dan geeft dat je zelfvertrouwen, 
energie en doorzettingsvermogen. 

https://www.ensie.nl/rijksmuseum/opstanding-van-christus
https://www.ensie.nl/rijksmuseum/opstanding-van-christus
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Granaat lost blokkades en remmingen op en versterkt de 
wilskracht, het bevordert de opname van vitaminen en mineralen 
en verbeterd ook de bloedsomloop, het versterkt het 
immuunsysteem en het zelf genezend vermogen.  

Het is een fijne steen om te dragen bij vermoeidheid, uitputting en 
futloosheid, het heeft kracht en energie. Granaat verlicht ook 
reumaklachten en helpt tegen ontstekingen. 

Granaat is een fijne ondersteuner bij overspannenheid en 
ondersteunt bij situaties die uitzichtloos lijken. Het is dan ook de 
perfecte steen om bij je te hebben in crisissituaties, het geeft je 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen en helpt met het 
doorbreken van beperkende gedachten of gedragspatronen.  

Kleuren kunnen veel meer doen met je dan dat je misschien 
denkt. Ze hebben effect op je gevoel en kennen bepaalde 
energieën. Je verjaardags- en maandkleur zeggen iets over je 
persoonlijkheid. Deze kleuren kun je echter ook gebruiken als je 
wat extra hulp kunt gebruiken in je dagelijkse leven.  

KARAMEL  

 

Karamel kleur is niet moeilijk voor te stellen. Dit is de lichtbruine 
tint van de favoriete candy "toffee". De kleur is zacht, delicaat, 
enigszins goudkleurig. Afbeeldingen met delicate karamel 
veroorzaken associaties met cakes en cakes, met ijs en toffee. De 
kleur van karamel kan anders zijn: lichter, verzadigd, sappig en 
helder. 

De kleur Karamel staat voor logisch denken, vastberadenheid en 
vastbeslotenheid. Mensen geboren in januari zijn vaak praktisch 
en nuchter. De kleur karamel zorg ervoor dat we ons stabiel en 
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verantwoordelijk voelen. Heb je ambities? Omring je dan met de 
kleur karamel. Karamel geeft je de nodige discipline en het 
doorzettingsvermogen om je ambities waar te maken 

Modieuze vrouwen kiezen kleding met karameltinten zowel in de 
winter als in de zomer. In de winter zorgt zoete karamel voor 
warmte en comfort, en in de zomer koud ijs met karamelijs - 
verkoeling. Karamel-kleuren, van lichte tot donkere tinten, zijn 
lang klassiek geworden en werken in elk seizoen even goed.De 
kleur straalt vriendelijkheid uit, en daarom is een pak in tinten 
van zoete karamel een geweldige oplossing voor een zakelijke 
bijeenkomst. In alledaagse afbeeldingen zien kleding in 
karameltonen er vrij rustig en op hun gemak  

 

Bron: Wikipedia 

Bron; www. Semoea.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  24 

Terugblik 
Sinterklaasontbijt 6 december 
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Vredeslicht 
Het Vredeslicht is e en soort Olympische vlam dat jaarlijks 
vertrekt eind november vanuit het multiculturele Bethlehem in 
Palestina en verspreidt zich over de wereld. Van hand tot hand 
geven mensen van goede wil dit licht door over een afstand van 
duizenden kilometers. In die donkerste periode van het jaar wil 
het Vredeslicht warmte, vreugde en hoop brengen over grenzen 
heen van levensbeschouwingen, naties, culturen, leeftijden, … 
 
Tijdens de kerst- en eindejaar periode 2022 nodigt het Vredeslicht 
ons uit om zich betrokken te voelen met mensen, ook in een 
zorgcentrum, in een ziekenhuis en met mensen in 
conflictgebieden waar vrede ver weg is: Oekraïne, Rusland, 
Palestina, Syrië, Iran, …  
 
Velen halen om deze reden dit licht binnen in huis, om het te 
laten branden aan de feesttafel.  Zo weet men zich verbonden met 
miljoenen mensen die net als jij het Vredeslicht brandend 
houden, hun vredesverlangen voeden en zich actief voor vrede 
dichtbij en veraf inzetten. 
 
Dit jaar vertrekt het Vredeslicht vanuit twee Vlaamse vredes-
steden: Gent en Ieper. Van daaruit gaat het naar andere steden 
en gemeenten als Deinze, Kortrijk, Brugge, Roeselare, Tielt, 
Diksmuide, Nieuwpoort, ….  Tal van gemeentebesturen nemen 
het licht in ontvangst als teken van verbondenheid met mensen 
uit getroffen gebieden. In samenwerking met verschillende 
actoren en verenigingen, wordt het Vredeslicht op sportieve wijze 
verspreid. 
 
Samen met Stad Tielt en Watewystappers Tielt, wandelde een 
groep mensen vanuit het station richting centrum om het 
Vredeslicht aan de burgemeester te overhandigen. Onderweg 
kwam het Vredeslicht ook in ons woonzorgcentrum langs om 
fakkels met het vuur aan te steken in de binnentuin. Op deze 
wijze konden mensen van het woonzorgcentrum genieten van het 
Vredeslicht. Wetend dat dit vuur een afstand van 4000  km heeft 
afgelegd, wisten mensen dit ten zeerste te waarderen. 
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Terugblik 
Kerstmarkt 16 december 
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Verslag participatieraad 
VERSLAG VERGADERING 17 oktober 2022 

 

Aanwezig:  

ZORG Tielt:  Pascale Baert, voorzitter 

Hilde Van Maele, algemeen directeur en directeur WZC 

Dorine Deblaere, verantwoordelijke schoonmaak en wasserij 

Liselotte Windels, hoofdverpleegkundige 

Lien Meyvisch, ergotherapeute 

Gaëlle Evrard, administratief medewerker 

 

Bewoners:  Albert Casier, Rosette De Vlaminck, Helena Verbeke, André 

Vroman, Georgette Wullaert, Margareta Soenens, Annie 

Bouchot, Marie-Jeanne De Deurwaerder, Andrea De Vos, 

Yvette Deblauwe, Rita De Boevere, Wilfried Mouton, 

Lutgarde Vande Wiele, Andrea De Meulemeester, Gentil De 

Witte, Annie Vervaeke, Willy Mahieu, Liliane 

Vandekerckhove 

 

Familie van bewoners: Olinda Daele, Christine Vervaecke, Gerda Vervaecke, 

Jeannine Maene, Catherine Saelens, Dominique Verbeerst, 

Ingrid Lievens, Joke Vanrobaeys, Norbert Tuytschaever, 

Pascal Engels, Cynthia De Witte, Rita Callewaert, Luc 

Ranson, Marijke Tallieu, Patrick Cannoot 

 

1. Verslag participatieraad 26 april ‘22 

− De familieleden vragen om het verslag van de vergadering vroeger te krijgen. 

− De bedeling van de kranten in het weekend is grotendeels opgelost. De dames 

van de schoonmaak kijken hiervoor. Af en toe mankeert er nog een krant.  

− Het voorstel om eventueel maandelijks op zondag een apero-moment in de 

cafetaria in  te lassen is momenteel moeilijk te organiseren. Dit kan niet alleen met 

vrijwilligers en personeel inzetten op zo’n momenten is moeilijk. Er wordt sowieso 

op de afdelingen zelf op moeder- en vaderdag een aperitiefje aan de bewoners 

aangeboden. 
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2. Keuken 

 

De huidige keukenbeheerder heeft ontslag genomen. ZORG Tielt zoekt intussen 

opnieuw volop naar een nieuwe eigen keukenbeheerder met als taak :  leiding van 

keuken, menu plannen, personeel aansturen, uurroosters, onderhandelingen met 

leveranciers, … 

Door dit ruime takenpakket spreken we liever van een keukenbeheerder dan van een 

chefkok 

 

In tussentijd zal Aramark kijken voor een keukenbeheerder. 

Een familielid vraagt of het eigen keukenpersoneel niet kan gepromoveerd worden. 

De Algemeen Directeur licht toe dat elke aanstelling (zowel intern als extern) via 

examen gebeurt. 

 

Een familielid maakt de opmerking dat de aanduidingen op het wekelijks menu 

(bewoner duidt samen met familie de keuze aan op menu) niet steeds worden gevolgd 

door de keuken. Als een bewoner geen frietjes eet, kan er steeds gekozen worden voor 

puree of rijst.  

De bevraging van keuzes en het correct toepassen ervan vraagt extra aandacht. Dit  

wordt doorgegeven aan keukenmedewerkers. 

 

Ook wordt er gezegd dat er over de middag niemand van het zorg-,  verpleeg of 

keuken personeel te zien is op de gang en dat er zaken van de kamers van de bewoners 

verdwijnen (diefstal). De Algemeen Directeur meldt dat er steeds minimum 2 

personen op de gang aanwezig zijn over de middag. De uurroosters werden een paar 

jaren geleden aangepast zodat er zeker overlapping is tijdens het middaguur. Er zijn 

doorlopende shiften en shiften tot en met 12u30. Als deze personen op een kamer 

aan het werk zijn, is het mogelijk dat je ze niet onmiddellijk ziet. 

 

In juli en augustus hebben wij moeten rekenen op jobstudenten. Soms waren de 

jobstudenten bezig op hun gsm. Het is dagelijks zoeken naar een evenwichtige 

personeelsbezetting, zeker tijdens de vakantiemaanden. We konden gelukkig op heel 

wat studenten beroep doen waarvan de meerderheid goede zorg leverde. De 

studenten die niet naar behoren functioneerden werden geëvalueerd. 

 

Er wordt gezegd dat het vlees nogal uitgedroogd is, dat de croque monsieurs 

(avondeten) hard zijn en dat de hesp niet van goede kwaliteit is. 

De warmtekarren werden nochtans aangepast op vlak van temperaturen maar 

misschien kunnen we het vlees anders aanbieden (in sneetjes, …) of bepaalde 

soorten (varkenslapje) niet meer aanbieden. Willen we een betere kwaliteit van hesp 

aanbieden, dan gaat jammer genoeg ook de dagprijs voor de maaltijden naar boven. 
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Een bewoner zegt dat er verschil is tussen het begin en het einde van de gang qua 

bedeling van de maaltijden (warmte van de maaltijden, koffie of chocomelk bij de 

boterhammen ’s avonds). Soms is er geen chocomelk genoeg voor de ganse gang. 

Deze opmerkingen vragen extra opvolging door keukenpersoneel 

 

De voorzitter legt uit dat er een budget van 8,5 € voorzien wordt per dag en per 

persoon voor de maaltijden. 

Het WZC krijgt aangepaste prijzen door afnames van grote hoeveelheden en zo kan 

de prijs van de maaltijden soms gedrukt worden. Er wordt gekeken voor voldoende 

variatie zowel in aanbod als in prijs van aangeboden produkten.  De maaltijden 

worden wel nog steeds bij ons ter plaatse bereid. 

Een familielid vermeldt dat er in andere woonzorgcentra enkel confituur of choco 

gegeven wordt bij de boterhammen van het avondmaal. 

 

De loonmassa van het personeel, de maaltijden en de energieprijzen zijn de laatste 

maanden fors gestegen. Met de overstap naar Aramark werd gekozen voor extra 

aanbod en variatie van onder andere desserts ’s avonds. 

Vanaf januari 2023 zullen de prijzen van de maaltijden nogmaals met 10% stijgen. 

Het WZC is een publieke instelling en de voorzitter wil dit absoluut zo houden. 

 

3. Ergo - animatie 

 

Lien geeft een woordje uitleg. Dezelfde activiteiten worden op de 6 afdelingen 

gegeven. Koken (soep, taatjespap, …), bakken (brood, cake, …), samen naar de markt 

gaan,  woordspelletjes, gezelschapsspellen, … brengt interactie tussen de bewoners en 

geeft hen een thuisgevoel. Het is de bedoeling om de mensen onder elkaar te brengen 

en de activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen. Niet elke activiteit is even 

gemakkelijk voor een bewoner (kruiswoordraadsel vs bingo). 

 

Een bewoner zou graag nog eens op daguitstap gaan met de bus. Ook andere bewoners 

zijn enthousiast over een daguitstap. Er wordt gekeken of er iets georganiseerd kan 

worden. 

 

Het optreden van Willy Sommers in het WZC viel in de smaak. De voorzitter belooft 

ervoor te zorgen dat er op de vrijdag van de Europafeesten het ook feest is voor de 

bewoners van het WZC. 

Werelddierendag was ook heel goed voor de bewoners (paard in de binnentuin). 

 

 



  37 

4. Verpleging / verzorging 

 

Liselotte vertelt dat het WZC mee doet aan een project van de overheid, nl. 

ondervoeding. 

13% van de mensen zijn ondervoed en 40% heeft kans om ondervoed te worden. Het 

probleem wordt aangepakt door te starten met de mensen te meten en te wegen. Niet 

alleen de BMI, maar vooral de mentale en psychische gezondheidstoestand zijn 

belangrijk. Mensen die dementeren of mondproblemen hebben eten minder. Daarna 

kan er gericht gezocht worden naar oplossingen voor deze bewoners. 

 

In het voedingsteam werd er samen met Aramark beslist om ‘s avonds een extra 

dessert te geven om de lange nacht te overbruggen. In de namiddag is er ook extra fruit 

of yoghurt. Ook de presentatie van de maaltijd speelt een belangrijke rol.  

Als de familieleden / bewoners problemen hebben met een maaltijd is het best om op 

het moment zelf dit door te geven aan de verpleeg-/zorgkundige. Zo kan er snel een 

oplossing gezocht worden. 

 

 

 

Het voedingsteam bestaat uit: 

  

 Afdeling de Beuk: Marie De Winter 

  Severine Van Eenooghe 

 Afdeling de Kastanje: Anke Derveaux 

  Maarten Christiaens 

 Afdeling de wilg: Els Van De Steene 

 Liselotte Windels 

 Afdeling de Linde: Ellen Decaluwe 

 Keuken: 1 kok : Tamara Devolder 

  Keukenbeheerder 

  1 hoteldienst : Nataschinka  

     Lanckriet 

 

Een familielid zegt dat wat hier gedaan wordt voor de bewoners héél goed is. Wel stelt 

ze vast dat ze zelf steeds het initiatief moet nemen om naar de verpleging te stappen 

om informatie over de gezondheid van haar moeder te krijgen (als ze opmerkt dat er 

iets scheelt). Dan krijgt ze de nodige uitleg. De verpleging neemt zelf niet het initiatief 
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om de familie op de hoogte te brengen van de gezondheidstoestand van een bewoner. 

De familie krijgt weinig proactieve informatie en wilt dat dit verbetert (communicatie 

+ info doorgeven). 

Actieve communicatie met familie is een ingeburgerd gegeven in ons 

woonzorgcentrum. We kijken hoe we dit nog beter kunnen organiseren. 

 

Een familielid heeft een opmerking over de verzorgingskarren: de zorg- en 

verpleegkundigen kunnen niet aan hun materiaal: verbanden / incontinentiemateriaal / 

… Is er een probleem om een pak incontinentiemateriaal op de kamer te zetten? Is het 

een beperkt aantal per dag? 

De kost van het incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs en elke bewoner 

krijgt zelfs nog een incontinentiekorting (gefinancierd door overheid). We streven 

steeds naar een efficiënt en juist gebruik van het incontinentiemateriaal zonder in te 

boeten op kwaliteit en comfort. De medewerkers kunnen steeds over voldoende 

materiaal beschikken maar volgen ook de afspraken in verband met gebruik van 

correcte producten. 

 

Een familielid vraagt uitleg over medicatie.  

De medicatie wordt per dag of voor een aantal dagen door de apotheker gebracht. 

De bijlage van de apotheker wordt automatisch gegenereerd en moet aan de 

bewoner gegeven worden. De bijlage van de apotheker is steeds bijgevoegd bij het 

versturen van de verblijfsfacturen met de post of afgifte op de kamer. Bij verzending 

van de facturen per email bestaat de mogelijkheid nog niet om de bijlage van de 

apotheker toe te voegen. U kunt dan de bijlage vragen aan het onthaal van het WZC. 

 

Een familielid vraagt extra aandacht voor het duidelijk klasseren en zichtbaar maken 

van gemaakte afspraken omtrent vroegtijdige zorgplanning. (VZP en DNR-codes) + 

regelmatige controles op afdeling van deze zaken. Als de bewoner een DNR code 3 

heeft wordt er niet gereanimeerd bij een hart- of ademhalingstilstand.  

Deze info moet vlug geraadpleegd kunnen worden door elke medewerker zodat er 

correct (niet) gehandeld kan worden. 

 

Algemeen Directeur bevestigt dat er regelmatig controles gebeuren, deze gegevens 

(aantallen) moeten ook als kwaliteitsindicator doorgegeven worden naar de 

overheid. 

De afstemming van papieren documenten en elektronisch zorgdossier vraagt zeker 

optimalisatie. Hier wordt aan gewerkt. 

 

5. Schoonmaak / wasserij 

 

Dorine licht toe dat de was van de bewoner vóór de opname moet getekend worden 

met de naam van de bewoner. Graag dus een paar dagen op voorhand de was van de 
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bewoner binnen brengen. Zowel nylon kousen, lakens, persoonlijke kledij worden 

getekend en in een map genoteerd (x aantal washandjes, handdoeken, …). 

Er wordt een verschil gemaakt tussen kookwas, huurlinnen (beddenlakens) en was 

voor Dumoulin (alle was die gestreken moet worden). Dumoulin komt op maandag, 

woensdag en vrijdag met de was. Het kan zijn dat de was langer dan 1 week weg blijft. 

Dorine kan in het systeem van Dumoulin nakijken welk kledingstuk van welke 

bewoner er nog in de externe wasserij is.  Elk kledingstuk heeft een code. In de kelder 

zijn er aparte lokalen voor de propere en vuile was. De verdeling van de propere was 

gebeurt door het zorgpersoneel. Het kan zijn dat de kledij- soms verwisseld wordt bij 

naamgenoten, gelieve dit direct te melden aan het personeel van de gang. 

 

Een bewoner was eens 1 jaar lang een broek kwijt maar deze kwam uiteindelijk 

terecht. De metalen kapstokken die in de kasten hangen komen van Dumoulin. Een 

familielid merkt op dat de mooie witte en zwarte kapstokken bij haar moeder weg zijn. 

Dorine zegt dat er soms te weinig plaats is in de kasten en dat de lege kapstokken uit 

de kast gehaald worden. Deze gaan naar de wasserij. Het familielid mag de 

kapstokken terug komen halen. 

 

Een familielid vraagt of het mogelijk is om kledingstukken die een herstelling nodig 

hebben (rits, gescheurde of open naad, nieuwe knop, …) op een stoel te leggen met 

een briefje erbij. Als het gewoon in de kast gehangen wordt, heeft de bewoner het 

kledingstuk terug aan zonder dat het hersteld werd. Aandacht hiervoor wordt 

gecommuniceerd naar de zorgmedewerkers. 

6. Energiereductieplan 

 

De bewoners mogen niet inboeten aan comfort. De minimum norm in het WZC is 

vastgesteld op 22° C. De energiekost stijgt met 7% bij elke extra graad. De bewoners 

zitten stil. Het verwarmingssysteem werkt op 1 lijn → risico op ontregeling. 

 

In de kelder is de verwarming uitgeschakeld. Bij het personeel werd de verwarming 

verlaagd. ZORG Tielt werd recentelijk 100.000 € uitgekeerd door een dading van een 

oude aannemer. Dit geld zal gebruikt worden voor de installatie van zonnepanelen. 

De verwarming van de badkamers op alle afdelingen wordt na het baden van de 

bewoners uitgezet. In de leefruimtes loopt de verwarming als een watervaleffect: op 1 

circuit. Een goede tip is om de deuren dicht te houden tijdens de zomer en de winter. 

Op elke radiator is er een thermostatische kraan, de thermostaatkraan regelt de 

verwarming niet alleen. In de stookplaats wordt de temperatuur van het water dat 

door de radiatoren stroomt aangepast aan de veranderende buitentemperatuur. Met die 

watertemperatuur geven de radiatoren, onafhankelijk van het weer, steeds de juiste 

hoeveelheid warmte om binnen de comfort temperatuur te realiseren. 
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Het vraagt de nodige discipline om de radiatoren aan / uit te zetten (zeker op plaatsen 

waar niet permanent iemand aanwezig is). 

 

7. Ingediende agendapunten familie 

 

Een familielid meldt dat het deze zomer + 30 °C was op bepaalde kamers van  het 

beukennootje. Kunnen de glazen wandelgangen niet afgesloten worden (deuren met 

magneetsysteem)? Dit is zeker haalbaar en een zinvolle suggestie 

 

Er is gekozen voor structurele zonnewering, bij extreem hoge temperaturen volstaat 

dit niet altijd. Vensterfolie geeft ook niet het gewenste resultaat: in het beste geval 

slechts -2°C minder dan een ruimte met raam zonder vensterfolie. 

Er werd ook extra ingezet op airco om voldoende gekoelde ruimtes voor de bewoners 

te kunnen aanbieden 

 

8. Varia 

 

− Wegens het succes zullen we in het WZC verder jaarlijks een zomerse barbecue 

met familie organiseren in juni. Hierdoor worden de vroeger georganiseerde 

nieuwjaarsmaaltijden met familie niet langer georganiseerd 

− Een kerstmarkt zal plaats vinden op vrijdag namiddag 16 december. De 

familieleden wensen vroeger geïnformeerd te worden. Het evenement wordt op 

Facebook geplaatst op 19 oktober. 

− Een bewoner vraagt naar eucharistie op zondag. Onze aalmoezenier wordt 

parochiepriester in Lauwe en Bissegem. Pastoor Arnout doet nu de misviering 

in het WZC en dit elke woensdag om 10u00 in de polyvalente zaal. Op zondag 

kan hij zich niet vrijmaken 

− De volgende participatieraad zal plaats vinden op 31 januari om 18u.  
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Terugblik 
Kerstfeestje Het Beukennootje 20 december 
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Kerstfeestje De Bolster 20 december 

 

 

 

 

 

 



  44 
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Kerstfeestje De Linde 20  december 
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Kruiswoordraadsel 
Kruiswoordraadsel Oplossing p.54 

Horizontaal 
 

2.  Goot - plaatsmaking 
3.  Nachtrust – voorteken (latijn) - dokter 
4.  Hakwerktuig - langs 
5.  Bitter lichaamsvocht – dobber – keizer (latijn) 
6.  Lage mannenstem – cycloop - cool 
7.  Sportkleding - verlegenheid 
8.  Kostuum – spetter - muzieknoot 
9.  Plaaggeest – scheerlijn - uitgedroogd 
10.  Benodigdheden – laagtij – onzin uitkramen 
11.  Franse kaassoort – vermenigvuldigingstafel – op het 

genoemde 
12.  Kippeneigenschap – gemakkelijke vaardigheid – deel v/e 

mast 
13.  Term uit de fotografie – appelsoort -  
14.  Grote vogelveer – op die plaats 
15.  Lichtblauwpaars – Amerikaanse staat – klimaatregelaar 
16.  Voor ieder ander - pureren 
 

Verticaal 
 

B.  Kleine kangoeroe – vijandelijke aanval 
C.  Zangnoot – riviervis – geen enkele uitgezonderd 
D.  Hokje – drank – oproer – deel van een korenhalm 
E.  Zo-even – officieel bewijsstuk – hevig 
F.  Bergtop - doodop 
G.  Gebogen lijn – noot – heel kort geleden 
H.  Mij – bedrog – zonder meer 
I.  Schildering op kalk – vuilnishoop – persoonlijk 

voornaamwoord 
J.  United Nations (afk.) – slagader – schuifbak 
K.  Kippenproduct – vegetariër – monnikskleed - godsdienst 
L.  Graansoort – deel van een breuk - projectieplaatje 
M.  Indo-Europese taalfamilie – ijzerhoudende grond - tuingerei 
N.  Aangehecht takje – reeks – bloedgever – onhoudbare 

tennisservice 
O.  Mobiele telefoon – groot aantal - baas 
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Woordzoeker 
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal: 

Vredeslicht – december – kerstmis – feesten – Jozef – os – Maria – 
aperitief – cadeautje – kerstboom – nieuwjaar – oudjaar – ezel – 
nieuwjaarsbrief – vieren – Jezus – Natuurpunt – gelukwensen -
kerstbal – karamel  

N A E G E Y V A C V B N K K O D 

I I K L E K J J P I I L O E U E 

E D E E C L V T J E Z U S R D C 

U S S U R H U P L R R M K S J E 

W H J P W S U K O E V I V T A M 

J F T H Y J T C W N C B T M A B 

A J E Z E L A B F E H H K I R E 

A A A E Y X C A O G N G J S E R 

R O P O S U I U R O V S P L M P 

P K E R S T B A L S M M E H J P 

Y U G J O Z E F G H B F C N V B 

K A R A M E L N H M A R I A K L 

J N A T U U R P U N T X I C B B 

T W V R E D E S L I C H T E P M 

M C A D E A U T J E K L P P F W 
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Wist je dat … 

… Natuurpunt De Torenvalk langskwam in dagcentrum De 
Living om er samen met de vrijwilligers en bewoners 
nestkastjes te maken? Om in de nieuw aangelegde tuin van De 
Living en Huyse Darras vogels aan te trekken, werd er door de 
bewoners nestkastjes, voederplankjes, en vetbollen gemaakt om 
zo meer vogels aan te trekken in de winter. Voor de bewoners 
werd het een geslaagde namiddag, nu nog wachten op de vogels… 
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Moppentrommel 

Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. "Ik 
zou graag een aantal dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 
spinnen en 1 kilo vliegen." "Houd u slangen?" vraagt de verkoper. 
"Nee! Maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achter laten in 
dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken." 

 

Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag 
mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" 
zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, 
want tot nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands." 

 

Kardinaal Daneels en aartsbisschop Léonard zijn een pint 
aan het drinken in een café tegenover een bordeel.  

Ze zien een Joodse rabbijn het bordeel binnenstappen. 

"Hoe triest," zegt aartsbisschop Léonard, "om iemand van het geloof 
zo van het rechte pad te zien afdwalen."  

Een paar minuten later zien ze een imam het bordeel 
binnenstappen.  

"Helaas," zegt kardinaal Danneels, "ook onze moslimbroeders 
vallen voor de vleselijke bekoring."  

Nog tien minuten later zien ze een collega bisschop het bordeel 
binnengaan.  

"Ah, hoe spijtig," zegt aartsbisschop Léonard, "er zal één van de 
meisjes op sterven liggen." 

 

In de godsdienstles legt de meester aan de kinderen uit dat Jezus 
overal rondom ons aanwezig is, en dus vraagt hij : "Waar is Jezus 
vandaag?"  

Steven steekt zijn vinger in de lucht en zegt : "Hij is in de hemel."  

Sofie zegt : "Hij is in mijn hart."  

Ondertussen zit Jantje hevig met zijn vinger te zwaaien en als het 
eindelijk zijn beurt is om te antwoorden, roept hij : "Hij zit bij ons 
thuis in de badkamer!"  

De meester is verbaasd en vraagt Jantje waarom hij dat denkt.  

"Wel," zegt Jantje, "elke morgen als mijn vader opstaat, klopt hij op 
de deur van de badkamer en roept 'Jezus Christus! Zit gij hier nu 
nog !?'"  
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Oplossing kruiswoordraadsel 

Oplossing kruiswoordraadsel pagina 48-49 

 

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

1   W     Z   K   F   E     E   

2   A F V O E R   R U I M I N G 

3 S L A A P   O M E N   A R T S 

4   L   K A P M E S   V I A   M 

5 G A L   S I M   C A E S A R   

6   B A S   E E N O O G   N Y G 

7 G Y M P A K   E   R A T S   R 

8     P A K   S P A T   E   D O 

9 S A R   T U I   S A P L O O S 

10   G E R E I   E B   Y L E N   

11 B R I E   T A F E L   E R O P 

12   E   L E G   F L A I R   R A 

13 A S A   R E N E T   S   H   T 

14   S L A G P E N   A L D A A R 

15 L I L A   U T A H   A I R C O 

16   E E R S T   F Y N M A K E N 
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‘t Kamielke 

’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag! 

Wil je iets specifieks bestellen?  

Geef dit dan door aan de ergotherapeute van de afdeling. 

 

 Dinsdag 3 januari 2023 

 Dinsdag 10 januari 2023 

 Dinsdag 17 januari 2023 

 Dinsdag 24 januari 2023 

 Dinsdag 31 januari 2023 

 

 

 

 

 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 

 

  



  56 

Openingsuren en spreekuren 

 Bezoekuren 

Alle dagen van 08u00 tot 21u00 

 Onthaal – administratie 

van maandag t.e.m. vrijdag  

08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 

 Polyvalente zaal 

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend 

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 

 GAW Residentie Ampe 

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57 

◼ GAW Residentie Huyse Darras 

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt 

 Dagverzorgingscentrum De Living 

Deken Darraslaan 17A / 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 


