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Gedicht
blote armen
korte broek
de lente kijkt weer om de hoek
zonnetje
en hup naar buiten
gekleurde snoet
en niet te stuiten
vrolijk opgewekt
en superblij
want de zomer
komt steeds dichterbij

-dicht erbij
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Activiteitenkalender juni
Donderdag 2 juni 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
Barbecue voor bewoners en familie van
afdeling de Linde in de PZ om 11u30

Vrijdag 3 juni 2022
Namiddag

Bingo in de PZ om 14u30

Dinsdag 7 juni 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 9 juni 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
Barbecue voor bewoners en familie van
afdeling de Kastanje/Bolster in de PZ
om 11u30

Vrijdag 10 juni 2022
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30

Maandag 13 juni 2022
Namiddag

Naar de Kapel van Bijstand met de
bewoners van Residentie Ampe

Dinsdag 14 juni 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
De bib komt langs

Donderdag 16 juni 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
Barbecue voor bewoners en familie van
afdeling de Beuk/Beukennootje in de
PZ om 11u30
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Vrijdag 17 juni 2022
Namiddag

Lekker ijsje voor iedere bewoner met
muzikale omlijsting vanaf 14u30 in de
PZ of buiten bij mooi weer

Dinsdag 21 juni 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer om 14u

Donderdag 23 juni 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
Barbecue voor bewoners en familie van
afdeling de Wilg in de PZ om 11u30

Vrijdag 24 juni 2022
Voormiddag

Verse maatjes in Residentie Ampe
vanaf 10u30

Namiddag

Visquiz in de PZ om 14u30 met verse
maatjes

Dinsdag 28 juni 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 30 juni 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
Barbecue voor bewoners en familie van
Residentie Ampe

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze
worden meegedeeld via het weekschema.
De cafetaria is open voor bewoners en familie tijdens de week en
tijdens het weekend.
Dagelijks (behalve op vrijdagnamiddag) tussen
13u30 en 17u kunnen de bezoekers samen met de familie iets
nuttigen.
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Nieuwe bewoners
Marie Josephe Lootens

De Kastanje

Kamer 65
Papenholwegel 34
8700 Tielt

Echtgenote van de heer Jozef Vercaemer

Marie Madeleine Verkinderen

De Beuk

Kamer 3

Smallestokstraat 31 bus 0004
8780 Oostrozebeke

Weduwe van de heer Herman Sabbe
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Anny Gordier & Noël Wynsberghe

De Linde

Kamer 152-163

Deken Darraslaan 19 bus 11
8700 Tielt
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We namen afscheid
Noël Vande Wiele
Noël Vande Wiele werd geboren op
24 december 1939. Hij was vader van
Tillo en Bruno, en weduwnaar van
Odette Bogaert. Hij verhuisde naar
afdeling De Linde op 9 augustus 2021.
Daarvoor woonde hij in de Begonialaan
te Tielt. Tijdens zijn loopbaan werkte
Noël als gepassioneerd meubelmaker.
Hij was een zorgzaam man voor zijn
vrouw en kinderen. Familie was heel
belangrijk voor hem. Ontspanning
vond hij in het oplossen van
kruiswoordraadsels en ook kaarten
was een passie. We leerden Noël beetje
bij beetje kennen. Hij was bij ons niet
de persoon van veel woorden, al was er wél af en toe een grappige
opmerking en ook een welgemeende “bedankt”. Hij was iemand die
niet graag iets verkeerd deed. Hij had het graag rustig en was liever
op zichzelf. En hij genoot van zijn bezoekers! Noël was een sterk en
groot man, maar zijn lichaam verloor aan kracht en sterkte… beetje
bij beetje…
Noël stierf op 30 april 2022. Hij werd 82 jaar.
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Jarigen in juni
Jarige bewoners in juni 2022
Afdeling De Beuk
Rosette De Vlaminck

2 juni 1936

86 jaar

8 juni 1946
19 juni 1939

76 jaar
83 jaar

9 juni 1932

90 jaar

25 juni 1933

89 jaar

5 juni 1932
6 juni 1920
11 juni 1946
30 juni 1936
30 juni 1934

90 jaar
102 jaar
76 jaar
86 jaar
88 jaar

Afdeling Het Beukennootje
Helena Verbeke
Jacques Maene

Afdeling De Kastanje
Irene Coussens

Afdeling De Bolster
Jacqueline Vanhoorne

Afdeling De Wilg
Mariette Lauwers
Maria Van Parijs
Roland Verhaeghe
Marie Jeanne De Deurwaerder
Willem Vandewalle
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Afdeling De Linde
Anny Gordier
Rachelle Arickx
Lutgarde Vander Donckt
Livina Vanhecke
Gillis Claus

5 juni 1940
12 juni 1941
18 juni 1930
18 juni 1935
26 juni 1929

82 jaar
81 jaar
92 jaar
87 jaar
93 jaar

2 juni 1936
8 juni 1930
27 juni 1944
27 juni 1935
30 juni 1944

86 jaar
92 jaar
78 jaar
87 jaar
78 jaar

5 juni 1940
29 juni 1942

82 jaar
80 jaar

Residentie Ampe
Mariette De Vriendt
Ivonna Verstraete
Marie-Jose Rosseel
Andre Vermeire
Robert Verschaetse

Jarige vrijwilligers in juni 2022
Anny Gordier
Georges Heytens

Jarige personeelsleden in juni 2022
Maarten Christiaans
Verpleegkundige De Kastanje

2 juni 1997

25 jaar

Marie De Winter
Verpleegkundige De Beuk

3 juni 1999

23 jaar

Sabine Lambrecht
Verpleegkundige De Linde

3 juni 1962

60 jaar
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Lien Meyvisch
Ergotherapeute De Beuk

5 juni 1963

59 jaar

Lore Braekevelt
Wasserij

10 juni 1998

24 jaar

Dorine Alliet
Zorgkundige De Linde

11 juni 1974

48 jaar

Marc Bultynck
Technische dienst

11 juni 1965

57 jaar

Patrick Deketelaere
Technische dienst

13 juni 1961

61 jaar

Vanessa Parmentier
Keukenmedewerkster

16 juni 1980

42 jaar

Lieselot Dobbels
Verpleegkundige De Linde

18 juni 1981

41 jaar

Alissa Van Lerberghe
Zorgkundige De Beuk

22 juni 1994

28 jaar

Severine Depoortere
Kok

23 juni 1983

39 jaar

Vanderbrigghe Patricia
Zorgkundige De Kastanje

24 juni 1998

24 jaar

Claudine Vierstraete
Verpleegkundige Kenhoft

26 juni 1964

58 jaar

Sara Dewaele
Zorgkundige De Linde

26 juni 1993

29 jaar

Ann Beernaert
Schoonmaakster

26 juni 1963

59 jaar
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Severine Van Eenooghe
Zorgkundige De Beuk

27 juni 1975

47 jaar

Nadine Roelandt
Hoofdverpleegkundige De Linde

28 juni 1962

60 jaar
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Communicanten
Zaterdag 28 mei

Tielt

Aiden Cannaert, zoontje van Anke Derveaux (ergotherapeut) en
Stelvio Cannaert, vierde op zaterdag 28 mei zijn eerste communie.

Proficiat!
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Geboorte
Alexander
Op donderdag 7 april 2022 zijn Ilse Degrieck (personeelslid WZC –
afdeling De Beuk) en haar partner Tim de trotse ouders geworden
van een zoontje, Alexander.
Een speelkameraadje voor grote broer Arthur.

Cilou
Op vrijdag 29 april 2022 zijn Angelo Denolf (personeelslid WZC –
afdeling De Kastanje) en zijn partner Stefanie de trotse ouders
geworden van een dochtertje, Cilou.
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Stripverhaal in de kijker
De Rode Ridder
De Rode Ridder is een
Vlaamse stripreeks die zich merendeels
afspeelt in de middeleeuwen. Deze reeks,
waarvan het eerste deel in 1959 verscheen,
is van de hand van striptekenaar Willy
Vandersteen. Ze is gebaseerd op Johan de
Rode Ridder, een karakter uit
de gelijknamige
jeugdboekenreeks van Leopold Vermeiren.
De stripreeks wordt uitgegeven
door Standaard Uitgeverij en is naast Suske
en Wiske zonder meer een van de meest
succesvolle en langstlopende reeksen uit de
geschiedenis van Studio Vandersteen. Centraal in de reeks
staat Johan, als universele held. Waar oorspronkelijk de verhalen
zich afspeelden in een middeleeuwse ridderwereld evolueert de
strip doorheen de reeks naar een breder tijd- en ruimtekader.
De reeks begon in 1959 toen vanuit Studio
Vandersteen beslist werd een ridderreeks
te tekenen. Er werd een overeenkomst
gesloten met schrijver Leopold
Vermeiren om zijn toenmalig populaire
jeugdboekenfiguur te gebruiken als
protagonist van de strips. Willy
Vandersteen tekende en schreef zelf
verhalen, maar liet heel wat over aan
medewerkers als zijn zoon Bob, Karel
Verschuere en Eduard de Rop. De reeks
spitste zich toe op 'gewone'
ridderavonturen met af en toe een mystiek element. Vanaf album
19, Koning Arthur, werd de Arthurlegende erin verwerkt.
Vanaf album 37, De wilde jacht, werkte Karel Biddeloo de
schetsen van Willy Vandersteen uit, maar vanaf album 44, Drie
huurlingen, schreef en tekende Biddeloo de verhalen geheel
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zelfstandig. Biddeloo gebruikte heel wat meer fantasy en Sword
and sorcery dan zijn voorgangers, zelfs sciencefiction schuwde hij
niet.
De thuishaven van De Rode Ridder wordt uiteindelijk het Kasteel
van Horst, vanaf album 131, De heren van Rode.
Sinds 1996 is er in Hasselt een stripmuur van de Rode Ridder.
Net als alle andere reeksen van Vandersteen hebben de albums
van De Rode Ridder een eigen kleur: blauw. Met de kleurendruk
zal deze veranderen naar zilvergrijs.
Op 15, 16 en 17 augustus 2008 vond in de
dorpskerk te Sint-Pauwels de grootste Rode
Ridder retrospectieve tot nog toe plaats. Diezelfde
data werden in het centrum van Sint-Pauwels de
vijfjaarlijkse Dorpsfeesten gehouden met dit keer
als thema De Rode Ridder en de Middeleeuwen.
Het verhaal uit het album De vedelaar van SintPauwels (2008) speelt zich in dit dorp af. Op 7
april 2009 besliste het schepencollege van SintGillis-Waas om tegen de septemberkermis van
dat jaar een bronzen standbeeld van de Rode
Ridder in de Zandstraat te plaatsen.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Rode_Ridder_(stripreeks)
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Een fragment uit “De Kruisvaarder”
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Terugblik
Roger Vande Weghe werd 100 jaar!

5 mei 2022
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Zeisels en vertellingen
Zeisels en Vertellingen
Naverteld door Julien Verbrugge
Boek VII - blz. 117-127

door E.H. Leroy

Vertelsel nummer 4

Op zoek naar eeuwig geluk
Daar was een oud moederke en ze had maar een kind, een zoon.
Ze voelde dat ze ging sterven en ze riep haar kind bij haar.
“Kareltje” zei ze: “sinds de dood van mijn man had ik enkel maar u
alleen op deze grote wereld. Ik heb u van jongs af aangeleerd eerlijk
en goed te zijn. Ik heb u ook geleerd dat ge in alle omstandigheden
uw medemens moet liefhebben en mijn woorden zijn in goede aarde
gevallen. Gij hebt mijn verwachtingen ten volle opgelost. Gij waart
mijn enige steun in al die dagen dat ik weduwe was. Ik voel dat ik
ga sterven en u moet verlaten. U zal dan nog alleen zijn in dit huis.
Vooraleer ik sterf wil u nog een laatste goede raad meegeven. Wil je
gelukkig zijn u moet het eeuwig geluk zoeken. Zoek de wereld door
en ik weet als u volhoudt en doet wat ik u altijd hebt voorgehouden,
dat u het zal vinden. Blijf eerlijk, zedig en bemin uw naaste. Eens
ik dood ben en u mij hebt begraven, verkoop alles wat je bezit, deel
het geld aan de armen van de streek en vertrek naar een onbekende
bestemming het eeuwig geluk te gemoed”.
Kareltje beloofde zijn moeder haar wens te zullen vervullen. Na
haar te hebben begraven, verkocht hij het huisje en al wat erin
stak. De som dat alles opbracht deelde hij uit aan arme mensen en
weduwen tot dat hij enkel nog de kleren had die hij aan het lijf had
en een dikke knuppel die tot gaanstok zou dienen. Hij trok de
wereld in op zoek naar het eeuwig geluk zoals zijn stervende
moeder hem had verzocht. Zijn hart was van hoop vervuld en die
hoop gaf hem zoveel kracht dat hij nooit moe werd. Hij trok door
menig land, bedelde eten en sliep waar hij plaats vond.
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Op een zekere dag kwam hij aan
de rand van een groot bos.
Zonder aarzelen trok hij het woud
in. Hij had reeds aan honderden
mensen die hij op zijn weg
ontmoette gevraagd waar het
eeuwig geluk te vinden was doch
niemand die hem antwoord kon geven. Ze spotten zelfs met hem
en verklaarden hem onnozel.
Dagen en dagen stapte hij veder maar nog was hij dat bos niet uit.
Hij bleef hopen en verloor nooit de moed. Zijn moeder had nog nooit
gelogen wist hij, dus moest het eeuwig geluk wel bestaan. Hij wilde
en zou het vinden als moest hij tot het einde van de wereld gaan.
Nog dagen later zag hij in de verte een troep mensen staan. Hij
vermoedde dat daar iets gaande was want zij tierden schreeuwden
als bezetenen. Als hij bij hen aankwam zag hij bezijden de weg een
klein huisje staan. Het was voor dat huisje dat al dat kabaal te
horen viel.
“Wat is hier te doen dat u zulk lawaai maakt” vroeg Kareltje.
“Hier woont een stokoud wijf en ze bedreigt ons met ongelukken en
rampen, het is een toveresse en we gaan den boel hier kort en klein
slaan”.
Verontwaardigd en wegens zijn goed hart gekrenkt in zijn liefde
voor een weerloze vrouw zei hen: ”ik moet uw handelswijze
afkeuren, ge staat hier met vijf, zes kloeke mannen die een oude
weerloze vrouw willen mishandelen. Dat is niet eerlijk maar laf.
Daarom zonder verder te praten neem ik de verdediging van die
sukkel aan. De eerste die een hand of een vuist wil uitsteken zal
met mijn knuppel af te rekenen hebben. Vertrek van hier en laat
dat mens met vrede”.
Als zij die stoere taal hadden gehoord en de knuppel goed hadden
bekeken, waren ze niet meer op hun gemak want het waren
lafhartige snoodaards. Ten andere Kareltje was een uit de kluiten
gewassen stoere kerel en gelijk hij daar dreigend stond, zag hij er
gaan kat uit om zonder handschoenen aan te pakken. Ze morden
en gromden onverstaanbare zinnen maar dropen een voor een af
elk zijn eigen richting uit zodat Kareltje daar nog alleen stond voor
dat bouwvallig krot.
Het oud vrouwtje dat alles gehoord had en gadegeslagen, kwam nu
buiten. “Vriendschap, ik ben u uiterst dankbaar dat u mij van die
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lasteraars en wreedaards hebt verlost. Zonder u is het niet gekend
wat ze met mij zouden gedaan hebben. Nochtans, ik heb nog nooit
een vlieg kwaad gedaan, kom binnen in mijn huisje. Ge kunt wat
uitrusten en als het u lust zal ik u wat te eten en te drinken geven”.
“Heel graag lief vrouwtje” antwoorde Kareltje en hij trok het huisje
binnen. Daar lag alles kraaknet. Alle eenvoudig huisgerief blonk
als zilver en het vrouwtje zelf was hoegenaamd geen vuil sloorke.
Haar kleren waren niet vuil maar goed onderhouden. Kareltje werd
onmiddellijk melk, bood en kaas voorgezet. Het smaakte Kareltje
uitstekend. Binst hij at vertelde hij over zijn moeder, haar dood en
haar laatste woorden. Hoe hij daardoor aangespoord was om op
zoek te gaan naar het eeuwig geluk maar het nog nergens had
gevonden.
Het oud vrouwtje had zonder hem te onderbreken geluisterd naar
Kareltje’s verhaal. Wanneer hij ten einde zijn verhaal was richtte
het vrouwtje zich en met een zoete glimlach op haar gelaat vertelde
ze Kareltje: “gelukkig kind dat u bij toeval in mijn huisje bent
binnengetreden. Ik kan en omdat gij mij tegen mijn vijanden hebt
verdedigd zal ik u helpen uw doel te bereiken. Ik weet waar u het
eeuwig geluk kunt vinden, ik ken de weg, de plaats en de middelen
om er te geraken”.
Ge kunt denken hoe blij Kareltje was en hij spitste zijn oren. “Als
gij uit dit bos komt zul u verschillende wegen vinden, zowel links
als rechts van u die allemaal naar beneden lopen. Die mag je niet
nemen. Er is maar een enkele weg die naar boven leidt, volg die.
Hij is zeer lastig, vooral in het begin doch met standvastigheid en
kloeken moed zal je vooruitkomen. Die weg mondt uit op een om
een prachtig kasteel dat hoog op een berg is gebouwd. Het paleis is
bewoond door de machtigste koning van de hele wereld. Al wie
daarbinnen geraakt wordt door de hovelingen ontvangen en naar
de koning geleid die hem met vaderlijke goedheid aanneemt en als
zijn eigen kind aanziet. Hij mag daar blijven wonen en genieten van
alles waarvan de koning geniet. Daar sterft men niet en is eeuwig
gelukkig want daar ontbreekt niets wat een mensenhart kan
verlangen. Maar lieve jongen, het bijzonderste is daarbinnen
geraken. Dat paleis is een sterk slot, omringd met hoge dikke
muren. Alleen één deur geeft toegang tot het slot. Die deur is van
ijzer en staal en gesloten met zeven kloeke sloten die enkel van
langs buiten kunnen geopend worden. Voor die machtige dikke
deur lig een vreselijk monster, een draak met zeven koppen. Een
verschrikkelijk beest dat poten heeft met scherpe klauwen. Gij
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moet dat wangedrocht doden en in ieder kop zal je een sleutel
vinden en met die zeven sleutels zal je het slot kunnen openen en
het paleis binnentreden en het eeuwig geluk vinden. Enkel op die
manier kom je er. Menselijk gesproken is dat onmogelijk maar ik
zal u helpen.
Dan haalde het vrouwtje een scherpsnijdend zwaard uit een kast
en gaf het Kareltje. “Met dat zwaard zal je de draak kunnen doden”
sprak het: “de snee is scherp en het blad van zuiver staal. Daarmee
kun je dwars door de harde schubben van het gedrocht kappen. Al
zijt ge goed en kloekgebouwd jongeling, toch vrees ik dat u kracht
zult te kort komen. Daarom zal ik je nog iets meegeven”. Ze ging
naar een ander kastje dat verdoken stak in de wand van haar
kluizeke.
“Hier is een krachtvoedsel dat u onoverwinnelijk zal maken. Steek
het diep weg in uw tas en als ge moe wordt of ondervindt dat uw
arm verslapt, eet dan telkens een stukje ervan en seffens zal je je
krachten voelen terugkeren. Ga nu jongen, doe wat ik u heb
aanbevolen en ge zult eeuwig gelukkig zijn. Zal je het doen?
Dank u moedertje, ge zijt de moeder van mijn eeuwig geluk, dank
wel duizendmaal”. Daarop vertrok Kareltje met zijn snijdend
zwaard en zijn wondervoedsel en raakte algauw uit dat bos. Zoals
dat vrouwtje had voorspeld kwam hij op dat kruispunt van wel
twintig wegen die stergewijze in alle richtingen liepen. Alle wegen
liepen naar beneden uitgezonderd één die klom en die moest hij
nemen.
Kareltje begon aan die lastige klimmende weg maar voelde na korte
tijd zijn krachten begeven. Hij werd zo moe en afgemat dat hij
nauwelijks nog en stap kon verzetten. Nu dacht hij aan die wondere
spijs waarover het moedertje had gesproken, hij at er een stukje
van en inderdaad zijn kracht kwamzeen meteen terug. Alle
moeheid was verdwenen en opgeruimd vervolgde hij zijn weg de
hoge berg op. Na nog lang klimmen bereikte hij de top van die hoge
berg. Nu wachtte hem de strijd tegen die duivelse draak. “Laat ze
maar komen” besliste hij, “ik ben klaar om te strijden en hij
omklemde zijn snijdend zwaard”.
Hij had amper enige stappen gezet richting het zo verlangde paleis
dat blonk als de zon of daar verscheen dat gedrocht. Het richtte
zich op en was wel zo groot als een huis. Uit alle zeven die koppen
ging een gehuil uit, zo verscheurend dat Kareltje al zijn moed moest
bijeenrapen en begon te beven. Haastig nam hij en stukje
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wondervoedsel en meteen was alle schrik verdwenen. Hij voelde
zich zo kloek en strijdvaardig dat hij zelf op het ondier toeliep en er
twee poten van afhakte. Daardoor zakte heel zijn lijf met de zeven
koppen op de grond. Uit alle zeven koppen spoot er rook en vuur
en had Kareltje niet rap opzij gesprongen, het was totaal
opgebrand. Nu begon de strijd. Met een slag van zijn zwaard sloeg
hij de eerste kop af, dan de tweede, de derde. Kareltje sloeg en
kerfde maar verder. Het beest verloor veel bloed en zijn aanvallen
verzwakten zodat onze held haar meester was. De zeven koppen
lagen te grijnzen in het bloed. Nu kapte hij de zeven koppen open
en zoals het vrouwtje had voorspeld, hij vond in iedere kop een
sleutel. Zijn hart bonsde van blijdschap. Hij nam de sleutels liep
ermee naar de ijzeren poort, kon die zonder de minste moeite de
deur openen en trad binnen.
Wat stond hij verbaast te zien, hij had geen ogen genoeg om de
pracht van deze hof te bewonderen waarin het paleis stond te
blaken als was het met gouden stenen gemetseld. Terwijl hij daar
stond als een beeld kwamen hovelingen tot bij hem. Ze waren zo
schoon gekleed en mooi dat Kareltje uit eerbied voor hen op de
knieën viel.
Kom mee met ons, vader verwacht u, hij heeft u in de strijd met de
draak bewonderd, u zal welgekomen zijn. Daarop werd Kareltje
naar de troonzaal van het paleis geleid waar de koning in al zijn
pracht verscheen. Dat ogenblik veranderde iets in Kareltje’s
binnenste. Zijn hart, in plaats van, te beven veranderde in een
ongekend geluk. Hij viel voor de voeten van de koning en vroeg hem
daar te mogen wonen.
“Zeker mijn zoon” sprak de koning: “hier mag je blijven voor
eeuwigheid, hier sterft niemand, gij hebt mij gezocht en gevonden,
ge hebt gestreden en overwonnen. Kom hier dat ik u een prinselijk
kroon opzet. Voortaan ben jij mijn kind en al mijn rijkdommen, al
mijn pracht en mijn geluk zal je met mij delen”.
“Dank u vader” stamelde Kareltje, “lof zij u in eeuwigheid”.
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Dit vertelseltje lijkt als twee druppels water op een parabel uit het
evangelie.
Kareltje’s moeder is de natuur, Kareltje iemand die
de natuur respecteert en onderhoudt. Het voelt als
ieder mens de drang naar geluk dat niet te
verzadigen is. Het eeuwig geluk alleen is daartoe in
staat. Hij zoekt het geluk en vraagt de weg aan
wereldlijken die alleen het tijdelijk en vergankelijk
geluk betrachten. Zij antwoorden dat zij de weg niet
kennen en bespotten hem. Zo komt hij bij die oude
vrouw die vernederd en aangerand is. Dat is de
heilige kerk onze moeder. Zij ontvangt hem met liefde
en wordt door haar onderwezen. Zij weet waar het
eeuwig geluk is en toont hem de weg. Zij geeft hem
een zwaard, dat is het gebed, ze geeft hem de
wondere spijs die hem onoverwinnelijk maakt, de eucharistie.
Het gedrocht met de zeven koppen zijn de zeven hoofdzonden. De
draak woont in onze bedorven natuur. We moeten ze overwinnen
want in iedere kop steekt een sleutel, de tegenovergestelde deugd
van de zeven hoofdzonden. Daarmee kunnen we de deur met de
zeven sloten openen. Dat dat is de hemel, de machtige koning is
God, de hovelingen zijn de heiligen en de engelen.
Kareltje is eindelijk toegekomen waar het hoopte te zijn, in de
hemel, hij heeft het wel verdiend want hij was een knappe een strijd
vaardige jongen.
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Zanger van de maand
Christoff De Bolle (Ninove, 18 juni 1976),
beter bekend als Christoff, is
een Vlaamse zanger en radiopresentator.
Zijn zus is de zangeres Lindsay. Samen
brachten zij diverse duetten uit. Naast zijn
solocarrière is Christoff sinds 2015
onderdeel van het schlagertrio Klubbb3.
Op 12-jarige leeftijd nam Christoff
zanglessen en zong hij in het kerkkoor
van Hemelrijk. Op zijn vijftiende deed hij
mee aan het VTMprogramma Soundmixshow met het
nummer Voor jou van Luc Steeno. Christoff volgde tot zijn
zestiende jaar onderwijs aan het IKSO van Denderleeuw. In 1993
nam hij deel aan de Belgische preselectie voor
het Eurovisiesongfestival, met het nummer Zend een S.O.S.. In
2002 deed hij weer mee met Op naar de top.

Sinds september 2012 presenteert Christoff op zondagmiddag de
nieuw leven ingeblazen versie van de Vlaamse top 10 op Radio 2.
Christoff werd in Vlaanderen viermaal onderscheiden met
een MIA in de categorie "Vlaams populair". Dit gebeurde
in 2011, 2013, 2014 en 2016. Op de "Annes Vlaamse Muziek
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Awards" won hij in 2012 en 2013 de prijs
voor "beste mannelijke artiest-schlager".
Christoff had gedurende zeven jaar een
relatie met een stagiair bij kinderdagverblijf
Fabeltjesland in Dendermonde (dat in 2009
in het nieuws kwam vanwege
een steekpartij). In augustus 2014 werd
bekend dat de twee uit elkaar waren. Een
jaar later werd bekend dat Christoff een
relatie had met een andere man. Christoff
woont in Wetteren.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoff_De_Bolle
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Diamanten jubileum
José Braekevelt & Anny Grymonprez
60 jaar gehuwd op 15 juni 2022
José werd in Tielt op 28 augustus 1937 als eerste geboren in een
gezin met acht kinderen. Anny werd drie jaar later op kerstavond
geboren in een gezin van 6 kinderen. Zijn laatste werkjaren
volbracht José bij Weverij Bekaert te Waregem. José hield zijn
leven lang van kanaries kweken en met de vinken spelen. Hij was
jarenlang lid van “De snelle schuifelaars” en “De Koperwiek”.
Anny was huisvrouw, ze zorgde voor de kinderen en hield van
naaien en breien.

José en Anny woonden hun hele leven in de stokerijstraat, waar
ze al gauw aan gezinsuitbreiding deden en hun hobby’s konden
uitoefenen. Ze kregen twee kinderen, Dirk en Eddy. Dirk werd als
eerste zoon geboren op 13 oktober 1963. Hij huwde later in 1986
met Linda Vanhove. Eddy werd geboren op 16 april 1967 en bleef
ongehuwd.
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Naast de kinderen kregen José en Anny ook kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Kleinzoon Kevin is gehuwd en heeft ook twee
kinderen, Thiago en Luíz. Kleindochter Shirley is verloofd, en
heeft ook twee kinderen, Odette en Berthe. De beide meisje
dragen als tweede naam José en Anny…
Sinds 16 oktober 2020 genieten José en Anny van hun oude dag
en van de vele bezoekjes van de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen in ons woonzorgcentrum, op afdeling De
Beuk.
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Terugblik
Dessertbordje op de Linde

4 mei 2022
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Kunstschilders
Peter Paul Rubens
Peter
Paul
Rubens (Siegen, 28
juni 1577 – Antwerpen, 30 mei 1640)
was
een Zuid-Nederlands schilder
van Vlaamse
barok, tekenaar,
tapijtontwerper
en diplomaat,
werkzaam in Antwerpen. Hij werd ook
wel Pieter
Paul, Pieter
Pauwel of Petrus Paulus genoemd. In
de katholieke kalender is 29 juni de
dag van de apostelen Petrus en
Paulus. Door zijn vroege jeugdjaren
in Siegen en later tot de leeftijd van
13
jaar
in Keulen sprak
hij
uitstekend Duits.
Rubens
begon
als
page
bij Lalaing in Oudenaerde, studeerde
bij drie Vlaamse schilders en stelde
daarna achtereenvolgens zijn diensten ter beschikking aan het hof
van Mantua, de aartshertogen Albrecht en Isabella van Brussel
en Ferdinand, die Isabella opvolgde als landvoogd van de Zuidelijke
of Spaanse Nederlanden. Hij trad voor hen ook op als diplomaat.
Rubens schilderde veel altaarstukken en had daarbij hulp van een
groot atelier in Antwerpen, maar ook verbeeldde hij het
levensverhaal van Maria de' Medici in het Palais du Luxembourg in
Parijs en dat van de Engelse koning Jacobus I in Whitehall in
Londen. Rubens maakte ook werk voor de Spaanse koningen Filips
III en Filips IV. Hij had een prachtig huis aan de Wapper, het
'Rubenshuis' en kocht later kasteel 't Steen in Elewijt.
Rubens bestudeerde zijn hele leven lang de kunst van
de Oudheid en de renaissance en gebruikte veel mythologische
motieven in zijn kunst. Met name Titiaan van de Venetiaanse
School was een groot voorbeeld voor hem. Hij had nauwe contacten
met de jezuïeten en zette zich met hart en ziel in voor
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de Contrareformatie en
personen.

de

verheerlijking

van

Rubens trouwde tweemaal, met Isabella
Fourment en had met hen acht kinderen.

verschillende

Brant en Hélène

Adam en Eva, Museo Del Prado Madrid

Feestende en dansende boeren (±1630-1638); Louvre te Parijs
Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
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Terugblik
Travestieshow in de PZ

6 mei 2022
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Natuurproducten
Geneeskrachtige planten en bloemen
Er zijn verschillende geneeskrachtige planten en bloemen. Deze
worden gebruikt in de kruidengeneeskunde, of fytotherapie. Onze
allervroegste voorouders wisten al dat bepaalde planten, bloemen
en kruiden een geneeskrachtige werking hebben. Niet voor niets is
er een bekend spreekwoord: “tegen alles is wel een kruid
gewassen”. In de vele generaties is die kennis steeds verder
uitgebreid, zowel over de werking als het gebruik ervan.
Toch is het geen algemene
kennis meer. Zonde! Want
het is een toegankelijke
manier voor wat extra
vitaliteit in je leven. Kruiden
bestaan
uit
natuurlijke
bestanddelen
die
vergelijkbaar zijn met de
stoffen in ons lichaam.
Daarom kunnen ze heel
goed het zelfherstellend
vermogen van het lichaam ondersteunen. Hieronder vind je een
overzicht van geneeskrachtige planten, kruiden en bloemen die je
zelf eenvoudig kunt gebruiken.

Geneeskrachtige planten en bloemen: Agrimonie
Agrimonie is samengesteld uit 2 Griekse
woorden. “agros” is veld en “monas” is eenzaam.
Vandaar dat het de plant van de eenzaamheid is.
Een veelzijdige plant, met verschillende
eigenschappen die een gezonde levensstijl
ondersteunen. De blaadjes en bloemen kunnen
gebruikt worden om een gezonde spijsvertering te
ondersteunen.
De Scandinaviërs drinken Agrimoniethee om
zich losser en vrolijker te voelen. Elke dag een
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kop thee op de nuchtere maag is hun advies. En voor de zangers
onder ons: het drinken en gorgelen van Agrimoniethee maakt de
stem helder.

Geneeskrachtige planten: Aloë Vera
Een vetplant, met sappige bladeren. Deze bevatten een heldere
slijmachtige gel. Deze gel goed is voor het verzachten en bevorderen
van het herstellend vermogen van de huid. Je kunt Aloë Vera
gebruiken voor huidirritaties. Als je bijvoorbeeld te lang in de zon
hebt gezeten, 0f als je gevallen bent. Maar ook bij een gevoelige of
rode huid helpt het ter ondersteuning van het herstellend
vermogen van de huid. De gel heeft een gunstige invloed op de
elasticiteit van de huid. En beschermt de huid tegen veroudering.

Geneeskrachtige kruiden: Arnica
Het kruid is al honderden jaren bekend om
zijn heilzame werking. Arnica wordt ook wel
valkruid genoemd. Toepasselijk, omdat het
verzachtend werkt als je gevallen bent.
Tegenwoordig bekend als bijvoorbeeld de
arnicazalf van Dokter Vogel. Het kruid (bij
inwendig gebruik alleen voorgeschreven
door
een
Homeopaat)
is
ook
ontstekingsremmend. Bij zelfbehandeling,
met bestaande en goedgekeurde zelfhulp
middelen mag Arnica alleen uitwendig
worden gebruikt. De plant bezit een
werkzame stof die bij overdosering giftig is.

Geneeskrachtige kruiden: Basilicum
Als keukenkruid zorgt basilicum voor een betere vertering van
zware gerechten. Een heerlijk kruid, wat veel gebruikt wordt in
bijvoorbeeld pasta sauzen. Gedroogd basilicumblad verliest zijn
smaak en kracht, invriezen kan wel goed. De geur van het kruid is
rustgevend en bevordert de nachtrust. Basilicum geeft zwakke
zenuwen een weldadige rust. Helpt om het evenwicht te vinden in
stress situaties. Versterkt de aura. Verder werkt dit kruid
opbeurend.
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Geneeskrachtige planten: Brandnetel
Een niet zo geliefde plant, de brandnetel als je die in het wild tegen
komt. Je hebt het wel eens meegemaakt: je loopt langs een
brandnetel, met als gevolg jeuk en een branderig gevoel. De
brandnetel is een geweldige plant en één van de eerste planten die
groen zijn in het voorjaar. De plant is versterkend, als je er
bijvoorbeeld een voedzame soep mee maakt. Ook lekker als thee
te drinken.

Geneeskrachtige planten: Eucalyptus
Deze boom, die tot de familie van
de Mirte hoort kan wel 40 meter
hoog worden. Het blad of de olie
van de Eucalyptus is een goed
middel om vrijer te ademen door
de neus en is verzachtend als je
een koutje hebt opgelopen. Je
kunt het blad of de etherische
olie (Aromatherapie) gebruiken.
De Eucalyptusolie wordt ook
geadviseerd voor een goede gewrichtsfunctie. Dit mag dan alleen
voorgeschreven
worden
door
een
Homeopathisch
of
natuurgeneeskundig arts. Voor kinderen tot 4 jaar kan de olie
gevaarlijk zijn. Buiten bereik van kinderen bewaren dus.
Heb je ooit wel eens een verkouden koala gezien? Precies!

Geneeskrachtige planten en bloemen: Goudsbloem
Deze bloem is beter bekend onder de
naam Calendula officinalis. Deze bloem
is
verwerkt
in
veel
bekende
homeopathische
producten
van
bijvoorbeeld Dr. Vogel, Weleda en VSM.
Calendula heeft zowel inwendig als
uitwendig een heilzame werking. Zo zijn
de bloemen een verzachtende werking op
de luchtwegen. Bij ruwe en schrale
huid helpt Calendula het bevorderen van
het zelfherstellend vermogen van de huid.
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Geneeskrachtige planten en bloemen: Kamille
Goed bij allerlei problemen die met
stress te maken hebben: Echte
Kamille
en
Roomse
Kamille.
Wanneer je ’s avonds kamillethee
drinkt, zorgt dat voor ontspanning,
wat een goede nachtrust kan
bevorderen. kamille is ook heerlijk
om mee te stomen, zodat je weer
opgelucht kunt ademhalen. Een
veelzijdig geneeskrachtig kruid, niet alleen als gedroogde plant,
maar ook als etherische olie.

Geneeskrachtige bloemen: Lavendel
De bloempjes van de Lavendel
zijn
kalmerend
in
stress
situaties. De geur van lavendel
verbetert ook het humeur en
kan
dus
helpen
als
je
neerslachtig bent. Een paar
druppels lavendelolie op je
kussen voor het slapen gaan
helpt ontspannen. Vroeger, toen
er nog geen wasverzachter
bestond
met
een
lekker
luchtje, werden lavendelbloemetjes gedroogd, om er geurzakjes
mee te maken voor in de kledingkast. Lavendelbloemen zijn niet
alleen mooi om te zien, ook de bijen en vlinders zijn er dol op. Dus
als je lavendel in je eigen achtertuin zet, doe je daar de bijen en
vlinder populatie een groot plezier mee.
Laat de zon weer doorbreken als het even allemaal donker lijkt met
lavendel

Geneeskrachtige planten: Meidoorn
De Meidoorn staat ook bekend als haagdoorn. Een boom met
doornen, maar ook met veel witte bloemen in het voorjaar. En in
de herfst krijgt hij een variatie aan bessen. Zowel de bloemen als
de bessen zijn bruikbaar voor allerlei doeleinden. je kunt
Meidoornthee bijvoorbeeld eens proberen als je last hebt van
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opvliegers. Deze boom staat symbolisch voor de brenger van
ontspanning, zelfvertrouwen, optimisme en welzijn.

Geneeskrachtige planten: Pepermunt
De pepermunt zoals wij die nu kennen, komt uit Engeland. In ons
land komen inmiddels verschillende soorten munt voor. Zowel in
het in het wild als in onze achtertuin. Muntthee verhelderd het
hoofd. Goed om het als ontbijt thee te drinken dus. Pepermunt is
één van die vele soorten, net als watermunt, kruizemunt, witte
munt, polei en akkermunt. Keuze genoeg dus: én alle soorten
hebben een heerlijke muntgeur.

Geneeskrachtige planten: Ratelpopulier
Ratelpopulier wordt van oudsher geassocieerd met hergeboorte,
hoop, ouderdom, doorzettingsvermogen en bescherming. De
ratelpopulier dankt zijn naam aan het Griekse woord paipolos, wat
trillen betekent. De bladeren van de populier trillen op typische
manier in de wind en maken daarbij soms een ruisend geluid. Deze
boom is ook bekend als de bachbloesem Aspen.

Geneeskrachtige bloemen: Roos
Een roos wordt ook wel de bloem van de liefde genoemd. Deze
koningin der bloemen komt zowel in sprookjes als in gezegdes en
liedjes. Er zijn verschillende soorten roos, zoals hondsroos (die we
ook kennen als bachbloesem), damascener roos, franse roos en
egelantier. Maak kennis met de veelzijdigheid van deze prachtige
bloem.

Valeriaan
Valeriaan is familie van de kamperfoelie.
Deze kruidachtige plant bloeit met trossen
van kleine, witte bloemetjes. Al eeuwenlang
wordt valeriaan gebruikt als rustgevend
middel. Met name uit de wortels wordt een
extract gewonnen dat kan helpen te
kalmeren in stressvolle periode.
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Geneeskrachtige planten: Walnoot
De Walnoot wordt gezien als
voedsel voor de hersenen.
Volgens
de
nietwetenschappelijke theorie van
de signatuurleer heeft de kern
van de walnoot dezelfde vorm
als de hersenen. Dus dat deze
goed zijn voor de hersenen is
dan een logische gedachte. In een Amerikaans wetenschappelijk is
ontdekt dat walnoten helpen tegen stress. De moeite waard om te
proberen, als het dagelijks leven veel stress situaties oplevert.

Geneeskrachtige planten: Hop
Hop
is
vooral
een
bekend
ingrediënt voor het brouwen van
bier. Maar omdat het ook
slaapverwekkende eigenschappen
heeft, hebben wij hop toegevoegd
aan
ons
lekker
slapen
kruidenkussen.
Bron:
https://digibach.nl/geneeskrachtige-planten-en-bloemen/
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Terugblik
Kapel van bijstand
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Terugblik
Kleine markt

19 mei 2022
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal: zomer – meidoorn – kapel – diplomaat –
renaissance – mythologie – eucalyptus – goudsbloem –
ridderwereld – diamanten – agrimonie – arnica – travestieshow –
Christoff – markt – hop – middeleeuwen - brandnetel
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Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel juni 2022
Horizontaal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Handvat van een mes – ongeveer (afk.) – vorm van verwering
Plaatje – reporter
Grijsachtig bruin – deel van een etmaal
Woestijnbron – kapitein (volkstaal)
Mislukking – reeds – met lijnen aanduiden
Docent - kippenproduct
Rechtop – God van de liefde – verlaagde toon
Hevig – pose – beslissende wedstrijd
Niet van dezelfde mening – lidwoord - dichterbij
Drinkpartij
Afvalcontainer – muzieknoot - iedere
Fijnmalen van voedsel
Deel van de keel – volgroeid – Scandinavische taal
Spottende voorstelling - bevestigingsmiddel
Loofboom – sofa - miljoenvoud

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

Opa – toestaan – inwoonster van Letland
Koelkast – strijdperk - ondersoort
Smalle weg – strand – laatste gedeelte
Nieuw- - plus – vogelbek – onwillekeurige zenuwtrek
Dwaas – draaipunt van de wereld – verbruikt – deel v/e mast
Deel van een kolenkachel – stiekem kijken
Tropische vetplant – grond – volgorde
Noordoost (afk.) – behoeftig – bot in de onderarm
Dierengeluid – voegwoord – deel v/e korenhalm – persoonlijk
voornaamwoord
Vermindering – een zekere
Sleepnet – grasland – niet vóór – zeer groot
Vette substantie – zuidvrucht – in orde
Clown – man van adel - gierig
Een loot aanbrengen – glazen aanbouw - bevel
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Oplossing kruiswoordraadsel
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Rebus
Oplossing

pagina 64

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?

-BE

- SP

M=J-S

+
BEVER

+

Antwoord:

-H

-D

DRINKEN

SPIN

V.........
-N

HONDERD

DEN

Antwoord:

O....

MES

..
B=T

..

OGEN

O.E.

M=R

BOMEN

..

...E.
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-P

+SL

M= A

E=V
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+

PEER

+

Antwoord:
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V..S.....
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...

S=T

HERT

MEISJE

..O

-UR

MES

DEUR

BLOEMEN

Antwoord:
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...S..

...

..

B.....N
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Zoek de zeven verschillen
Dit zijn twee foto’s uit de badkamer van afdeling De Linde. Kun jij
de zeven verschillen vinden in de twee foto’s?
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Horoscoop
Tweelingen
Jaarhoroscoop Tweelingen 2022

2021 was een rommelig jaar. De corona maatregelen zijn je niet in
de koude kleren gaan zitten. Het niet kunnen bezoeken van
vrienden en familie is niet makkelijk voor je geweest. 2022 staat
echter in het teken van communicatie, iets wat een Tweeling beter
af gaat als het goed met je gaat en dat zal in het nieuwe jaar een
stuk beter gaan. De voordeur staat weer wijd open. Nieuwe
vriendschappen en ontmoetingen gaan een grote rol spelen in
2022.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Tweelingen 2022

Je voelt je namelijk weer meer ontspannen en vrij en dat straalt je
uit! In de lente van 2022 kom je tijdens een speciale gelegenheid
een bijzonder persoon tegen. Jij kan van nature al snel contact
leggen maar met deze persoon is het contact meteen al erg
intens. Geniet van de aandacht die je krijgt van deze ontmoeting
en zoek uit waarom deze persoon op je pad is gekomen. Voor
tweelingen met een vaste relatie is 2022 het perfecte jaar voor een
voorjaarsvakantie. De lente biedt dit jaar tijd voor verdieping op
romantisch vlak.
Jaarhoroscoop Financieel – Tweelingen 2022

2021 was voor velen een onzeker financieel jaar. Ook voor de
Tweeling was het geen rustig jaar. Na een onstuimige periode van
onzekerheid en stress wat betreft je financiële situatie, wordt
2022 een jaar van controle. Je hebt meer controle over je uitgaven
en de uitgaven van je naasten. Iets was je rust geeft. Let echter
ook dit jaar op impulsieve uitgaven, daar kun je achteraf namelijk
spijt van hebben. 2022 is het jaar van financiële stabiliteit en
sparen, niet voor grote uitgaven.
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Wist je dat…
… Ria, de dochter van Simona Roose (De Linde),
handgemaakte bloemen meebracht om de kamernummers
van De Linde te versieren?
Ze zijn prachtig gemaakt!
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… Roger Vande Weghe, voor zijn honderdste verjaardag, een
kaartje met felicitaties kreeg van zijn twee favoriete spelers
van voetbalclub Club Brugge?
Dankuwel voor dit mooie gebaar,
Hans Vanaken en Charles Deketelaere!
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… Filou heel graag uit de visbokaal
drinkt? Bij ons thuis springen onze
andere poezen op het aanrecht om uit de
visbokaal te drinken. Doordat Filou niet
echt beweegt zoals de meeste andere
katten, kan Filou niet zo hoog springen.
Toch wil hij hen nadoen. Hij gaat dan
voor het aanrecht ter hoogte van de
visbokaal zitten en miauwt dan. Zo wil
hij laten weten dat hij opgepakt wil
worden om ook eens te drinken. Zo doet
hij dat ook op de Wilg.

… Filou heel graag speelt met de swiffers van de
poetsvrouwen? Wanneer de leefruimte gepoetst wordt, doet Filou
niets liever dan te jagen op de swiffer die telkens heen en weer
beweegt.

…Filou, Charlie heel goed in de gaten
houdt? Charlie is het hondje van
Patrick, die hem dagelijks met zijn
vrouw Ingrid komt bezoeken. Komt
Charlie te dicht in de buurt van Filou,
dan laat Filou duidelijk weten dat hij
dit eigenlijk niet zo leuk vindt. Filou zet
zijn rug krom en zijn staart dik. Komt
Charlie dan veel te dicht, dan begint
Filou wel hard te blazen!
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… dat Filou op bezoek ging in Het Beukennootje?

Filou
61

Moppentrommel
Twee slangen waren aan het praten.
De eerste slang vraagt de tweede: "Zeg, zijn wij het type slang dat
zich rond een prooi draait en ze wurgt tot ze dood zijn? Of zijn wij
het type dat onze prooi bijt waarna ze sterven door vergiftiging?
De tweede slang zegt: "Waarom vraag je dat?"
"Omdat ik net op mijn lip heb gebeten."
Komt een oudere man in de apotheek en vraagt: Hebt u tabletten
om een vals gebit te reinigen? Natuurlijk. Hebt u krukken?
Jazeker. Hebt u batterijen voor hoorapparaten? Zeker, meneer.
Verkoopt u luiers voor mensen met incontinentie? Die hebben we
ook, meneer. En viagra? Geen probleem. O.K., dan wil ik hier wel
mijn huwelijkslijst leggen.
Een koppel zit in de wagen. Er wordt haast
geen woord gezegd. Wanneer ze voorbij een
weide rijden met ezels en varkens, zegt de man
: «Daar zie, familie van u ? » Zijn vrouw
antwoordt droogjes : « Ja, aangetrouwd !»
James, de huisknecht van de schatrijke maar
potdove graaf, zit 's avonds laat te wachten op
de thuiskomst van zijn stokoude meester. Als
deze eindelijk aankomt, trekt James zijn
vriendelijkste gezicht. Terwijl hij de graaf helpt met het uittrekken
van zijn jas, murmelt hij: "Zo, vieze vuile klootzak, je hebt weer de
hele dag in allerlei bars rondgehangen, zeker?" "Nee James", zegt
de graaf, "ik ben naar de stad geweest om een nieuw
gehoorapparaat te kopen."
Op de speelplaats wordt opgeschept. Marietje: ‘Wij zijn met drie
kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed…’ Jean-Paul:’Wij zijn
met vier kinderen en elk heeft zijn eigen kamer…’ Stanley:’En wij
zijn met vijven, en ieder heeft zijn eigen papa!’
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‘t Kamielke
’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdag namiddag!
Wil je iets specifieks bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling.

Dinsdag 7 juni 2022
Dinsdag 14 juni 2022
Dinsdag 21 juni 2022
Dinsdag 28 juni 2022

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing rebus
Oplossing rebus
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Verdrinken in je ogen

Onder de toren

Verslaafd aan jou

Het meisje met de bloemen
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Oplossing kruiswoordraadsel
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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 (niet op vrijdag) en het
weekend.
 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn
van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00
 Voorzitter, Pascale Baert
Op afspraak
 Moreel consulent
Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt
 WZC Deken Darras
Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: http://www.ztielt.be
 Serviceflats Residentie Ampe
Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt / tel.: 0479/87 80 57
 Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft
Deken Darraslaan 17 / tel.: 051/40 62 76
 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele
Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst)
Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46
Kapsalon
Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag,
dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel
van uw afdeling of met de kapster zelf.
’t Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek
Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer.
Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de
ergotherapeut van je afdeling.
Met medewerking van:
Directeur: Hilde Van Maele
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype
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