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Gedicht 

 

De zomer is er weer, 

Het kleurt je hart in sfeer. 

 

Een gezond medicijn, 

Er hoeft geen depressie te zijn. 

 

Genietend van het mooie 

in de natuur, 

Inspirerend en niet duur. 

 

Het laat ons bloeien 

in pracht en praal, 

De zomer is er 

voor ons allemaal. 
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Activiteitenkalender juli 

Vrijdag 1 juli 2022 

Namiddag Optreden van Willy Sommers in de PZ 
 vanaf 13u45. Start stipt om 14u! 

Zaterdag 2 juli 2022 

Namiddag Optreden (zie flyer) Sint Cecilia met  
majoretten rond het gebouw en in de  
binnentuin vanaf 14u30 

Dinsdag 5 juli 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 

Donderdag 7 juli 2022 

Voormiddag Naar de markt bij mooi weer 

Vrijdag 8 juli 2022 

Namiddag Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30 

Dinsdag 12 juli 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 
Breiclub in de PZ om 14u30 

Woensdag 13 juli 2022 

Namiddag Verjaardagsfeest voor alle jarigen van 
juli om 14u30. Met inschrijving! 

Donderdag 14 juli 2022 

Voormiddag Naar de markt bij mooi weer 

Vrijdag 15 juli 2022 

Namiddag Bingo in de PZ bij slecht weer om 14u30 
of petanque bij mooi weer 
in de binnentuin 
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Dinsdag 19 juli 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 

Vrijdag 22 juli 2022 

Namiddag Zomerse mocktail op de kamer 
vanaf 14u30 

Dinsdag 26 juli 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 
Breiclub in de PZ vanaf 14u30 

Donderdag 28 juli 2022 

Voormiddag Naar de markt bij mooi weer 

Vrijdag 29 juli 2022 

Namiddag Swingo in de PZ om 14u30 

 

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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We namen afscheid 

Jeanne Quaghebeur 

 
Jeanne is geboren te Reningelst 
met zicht op het 
heuvellandschap. Deze streek 
had altijd een speciaal plekje in 
haar hart. Jeanne komt uit een 
groot gezin en later trouwde ze 
met Cyriel Desplenter. Samen 
kregen ze drie kinderen: Ann, 
Martine en Johan. Hoe Jeanne 
en Cyriel elkaar ontmoet 
hebben, was een groot 
geheim… eentje dat zelfs hun 
kinderen niet te horen kregen. 
 
Jeanne was een bezige bij. Zo deed ze heel secuur het 
huishouden en lag hun huis in de Oude Stationstraat er altijd 
spik en span bij. Niet weg te denken in hun gezin was de muziek. 
Jeanne was grote fan van allerlei genres en had dan ook heel veel 
platen waarnaar ze dagelijks luisterde. Lag de platenspeler niet 
aan? Dan speelde er de radio. Naast muziek beluisteren, fietste en 
wandelde Jeanne ook graag. Zo is ze lang actief gebleven. 
 
Zo’n 11 jaar geleden verhuisden Jeanne en Cyriel naar het WZC. 
Jeanne kwam bij ons wonen in het Beukennootje. We leerden 
haar kennen als een sterke, behulpzame vrouw… maar wel eentje 
met een eigen gedacht! Oh, wat hebben we plezier gemaakt met 
ons ‘Jeanneke’.  
 
De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit en op 23 mei is 
Jeanne van ons heen gegaan. Ze werd 94 jaar.  
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Noël Wynsberghe 
 
Op 16 mei kwamen Noël 
Wynsberghe en zijn vrouw 
Annie Gordier op afdeling de 
Linde wonen. Om van geen 
onbekende te spreken…. . Noël 
was hier jarenlang vrijwilliger 
en Annie is dat nog steeds. Ze 
woonden jarenlang in de 
Biermanstraat in 
Schuiferskapelle. Tot ze het een 
aantal jaren geleden de tijd 
vonden om te verhuizen naar 
Residentie Ampe. Noël zijn 
gezondheid was al een tijdje 
minder goed. Hij verhuisde zelfs eventjes van Residentie Ampe naar 
afdeling de Beuk. Niet gemakkelijk om gescheiden van elkaar te 
leven en al zeker niet in corona tijden. 

Noël voelde zich stilletjes aan weer beter worden en ging terug bij 
zijn Annie wonen. Dat ging een tijdje goed, tot Annie zich serieus 
bezeerde en hierdoor de beslissing werd genomen om samen naar 
het woonzorgcentrum te verhuizen. 

Ze vonden hun plekje op de afdeling en waren van plan er het beste 
van te maken. Noël keek vooral uit om terug eens met vrienden 
naar de bar te gaan! Met zijn elektrische rolwagen kon hij zich vlot 
en vrij verplaatsen. Doch ook al was de wil en de courage er, het 
lichaam moet ook kunnen. 

Noël werd terug zieker en stierf in het bijzijn van Annie op 2 juni. 
Annie gaan we zo goed mogelijk opvangen en natuurlijk zijn er in 
de eerste plaats haar zoon en schoondochter en de rest van de 
familie en vrienden die met veel plezier voor haar klaarstaan! 
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Roger Vercoutere 

 
Eind april kwam Roger bij ons 

wonen op afdeling de Linde. 

Roger woonde al die tijd ervoor op 

de markt in Tielt. Enige jaren 

geleden kwam hij al eens naar 

Residentie Ampe wonen maar toen 

zijn echtgenote Georgette overleed 

ging hij terug alleen wonen. 

In zijn jonge jaren was Roger een 

fervent paardensportliefhebber en 

jockey. Hij was ook kapper in de 

Kortrijkstraat in Tielt. Roger was 

door vele mensen gekend. Hij heeft 

één dochter en twee kleinkinderen. Daarna volgden er nog 

achterkleinkinderen. We hebben Roger helaas niet zolang gekend. 

Roger overleed op 7 juni rustig en omringd door zijn familie, 

enkele weken na zijn opname. Hij werd 99 jaar. 
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Jarigen in juli 

Jarige bewoners in juli 2022 

 

Afdeling De Beuk 

 

Margarita Declercq 12 juli 1935 87 jaar 

 

Afdeling Het Beukennootje 

 

Marcel Vangheluwe 22 juli 1938 84 jaar 

 

Afdeling De Kastanje 

 

Erna Verbeke 4 juli 1936 86 jaar 

Jacqueline Vercruysse 9 juli 1928 94 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Frans De Soete 10 juli 1938 84 jaar 

Roger Van de Walle 13 juli 1931 91 jaar 

José Wittevrongel 19 juli 1933 89 jaar 

Georgette Allaert 29 juli 1930 92 jaar 

 

Afdeling De Wilg 

 

Lutgardis Keirsebilck 13 juli 1934 88 jaar 

Agnes Verhulst 17 juli 1927 95 jaar 

Judith De Proost 18 juli 1947 75 jaar 

Andrea De Buysere 24 juli 1934 88 jaar 
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Marie Madeleine Kesteloot 27 juli 1932 90 jaar 

André Warnez 29 juli 1932 90 jaar 

 

Afdeling De Linde 

 

Andrea De Vos 9 juli 1941 81 jaar 

Marie Thérèse Verhelle 14 juli 1933 89 jaar 

Georgette Lannoo 21 juli 1935 87 jaar 

Maria Claeys 23 juli 1927 95 jaar 

 

Residentie Ampe 

 

Yannick Vande Woestyne 7 juli 1957 65 jaar 

Cécile Bogaert 27 juli 1934 88 jaar 

 

Jarige vrijwilligers in juli 2022 

 
 

Annemarie Goossens 1 juli 1952 70 jaar 

Arnold Vandermeersch 15 juli 1957 65 jaar 

Marie Jeanne Craeynest 20 juli 1940 82 jaar 

 

Jarige personeelsleden in juli 2022 

 
 

Chantal Lootens 

keukenmedewerker 

2 juli 1971 51 jaar 

Marleen Bekaert 

Verpleegkundige De Linde 

5 juli 1972 50 jaar 
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Tamara De Volder 

Kok 

10 juli 1983 39 jaar 

Ellen Decaluwé 

Zorgkundige De Linde 

11 juli 1987 35 jaar 

Ann Beel 

Keukenmedewerker 

11 juli 1965 57 jaar 

Sabrina Pauwels 

Administratie 

14 juli 1987 35 jaar 

Christien Vande Walle 

Kinesiste 

16 juli 1961 61 jaar 

Linda Maeyaert 

Keukenmedewerker 

16 juli 1963 59 jaar 

Saskia Desendre 

Verpleegkundige De Beuk 

23 juli 1974 48 jaar 

Natashinka Lanckriet 

Keukenmedewerker 

29 juli 1981 41 jaar 

Peter Boeren 

Keukenbeheerder Aramark 

31 juli 1967 55 jaar 
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Pensioen 
Mieke Vanhecke 

 

Mieke Vanhecke was 36 jaar 
animatrice in ons 
woonzorgcentrum. 

Zij was meer dan wie ook bedreven 
in het organiseren van activiteiten 
en feestelijkheden. Als geen ander 
wist ze wat er allemaal komt bij 
kijken en hoe je dat praktisch best 
aanpakt. 

Ze kende heel wat mensen, 
leveranciers, bewoners, familie, 
collega’s , de zusters, de 
vrijwilligers, ze kende ze allemaal. 
Allemaal waren ze wel in haar bar 
gepasseerd. 

Haar directe stijl was haar 
handelsmerk en dit mag je nooit zomaar veranderen. 

Wat er wel veranderde in de vele jaren, waren de collega’s 
ergotherapeuten die langzaam maar zeker de “animatieploeg” 
kwamen versterken. 

Maar het moet gezegd, ze vulden elkaar perfect aan. De 
ergotherapeuten maakten gretig gebruik van Miekes ervaring en 
kennis en Mieke stroomde mee in hun aanpak. 

Ook haar zangtalent werd heel hard op prijs gesteld. 

Dus was het voor iedereen duidelijk dat Mieke nog niet met 
pensioen kon. Haar gezondheid besliste daar jammer genoeg 
anders over. En ook corona deed zijn duit in het zakje waardoor 
het voor Mieke niet meer haalbaar was om terug aan de slag te 
gaan. 

We zijn heel blij dat we intussen terug op Mieke beroep kunnen 
doen , zij het dan wel als vrijwilliger. We hopen dat dit nog lang kan 
doorgaan. 
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Laat ons terugkijken op de vele jaren waar Mieke volle bak is 
gegaan voor het woonzorgcentrum, zijn bewoners en familie en zijn 
medewerkers. De feestjes en optredens die Mieke georganiseerd 
heeft zijn niet meer te tellen, zonder dan nog te spreken over de 
tafels die ze versleurd heeft. 

Ze was het gezicht van het woonzorgcentrum, door iedereen 
gekend.  

We wensen je nog vele mooie jaren als gepensioneerde en als 
vrijwilliger. 

Bedankt voor alles wat je voor vele mensen betekend hebt. 
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Huwelijk 
Op vrijdag 10 juni traden Lore Missiaen (zorgkundige Kastanje) 
en Frederik in het huwelijksbootje in het stadhuis van Ruiselede. 

 

Van harte gefeliciteerd! 
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Briljanten Jubileum 
Annie Bouchot & Norbert Tuytschaever 

 

Op 28 augustus zijn Annie Bouchot en Norbert Tuytschaever 65 
jaar gehuwd. Ze leerden elkaar kennen in het jaar 1955. Beiden 
stonden ze te kijken naar een boerderijtje dat in brand stond. 3 
jaar later traden ze in het huwelijksbootje. 

 

Annie werd geboren in Oostakker op 
13 februari 1936. Ze ging er tot 
haar16de naar school. Haar vader 
was kleermaker en wou dat Annie bij 
hem ging werken als naaister. Dit 
deed Annie tot ze huwde met 
Norbert. 

 

Norbert werd in gent geboren op 16 
januari 1932. Hij volgde ook school 
in Gent tot de leeftijd van 18 jaar. 
Daarna volgde hij 2 jaar regentaat in 
Torhout. Dan volgde hij ook nog 2 
jaar legerdienst. Norbert kon dan 
aan de slag in het College van Tielt 
waar hij 40 jaar les gaf als leerkracht 
lichamelijke opvoeding en Frans in 
het eerste en tweede middelbaar. Hij gaf ook avondcursus Frans 
en zwemmen. Omdat Norbert in Tielt kon lesgeven kwamen 
Norbert en Annie in Tielt wonen. Ze huurden eerst een huisje in 
de Hulststraat. Daarna gingen ze in een nieuwbouw wonen in de 
Hondstraat tot ze uiteindelijk hun thuis vonden in het landelijke 
Aarsele. 
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Eens ze op pensioenleeftijd waren, verhuisden ze terug naar Tielt, 
naar de Plantinstraat, waar Norbert tot op heden nog woont. 
Annie nam 2 jaar geleden intrek in het WZC. Annie en Norbert 
werden ook de trotse ouders van een zoon en een dochter, Frank 
en Hilde. Annie bleef dan ook thuis om de zorg voor de kinderen 
en het huishouden op zich te nemen. Annie en Norbert gingen 
ook regelmatig op reis. Annie genoot eerder van een dagje Brugge 
of een koffietje drinken op de markt, terwijl Norbert eerder een 
sportief type was en steevast de fiets nam voor een ritje, zelfs in 
het buitenland. 

 

We wensen Annie en Norbert alvast proficiat met hun briljanten 
huwelijk! 
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Nieuwe vrijwilligers 
Jeaninne Maes 
 
Jeaninne woont in Residentie Ampe 
en komt helpen in de bar bij 
activiteiten en af en toe eens in het 
weekend. 
 
Fijn dat je erbij bent, Jeaninne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieke Vanhecke 
 

Mieke ging recent op pensioen en 
komt nu af en toe helpen als 
vrijwilligster tijdens onze 
activiteiten. 

 

Welkom terug, Mieke! 
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Nieuws uit de keuken 
Hallo iedereen, 

Zoals jullie al weten is er sinds 19 mei 
een nieuwe chef-kok aan de slag in de 
keuken. 

Bij deze wil ik mij eens kort voorstellen. 

Mijn naam is Stefaan en ik ben 
woonachtig te Deerlijk. Ik ben gehuwd 
met Marinka en pluspapa van een 
dochter en een zoon. Sinds januari ben 
ik ook opa van een kleinzoon. 

Als ik niet aan het werk ben, kan je mij 
vinden in mijn moestuin of op de 
koersfiets. En binnenkort ook terug in de 
tribune van KV Kortrijk. 

In 1989 ben ik afgestudeerd aan de 
hotelschool Ter Duinen in Koksijde en 
heb ik mij nog een jaartje gespecialiseerd 
als grootkeuken kok in Ter Groene Poorte 
te Brugge. Na de toen nog verplichte legerdienst ben ik in 1991 aan 
de slag gegaan als kok in een revalidatiecentrum. Ik heb daar 6 
jaar gewerkt om daarna een job als chef-kok uit te oefenen bij 
Eurest. Ik heb voor hen 2 jaar de keuken geleid van het 
Fabiolaziekenhuis te Blankenberge. Na die 2 jaar heb ik het terug 
wat dichter bij huis gezocht en werd ik chef-kok in het WZC van 
Deerlijk. Ik heb dit 23 jaar met veel plezier en toewijding gedaan, 
maar vond het toch tijd om nog eens een andere uitdaging aan te 
gaan. Zodoende ben ik vorige maand bij jullie terecht gekomen. 

Samen met de rest van het keukenteam zullen wij er voor zorgen 
dat jullie dagelijks kunnen genieten van de door ons bereide 
maaltijden. Indien er toch opmerkingen zijn, mogen jullie dit altijd 
met ons delen. Enkel zo kunnen we de kwaliteit en bediening 
verbeteren en bijsturen. 

Laat het jullie smaken. Groetjes, 

Stefaan  
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Nieuws van Zorg Tielt 
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Prijsstijgingen 
 
De voorbije maanden werd Zorg Tielt, zoals elk huishouden en 
elke instelling, geconfronteerd met een zeer hoge prijsstijging in 
de energie. Zo is de globale energiefactuur tussen 2019 en 2021 
met 42 procent gestegen. 
 
Daarnaast zijn de lonen in een halfjaar maar liefst drie keer 
geïndexeerd, en is het heel waarschijnlijk dat er dit jaar nog één 
of twee indexeringen zullen volgen. 
 
Verder moeten wij vaststellen dat de inflatie ervoor zorgt dat onze 
leveranciers ook hun prijzen hebben aangepast en dat we 
daardoor met een gemiddelde prijsstijging van om en bij de 6 
procent kampen. 
 
Met het oog op het voortbestaan van onze dienstverlening zijn we 
genoodzaakt om de indexering en prijsstijging, die door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid werden aangeraden, door te 
voeren. De nieuwe prijzen zullen ingaan vanaf 1 augustus 2022. 
 
Concreet betekent dit dat de nieuwe dagprijs zal stijgen naar 
€ 52,75/dag voor een alleenstaande, en voor een echtpaar naar 
€ 92.31/dag. 
 
In deze dagprijs blijft nog steeds de kostprijs voor de was en 
uitgebreide animatie inbegrepen, alsook de prijs voor de zorg, 
kinesitherapie, verzorgings- en incontinentiemateriaal, zoals 
wettelijk voorzien. 
 
De prijsstijging die vandaag voorligt hadden wij liever kunnen 
vermijden en is niet ingegeven om de winst op te schroeven. Het 
is echter de enige manier om het voortbestaan van deze publieke 
instelling en de kwalitatieve dienstverlening te blijven garanderen 
voor de senioren van vandaag en morgen. 
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Terugblik 
Wentelteefjes op de Linde 1 juni 2022 
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Stripverhaal in de kijker 
Asterix 

 

Asterix is een Franse stripreeks 
met in de hoofdrol de gelijknamige 
Galliër. De stripserie is gemaakt 
door de Franse tekenaar Albert 
Uderzo en scenarioschrijver René 
Goscinny, die elkaar 
in Brussel leerden kennen. De 
serie is uitgebracht in meer dan 
70 landen en vertaald in meer dan 
100 verschillende talen. Van de 
albums zijn in totaal ruim 350 
miljoen exemplaren verkocht, 
waarmee Asterix de bestverkochte 
stripreeks uit Europa is.  

De strips spelen zich af rond het jaar 50 v.Chr. en verhalen van een 
dorpje in de streek Armorica (Bretagne) in Gallië. Dit dorpje is er 
als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder 
aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een 
toverdrank die de Galliërs oersterk en daardoor onoverwinnelijk 
maakt. De inwoners van het dorp vormen een ware nachtmerrie 
voor de Romeinen uit de omliggende legerplaatsen, en zijn een 
doorn in het oog van Julius Caesar. 

Centraal in de reeks staat Asterix, een inwoner van dit dorp. Hij is 
klein van stuk, maar wel een van de slimste Galliërs. Samen met 
zijn vriend Obelix maakt hij vaak reizen door het Romeinse rijk voor 
uiteenlopende doeleinden. 

Het eerste verhaal, Astérix le Gaulois (Asterix de Galliër), verscheen 
oorspronkelijk in afleveringen in het Franse stripblad Pilote. 

In Nederland werden de verhalen gepubliceerd in het 
stripweekblad Pep. Eén kort verhaal, getiteld De Mascotte, 
verscheen in een gerelateerde stripbundel PEP parade deel 1. Dit 
verhaal werd later opgenomen in het album Het pretpakket. 

De tekst van de originele albums is in het Frans. De albums werden 
vertaald in veel andere talen en dialecten, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/50_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretagne_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_de_Galli%C3%ABr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pilote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pep_(tijdschrift)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=PEP_parade&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_pretpakket
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
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waaronder Nederlands, Fries, Limburgs, Twents, Esperanto en 
Latijn. De eerste zestien albums werden vertaald door Myriam 
Gianotten, zij is dan ook verantwoordelijk voor de gevleugelde 
uitspraak "rare jongens, die Romeinen". Vanaf 2002 verschijnen de 
Nederlandse albums in een nieuwe vertaling, waarin een aantal 
eerder onvertaald gelaten Franse namen alsnog een Nederlandse 
versie kreeg. Zo heet de bard Assurancetourix nu Kakofonix. 

Na het overlijden van Goscinny in 1977 ging Uderzo alleen door 
met het uitbrengen van nieuwe verhalen. Uit respect wordt de 
naam van Goscinny nog steeds op de albums vermeld. Het laatste 
album waar Goscinny nog aan meewerkte, Asterix en de Belgen, 
verscheen in 1979, twee jaar na Goscinny's dood. 

Begin 2009 gaven Albert Uderzo en Anne, de dochter van 
Goscinny, te kennen dat zij de groep Hachette Livre de 
toestemming gaven de strip ook na Uderzo's dood voort te zetten.  

 

Personages: 

Asterix: de hoofdfiguur, klein en slim. De naam van 
Asterix komt van het Franse woord "astérisque", dat 
"sterretje" betekent. Hij draagt een helm met vleugels 
die, volgens zijn eigen gemoedstoestand, mee bewegen: 
recht overeind bij verbazing of positieve respons, plat 
naar beneden bij moedeloosheid of down voelen, 
enzovoort.  

Obelix: dit is de menhirhouwer uit het dorp, hij is 
Asterix' beste vriend. Als kind viel hij per ongeluk in een 
ketel met toverdrank, waardoor hij erg sterk is geworden. Om 

eventuele bijwerkingen te vermijden, verbiedt 
Panoramix hem meestal toverdrank te 
drinken, iets wat Obelix niet begrijpt. Obelix 
heeft een goede eetlust en is verzot op 
everzwijnen. De naam Obelix komt van het 
Franse woord obèle, het kruisvormige 
leesteken †. Ze heten dus eigenlijk ster en 
kruis. Obelix verwijst tevens naar obelisk. Een 
bekende uitspraak van Obelix is: "Rare 
jongens, die Romeinen" ("Ils sont fous, ces 
Romains") en andere nationaliteiten worden 
op dezelfde wijze van dwaasheid beschuldigd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlauwers_Fries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twents_(dialect)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_en_de_Belgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hachette_Livre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Obelix_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Obelisk_(bouwkunst)
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Op het schutblad van de meeste boeken is deze uitspraak echter 
van Asterix. Deze uitspraak is zo bekend dat hij in het woordenboek 
van Van Dale staat.  

Idéfix: het hondje van Obelix (van het Franse idée 
fixe 'dwanggedachte, stereotype'). Nadat de hoofdrolspelers in De 
ronde van Gallia in Lutetia een ham hadden gekocht, liep het 
hondje tot het einde van het verhaal achter hen aan, zonder dat er 

over hem gesproken werd. In het volgende 
verhaal gaat Idéfix mee naar Egypte en 
speelt hij een reddende rol. Idéfix is altijd 
zeer verdrietig wanneer er een boom 
ontworteld wordt. Obelix stelde ooit voor 
dat Idéfix misschien ook een dieet moest 
volgen om 'wat dikker (groter)' te worden, 
maar buiten een buikje in Asterix en de 
Belgen blijft hij grotendeels hetzelfde: 
enkel de haarlengte wordt na Asterix en de 
ronde van Gallia verminderd om meer 
expressie toe te laten. 

Panoramix: de druïde, van belang omdat 
hij de enige is die de toverdrank kan 
brouwen. Deze toverdrank bevat met het 
gouden snoeimes afgesneden maretak, en 
uit de verhalen weten we dat andere 
ingrediënten onder andere verse vis, kreeft 
en aardolie zijn. Daarnaast kent hij veel 
andere recepten. Hij is eigenlijk de 
verstandigste in het dorp en de enige die 
nimmer meedoet aan scheld- en 
vechtpartijen. Saai is hij echter niet – hij 
kan best lachen om een goede grap. En hij 
heeft er geen bezwaar tegen dat de dorpsgenoten de Romeinen 
afranselen. Panorama letterlijk: (Grieks: παν (pan) = alles, ὁραμα 
(horama) = schouwspel), en figuurlijk: alles zien, breed kijken.  

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Dale_Uitgevers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9fix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Franse_woorden_en_uitdrukkingen_in_de_Nederlandse_taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Franse_woorden_en_uitdrukkingen_in_de_Nederlandse_taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_ronde_van_Gallia
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_ronde_van_Gallia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lutetia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_en_de_Belgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix_en_de_Belgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panoramix
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dru%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maretak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vissen_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asterix
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Een fragment uit: Asterix en de race door de laars 
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Warme dagen 
Zorg voor elkaar 

Ouderen zijn een erg kwetsbare groep op warme dagen. Ze voelen 

minder snel dat ze dorst hebben en kleden zich vaak te warm. 

Zorg je voor een oudere? Laat dan de behandelende huisarts 

regelmatig langskomen voor een controle. Roep onmiddellijk hulp 

in wanneer een oudere zich niet goed voelt. De 

gezondheidstoestand kan namelijk snel verslechteren. 

Enkele tips: 

Ga op warme dagen extra langs of bel regelmatig. Neem wat 
groenten en fruit mee zodat de oudere lichte maaltijden kan eten. 

Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen 
dorst heeft. Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo 
bouwt hij een vochtreserve op. 

Bied keuzemogelijkheden en variatie aan zoals koffie, thee en 

suikerhoudende dranken. Daarmee zet je aan tot drinken. Hou 
rekening met adviezen voor een gezonde voeding en laat water 
primeren.  

Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is. Koop 
eventueel nieuwe kleding aan. 

Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed. Ververs 

regelmatig de kussensloop en lakens. 

Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, een 
douche, een voetbad, … 

Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, 
bloeddruk, …) goed in het oog. Die kan bij oudere mensen zeer 
snel evolueren. Herken de alarmsignalen! 

Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 als nodig.  

Hou de woning koel. Veel ouderen blijven de hele dag binnen. 

https://warmedagen.be/gezondheidsklachten-bij-warm-weer
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Zeisels en vertellingen 
Zeisels en Vertellingen door E.H. Leroy 
Naverteld door Julien Verbrugge 
Boek VII -blz. 135-142 
Vertelsel nummer 5 

    Van Princes Rozeke 

 
Daar was eens een koning en een koningin Ze waren erg rijk en 
machtig. Ze bewoonden een prachtig paleis midden uitgestrekte 
bossen. Rond hun paleis hadden ze en goot mooi park waar de 
schoonste rozen die over de wereld te vinden waren bloeiden. 
Midden die pracht spoot een bron onophoudend water, zo klaar als 
kristal de hoogte in. Die bron was rondom afgezet met wit marmer. 
Dagelijks kwam de koningin hierin baden. De koning en de 
koningin hadden hier alles wat een mens zich kan inbeelden zou je 
denken. Ze hadden geen kind en dat deerde hen zo dat ze er 
dagelijks over spraken en klaagden. 

Toen op zekere dag de koningin ging baden in die fontein kwam 
een puit naar haar gezwommen. Hij sprak haar toe: “ween en klaag 
niet verder vorstin, vooraleer het jaar verstreken is zal je een 
dochtertje baren”. Natuurlijk dat de koningin verschoot.  Ze ging 
dit onmiddellijk de koning vertellen.  Ook die was in de wolken. Ze 
leefden in die blijde hoop en namen alle nodige schikkingen voor 
die geboorte. 

Zoals de puit haar had voorspeld kwam het ook uit. Het bleek een 
gezond kind met blozende wangen. Daarom noemden ze het Roza” 
of “Rozeke”. De koning wilde deze blijde gebeurtenis met luister 
vieren. Hij nodigde alle, graven, hertogen en edelen uit op een 
kostelijk banket. Daarbij ook de vier feeën uit zijn land. Alle 
tafelgerei was van goud zowel lepels en vorken als schotels, 
kommen en bekers. Toen iedereen gezeten was merkte de koning 
dat er een bestek te weinig was. Jammer, er was geen gouden 
bestek meer voorhanden, dus brachten de bedienden een zilveren. 
Dat viel toevallig te beurt aan een der feeën.  Die was zo verbolgen 
hierover dat ze onmiddellijk de zaal verliet. 
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Als alles ten einde was en iedereen huiswaarts trok gingen de drie 
feeën nog eens het kindje groeten en deden een wens. De eerste 
wenste dat het dochtertje de schoonste en deugdzaamste prinses 
zou mogen worden. De tweede wenste dat ze begiftig zou worden 
met hoge wijsheid.  Vooraleer de derde haar wens kon uitspreken 
stormde de vierde de zaal weer binnen en tierde: “Ik heb ook een 
wens, ik wens dat het op zijn vijftiende zich kwetst aan een 
spinnenwiel en aan de gevolgen hiervan sterft”. Met deze woorden 
liep ze weer naar buiten en verdween. De drie stonden als aan de 
grond genageld. De derde sprak hierop: “ik wil die wens verijdelen, 
haar dood zal maar een schijndood zijn die wel honderd jaar zal 
duren ”. 

Uit voorzorg liet de koning alle spinnenwielen uit heel zijn rijk 
verbranden. Zo leefden ze gerust. Rozeke groeide op als een 
beeldschoon kind en haar wijsheid was buitengewoon. Iedereen 
stond vol bewondering voor de koningsdochter. Zowel koning als 
koningin waren erg gelukkig. Hun geluk, hoe groot het ook was 
bleek broos en zou niet blijven duren. 

Op een dag dat Rozeke heel alleen thuis was doorzocht ze het hele 
kasteel, geen enkel kamertje sloeg ze over. Zo beklom ze ook de 
trappen van den toren. Als ze bijna boven was vond ze een 
kamerdeur. Die was op slot. Van alle sleutels die ze bijhad paste 
geen enkele. Ze riep een der knechten en liet de deur openbreken. 
Toen ze binnentrad in een piepklein kamertje zat er een stokoud 
wijveke naarstig te spinnen. Het keek niet op en spinde vlijtig 
verder als Rozeke binnen was. “Vrouwtje was die u hier in deze 
toren” vroeg Rozeke beleefd.  

“Wel gelijk ge ziet jonkvrouw ik spin” en het deed naarstig voort. 
Rozeke, de beleefdheid zelve lette zelfs niet op de onbeleefdheid van 
dit oud schramikkel en vroeg om het ook eens te mogen proberen. 

“Waarom niet, en zorg ervoor dat het wiel snel draait. Hier neem 
het einde van deze vlasklos en geef maar snoer”. De koningsdochter 
deed al wat het wijveke vroeg en vond er smaak in. Het wilde verder 
spinnen. 

Plots haperde iets aan dat spinnenwiel, het gaf een knal en viel stil. 
Rozeke verschoot en verstuikte hierdoor zijn hand aan een nagel 
die ergens uitstak. Zijn vinger bloedde. Ze was gekwetst en viel als 
dood neer. Eigenlijk was het in een honderdjarige slaap.   
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Mijn wens is vervuld sprak dat oud wijf en ze droeg Rozeke naar 
een   bedje dat daar stond. “Uw naam is Rozeke” sprak ze: “ik zal 
u met schone rozen die nooit verwelken kronen. Rust nu maar in 
vrede”.  

Op datzelfde ogenblik viel alles wat binnen het koninklijk park 
leefde in een diepe slaap. De paarden lagen uitgestrekt in hun stal, 
de honden sliepen, de duiven en de vogels zaten met hun kop 
tussen een vlerk op   het dak of op een tak. Alles was stil buiten, 
zelfs de wind sliep in de bomen zodat geen bladje ritselde. Alle 
bedienden sliepen op de plaats waar ze aan het werk waren. De 
kok die de keukenjongen juist een oorvijg toedoende viel in die 
houding in slaap. 

Toen de koning en de koningin thuiskwamen en de troonzaal 
betraden vielen ze eveneens in slaap. Ze lagen naast elkaar op de 
trappen die naar de troon leidden. 

De jaren vervlogen en op den duur groeide een dikke rozenhaag 
rond de paleistuin. Die haag groeide zo snel en zo hoog dat ze als 
een muur omheen het paleis groeide. De toppen groeiden naar 
elkaar toe zodat het hele paleis als ingepakt scheen. De haag gaf 
wondermooie rode rozen. Van overal kwamen de mensen ernaar 
kijken, niemand echter geraakte er binnen. 

De mare van dit wonder liep vlug de wereld rond. Talrijk waren de 
koningszoons die over dat wonderlijk meisje hadden horen 
spreken, dioe kwamen zien of ze Rozeke niet konden bevrijden en 
er mee huwen. Honderden kwamen er met of zonder harnas om 
toch door die rozenhaag te geraken. De haag liet gewillig een 
doorgang vrij maken doch eens de waaghals binnen was sloot de 
opening en zat deze gevangen waar hij de hongerdood stierf. 
Binnen de haag lag het dus vol met lijken van edele ridders en 
ander mansvolk. De jaren vlogen heen en niemand die het op den 
duur nog waagde om binnen te geraken. 

Het honderdste jaar brak aan. Een koningszoon zo schoon en 
deugdzaam als Rozeke ooit was, ging het eveneens proberen. Als 
hij er aankwam liet hij zich niet afschrikken door die honderden 
lijken die tussen de haag staken.  Hij sloeg een kruis en de haag 
splitste zich open. Eens in het park zag hij de slapende duiven en 
vogels, de honden lagen roerloos aan hun kettingen, de paarden 
uitgestrekt in hun stallen. Hij stapte ongestoord verder en ging het 
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paleis binnen. Hier vond hij al het personeel alsof ze nog maar een 
uur aan het slapen waren. De kok lag naast de keukenjongen. Het 
vuur in de haard was gedoofd en de potten en pannen met gebraad 
erin stonden of hingen daar alsof het nog maar pas was gebeurd. 
De koning en de koningin vond hij in een vredige slaap voor hun 
troon. Maar waar was die wonderbare dochter.  

Hij zocht het hele paleis af, geen enkel kamer had hij niet betreden. 
Nergens te vinden. Op den duur ontdekte hij toch de torentrap. Hij 
beklom die en kwam aan de deur waar Rozetje lag te slapen. Hij 
stootte die open en trad binnen.  Daar vond hij Rozeke met rozen 
gekroond op een bed in een zachte slaap. Hij naderde haar zeer 
bedaard, stom van verbazing. Ze was nog mooier dan hij ooit had 
gedroomd. Weerom slaat hij een kruis en onbewust grijpt hij haar 
hand als om ze te wekken en te nodigen op te staan. O wonder. Op 
het eigenste ogenblik opent zij de ogen en beziet hem. Ze richt zich 
op en hand in hand dalen ze de torentrap af. 

Van het ogenblik dat ze de troonzaal betraden ontwaakten zowel 
koning en koningin uit hun lange droom. Met blijdschap 
omhelsden ze hun dochter en haar redder. De duiven kirden, de 
vogels waren al aan het fluiten, de honden blaften dat het een lieve 
lust was en ook de paarden stonden zich te schudden. Alle 
personeel is wakker en de kok voltrekt zijn muilpeer aan de 
keukenjongen. De toverij is overwonnen en de koningsdochter 
bevrijd. 

De mare van deze gebeurtenis liep spoedig het land rond, de 
blijdschap was algemeen. De koning schonk zijn dochter aan hun 
redder. Er was feest en vreugde zonder gelijke. 

Het verhaal eindigt dat ze dansten in een glazen trog en leven ze 
nog ze dansen er nog.      
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Terugblik 
Barbecue De Linde 2 juni 2022 
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Jobstudenten 
Aan alle jobstudenten van harte welkom! 
 

Tijdens de zomermaanden zullen er weer heel wat 

nieuwe gezichten te zien zijn.  

Sommigen ken je nog van voorgaande jaren, 

anderen zijn hier voor het eerst.  

Het is voor iedereen wat wennen. Zo kan het 

misschien wat minder vlot lopen dan gewoonlijk 

maar een portie begrip en een beetje geduld doen 

wonderen. Alvast bedankt daarvoor. 
 

Veel succes aan de jobstudenten! 

 
 
 
 
 

Een prettig en deugddoend 
verlof toegewenst  
aan alle personeel! 
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Terugblik 
Barbecue De Kastanje & Bolster 9 juni 2022 
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Kunstschilders 
René Magritte 
 

René Magritte was een bekende 
Belgische surrealistische 
kunstschilder. Hij kreeg deze 
bekendheid echter pas aan het 
einde van zijn leven. Door te spelen 
met perspectief en ruimte creëerde 
Magritte een onwerkelijke wereld die 
op het eerste gezicht toch reëel lijkt. 
Magritte schilderde ongeveer 1.100 
werken met onverwachte en 
briljante vondsten. In Brussel zijn 
twee musea gevestigd over deze 
kunstenaar. 
 

René François Ghislain Magritte werd op 21 november 1898 
geboren in Lessen, een stad in de Belgische provincie Henegouwen. 
René groeide op in een druk gezin met drie zoons. Zijn vader was 
een zakenman en een ontrouwe echtgenoot. Zij ondernam 
verschillende mislukte zelfmoordpogingen. In 1912, René was 
dertien jaar oud, werd zijn moeder dood uit de rivier de Samber 
gehaald. Haar nachtpon was om haar hoofd gewikkeld. Dit beeld 
zou later in talrijke schilderijen van Magritte terugkeren. Volgens 
biograaf Alex Danchev was René een wrede jongen. Hij liet een ezel 
verhongeren in een schuurtje achter hun huis in Châtelet en 
kwelde honden en katten. 
 

Magritte studeerde van 1916 tot 1921 aan de academie in Brussel. 
Hij kreeg er les van Gisbert Combaz, Emile Vandamme-Sylva en 
Constant Montald. In 1922 trad hij in het huwelijk met Georgette 
Berger. Het huwelijk zou kinderloos blijven. Magritte schilderde 
aan het begin van zijn loopbaan in een impressionistische stijl. 
Daarnaast werkte hij als ontwerper in een behangfabriek ontwierp 
hij affiches in een realistische stijl. 
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Onder invloed van het kubisme en het 
futurisme maakte René Magritte rond 
1919 enkele schilderijen, maar al snel zag 
hij in dat de abstracte schilderkunst hem 
niets te bieden had. In 1924 maakte hij 
kennis met het werk van Giorgio de 
Chirico en ging hij realistisch werken 
schilderen van vreemde voorstellingen. 
Magritte noemde De Chirico zijn enige 
meester. De ontdekking van het werk van 
Giorgio de Chirico bleek allesbepalend 
voor Magritte. Hij veranderde van stijl en 
aanpak. Binnen was tegelijkertijd ook 

buiten en door te spelen met perspectief en ruimte creëerde René 
Magritte een onwerkelijke wereld die op het eerste gezicht toch zo 
reëel lijkt. 

 

Bovendien speelde René Magritte met taal, zowel in de titels van de 
schilderijen als de teksten, die hij soms in zijn werk aanbracht. Een 
goed voorbeeld hiervan is de tekst 'Ceci n'est pas une pipe' (dit is 
geen pijp) onder een realistisch geschilderde voorstelling van een 
pijp uit 1929. René Magritte wilde hiermee zeggen dat deze 
afbeelding geen pijp is, maar een schilderij, waarop een pijp is 
afgebeeld. Kunst is slechts verbeelding en verbeelding was de 
kracht van René Magritte. 

 

 

https://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/chiricogiorgiode.htm
https://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/chiricogiorgiode.htm
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René Magritte overleed op 15 augustus 1967 in Schaarbeek, een 
gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2009 werd zijn 
graf op het gemeentelijke kerkhof van Schaarbeek erkend als 
beschermd monument. Het Musée Magritte Museum (MMM) aan 
het Koningsplein in Brussel bezit meer dan tweehonderd werken 
van Magritte. Een ander museum over deze kunstenaar is te vinden 
in het Brusselse stadsdeel Jette. Dit René Magritte Museum is 
gevestigd in het huis waar René Magritte en zijn vrouw Georgette 
van 1930 tot 1954 woonden. Het interieur is zoveel mogelijk 
gereconstrueerd. 

 

 

“The art of living” - 1967 

 

Bron: 
https://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/magritterene1898.h
tm  

  

https://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/magritterene1898.htm
https://www.cultuurarchief.nl/kunstenaars/magritterene1898.htm
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Terugblik 
Diamanten jubileum José Braekevelt & Anny Grymonprez 

15 juni 2022 
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Plantenkast 
Onze plantenkast staat in de inkom van het WZC en is bedoeld 
om plantjes uit te wisselen. Bewoners kunnen er een plantje 
uitkiezen voor op de kamer en bezoekers of personeel kunnen 
plantjes schenken of ruilen. Er zijn al heel wat plantjes 
verhandeld, maar er zijn er nog steeds welkom! 
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Terugblik 
Barbecue De Beuk & Beukennootje 16 juni 2022 
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Kruiswoordraadsel 1 
Kruiswoordraadsel juli Oplossing p.89 

 

Horizontaal 

2. Ribfluweel - verstevigen 
3. Groep deskundigen - cijferwerk 
4. Bouwland – grondstof voor touw - toverheks 
5. Sloddervos – september (afk.) 
6. Steekschop – gekunsteld - onbesmet 
7. Dus – uitroep van verrassing – geweidragend dier 
8. Jaarboekje – grote papegaai - mountainbike 
9. Reeds – kamerplant - muzieknoot 
10. Besteedbaar bedrag - tooien 
11. Vogel – paarse kleur – op dit moment 
12. Bot – voetloze maillot 
13. Houtsoort – snijdend geluid 
14. Loofboom – niet goed wijs - rangtelwoord 
15. Iedereen - arend 
16. Vervelend wezen – deel van de keel - bevel 
 

Verticaal 

B. Kleine kerk in paleis - tokkelinstrument 
C. Dameskledingstuk – Spaanse vloot - zout 
D. Woonplaats – Strafwerktuig - mok 
E. Salarisvorm – kortstondig - mij 
F. Behoeftig – niet deelbaar door twee – handeling - bevel 
G. Geheimzinnig – onwel -  
H. Bevlogen – gevangenenkamer - landbouwwerktuig 
I. Boom – ruk – de één de ander -  
J. Koele bewaarplaats – hekwerk van latten - zangnoot 
K. Ver (in samenstellingen) – roofvis - dagblad 
L. Heerlijk – pluspunt – mélange 
M. Technische term – haarverlies bij dieren - sluiskolk 
N. Nul – plaats in Waals-Brabant – later dan dat 
O. Plaats in Vlaanderen – knokig - tijdvak 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               
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Woordzoeker 
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal:  

marktkramer – Kakofonix – galliërs – Bretagne – oeuvre – 
wentelteefjes – schlagerzanger – zomer – Obelix – hitteslag – 
barbecue – Romeinen – jobstudenten – juli – plantenkast – Asterix 
– surrealisme – vliegmachien - Panoramix 

W S S B R E T A G N E R T T K O 

B W C U J O E U V R E O H W A P 

V V X H R A B V H J E M I E K L 

P L M I L R U E U B N E T N O A 

A B I G X A E M L M L I T T F N 

N A A E A C G A X I T N E E O T 

O S S R G L G E L H X E S L N E 

R T E A B M L Y R I C N L T I N 

A E X K L E A I H Z S K A E X K 

M R O K L M C C E W A M G E X A 

I I J U L I C U H R Y N E F R S 

X X Z O M E R G E I S W G J C T 

J O B S T U D E N T E N P E M N 

M A R K T K R A M E R N P S R O 
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Filippine 
  Oplossing pagina 90 

Wanneer u op iedere lijn het juiste woord invult, bekomt u in de 
vet omlijnde kolommen een winters gedoe. Gelijke cijfers zijn 
gelijke letters! 

 

A   1     2           

B     5         0 4 6 

C         7           

D     3               

E     6   5 9     4   

F 
 

      7     4     

G   1       4     6   

H   7 8               

I     8   4       9   

J 8 4       2     9   

K 3             0     

L   6           0 4   

 

Vul de antwoorden horizontaal in. 

A Deel van het heelal G Woning van Edelen 

B Beschadigd H Gebruikstoestel 

C Aantrekkelijk vinden I Zo blank als maar kan 

D Liederen J Zwartkijker 

E Laattijdig verzenden K De helft van een achtste 

F Graansoort L Malcontent 
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Logisch denken 
  Oplossing pagina 91 

 

Welke letter of cijfer past het lege vakje? 

 

Vul de ontbrekende cijfers in: 

 

2 4 6 8 10   

1 4 7 10 13   

11 9 7 5 3   

4 8 16 32   128 

    32 16 8   2 

 

Vul de ontbrekende letters in: 

 

Z Y X W   U 

A D G J   P 

C B N M   Z 

A Z B Y C   

I G F E   C 
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Horoscoop 
Kreeft 

Jaarhoroscoop Kreeft 2022 

Ja Kreeft, ook 2022 wordt een bijzonder jaar. Waar 2021 nog een 
jaar van onzekerheid en corona maatregelen was, zal 2022 je weer 
terug op de rit zetten. 2022 is bij uitstek hét jaar waar rigoureuze 
veranderingen tot positieve situaties kunnen gaan leiden. Kreeft 
kan behoorlijk overtuigend en vasthoudend zijn, eigenschappen 
waar je dit jaar de vruchten van gaat plukken. 

Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Kreeft 2022 

Dit jaar gaat alles net even wat pittiger. Dit geldt ook voor de 
liefde. 

Single Kreeften hebben steeds meer behoefte aan een vaste 
relatie. Kreeften die al gesetteld zijn, zullen in deze periode 
opnieuw de liefde voor de huidige partner laten opbloeien. Plan 
dus maar een romantische voorjaarsvakantie of een weekendje 
weg. Familiebanden worden rond het najaar flink versterkt en er 
komt iemand bij je die wel wat goede raad kan gebruiken. Ook al 
lijkt die persoon in eerste instantie niet gediend van jouw 
adviezen, hou vol. Je bent beschermend en geduldig van aard en 
kunt iemand dit keer echt helpen. 

Jaarhoroscoop Financieel – Kreeft 2022 

2021 was ook voor de Kreeft een jaar van financiële onzekerheid. 
Je hebt rustig aan gedaan met je geld en plukt hier in 2022 de 
vruchten van. Dit betekent niet dat je dit jaar grote uitgaven kunt 
doen maar je kunt wel wat geld investeren in vrienden en familie. 
Ga dit jaar wat vaker uit eten, een weekendje weg of naar de 
bioscoop. Je hebt het verdiend! Let in 2022 wel op met het lenen 
van geld aan anderen. Mensen doen niet altijd wat ze beloven. 
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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 5 juli 2022 

 Dinsdag 12 juli 2022 

 Dinsdag 19 juli 2022 

 Dinsdag 26 juli 2022 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 
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Augustus 
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Activiteitenkalender augustus 

Dinsdag 2 augustus 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 

Donderdag 4 augustus 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 5 augustus 2022 

Namiddag Vlaamse zangnamiddag met o.a. Rik 
stevens, Mieke Vanhecke, Marc,… 

Dinsdag 9 augustus 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 
 Breiclub in de PZ vanaf 14u30 

Donderdag 11 augustus 2022 

Namiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 12 augustus 2022 

Namiddag Op bezoek bij kinderopvang Tanneke 
(tijdig inschrijven!) 

Dinsdag 16 augustus 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 

Woensdag 17 augustus 2022 

Namiddag Verjaardagsfeest voor alle jarigen van 
augustus in de PZ om 14u30 
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Donderdag 18 augustus 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 19 augustus 2022 

Namiddag Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30 

Dinsdag 23 augustus 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 
Breiclub in de PZ vanaf 14u30 

Donderdag 25 augustus 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 26 augustus 2022 

Namiddag Diëgo komt optreden in de PZ 
om 14u30 

Dinsdag 30 augustus 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 

 

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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Jarigen in augustus 

Jarige bewoners in augustus 2022 

 

Afdeling De Beuk 

 

Anna Huys 1 augustus 1932 90 jaar 

Maria Lievens 18 augustus 1924 98 jaar 

José Braekevelt 28 augustus 1937 85 jaar 

 

Afdeling De Kastanje 

 

Arseen De Vriendt 16 augustus 1934 88 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Anny Dierckens 10 augustus 1937 85 jaar 

Denise Desseyn 27 augustus 1930 92 jaar 

 

Afdeling De Wilg 

 

Agnes De Witte 2 augustus 1932 90 jaar 

Zulma Tuyn 7 augustus 1929 93 jaar 

Jean Langerock 21 augustus 1924 98 jaar 

 

Afdeling De Linde 

 

Edmond Vervaecke 16 augustus 1934 88 jaar 
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Residentie Ampe 

 

Achiel Van de Velde 2 augustus 1942 80 jaar 

Maria Theresia Debrabandere 28 augustus 1930 92 jaar 

 

Jarige vrijwilligers in augustus 2022 
 

 

Henriëtte Depypere 29 augustus 1945 77 jaar 

Luc Van Quaethem 29 augustus 1951 71 jaar 

 

Jarige personeelsleden in augustus 2022 
 

 

Marlies De Dobbelaere 

Verpleegkundige De Kastanje 

1 augustus 1989 33 jaar 

Sandra Penninck 

Verpleegkundige De Wilg 

4 augustus 1980 42 jaar 

Veerle Vermeulen 

Zorgkundige De Kastanje 

4 augustus 1981 41 jaar 

Isabelle De Langhe 

Verantwoordelijke Techn. Dienst 

5 augustus 1971 51 jaar 

Annick Ally 

Verpleegkundige De Linde 

7 augustus 1972 50 jaar 

Sarah Billiet 

Schoonmaakster 

8 augustus 1990 32 jaar 

Sebastien Hoste 

Zorgkundige De Linde 

8 augustus 1991 31 jaar 
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Hilde Vandevijvere 

Verpleegkundige De Wilg 

9 augustus 1962 60 jaar 

Marleen Craeye 

Verpleegkundige De Beuk 

10 augustus 1962 60 jaar 

Nancy Vanluchene 

Verpleegkundige De Linde 

11 augustus 1970 52 jaar 

Lieven Clement 

Verpleegkundige nacht 

13 augustus 1960 62 jaar 

Thibaut Verlinde 

Keukenmedewerker 

17 augustus 1994 28 jaar 

Martine Gheerardyn 

Schoonmaakster 

19 augustus 1969 53 jaar 

Chelsea Polfliet 

Zorgkundige De Linde 

20 augustus 1995 27 jaar 

Isabelle Vercouillie 

Zorgkundige nacht 

21 augustus 1983 39 jaar 

Kelly Van Hulle 

Verpleegkundige De Beuk 

22 augustus 1983 39 jaar 

Dorine Deblaere 

Verantwoordelijke Schoonmaak 

22 augustus 1962 60 jaar 

Kathy Brouck 

Schoonmaakster 

29 augustus 1961 61 jaar 
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Terugblik 

Optreden Diëgo met een ijsje van de ijskar 17 juni 2022 
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Zangeres van de maand 

Zangeres zonder naam 

Mary Servaes wordt als Maria ‘Rietje’ Bey 

op 5 augustus 1919 in Leiden geboren. Zij 

is het achtste kind in een groot 

arbeidersgezin bestaande uit tien 

kinderen. Door een ongeval loopt de 

driejarige Mary een beenwond op die maar 

niet wil genezen. Daardoor is zij jarenlang 

bedlegerig met als gevolg een vergroeiing 

van het bekken. Vanuit haar bed 

fantaseert de kleine Mary dat zij later een 

beroemd zangeres wordt. 

Doordat zij zo lang thuis aan bed is 

gekluisterd, ontstaat een innige band met 

haar moeder Kaatje. De enorme levenslust van haar moeder zal 

Mary altijd een voorbeeld zijn. Wanneer Mary twaalf jaar is, besluit 

zij ondanks haar handicap en tegen alle doktersadviezen in om 

toch een gewoon leven te leiden. Ze gaat eerst werken in een 

wolfabriek maar wordt gauw lid van het Leidsch Revue & Cabaret, 

waarmee zij heel Nederland rondtrekt. Op haar 18de jaar krijgt 

Mary opnieuw last van haar bekken met als gevolg een zware 

operatie waarbij een stuk uit haar scheenbeen in haar heup wordt 

gezet. Daarnaast blijkt zij ook nog een kankergezwel in haar hals 

te hebben, dat met goed resultaat wordt bestraald. 

Na de oorlog trekt Mary in bij haar broer Jerry in Maastricht waar 

zij een baantje vindt als dienstbode. In Maastricht ontmoet Mary 

ook Jo Servaes, met wie zij in 1947 in het huwelijk treedt. Jo zal 

z’n hele leven een trouw echtgenoot, manager en chauffeur zijn. 

Met haar broer Jerry vormt Mary een zangduo en treedt zij op in 

Limburg en België. Ook treedt zij wekelijks op in de Bristol Bar in 

Maastricht, dat mede daardoor al snel uitgroeit tot een van de 

drukste cafés in de stad. 
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In 1957 wordt Mary 

ontdekt door Johnny 

Hoes. Hij biedt aan om een 

single met haar op te 

nemen en verzint haar 

artiestennaam de 

Zangeres Zonder Naam. 

Mary is dan 38 jaar oud. 

Met Hoes neemt Mary het 

liedje 'Moeder En Kind' op, dat later bekend wordt als 

'Kindergebed'. Er worden bijna 40.000 plaatjes van verkocht, 

waarna zij bij Johnny Hoes een eerste, vierjarig platencontract 

tekent. Er zullen nog vele contracten volgen; tot in 1977 blijft zij 

nauw verbonden aan Johnny Hoes, daarna volgt een breuk. 

In 1958 scoort Mary als de Zangeres Zonder Naam haar eerste 

landelijke hit. Dat gebeurt met het door Hoes geschreven liedje 'Ach 

Vaderlief'. Het is het begin van een lange en zeer succesvolle 

carrière. Er volgen vele successen, waaronder 'De Blinde Soldaat' 

(1962), 'Rij Voorzichtig' (1963), 'Jongens Van 18 Jaar' (1966), 'Het 

Soldaatje' (1971), 'Mandolinen In Nicosia' (1972), 'De Bruid Des 

Doods' (1973), 'Keetje Tippel' (1975), '’t Was Aan De Costa Del Sol' 

(1975) en 'Mexico', dat zowel in 1969 als in een live in de 

Amsterdamse rocktempel Paradiso opgenomen versie uit 1986 een 

grote hit wordt. 

Op dat moment geniet de dan 67-jarige Zangeres Zonder Naam een 

ongelofelijke populariteit bij jong en oud. Ook literaire grootheden 

als Gerard Reve, Jan Wolkers en de dichter Lucebert spreken 

openlijk hun grote waardering voor de Zangeres uit. Reve roemt 

haar ‘eenvoudigheid van emotie’ en nodigt haar uit tijdens een 

ceremonie ter zijner eer in de Allerheiligste Hartkerk in Amsterdam. 
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In 1987 geeft Mary een 

afscheidsconcert in de 

schouwburg van Tilburg, waarna 

ze samen met haar man Jo wil 

genieten van haar welverdiende 

pensioen. Dat is haar slechts ten 

dele gegund want nog geen drie 

jaar later overlijdt Jo. In 1994 

wordt haar 75ste verjaardag op 

grootse wijze gevierd; nog 

éénmaal staat de Zangeres in het 

middelpunt der belangstelling. 

Vier jaar later, op 23 oktober 

1998, overlijdt de Zangeres Zonder Naam aan een hartstilstand 

Mary wordt begraven naast haar man op het St. Willibrordskerhof 

in Stamproy. In 2007 krijgt een nieuwbouwstraat in Leiden haar 

naam: de Mary Beystraat. 
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Terugblik 

Barbecue De Wilg 23 juni 2022 
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Woordzoeker 

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, 
verticaal en diagonaal:  

gladiolen – lijsters – marktkramer – ezels – kunstschaatsen – 
kiekenfretters – leeuw – kuifje – Nicosia – cabaret – Amsterdam – 
Tongeren – Menenpoort – sinjoren – museum – Kortrijk – 
augustus – Guillemijn - maneblussers 

K C G B N C A B A R E T G M K M 

T U I L E E U W M K M V U A I A 

O C N V A V E A Z K U L I N E R 

N E W S W D O P I U S I L E K K 

G V Z X T W I N I I E J L B E T 

E O Y E V S V O G F U S E L N K 

R P J M L L C L L J M T M U R F 

E W X X G S V H E E A E I S R A 

N A M S T E R D A M N R J S E M 

W K O R T R I J K A C S N E T E 

J Y I U V A U G U S T U S R T R 

C M E N E N P O O R T S B S E B 

K N I C O S I A J I O U E B R B 

W X O I F F S I N J O R E N S R 
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Kruiswoordraadsel 2 

Kruiswoordraadsel augustus Oplossing p.92 

Horizontaal 

2. Mexicaanse munt – serie – tot ziens 
3. Graansoort - hondenras 
4. Ongeschaafd – piepschuim - loofboom 
5. Delfstof – gereedschap – op die wijze 
6. Deel van een toneelstuk – laagtij – ja (Spaans) - idee 
7. Onderofficier (afk.) – deel van een wijk – persoonlijk 

voornaamwoord 
8. Uiting van kou – zeilschip – overdreven drukte 
9. Tweetal – rustbank – vervelend wezen 
10. Dessert – voorzetsel - bolgewas 
11. Regisseur - verlangen 
12. Leslokaal – alvorens - houtsoort 
13. Plantsoen – slee – meer dan wenselijk 
14. Gasvormig element – wagen - grond 
15. Verovering – kwalijk handelen 
16. Vakantie – geld dat ingezet wordt – broodje met groenten 
 

Verticaal 

B. Land in Zuid-Amerika – legerafdeling – heraldisch teken 
C. Deel van Johannesburg – begrensd gebied - eenkleurig 
D. Platte zeevis – zangnoot – soort onderwijs - schoonwrijfgerei 
E. Zwarte siersteen – kunststroming – grote papegaai 
F. Africhter van dieren – insect - muzieknoot 
G. Geweer – de das omdoen 
H. Trefwoord – berggeel 
I. Scheikundig element – behoeftig persoon 
J. Ratelpopulier – luiaard – dikdoener - achtervoegsel 
K. Bladgroente – teken van aarzeling – kunstwerk - 

verbrandingsrest 
L. Beledigende spot – lidwoord - stedelijk 
M. Geladen deeltje – hijstoestel - terug 
N. Waterkering - gesneden hengst - toiletartikel 
O. Muziektempel – groot mastdoek – van dezelfde mening 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               
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Quiz 

  Oplossing pagina 93-94 

 

In welke stad vindt u… 

 

het “Guillemijn” station? ………………………….. 

het standbeeld van Ambiorix? ………………………….. 

het museum van de speelkaart? ………………………….. 

de kathedraal met 5 torens? ………………………….. 

de Menenpoort? ………………………….. 

de samenloop van Leie en Schelde? ………………………….. 

 

Kies uit: 
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Uit welke sporttak komen volgende benamingen? 

 

Een “sliding”? ……………………….. 

Een “uppercut”? ……………………….. 

Een “strike”? ……………………….. 

Een “kür”? ……………………….. 

Een “beenworp”? ……………………….. 

Een “ace”? ……………………….. 

 

Kies uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judo 
Voetbal 
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Aan welke steden zijn deze spotnamen gelinkt? 

 

Kiekenfretters ………………………………… 

Ezels ………………………………… 

Kerels ………………………………… 

Maneblussers ………………………………… 

Stroppendragers ……………………………….. 

Sinjoren ……………………………….. 

 

Kies uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mechelen 

Antwerpen 
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Rebus 

  Oplossing pagina 88 
 

Iedere maand vind je in ‘t Darrasnootje de rubriek ‘Zanger van de 
maand’. Daarbij hoort een rebus, waarbij jullie de titels van 
liedjes van die zanger moeten ontcijferen. Wie vindt de juiste 
titels? Deze rebus gaat over ‘zangeres zonder naam’. 

 

         

          -N                                            -AD             K=V              -A  -D             

       +                 +  

   Den                bed          +     adelaar            kan            paard     +        ijs 

Antwoord:     . .  B . . . L . . .   . . .    P . . . .  

 

 

  N=G       -E             H=V          -IL                 -D                               - DE UIL 

                 +K           -A     

                           

  Man       ei         haan           uil             eend               lift      meneer de uil 

Antwoord:   M . .  . .  V . .  .  . E .  . . F .  . . N . . . 
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      -L                                                                                       K=T 

     D= T                            +      AS= E                                    N=L 

 

 

            +                                   

   Kleed                +                      jas                                  kippen 

Antwoord:    K . . . . .    . . P . . L 

 

 

 

                + O +            -V                   -R     NI  +    V=C       +               -V 

                                     -D                   -G                                                S=A    

                                     R=N    

   +         +   

   Mand    + O +       vlinder            ring     NI    +  VOS        +          VIS 

 

Antwoord :   M . . . O . . . . .     . .      N I . . . . . 
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Horoscoop 

Leeuw 
Jaarhoroscoop Leeuw 2022 

Zo Leeuw, in 2022 kun je eindelijk weer in je kracht komen te 
staan. Waar je je in 2021 flink machteloos hebt gevoeld, zorgt 
2022 voor ruimte om te groeien en te brullen. Dus Leeuw laat van 
je horen! Dit jaar kun je weer de leiding pakken over je eigen 
leven. Dat gaat je normaal redelijk makkelijk af, maar dit jaar 
liggen de kansen voor het oprapen. Je moet ze alleen wel zien. 

Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Leeuw 2022 

Let op single Leeuwen, dit wordt een vurig jaar. Waar je in 2021 
nog foute wandelingen met dating-app-dates maakte, gaat 2022 
knallend van start, want in januari komt er een bijzonder persoon 
op je pad. In eerste instantie misschien niet zo voor de hand 
liggende keuze, maar geloof ons; je wordt niet teleurgesteld! Voor 
Leeuwen in een vaste relatie is januari een goede maand om een 
romantisch weekendje weg te boeken. Van dit weekendje ga je 
verder een heel jaar profijt hebben Leeuw! 

Jaarhoroscoop Financieel – Leeuw 2022 

2021 heeft voor Leeuwen niet veel geld in het laatje gebracht. 
2022 gaat echter in een langzaam stijgende lijn van start. Die 
13de maand is goed voor een romantisch reisje, maar knal het er 
niet in 1 keer doorheen. Zet iedere maand een klein beetje apart 
voor onvoorziene uitgaven, want in september dient zich een 
probleem aan waar je net dat beetje extra voor nodig hebt. 
Gelukkig heb je aan het einde van de zomer zoveel mooie zakelijke 
kansen op je pad, dat je rond oktober je banksaldo weer ziet 
stijgen. 
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Wist je dat 

… we lijsterjongen hebben in de 
binnentuin? Er zou ergens een 
nest moeten zitten want Martine 
Naert (schoonmaak) kon een foto 
nemen van een paar jongen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

… Gillis Claus van afdeling De Linde heel wat werk verricht 
heeft in de binnentuin bij de bloemen? Hij heeft iedere afdeling 
en het onthaal versierd met prachtige Gladiolen. Merci Gillis! 
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Moppentrommel 

Een dronkenlap was trots op zijn nieuwe appartement en na een 
avondje stappen toonde hij het aan enkele vrienden. Zo kwamen 
ze op de slaapkamer en daar hing een grote koperen gong. 
"Wat gebeurt er met die gong?" vroeg 1 van de vrienden. 
"Het is geen gong... het is een sprekende klok", antwoordde de 
dronkaard. 
"Een sprekende klok? Eerlijk waar?" vroeg zijn verbaasde vriend. 
"Jaaa", bevestigde de eigenaar. 
"En hoe werkt zoiets dan?" vroeg de vriend met een 
achterdochtige blik. 
"Kijk", zei de zatlap. 
Hij nam het bijhorende slaghout, gaf de gong een oorverdovende 
klap en deed een stap achteruit. De drie gasten stonden verbaasd 
naar elkaar te kijken, tot plots iemand aan de andere kant van de 
muur schreeuwde: 
"Jij klootzak ! Het is kwart voor vier in de morgen!" 
 
Twee waarzegsters komen elkaar tegen in de 
Kalverstraat. 
Zegt de ene waarzegster tegen de ander: 
"Met jou gaat het goed, en hoe gaat het met 
mij?" 
 
Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: 
"Hé Dirk, wat zie jij er slecht uit." Zegt Dirk: 
"Ja vind je het gek. Werk in de haven, 
sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur 
weer thuis...'" Vraagt Sam: "Goh Dirk, hoe 
lang doe je dat al?" Zegt Dirk: "Ik moet 
maandag beginnen.'" 
 
Er zitten 2 mannen naast elkaar op de polikliniek psychiatrie. 
Vraagt de één aan de ander : "Waarom zit jij hier eigenlijk?" "Nou" 
zegt die andere "Ik ben Columbus en de huisarts zei dat ik hier 
naartoe moest gaan" Die andere vind het allemaal maar een beetje 
raar en vraagt: "Maar wie zegt dat u Columbus bent?" Zegt die 
ander weer: "Dat heeft God mij verteld!" Horen ze op eens van de 
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andere kant van de wachtruimte iemand roepen: "Dat heb ik 
helemaal niet gezegd !!" 
 
Een vader en een kind gaan de kapper binnen. 
De vader laat zich knippen en als hij klaar is vraagt hij aan de 
kapper: 
"Wilt u mijn zoontje nu nog knippen terwijl ik het geld haal?" 
Kapper knikt: 
"Ja hoor!" 
1 uur later: 
"Zo, je vader moet het geld wel van heel ver halen." 
Kind: 
"Nee hoor, dat was m'n vader niet. Het was een man die me op 
straat aansprak en of ik m'n haren gratis wilde laten knippen." 
 
Een zwerver zit op het bankje in het park. Hij heeft 5 cent 
gevonden en legt de 5 cent naast hem op de bank. Z'n vriend, een 
andere zwerver, komt aangelopen. 
Hij vraagt: 
"Waarom leg je 5 cent op de bank?" 
Zegt ie: 
"Ik wou wel eens voelen hoe het was om geld op de bank te 
hebben. 
 
Een politieagent hield een zeer oude dame aan: 
"Weet u wel hoe snel u reed?" 
Zei ze: 
"Waarschijnlijk veel te snel, maar het zit zo. Ik moet op mijn 
bestemming zijn, voordat ik vergeten ben waar ik naartoe moest!" 
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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 2 augustus 2022 

 Dinsdag 9 augustus 2022 

 Dinsdag 16 augustus 2022 

 Dinsdag 23 augustus 2022 

 Dinsdag 30 augustus 2022 

 

 

 

 

 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 
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Oplossing rebus 

Rebus ‘Zangeres zonder naam’ pag. 81-82 

 

 

de bedelaar van Parijs 

 

 

 

mag ik van u een lift meneer 

 

 

 

keetje tippel 

 

 

 

mandolinen in Nicosia 
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Oplossing kruiswoordraadsel 1 

Kruiswoordraadsel juli pagina 52-53 

 

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

1   H   A   A   L   IJ   F   Z   

2 C O R D U R O Y   S T IJ V E N 

3   F O R U M   R E K E N A R IJ 

4 A K K E R   S I S A L   K O L 

5   A   S L O N S   S E P T   E 

6 S P A   O N E C H T   R E I N 

7   E R G O   A H A   H E R T   

8 A L M A N A K   A R A   M T B 

9     A L   C Y C L A A M   R E 

10 B U D G E T   E   S I E R E N 

11   K A   V I O L E T   N U   I 

12   E   B E E N   L E G G I N G 

13 E L Z E N   G E K R A S   A   

14   E I K   G A G A   Z E S D E 

15 A L L E M A N   A D E L A A R 

16   E T R E   S T R O T   S T A 
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Oplossing Filippine 

Filippine  pagina 55 

 

 

A   K O S M O S       

B G E S C H O N D E N 

C   B  E H A G E N     

D G E Z A N G E N     

E     N A S T U R E N 

F      T A R W E     

G   K A S T E L E N   

H   A P P A R A A T   

I   S P I E R W I T   

J P E S S I M I S T   

K Z E S T I E N D E   

L O N T E V R E D E N 
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Oplossing logisch denken 

Logische denken pagina 56 

 

Ontbrekende cijfers: 

 

2 4 6 8 10 12 

1 4 7 10 13 16 

11 9 7 5 3 1 

4 8 16 32 64 128 

64 32 16 8 4 2 

 

 

Ontbrekende letters: 

 

Z Y X W V U 

A D G J L P 

C B N M Y Z 

A Z B Y C X 

I G F E D C 
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Oplossing kruiswoordraadsel 2 

Kruiswoordraadsel pagina 76-77 

 

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

1   P   R   D   L   E   S   Z   

2 P E S O   R E E K S   C I A O 

3   R O G G E   M O P S H O N D 

4 R U W   I S O M O   L I N D E 

5     E R T S   A L A A M   Z O 

6 A K T E   E B   S I   P L A N 

7   O O   B U U R T   U   I K   

8 B R   B A R K   O P H E F   Z 

9   P A A R   S O F A   E T R E 

10 IJ S R O O M   K   T E N   U I 

11     E   K I N E A S T   W I L 

12 K L A S   E E R   E S S E N   

13   E   P A R K   A R   T E   E 

14 F L U O R   K A R   A A R D E 

15   I N N A M E   M I S D O E N 

16 R E I S   I N L E G   S M O S 
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Oplossing Quiz 
 

In welke stad vindt u…? pagina 78 

 

het “Guillemijn” station? Luik 

het standbeeld van Ambiorix? Tongeren 

het museum van de speelkaart? Turnhout 

de kathedraal met 5 torens? Doornik 

de Menenpoort? Ieper 

de samenloop van Leie en Schelde? Gent 

 

 

 

Uit welke sporttak komen volgende benamingen? pag.79 

 

Een “sliding”? Voetbal 

Een “uppercut”? Boksen 

Een “strike”? Bowling 

Een “kür”? Kunstschaatsen 

Een “beenworp”? Judo 

Een “ace”? Tennis 
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Aan welke steden zijn deze spotnamen gelinkt? pag.80 

 

Kiekenfretters Brussel 

Ezels Kuurne 

Kerels Kortrijk 

Maneblussers Mechelen 

Stroppendragers Gent 

Sinjoren Antwerpen 
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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 

 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 

 


