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Gedicht
Lentedroom

Nu kan de morgen ons verblijden
want alle licht staat weer op groen.
Ik hoor een vroege merel fluiten.
’t Is tijd om nu een wandeling te doen.

Hoe opgewekt klinkt elk lied in de morgen
als aan het hemelblauw de zon herrijzen gaat,
en vreugde strooit over heuvels en dalen
en in je ogen de lentevreugde nu weer straalt.

We zijn opnieuw een
in dit seizoen worden
want niets is heerlijk
omringd door bloesem,

jaartje ouder
we weer jong,
als een huisje
lente en groen.

Jozef Vandromme
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Activiteitenkalender maart
Dinsdag 1 maart 2022
Namiddag

We vieren carnaval in de PZ om 14u30

Woensdag 2 maart 2022
Voormiddag

Aswoensdag – Misviering in de PZ
om 10u30

Donderdag 3 maart 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 4 maart 2022
Namiddag

Vraag je plaatje aan in de PZ om 14u30

Zondag 6 maart 2022
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u30

Dinsdag 8 maart 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
De bib komt langs

Woensdag 9 maart 2022
Voormiddag

Misviering om 10u

Donderdag 10 maart 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 11 maart 2022
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30

Dinsdag 15 maart 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
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Woensdag 16 maart 2022
Voormiddag

Misviering om 10u

Donderdag 17 maart 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 18 maart 2022
Namiddag

Lentequiz om 14u30 in de PZ

Zondag 20 maart 2022
Voormiddag

Misviering om 10u30 in de PZ

Dinsdag 22 maart 2022
Voormiddag
Namiddag

Lenteontbijt op de afdeling om 8u
Wandelen bij mooi weer

Woensdag 23 maart 2022
Voormiddag
Namiddag

Misviering in de PZ om 10u
Verjaardagsfeest in de PZ om 14u30

Donderdag 24 maart 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 25 maart 2022
Namiddag

Modeshow Di Moda in de PZ om 14u30

Maandag 28 maart 2022
Namiddag

De bib komt langs

Dinsdag 29 maart 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
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Woensdag 30 maart 2022
Voormiddag

Misviering om 10u in de PZ

Donderdag 31 maart 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze
worden meegedeeld via het weekschema.
Dagelijks is er bezoek mogelijk doorlopend van 10u tot 20u
door 2 personen op hetzelfde moment. Kinderen zijn
opnieuw toegelaten. Inschrijven in het register is niet meer
nodig.
De cafetaria is open voor bewoners en bezoekers, iedere dag
van 13u30 tot 17u, behalve op vrijdagnamiddag (vaste
activiteit voor de bewoners)
Covid Safe Ticket + identiteitskaart blijft verplicht in de bar!
Agentschap Zorg- en gezondheid wijst ons op het grote
aantal woonzorgcentra die wél nog kampen met grote
corona-uitbraken. Daarom blijft onze bezoek- en
uitgaansregeling ongewijzigd. Rekening houdend met onze
lage graad van besmettingen zullen we vanaf 28 februari
terug bezoekers toelaten met een chirurgisch mondmasker.
Enkel personeelsleden blijven het FFP2-masker dragen.
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Nieuwe bewoners
Agnès Declerck

De Wilg

Kamer 140
Nieuwstraat 17 bus 0403
8700 Tielt

Weduwe van de heer Cornelius Lenaerts

Noël Mortier

De Beuk

Kamer 14
Oude Stationstraat 48
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Adrienne
Verstraete
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Lutgardis Keirsebilck

De Wilg

Kamer 128
Markegemsesteenweg 12
8720 Dentergem

Weduwe van de heer Roger Nollet

Frans Holsbeke

De Beuk

Kamer 13
Ondankstraat 10
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Marie-José Grymonprez
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Andrea De Vos

De Linde

Kamer 147
Tulpenlaan 2
8700 Tielt

Weduwe van de heer Robert Van Hecke
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We namen afscheid
Jacqueline De Ketelaere
Jacqueline, altijd op die ene zelfde
plek in de leefruimte. Want… dat
was ‘uw platse’, met je gezicht naar
de gang zodat je zeker niets of
niemand zou missen en liefst van al
met ‘uwe kus’ achter de rug en een
‘spoelkom’ met water voor u neus.
Lange tijd kwam je met je rollator
tot daar, maar toen de afstand te
groot was, werd je na het wassen
tot daar gebracht, want op de
kamer zitten dat was niks voor jou!
Een sterke wil, een eigen gedacht,
een
scherp
geheugen…
want wat wist je niet van ons? Je was altijd geïnteresseerd in ons
doen en laten. Graag in de groep, een zoetemond (tonnen
mandarijnen, brikjes fruitsap en heel wat zoetigheid werden door
jou verorberd), eerder wat aan de norse kant, soms een echte
brompot… Maar als je moest lachen dan was het met heel je hart,
heel je lichaam en vulde heel de ruimte zich met dat vrolijke gevoel
en kon je niet anders dan meelachen met jou! Allemaal dingen die
jou typeerden, waardoor de leefruimte nu net dat ietsje anders en
leger zal aanvoelen.
Jacqueline, je was klaar om te gaan, je had er vrede mee… We zijn
‘blij’ dat je niet lang hoefde te lijden. Rust zacht.
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Mariëtte Schaubrouck
Mariëtte
werd
geboren
in
Schuiferskapelle op 20 december
1926.
Ze was getrouwd met Julien Mortier en
samen hadden ze een tweeling Mia en
Pia. Ze runden samen een electrozaak
in Schuiferskapelle. Mariëtte was een
heel zelfstandige en hardwerkende
vrouw. Ze ging graag kaarten en zat in
verenigingen zoals Okra en Neos. Vier
jaar geleden stierf Julien en bleef
Mariëtte achter. Begin november
kwam ze bij ons in het WZC wonen op
afdeling
de
Kastanje.
Daarna
verhuisde ze naar de Bolster. Spijtig genoeg hebben we de tijd niet
gehad om Mariëtte echt te leren kennen.
Ze stierf op 2 februari omringd door haar familie. Ze werd 95 jaar.
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Ghislaine Duron
Ghislaine Duron is geboren in
Ramskapelle op 13 augustus
1931. Ze is opgegroeid in een gezin
van 4 kinderen. Het was een hecht
en warm gezin. Ze heeft een
onbezonnen jeugd gekend. Ze
hield ervan om tijdens de
vakanties te gaan logeren op de
boerderij of in Normandië bij haar
familie. Samen met haar zus
Agnes heeft ze in Tielt in de school
Dames
de
studierichting
normaalschool gevolgd. Ze kwam
echter vlug tot het besef dat ze
geen onderwijzeres wou worden.
Ghislaine besloot om in Roeselare
op de school van de Grauwe Zusters handel te studeren. Haar ganse
schooltijd bleef ze op internaat. Na 3 jaar studeren behaalde ze het
diploma steno dactylo. Ze kon starten met werken in de weverij DumontWyckhuyse te Roeselare. Daar heeft ze 4 jaar gewerkt, tot haar 23ste.
Ze pendelde elke dag met de bus en trein van Ramskapelle naar
Roeselare. Op de bus heeft Ghislaine ook Willy leren kennen. Al vlug
wilde ze met hem trouwen en ging ze met hem mee naar Belgisch-Congo.
Willy kreeg in Luluaburg een plaats aangeboden als technisch leraar.
En zo vertrokken beiden in 1954 met het vliegtuig naar het verre
avontuur.
Ze kenden daar een mooie en gelukkige tijd met hun jong gezin, 3
kinderen werden er geboren. Frank zou wachten tot in België. Willy en
Ghislaine leefden er onbekommerd. Helaas de revolutie maakte daar een
eind aan.
In België werd het herbeginnen: les geven in Tielt, een huis bouwen en
4 kinderen de kans geven om te studeren. Ghislaine engageerde zich in
de KVLV en volgde ook avondles Engels. Toch bepaalde de zorg voor haar
gezin haar verdere leven. Ghislaine kende ook het geluk van verre reizen
eenmaal Willy met pensioen was. Ze genoot ervan.
Jammer genoeg kreeg Ghislaine 8 jaar geleden de diagnose dementie.
Een opname in het woonzorgcentrum werd uiteindelijk onvermijdelijk.
Het was een moeilijke en verdrietige beslissing. Liefdevol werd ze in het
zorgcentrum verzorgd. Ghislaine was een fiere vrouw.
Deze zomer werd ze 90 jaar en vierde ze dit samen met haar familie in
de Shamrock.
Ze overleed op 10 februari 2022 in het bijzijn van haar zoon Bart.
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Daniël Herman
Daniël zag het levenslicht op 15
oktober 1938 te Ruiselede. Hij
groeide op in een groot gezin met
nog twee zussen en nog drie
broers. Daniël ging tot zijn 16
jaar naar de vakschool. Hij werd
meubelmaker van beroep.
62 jaar geleden huwde Daniël
met Machteld Truyaert. Samen
kregen ze één zoon Johan en een
kleinkind Axel. Daniël zag graag
dieren. Zo verzorgde hij vroeger
zijn eigen visput en volière.
Samen met Machteld reisden ze
veel. Ze gingen veel fietsen en
genoten van het leven. Omdat Daniël zijn toestand zo achteruit
gegaan was, was een opname noodzakelijk. Na kenhoft en een
opname in Dentergem kwam Daniël in december 2019 bij ons
wonen. Wij kenden Daniël als een actief man. Hij was altijd druk
bezig. Schuren, wrijven, voelen aan de deurlijsten en kasten, zoals
een echte vakman dat deed. Hij hield ook van muziek en zoetigheid.
Hij kon goed eten… Hij keek ook graag naar de koers. Dagelijks
kwam zijn vrouw Machteld bij hem op bezoek, om hem te helpen
verzorgen. Ook zijn zoon Johan en kleinzoon Axel kwamen vaak op
bezoek.
Daniël overleed op 12 februari. Hij werd 83 jaar.
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Jacques Planckaert
Jacques Planckaert kwam op 30
september 2021 samen met zijn
vrouw Maddy Goethals in ons WZC
wonen.
Jacques werd geboren op 23 april
1948 te Sint-Baafs-Vijve. Hij was de
tweede zoon van Georges en Margriet
en er kwamen na hem nog twee
zussen. Jacques ging naar school te
Aarsele op internaat. Toen Jacques
tien jaar oud was, overleed zijn
moeder. Jacques ging toen op
internaat te Roeselare aan het VTI.
Hij mocht maar om de drie maanden
naar huis en volgde er een opleiding
schrijnwerker.
Zijn
vader
is
hertrouwd
met
Aline
Buysse.
Jacques en Maddy trouwden in 1972. Zij hadden een enige zoon
Kobe, die altijd zeer dicht bij zijn ouders stond. Jacques was
ongelofelijk trots op zijn zoon. Hij had ook veel herinneringen aan
reizen die ze samen gedaan hadden. We kenden Jacques als een
zeer belezen man, hij wist veel van wat er in de wereld gaande was.
Hij was een volksmens met het hart op de juiste plaats.
Op 16 februari is Jacques in het ziekenhuis overleden. Hij werd 73
jaar.
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Lutgarde De Bel
De echtgenoot van Lutgarde,
Wilfried Lambert woonde hier reeds
een 5-tal maanden alvorens ook zij
de stap zette om naar het
woonzorgcentrum te verhuizen.
Vanuit het landelijke Aarsele, waar
ze jarenlang gewoond had, trok
Lutgarde bij ons in op afdeling De
Linde.
Wilfried was vroeger veel onderweg
met
de
vrachtwagen
terwijl
Lutgarde in haar actieve loopbaan
zorg droeg voor de vele kippen en
varkens. Lutgarde was dus wel
gewoon om zelfstandig in het leven
te staan. Ze hebben samen drie kinderen, 1 dochter en 2 zonen. In
het begin was het Lutgarde haar routine om elke dag naar Wilfried
op bezoek te gaan, hij woonde immers op een andere afdeling. Toen
hij stierf op 19 maart 2020 was het voor haar echt lastig om aan te
passen. Ze kon gelukkig rekenen op haar buurvrouw Livina die
graag bij haar binnen sprong om haar met dit of dat te helpen en
natuurlijk was er ook haar familie. Chris met een flesje wijn, Linda
met mooie bloemen, Benny in de fietskleren met allerlei weetjes.
Ook de kleinkinderen zag ze graag op bezoek komen. Tijdens
corona was contact met familie niet makkelijk, een wandeling, de
babbelbox, zo probeerden we het contact toch te behouden. Beetje
bij beetje ging de gezondheid van Lutgarde achteruit. Ze zat graag
op haar kamer, genoot van een lekkere maaltijd of zoetigheid. Nooit
hoorden we haar klagen.
Lutgarde stierf rustig in haar slaap op 21 februari 2022, ze werd
net geen 85 jaar.
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Jarigen in maart
Jarige bewoners in maart 2022
Afdeling De Beuk
Norbert Cosman

16 maart 1942

80 jaar

3 maart 1949
9 maart 1938
11 maart 1928
16 maart 1945

73 jaar
84 jaar
94 jaar
77 jaar

23 maart 1944
26 maart 1941
26 maart 1925

78 jaar
81 jaar
97 jaar

Afdeling Het Beukennootje
Francine Denolf
Jozef Dhont
Jeanne Quaghebeur
Jeanine Vandewalle

Afdeling De Kastanje
Werner Lafosse
Paula Dierckens
Diana De Henau

Afdeling De Bolster
Nora Thiriaux

19 maart 1947

75 jaar

Afdeling De Wilg
Viviana Deblauwe
Marie Louise Goossens

2 maart 1952
13 maart 1935

70 jaar
87 jaar
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Afdeling De Linde
Michel Houttekier
Georges Pattyn
Marie Therese Desplinter

3 maart 1940
10 maart 1930
28 maart 1930

82 jaar
92 jaar
92 jaar

11 maart 1945
11 maart 1943

77 jaar
79 jaar

Residentie Ampe
Roger Maes
Vera Mestdag

Jarige vrijwilligers in maart 2022
Carine Vanluchene
Roger Maes
Nicole Gistelinck
Marc Vansteenhuyse

5 maart 1957
11 maart 1945
12 maart 1955
19 maart 1951

65 jaar
77 jaar
67 jaar
71 jaar

Jarige personeelsleden in maart 2022
Sabine Delmotte
Zorgkundige De Linde

8 maart 1964

58 jaar

Emmely De Backer
Zorgkundige De Wilg

14 maart 1996

26 jaar

Lien De Backer
Verpleegkundige De Kastanje

16 maart 1988

34 jaar

Ilse Degrieck
Zorgkundige De Beuk

19 maart 1991

31 jaar

Kristel Vander Linden
Verpleegkundige De Beuk

19 maart 1967

55 jaar
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Filip Maes
Technische dienst

20 maart 1964

58 jaar

Vanessa Verbrugge
Keukenmedewerker

21 maart 1981

41 jaar

Elke Kerkhof
Kinesiste

24 maart 1970

52 jaar

An Naert
verpleegkundige De Kastanje

24 maart 1965

57 jaar

Annelien Mareel
Zorgkundige De Beuk

28 maart 1994

28 jaar

Sabine Naert
Schoonmaakster,
cafetariamedewerker

29 maart 1967

55 jaar

Rabia Nalli
Keukenmedewerker

30 maart 1981

41 jaar
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Aswoensdag
Een takje van hoop
Een takje van hoop
na maanden uitgedroogd
wordt vandaag
door het vuur
een beetje as.
Een beetje van die as
wordt vandaag
een kruisje op mijn hoofd
en vraagt me
die hoop van toen
verder uit te dragen.
Antoon Vandeputte
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Dag van de zorg
Nieuwe datum voor Dag van de Zorg 2022
Zondag 15 mei 2022

Dag van de Zorg wordt verplaatst van zondag 20 maart 2022
naar zondag 15 mei 2022. Twee maanden uitgesteld dus, twee
maanden waarin deelnemende organisaties zich kunnen focussen
op de zorg en vooral op de extra werkdruk door die vierde Covidgolf. Waarvoor bijzonder dank-je-wel voor die tomeloze inzet, elke
dag opnieuw!
De Week van de Zorg start op maandag 9 mei 2022 met als
apotheose de opendeurdag op zondag 15 mei.
Dit jaar was er geen opendeurdag omwille van de Coronapandemie maar wel een feestdag en -week voor de mensen van de
zorg. Met de campagne ‘Ik hou van u’ brachten we een ode aan
iedereen die zorgt. Zowel de professionele zorgverlener als de
vrijwilligers en de mantelzorgers kregen alle aandacht die ze
verdienen.
Dag van de Zorg wil jou, je familie en je vrienden een unieke blik
bieden achter de schermen van de zorg- en welzijnssector. Er is
voor ieder wat wils: tal van algemene en psychiatrische
ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, voorzieningen
voor personen met een beperking, innovatieve bedrijven, scholen,
dagverzorgingstehuizen, dienstencentra, thuiszorgwinkels …
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openen op 15 mei 2022 voor het elfde jaar op rij hun deuren.
Meer dan tweehonderd organisaties in Vlaanderen en Brussel
verwelkomen je met open armen!
Dag van de Zorg is er voor het hele gezin. Heel wat locaties
voorzien een apart programma voor de allerjongsten met
wedstrijden, zoektochten of workshops op kindermaat. Maar ook
volwassenen worden niet vergeten: de deelnemende organisaties
halen elk jaar alles uit de kast om bezoekers een onvergetelijke
ervaring te bezorgen. Dat doen ze door bijzondere
tentoonstellingen of concerten te organiseren, rondleidingen te
geven, je onder te dompelen in het leven van hun gebruikers of
bewoners … Daarnaast kan je bij heel wat organisaties ook
terecht voor een hapje en een drankje.
Welke organisaties er precies zullen deelnemen aan de komende
Dag van de Zorg, kunnen we je momenteel nog niet vertellen. Wat
we wel al met zekerheid kunnen verklappen, is dat het sowieso
opnieuw een razend interessante editie zal worden.

21

Stripverhaal in de kijker
Suske en Wiske
Suske
en
Wiske is
een Belgische stripreeks bedacht
door Willy Vandersteen, die in het
begin ook alle verhalen geheel zelf
uitwerkte en tekende. Later is de
stripreeks
voortgezet
door
achtereenvolgens Paul Geerts, Marc
Verhaegen en
het
duo Luc
Morjaeu en Peter
Van
Gucht van Studio Vandersteen. Het
is een van de populairste stripseries
in Vlaanderen en
een
van
de
Belgische strips die ook in Nederland erg populair is geworden. De
serie loopt sinds 1945 en daarmee is het de langstlopende
stripreeks van de Benelux.
De verhalen werden in eerste instantie gepubliceerd in De Nieuwe
Standaard (1945-1947), later De Standaard (vanaf 1947), alvorens
als album te verschijnen. Nadien zijn ze ook in allerlei andere
Vlaamse en Nederlandse kranten voorgepubliceerd. Vanaf 1948
stonden ze ook in het striptijdschrift Kuifje.
De verhalen zijn altijd in de eerste plaats humoristisch van aard
geweest, met daarnaast vaak een moraliserende ondertoon. Soms
staat een min of meer actueel maatschappelijk thema centraal.
Daarnaast vormen allerlei elementen uit de (Vlaamse en
Nederlandse) folklore,
bekende sprookjes, volksverhalen,
de
geschiedenis en de mythologie vaak het uitgangspunt van een
avontuur.
Vandersteen begon in de winter van 1944-45 met de eerste
schetsen voor het verhaal Rikki en Wiske. Hij legde deze schetsen
voor aan twee directieleden van de N.V. Standaard-Boekhandel, die
een deel van het verhaal doorstuurden naar de redactie van De
Nieuwe Standaard. Daarop besloot uitgever Tony Herbert het
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verhaal te publiceren. Op 30 maart 1945 verscheen de allereerste
aflevering van De avonturen van Rikki en Wiske in De Nieuwe
Standaard. In dit verhaal traden tante Sidonia, Wiske en Wiskes
oudere broer Rikki op. Het verhaal verscheen in 1946 als album in
de winkel, maar de verkoop liep in eerste instantie nog niet storm;
na twee jaar waren er niet meer dan 7000 exemplaren verkocht.
Op 19 december 1945 begon in de krant het eerste verhaal van
Suske en Wiske met Suske erin, Op het eiland Amoras. Dit verhaal
werd in januari 1947 als eerste album in de zogenaamde Vlaamse
ongekleurde reeks uitgegeven en werd wel meteen goed
verkocht. Vanaf 8 maart 1946 verscheen de reeks ook in Nederland
in de krant De Stem. In het laatste nummer van Le Petit Monde in
1947 verscheen net de eerste aflevering van Le Singe Volant (De
vliegende aap). Suske en Wiske heten hier Riri et Miette (later zijn
ze "Bob et Bobette" gaan heten). Het was hun eerste verschijning
in het Frans.
De Suske en Wiske-verhalen werden al spoedig uitermate populair.
Vandersteen doorspekte zijn verhalen met humor die varieerde van
absurde
grappen
en running
gags, woordspelingen tot
moppenboekachtige grappen. Soms werden er ook letterlijk
moppen geciteerd. Met name in de beginjaren van de strip verwees
Vandersteen regelmatig naar de actualiteit, een formule die in de
kranten natuurlijk op dat moment perfect werkte, maar ook snel
weer gedateerd raakte wanneer de verhalen eenmaal in albumvorm
waren uitgegeven. Hierom verdween de actuele humor snel uit de
reeks, hoewel de strip altijd een sterk maatschappijkritische
ondertoon heeft gehouden.
Een andere belangrijke factor voor het succes van de Suske en
Wiske-reeks was Vandersteens verteltalent. Hij wist sfeerrijke,
fantasievolle,
spannende
en
mysterieuze plots van
zeer
uiteenlopende herkomst te bedenken. Ook kon hij dankzij de
manier waarop de strip in de kranten verscheen op grote schaal
gebruikmaken van cliffhangers. Verschillende verhalen uit de
periode waarin Vandersteen zelf het meest bij de strip betrokken
was (jaren 40-50) zijn echte klassiekers geworden, zoals Het eiland
Amoras, De vliegende aap, De zwarte madam, De stalen
bloempot, De ringelingschat en De dolle musketiers.
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Volgens stripkenner Han Peekel droeg het feit dat de strips
uitkwamen in albums, ook bij aan de populariteit. In die tijd
verschenen strips meestal in kranten. Ook waren de albums
betaalbaar, ook in de toenmalige crisisjaren na de Tweede
Wereldoorlog. Die albums, waarvan er jaarlijks vier verschenen,
werden vervolgens populair bij verzamelaars.
Peekel stelt dat ook de thuissituatie van het gezin daaraan
bijdroeg. Ogenschijnlijk is deze normaal, maar bij nader inzien is
die verre van normaal. Zo zijn er geen vader en moeder aanwezig,
maar worden de kinderen opgevoed door een tante en een oom, die
eigenlijk geen oom is. Volgens Peekel is dit "een meesterzet": een
standaard vader-en-moedersituatie zou het leven van de kinderen
saai maken.

Hoofdpersonages
Suske – Een verre nazaat van Sus Antigoon, die
eigenlijk François heet. Wiske noemt hem ook al
eens Fransiscus. Oorspronkelijk woonde hij op het
eiland Amoras,
maar
tante
Sidonia adopteerde hem in haar gezin. Bij zijn
introductie in de strip is hij een schaars geklede
woesteling, die volledig uit zijn vel springt wanneer
iemand "Seefhoek vooruit" roept (bij latere
herdrukken van Het eiland Amoras is dit
veranderd in "Antigoon vooruit" om een breder
publiek aan te spreken dan de Antwerpse
volksbuurt in het bijzonder). In vrijwel alle andere
verhalen is hij een doorsnee jongen zonder
kleurrijk karakter. Hij is echter wel moedig,
idealistisch, trouw, meestal intelligent en ook
tamelijk sterk. Hij wordt makkelijk verliefd en door
zijn meestal evenwichtige karakter trekt hij
makkelijk de aandacht van vrouwen en meisjes.
Wiske weet zijn peperkoeken hart praktisch elke keer te beroeren.
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Wiske – Een meisje dat eigenlijk
Louise heet. Ze wordt door haar tante
Sidonia opgevoed, wie haar ouders zijn
of wat daarmee is gebeurd wordt in de
verhalen nergens duidelijk. Wiske is
intelligent, maar ook nieuwsgierig,
jaloers, koppig, impulsief en soms
ijdel. Toch kan ze wanneer het moet
deze gebreken ook opzijzetten en haar
goede hart tonen. Door de vorm van
haar hoofd (zeker met de haren
opgebonden met het kenmerkende strikje), wordt ze soms op haar
paard getild met het scheldwoord 'eierkop' en varianten hierop.
Tante Sidonia – Wiskes tante, die in veel verhalen min of meer de
bijrol van adoptiemoeder van zowel Suske als
Wiske vervult, maar soms (met name in de
oudere verhalen) zelf ook heel actief
meespeelt. Ze is een lange, magere vrouw die
haar mannetje kan staan in noodsituaties.
Desondanks wordt het haar soms ook te veel
en krijgt ze zenuwtoevallen. Ze lijkt in
sommige verhalen heimelijk verliefd op
Lambik te zijn en komt daar soms gewoonlijk
openlijk voor uit, zoals in De sterrenplukkers.
Vaak krijgt ze spottende opmerkingen over
haar grote voeten en haar abnormaal lange
neus, of haar hyperslanke lijn en borstelharde
haartooi.
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Lambik – Werd ooit door professor Barabas ingehuurd als
detective en is sindsdien altijd een van de vaste hoofdpersonages
gebleven. Lambik zorgt meestal voor de grappigste momenten in de
strip. In Nederland heette hij aanvankelijk Lambiek. Vandersteen
gaf hem aanvankelijk de naam Pukkel. De naam
Lambik is afgeleid van het lambiekbier. Lambik
is makkelijk verstrooid, drinkt graag een glas te
veel en werpt zich graag op als de leider. In
sommige verhalen gedraagt hij zich echter
beduidend volwassener en soms zelfs heldhaftig.
Met de komst van Jerom kwamen ook zijn eigen
gebreken en stunteligheid boven water, net als
de
afgunst
voor
Jeroms
kracht
en
aantrekkelijkheid. Hij is kalend, op zes sprieten
na (drie aan elke kant, net achter zijn oor), wat
ook vaak aanleiding geeft tot eenzelfde soort spot
als bij Sidonia. Lambik beseft dat hij bij Sidonia redelijk hoog in de
schuif ligt en dat er vaak grond is voor avances. Lambik gaat hier
echter nooit op in, soms met kwetsende of pijnlijke gevolgen.
Jerom – Een ongelofelijk sterke man die
de anderen in moeilijke situaties dankzij
zijn kracht steeds uit de problemen helpt.
Hij komt oorspronkelijk uit de prehistorie,
maar zat ingevroren totdat hij in de 17de
eeuw door de hertog Le Handru werd
ontdooid. In zijn debuutverhaal De dolle
musketiers is hij een van de vijanden van
Suske, Wiske, Lambik en Sidonia. Na door
Wiske tot het goede te zijn bekeerd, wordt
hij meegenomen naar de 20e eeuw. In
Nederland heette Jerom vroeger Jeroen of
Jeroentje.
In
diverse
verhalen,
waaronder De
malle
mergpijp en De
slimme slapjanus, wordt er meer bekend
over Jeroms geschiedenis. Zo was hij eerst een zwakke, tengere
slapjanus, die door toedoen van zijn moeder, Moe Mie, en een
sjamaan, op magische wijze tot de dubbelgespierde kleerkast en
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man van weinig woorden zoals men hem vandaag kent om wordt
getoverd. Jerom heeft, naast zijn overduidelijke fysieke kracht, heel
wat andere sterktes: zo kan hij licht laten schijnen uit zijn ogen
(wanneer hij ze opent), maar kan er ook X-stralen mee projecteren.
Hij kan supersnel lopen, zeer hoog en zeer ver springen, zichzelf
optillen aan zijn voeten met zijn eigen handen, blikken openen,
stokken splijten enzovoorts. Hij drinkt graag kokend lood, eet graag
ijzer, eet 40 eieren per dag, en als hij koffie wil doet hij een lepel
koffie in de volle suikerpot. Niettemin zit er onder al die spieren een
zeer klein hartje, zoals blijkt uit de tederheid en zorg voor
Schanulleke, en de hoffelijkheid die hij meestal voor Sidonia en
andere vrouwen tentoonspreidt.
Professor
Barabas – Een geleerde wiens
merkwaardige uitvindingen in veel verhalen een
belangrijke rol spelen. Zijn beroemdste en meest
gebruikte uitvinding is de teletijdmachine. Hij is
geniaal, maar ook, haast stereotiep, makkelijk
verstrooid, en soms zeer idealistisch tot op het
naïeve af.
Schanulleke –

Een lappenpopje waar Wiske
zielsveel
van
houdt.
Aanvankelijk heette ze in België
Schalulleke en in Nederland Schabolleke. Haar
huidige naam kreeg ze in De schone slaper. In de
meeste verhalen is ze slechts een rekwisiet, of
heeft ze hooguit een sleutelrol als (lijdend)
voorwerp. In sommige verhalen komt ze echter tot
leven en is dan een werkelijk personage; soms
zelfs als tegenstander, zoals in Bibbergoud.
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Een fragment:

Bron:
Suske en Wiske - Wikipedia
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Zanger van de maand
Bart Kaëll, artiestennaam van
Bart Marcel Emilienne Gyselinck
(Oudenaarde, 2 augustus 1960),
is een Vlaamse zanger.
Kaëll studeerde aan de Studio
Herman Teirlinck in Antwerpen.
Zijn eerste ervaring deed hij op in
de
kustshows
van Luc
Appermont. In 1982 nam hij deel aan de Baccara-beker, waar hij
de publieksprijs won. Een jaar later deed hij met het
nummer Symfonie mee
aan
de Belgische
preselectie voor
het Eurovisiesongfestival en eindigde daarbij op de vierde plaats.
Nadien gaf hij nog enkele singles uit. In 1986 behaalde Kaëll zijn
eerste grote succes met het nummer La Mamadora. De vrolijke
zomerhit stond wekenlang op de eerste plaats in de Vlaamse top
10. Een jaar later probeerde hij opnieuw om voor België naar het
Eurovisiesongfestival te gaan, dit keer met het nummer Carrousel.
Hij werd echter nipt verslagen door Liliane Saint-Pierre.
In 1990 scoorde Kaëll in Vlaanderen grote hits met “De Marie
Louise”, ”Duizend terrassen in Rome” en “Zeil je voor het eerst”. Dit
laatste nummer bereikte de tweede plaats in de Ultratop 50. In de
jaren hierna bleef hij met succes veel singles uitbrengen,
waaronder “Love me forever”, “Marlene”, “Mooi weer vandaag” en
“Samen in de zon” (een cover van het nummer Nord Sud Ovest
Est van 883). In 1995 zong hij op instigatie van zijn toenmalige
manager het door Peter Koelewijn geschreven lied “Prinses”.
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Kaëll presenteerde op de
Vlaamse
televisiezender VTM de
programma's de VTMMini-playback-show,
de Soundmixshow en
het Rad van Fortuin.
Intussen
bleef
hij
muziekmaken. In 1997,
toen Rad van Fortuin niet meer werd uitgezonden, kreeg Kaëll
opnieuw meer tijd voor zijn zangcarrière. Hierop volgden
verschillende singles en cd's.

Op de Annes Vlaamse Muziek Awards van 2013 kreeg Kaëll een
gouden plaat voor 30 jaar carrière. In 2013 werd hij opgenomen in
de Radio 2-eregalerij.
In 2017 behaalde Kaëll met zijn album In 't nieuw voor het eerst
een notering in de Nederlandse Album Top 100.
In 2019 deed hij mee aan het televisieprogramma Liefde voor
muziek. In 2020 was hij te zien in het programma Een echte job op
VTM waarin hij 3 weken lang meedraaide in het ziekenhuis
UZ Gent. In 2022 had hij een cameo in Echte Verhalen: De
Buurtpolitie VIPS.
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Persoonlijk
In 2010 bevestigde Bart Kaëll na jarenlange geruchten dat
hij homoseksueel is. Hij heeft een vaste relatie met Luc
Appermont. Op
28
september
2018,
tijdens
hun
gemeenschappelijke zaalshow Bart & Luc intiem, werd bekend
gemaakt dat Kaëll en Appermont al sedert 2015 met elkaar zijn
gehuwd. Het koppel is al 40 jaar samen. Verder was het koppel ook
te zien in het VTM programma Luc & Bart - Een paar apart waarin
ze o.a. op huwelijksreis zijn geweest.

Bron:
Bart Kaëll - Wikipedia
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Terugblik
Pannenkoeken op de Wilg
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Kunstschilders
Vincent van Gogh
Op 30 maart 1853 werd Vincent Willem
van Gogh geboren als oudste zoon van
dominee Theodorus van Gogh en zijn
vrouw Anna Cornelia Carbentus in het
Brabantse Zundert. Hij had twee broers
en drie zussen: Anna Cornelia (Anna),
Elizabeth Huberta (Lies), Theodorus
(Theo), Willemien Jacoba (Wil) en
Cornelis Vincent (Cor).
Na
een
fragmentarische
schoolopleiding, werd hij in 1869
bediende van de Haagse vestiging van
de Franse kunst- en prentenhandel
Goupil & Cie, waarvan zijn oom Vincent van Gogh (1820-1888)
mede-vennoot was. Daar ontwikkelde hij zijn kennis van de
beeldende kunsten.
In 1876 werd hij ontslagen en probeerde hij tevergeefs de kost te
verdienen als leraar en hulpprediker in het Engelse Ramsgate
(1876) en later als hulp in een boekhandel in Dordrecht (1877). Na
deze laatste mislukking besloot Van Gogh, net als zijn vader,
theologie te gaan studeren in Amsterdam maar al vóór het
toelatingsexamen haakte hij af. Zijn daaropvolgende aanstelling als
evangelist van arme mijnwerkers in de Belgische Borinage (1879)
werd ook geen succes. Van Gogh was ten einde raad. Uiteindelijk
adviseerde zijn broer Theo, die sinds 1873 eveneens bij Goupil
werkzaam was, hem om kunstenaar te worden.
Hollandse periode
Van Gogh maakte zich de beginselen van de tekenkunst eigen door
zelfstudie en het kopiëren van voorbeelden. Nadat hij zich begin
1881 bij zijn ouders in Etten (Noord-Brabant) had gevestigd, liet hij
zich inspireren door de landelijke omgeving en de plaatselijke

34

boerenbevolking, naar voorbeeld van de schilder Jean-François
Millet (1814-1875).
Eind 1881 vertrok Van Gogh naar Den Haag waar hij teken- en
schilderlessen
volgde
bij
Anton
Mauve
(1838-1888),
vertegenwoordiger van de Haagse School. Daar kwam Van Gogh tot
het besef dat hij de stad wilde verlaten om zich, in navolging van
Millet, als boerenschilder verder te ontwikkelen.
Na de breuk met Sien Hoornik (1850-1904), een voormalig
prostituee met wie hij sinds 1882 samenwoonde, vertrok hij eind
1883 naar Drenthe. Daar bestudeerde hij drie maanden lang het
landschap en het boerenleven. Ook tijdens zijn verblijf in het
Brabantse Nuenen (1883-1885) bleven dit zijn geliefde thema’s. Hij
schreef veel over zijn ideeën met collega-schilder Anthon van
Rappard (1858-1892).
Het schilderen werd nu zijn
hoofddoel. Naast het maken
van studies probeerde hij ook
volwaardige schilderijen te
voltooien met het plan ze te
verkopen. De
Aardappeleters (1885)
is
hiervan het eerste, tastbare
resultaat.
Naar Parijs
In 1885 vestigde Van Gogh zich in Antwerpen waar hij korte tijd
lessen volgde aan de academie. Maar de traditionele
onderwijsmethoden irriteerden hem als snel. Eind februari 1886
verhuisde hij naar Parijs waar hij introk bij Theo die hem sinds
1881 financieel ondersteunde. Hier kwam hij in aanraking met het
Impressionisme. Een korte periode werkte hij op het atelier van
Fernand Cormon waar hij kennis maakte met eigentijdse
kunstenaars als Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec en
Emile Bernard.
Atelier van het Zuiden
Begin 1888 ontvluchtte Van Gogh het drukke stadsleven en vertrok
naar het Zuid-Franse Arles. Hij was inmiddels uitgegroeid tot een
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volwassen kunstenaar met een eigen schilderstijl. Theo steunde
Van Gogh moreel en financieel. In ruil kreeg hij Van Goghs werken
toegestuurd, omdat ze er beiden van overtuigd waren dat die een
bijdrage aan de moderne kunst konden leveren.
Het was een grote droom van Van Gogh om
een kunstenaarsgemeenschap in het
zuiden te vormen, het Atelier van het
Zuiden, met Paul Gauguin (1849-1903) als
leidsman. In oktober 1888 trok Gauguin
bij hem in, in het gele huis te Arles. De
kunstbroeders schilderden samen en
discussieerden over kunst maar al snel
ontstonden er spanningen tussen het
tweetal. In verwarde toestand sneed Van
Gogh met een scheermes zijn linkeroorlel
af. Als gevolg hiervan verbleef hij enige tijd
in het ziekenhuis in Arles.
Daarna lukte het Van Gogh niet zijn leven weer op orde te krijgen
en liet hij zich in april 1889 vrijwillig opnemen in een
psychiatrische kliniek in het nabijgelegen Saint-Rémy.
Terug naar het noorden
In mei 1890 verliet hij de
inrichting en vestigde zich in
Auvers-sur-Oise nabij Parijs. Hier
schilderde hij opnieuw, in een
koortsachtig
tempo,
het
landschap en het boerenleven. Op
27 juli schoot Van Gogh zichzelf in
de borst, in een veld bij het dorp.
Twee dagen later overleed hij in
het bijzijn van Theo.
De sterrennacht
Bron:
Biografie Vincent van Gogh (1853-1890) - Het Geheugen (delpher.nl)
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Zeisels en vertellingen
Zeisels en Vertellingen
Boek VII – bl. 101-117

door Julien Verbrugge

Van de zes zwaantjes
Daar was eens, veel honderden jaren terug een koning die op jacht
ging in een zeer groot bos. Maar door te veel zijn aandacht op het
wild te hebben gevestigd was hij de weg kwijtgeraakt en geraakte
langs geen kanten meer uit dat onmetelijk woud. Reeds drie dagen
zocht hij naar een uitweg naar de bewoonde wereld maar kende
geen succes, hij was volledig verdwaald en aan
ontberingen onderworpen. Afgemat legde hij zich
om beschermt te zijn tegen wilde dieren in een
spelonk te slapen.
Plots krijgt hij de indruk geritsel te horen.
Inderdaad, tot zijn grote vreugde nadert er een
slordig stokoud vrouwtje. Ze had lang grijs haar
dat deels voor haar gezicht hing en trok bijaldien
benauwelijk makende lelijke gezichten.
De
koning leek dit allemaal niet te merken, zo blij was hij eindelijk een
mens te ontmoeten.
Hij sprak haar aan: “vrouwtje kan u mij niet op de goede weg zetten
om uit dit bos te geraken”.
“Gemakkelijk heer koning” zei ze meesmuilend: “ik zal het doen
maar er is wel een voorwaarde aan verbonden”.
De koning informeerde naar de voorwaarde en beloofde er haar
rijkelijk voor te belonen.
”Ik heb geen geld noch schatten van doen heer koning maar ik heb
een dochter, zo schoon is ze dat er onder de zon geen enkel meisje
loopt die met haar kan wedijveren. Ik wil u verlossen uit dit
betoverd bos maar eis als voorwaarde dat u mijn dochter huwt en
haar koningin maakt van uw land en ze aan uw zijde op de troon
komt, zo niet komt ge om van de honger en dorst”.
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De koning was weduwnaar met zes zonen en een dochter. Niets
belette hem om opnieuw te huwen doch wanneer hij dat
onmenselijk gezicht van die oude moeder had gezien, had hij al een
afkeer van de dochter die hij moest
huwen nog voor hij ze had gezien. Als hij
zich echter de hongerdood voor ogen
hield, kreeg hij het beroerd en zegde toe
haar dochter te huwen, ze mee te nemen
naar zijn slot en ze tot koningin aan te
stellen.
“Kom dan mee” beval de oude en ze begon zo snel te lopen dat de
koning die te paard zat haar met moeite kon bijhouden. Ze kwamen
aan een oud, vervallen lemen hutje dat totaal verscholen stak
tussen de bomen en het struikgewas.
“Treedt u maar binnen heer koning” zegde ze met een grijns en haar
gezicht werd nog afstotelijker zodat de koning zich helemaal niet
op zijn gemak voelde. Daar zat de dochter, werkelijk heel mooi.
“Wees welkom heer koning” begroette ze hem alsof ze wist dat hij
zou komen. Ze had kostelijke kledij aan waardoor haar schoonheid
nog meer tot uiting kwam. De koning bleef zijn woord gestaag en
nam haar mee op zijn paard naar zijn slot. Het woud scheen er nu
heel anders uit te zien, geen oerwoud meer maar statige dreven en
effen paden die hij nooit had gevonden. Het duurde niet al te lang
voor ze het bos uitwaren en de koning zijn weg voortzette naar de
hoofdstad van zijn land.
Zijn onderdanen hadden vruchteloos naar hem gezocht en dachten
al dat hij verongelukt was en niet meer zou terugkeren. De jubelden
van vreugde wanneer ze hem terugzagen en vergezelden hem naar
zijn slot.
Enkele dagen later al werd het huwelijk met zijn beeldschone
nieuwe vrouw ingehuldigd en mocht ze als koningin met een
gouden kroon naast hem op de troon plaats nemen.
Alle ingezetenen waren onder de indruk van haar
uitmuntende schoonheid.
De koning die goed wist dat zijn vrouw de dochter van
een heks was, had bewust verzwegen dat hij kinders
had. Hij had het kamermeisje de opdracht gegeven ze
naar een ander kasteel over te brengen. Alleen hij en
de kindermeid wisten waar. Hij was er in zijn jeugd
regelmatig met zijn vader heen gegaan en wist dus
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perfect waar het lag en hoe je er geraakte. Maar zoals het
spreekwoord zegt, alles komt uit al moesten het de kraaien
uitbrengen.
Een ander kamermeisje had om in de gratie van de koningin te
staan haar mond voorbijgepraat en verteld dat de koning zeven
kinderen had, zes zonen en een dochter en dat ze verstopt zaten in
een vreemd kasteel omdat de koning vreesde dat hun stiefmoeder
eerder slecht zou behandelen. Ze vertelde erbij dat ze zelf niet wist
waar ze waren maar dat ze maar de koning moest volgen als hij
soms voor een hele dag vertrok. Dan was het
omdat hij zijn kinderen ging bezoeken.
De koningin verborg haar wraakgevoelens, zei
dat ze de kinderen kende en ze hartstochtelijk
liefhad. De koning werd dit gewaar maar zocht
vergeefs naar de overdraagster. Intussen
naaide de koningin zeven zijden hemdjes en
stak die met trucen die haar moeder haar had
geleerd, vol toverij. Toen ze met alles klaar was besloot ze haar plan
uit te voeren en het kasteel waar de kinderen verbleven op te
zoeken. Met een dikke beurs geld wist ze een oude dienaar die ook
nog onder zijn vader in dienst was geweest, om te kopen.
Toen alles klaar was begon ze aan de uitvoering van haar plan. De
zeven broertjes waren aan het spelen in het park. Als ze de koets
zagen aankomen waren ze overtuigd dat het hun vader was en
liepen hem spelend te gemoed. Als de koningin die lieve kinderen
zag liep ze hen lachend toe. Zij kwamen onder de indruk van haar
schoonheid en elk gaf de hand. “Ik heb voor ieder van u een mooi
geschenk bij” sprak de valse vrouw: “zeven witte zijden hemdjes.
Maar waar is je zusje, lieve jongens”.
“Ons zuster is op haar kamer gebleven” riepen ze en ze klapten in
hun handjes van blijdschap voor het geschenk. De koningin liet ze
alle zes hun hemdje aantrekken, klapte
eveneens in haar handen en alle zes
waren veranderd in een zwaan die
schreeuwend wegvlogen in de richting
van het kasteel. De koningin dacht dat
ze hun zuster gingen inlichten en keerde
maar half voldaan naar huis terug, vast
besloten terug te keren om ook het zusje
te betoveren.
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Toen de koning van de jacht terugkwam besloot hij zijn kinderen
nog eens te bezoeken. Groot was zijn teleurstelling wanneer hij
alleen het dochtertje thuis vond dat bijaldien nog hevig zat wenen.
Toen het kind spreken kon vertelde ze wat ze vanuit, haar kamer
had gezien. Die vreemde vrouw die hen elk een zijden hemdeke
aantrok waarna ze in zwanen veranderden, naar mij kwamen
gevlogen en mij elk een pluim aanreikten.
Toen de koning dat hoorde was hij over van verdriet. Het kwam
nooit bij hem op zijn vrouw daarvan te verdenken. Hij was van plan
te meisje ter bescherming mee naar huis te nemen. Het meisje dat
vast besloten was haar broers te redden wilde niet mee. Het vroeg
nog een nacht te mogen thuisblijven, wat de koning toestond.
Diezelfde nacht stond ze op, kleedde haar aan en vertrok in dat
donker bos. Ze stapte twee dagen en twee nachten door. Tegen de
avond kwam zij aan een klein jachthuisje. De deur stond open. Ze
trad schoorvoetend binnen maar zag niemand. Ook op haar roepen
kreeg ze geen antwoord. Ze ging op verkenning en ontdekte er zes
bedjes met zachte kussens en rijke bedekking. Hoe moe ze ook was
ze durfde in geen der bedjes overnachten, vleide zich op de stenen
vloer en sliep.
De zon was amper ondergegaan of
ze
hoorde
vlerkengefladder.
Inderdaad, zes zwanen vlogen de
kamer in. Ze zag verwonder hoe de
zes zwanen hun pluimen en vlerken
afstroopten gelijk een hemd en ze
neerlegden, elk op een bedje. Ze herkende in de zwanen meteen
haar zes broers. In een oogwenk was ze vanonder het bedje en viel
wenend in de armen van haar broers die ze meteen herkenden.
De broers spraken van afscheid te nemen want moesten direct hun
zwanenkledij weer aantrekken en vertrekken. Ze raadden hun zus
aan zeker niet te blijven want dit hier is een rovershol en wanneer
iemand u ontdekt zullen ze u zeker doden. Het meisje vroeg nog
inderhaast of er geen middel was om de betovering teniet te doen.
Ik wil er alles voor doen, er zelfs voor sterven.
“Daar is een middel maar het is onuitvoerbaar. Je zou moeten zes
jaar lang geen woord meer spreken en geen lach mag op uw lippen
verschijnen. In die tijd moet u zes hemdjes maken van
sterrenbloemen die hier in dit woud groeien. Spreekt u een woord
en komt er een lach tevoorschijn dan is alles verloren”. Hierna
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vlogen alle zes als zwanen door het open venster de weide natuur
in.
Nu haar ongelukkige broeders weg waren viel ze op haar knieën en
bad om hulp en sterkte: “Goede God help mij toch, ik wil mijn
broeders helpen en uit die toverij verlossen al moest ik er voor
sterven”. Ze trok nog diepere het bos in kroop in en kloeke hoge
boom en nestelde zich in de kruintakken. Moe als ze was viel ze
onmiddellijk in slaap en droomde dat ze betovering had doorbroken
en met haar broers triomfantelijk naar het ouderlijk slot
terugkeerde. Ze schoot wakker bij het opkomen van de zon, daalde
de boom af en ging sterrenbloemen plukken. Ze klom weer in haar
schuilplaats en begon meteen te naaien. Niet spreken kon haar
geen probleem zijn want ze was moederziel alleen en lachen daar
was geen reden toe.
Dat gebeurde nu al een hele tijd en zij naaide maar steeds verder.
Toen kwam de koning van dat land op jacht daar voorbij. Met hem
een meute honden en een gevolg van hovelingen. De honden die
een grote speurzin hebben hadden het meisje ontdekt. Ze blaften
en bleven maar blaffen zodat het gevolg van de koning op hun
geblaf afkwam vermoedend dat ze wild hadden gespeurd. Wat
keken ze verwonderd toen ze dat meisje hoog in die boom
bemerkten.
“Wie ben jij” riepen ze maar het
kind antwoorde niet. “Kom naar
beneden we zullen u geen kwaad
doen wij zijn eerlijke jagers”. Maar
het meisje schudde alleen met zijn
kopje. Het kreeg schrik en dacht
met rovers te maken te hebben.
Het wierp zijn gouden ketting naar
hen maar dat deed hen niets. Ze
wilden dat ze beneden kwam. Dat deed ze echter niet maar wierp
ook haar gouden armband. Dat hielp allemaal niets. Een der
mannen klom in de boom en bracht haar met zacht geweld op de
grond.
Volgende maand brengen we u het vervolg van dit verhaal…
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Vinnie de Vis Knuffel
Vinnie de Vis – knuffel voor mensen met dementie
Via onze collega Ann Naert
leerden we de organisatie
‘huisvandeMens’ kennen.
Zo namen we contact met
Kenzy, een medewerkster
van ‘huisvandeMens’ te
Kortrijk. Kenzy had een
heleboel kleine gehaakte
knuffels bij zich, en wou
die schenken aan ons
WZC. In het bijzonder aan de bewoners van afdeling Het
Beukennootje en afdeling De Bolster.
Een Vinnie de Vis Knuffel is een persoonlijke en veilige knuffel
voor mensen met dementie. Hij bestrijdt de onrust en de
eenzaamheid en biedt houvast en helpt om gevoelens te
kanaliseren.

'Een persoon met dementie is in de laatste fase volledig in zichzelf
gekeerd. Het geheugen en het taalbegrip zijn grotendeels
verdwenen. De desoriëntatie is compleet. De persoon leeft in een
tijdloze, innerlijke wereld, zonder besef van de eigen persoon. Hij
heeft ook geen beeld meer van het eigen lichaam. Alles draait nu
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rond de primaire behoeften: eten en drinken, rust, geborgenheid,
warmte, veiligheid.'
(Bron: Expertise Centrum Dementie Vlaanderen)
Deze knuffel werd ontwikkeld door het ‘huisvandeMens’ samen
met seniorenverenging S-Plus voor mensen in de laatste fase van
dementie. De unieke en eenvoudige knuffel maakt het mogelijk
om te communiceren met hen. Verzorgers merken dat de mensen
de knuffel graag bij zich nemen, ermee ‘frullen’ en er zelfs tegen
praten. De interactie brengt heel mooie resultaten met zich mee.
De knuffels worden gehaakt door vrijwilligers en worden gratis
aangeboden aan alle woonzorgcentra.

Meer weten of helpen?
Check www.vinniedevisknuffel.be of mail naar
info@vinniedevisknuffel.be
Bron:
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

45

Uurverandering
Winteruur wordt zomeruur
In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart verzetten we
de klok een uur vooruit. Twee uur wordt dan drie uur! Dit betekent
dat we een uur minder kunnen slapen.
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Terugblik
Gymnastiek op De Beuk en Het Beukennootje
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Natuurproducten
Azijn
Azijn is een levensmiddel dat ontstaat wanneer
gegiste producten verzuren door de juiste bacteriën.
Voorbeeld; Als bij de rijping van wijn lucht in het vat
komt, kan de alcohol worden omgezet in azijnzuur een bacterie bekend als azijnmoeder wordt hiervoor
zelfs bewust ingezet, en zo ontstaat wijnazijn.
Azijn is chemisch gezien een oplossing van 4 tot 15%
azijnzuur in water met geur- en smaakstoffen.
Als 'azijn' minder dan 4% azijnzuur bevat, mag het
volgens de Nederlandse wet geen azijn worden
genoemd. Een dergelijk product wordt aangeduid
met edik, dit is een azijnvariant met weinig
azijnzuur.
De Franse scheikundige en bioloog Louis Pasteur
(1822-1895) ontdekte de azijnzuurbacteriën.
Het woord azijn is ontleend aan het Oudfranse aisin of aisil, dat zelf
ontleend is aan het Latijnse acetum. Azijn komt in Nederlandse
dialecten ook voor als azien en essig (Limburgs) en azijl (Vlaams).
In het taalgebruik komt azijn voor in het woord azijnzeiker of
azijnpisser, in de betekenis van "zuurpruim".
In het dagelijks leven wordt azijn ook toegepast in de keuken, een
toepassing is de combinatie van azijn en olie in dressings voor
salades.
De Britten doen moutazijn (malt vinegar) over hun fish and chips.
Vroeger werden vooral in de noordelijke landen groenten (augurken,
uien) en vruchten (rode bosbessen, pruimen) in pure azijn in Keulse
potten ingelegd. De azijn maakte de schadelijke micro-organismen
in de pot onschadelijk, maar remde tevens de ontwikkeling van
goedaardige bacteriën. De veel te zure smaak van deze inmaak werd
verzacht door er (veel) suiker aan toe te voegen. Azijn wordt heden
ten dage gebruikt als basisingrediënt voor het vervaardigen van
mosterd.
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Azijn kan ook gebruikt worden als een goede wasverzachter. Gebruik
een scheutje azijn in plaats van wasverzachter. Het is niet alleen
goedkoper, het voorkomt ook dat er zeepresten in je wasmachine
achterblijven en kleuren vervagen minder snel door de azijn. Let wel
op: gebruik niet te veel, anders ruikt je kleding naar azijn, en dat wil
je natuurlijk ook niet. Wist je trouwens dat azijn ook prima werkt
om zweetluchtjes uit je kleren te verwijderen?

Ook in je tuin is azijn onmisbaar. Last van onkruid? Door er azijn
op te spuiten, verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Bovendien is
azijn het perfecte middeltje om groene aanslag op je tegels weg te
halen.
Wil jij mooie glanzende lokken? Shampoo en conditioner kan je haar
zwaar en dof maken. Azijn is het redmiddel. Mix 5 druppels azijn in
een bak met koud water. Smeer je haar na het wassen hier mee in.
Uitspoelen is niet nodig. Je haar glanst als nooit tevoren.
Door de zuurheid van azijn is het een goed middeltje om je huid te
doen stralen. Mix azijn met een beetje bodylotion en smeer er je
benen en armen mee in. Je huid krijgt een mooie glans.
Heb jij een trekkerige en jeukerige huid? Dan is azijn de oplossing.
Maak een doekje vochtig met water en voeg een beetje azijn toe.
Deppen op het plekje waar het jeukt, en klaar. Nog een tip: voeg een
beetje appelazijn toe aan je bad, ook hiervan verdwijnt de jeuk.
Ook de jeuk of pijnen van insectenbeten wordt verzacht door een
beetje azijn. Maak een watje of doekje vochtig met wat water, voeg
een beetje azijn toe, en dep op de beet. Je huid wordt onmiddellijk
rustiger. Azijn kan helpen bij brandnetelwonden.
Brandnetelhaartjes hebben kleine kalkachtige weerhaakjes, bij het
aanraken van de brandnetel prikken deze door de huid en breken af
van de plant. De haartjes zijn gevuld met o.a. mierenzuur en
histamine. De histamine zorgt ervoor dat de haarvaten verwijden,
het mierenzuur prikt. Door azijn over de aangeraakte plek te wrijven
lost de kalk op en laten de haartjes los. De andere twee stoffen
worden verdund en verliezen hun werkzaamheid. Naast of in de
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buurt van brandnetels groeit meestal ook wel zuring, weegbree of
hondsdraf, dit heeft een soortgelijk effect als azijn.
Te lang in de zon gezeten en geen aftersun bij de hand? Zowel witte
azijn als appelazijn zijn goede remedies. Het verzacht de huid en
voorkomt irritatie. De zuurtegraad brengt de verbrande huid weer
helemaal in evenwicht. Bovendien is het heerlijk verkoelend.
Onthoud wel: voorkomen is beter dan genezen.
Azijn ontvet en is antibacterieel. Daarom is het jouw perfecte
schoonmaakhulpje. Gebruik om je ramen te lappen zonder strepen,
om de kalkaanslag in je badkamer te verwijderen en om je
koffieapparaat of waterkoker te kuisen.

Zijn jouw glazen dof geworden? Voeg een kopje azijn toe aan je
afwaswater of gebruik azijn als spoelglansmiddel in je vaatwasser.
Bovendien is het een goede manier om je vaatwasser te ontkalken.
Ook zin er risico's bij het gebruik van azijn is geboden. Reeds bij
lage concentraties kan het huid- (concentratie 10% of meer) en
oogirritatie (concentratie 3% of meer) veroorzaken. Bij hogere
concentraties kunnen brandwonden, oogletsels en
luchtwegbeschadingen optreden.
Naarmate de concentratie van azijnzuur in de azijnoplossing stijgt,
zijn er meer risico's verbonden aan het gebruik.
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Terugblik
Pizza op de Kastanje

22 februari 2022
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
sterrennacht – academie – zwaantjes – maart – lentedroom –
mantelzorger – baccara – schanulleke – aswoensdag – mamadora –
huisvandemens – knuffel – Amsterdam – zomeruur – Parijs –
woonzorgcentra – campagne – vissen – stripfiguur – koning - dementie

W

E

S

Z

R

T

S

T

R

I

P

F

I

G

U

U

R

R

X

A

D

C

W

I

L

T

O

I

M

A

A

R

T

T

M

C

A

B

S

E

H

A

B

E

E

H

B

A

C

C

A

R

A

A

M

M

V

W

M

A

A

C

N

R

K

O

N

I

N

G

M

M

Y

I

S

V

O

E

N

N

X

T

R

Q

F

H

I

E

A

P

L

Z

L

T

M

E

N

U

T

Z

E

E

C

C

T

G

D

A

F

T

O

R

E

R

N

T

L

J

S

D

N

S

R

R

O

G

H

H

G

M

D

R

D

S

I

L

E

T

R

N

U

U

R

N

V

I

S

S

E

N

D

F

D

E

E

S

D

O

A

D

A

E

T

T

H

O

O

R

Y

A

S

A

S

K

P

M

O

C

M

L

P

A

R

I

J

S

U

V

M

V

G

T

E

K

K

M

H

O

M

K

J

U

U

H

F

U

X

K

N

U

F

F

E

L

S

T

R

E

W

O

O

N

Z

O

R

G

C

E

N

T

R

A

S

S

T

T

F

G

U

U

T

R

A

C

A

D

E

M

I

E

S

D

O

H

U

I

S

V

A

N

D

E

M

E

N

S

B

G

T

R

D

M

M

A

N

T

E

L

Z

O

R

G

E

R

H

G

T

U

55

Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel

oplossing pag. 68

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

Deel van een oor - ontelbaar
Zwartbruin – drukmachine – verharde huid
Reisgoed – onder vermelding van
Kippeneigenschap – zenuwtrek - persoonlijk
Roem – buizenstelsel - rondedans
Onbeschreven stem – wentelend voortbewegen
Groente - poel
Vierhandig zoogdier – vod - poolbedekking
Rijsmiddel – opperwezen – voorteken (latijn)
Enorm groot – grafkelder – op het genoemde
Pluspunt – sterke lichtstraal - papa
Grote hoeveelheid – werktuig Proosten - inworp
Pion – van adel - keukenkruid
Graveren - overpeinzen

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

Welk aantal - opgewondenheid
Verbruikt – komisch – jong takje
Deel van de borstkas – een zekere - vruchtennat
Muziekopname – artistieke subcultuur - twijg
Beroepsdanser – een proef doen
Kleine lama – dus - slaapmeubel
Kluitenbreker – plaaggeest - afbakenen
Piekuurtrein – Honkbalterm - muzieknoot
Spil – pelsdiertje – loofboom
Reeds – Duitse keizer – Kleuteronderwijs – laatste gedeelte
Bijbelse figuur – L kamer – Engelse graanjenever
Vogel - vertaler
Schapenhaar – gemalen graan – oneffenheid in weefsel –
Spaanse uitroep
Bevel – schrijfvloeistof - inpalmen
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O

Rebus
Oplossing

pagina 67

Iedere maand vind je in ‘t Darrasnootje de rubriek ‘Zanger(es) van
de maand’. Daarbij hoort een rebus, waarbij jullie de titels van
liedjes van die zanger moeten ontcijferen. Wie vindt de juiste
titels?

K=M

P=W

Kooi

M...

P=V

peer

+

M=D

pan

maag

w...

v..d..g

D=Z

P= J

K=V

-W

-T

I=T

N=R

+H

+
-ER

1
Dweil

Z...

pet

koor

ei

een

ster

j. v... h.. ..r..
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-K

Duizend

D..z..d

K= H

terrassen

kin

t.rr...en

Rome

.n

M=L

K=V

W=M

mand

kan

wijn

R...

A=E

Kat

dromen

H.. l... v.. m... dr....
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Zoek de zeven verschillen
Dit zijn twee foto’s uit de kapel van het WZC. Kun jij de zeven
verschillen vinden in de twee foto’s?
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Horoscoop
Vissen
Jaarhoroscoop Vissen 2022

Zoals voor vele andere sterrentekens was 2021 geen gemakkelijk
jaar. Maar voor de gevoelige Vis kwam alle informatie en
coronamaatregelen wel erg hard binnen. Gelukkig ben je goed in
staat om met stress om te gaan. Ook 2022 begint onrustig, maar
je kunt al snel terugschakelen naar een relaxmodus. Vanaf half
februari komen er interessante mensen op je pad en kun jij van
betekenis zijn voor anderen.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Vissen 2022

Single Vissen gaan een spannend jaar tegemoet. Vooral het
voorjaar biedt kansen voor romantiek. Sta open voor
koppelpogingen van vrienden. Wat heb je te verliezen? Vissen in
een vaste relatie komen vanaf februari in een stroomversnelling.
Jouw drang naar diepere verbinding is voor een partner niet altijd
gemakkelijk. Communicatie wordt extra belangrijk in deze
periode, waar jouw partner wel wat hulp bij kan gebruiken. Jij
kan goed luisteren, maar geef ook de zaken aan die je dwars
zitten.
Jaarhoroscoop Persoonlijke ontwikkeling – Vissen 2022

2022 wordt het jaar van persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt jouw
wensen en dromen beter in beeld, en kunt ook anderen helpen
beter in contact te komen met zichzelf. Jouw innerlijke wijsheid is
voor anderen in jouw omgeving een frisse kijk. Trek je het getob
van anderen niet teveel aan. Luister en probeer hen inzicht in
patronen te geven. Het zijn echter niet jouw problemen. Zie je in
het voorjaar vaker het cijfer 5? Probeer dan op te merken waar en
met wie je bent en stem af op je intuïtie.
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Wist je dat
…we op maandag 7 februari een mooie schenking kregen van
de Colruyt in Tielt? Omdat de winkel haar praliné-assortiment wil
veranderen, vroegen ze ons of we de overgebleven stock wilden om
uit te delen aan de bewoners. Uiteraard hebben we dit aanbod met
open armen ontvangen!

62

…Godelieve Parmentier trotse overgrootmoeder geworden is
van haar 15de achterkleinkind Minke!

Proficiat Godelieve!

…we af en toe eens een telefoon krijgen van nonkel
Felix? Hij is een beetje hardhorig, en af en toe een beetje
verstrooid… Veel personeelsleden vragen zich af wie nonkel Felix
eigenlijk is. Wel, hij is 95 jaar oud en de nonkel van Ann
Vandenberghe (ergotherapeute). Af en toe belt hij even, om Ann te
horen…
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Filou
Na drie weken afwezigheid - jawel, terug door corona - komt Filou
terug dagelijks mee. Het was toch een beetje afwachten of Filou
het WZC nog zou herinneren. Maar hij had er geen problemen
mee. Filou sprong terug enthousiast uit zijn reismand. Het was
net of hij niet was weggeweest. Onze bewoners waren wel
verwonderd. Filou was namelijk veel gegroeid. Sinds zijn
terugkomst heeft Filou ontdekt dat hij op een bed kan springen
en dat het er heerlijk vertoeven is om een dutje te doen. Want wist
je dat volwassen katten ongeveer 16 uur per dag slapen? Kittens
en oudere katten slapen zelfs 20 uur per dag. En katten houden
er zeker niet van om wakker gemaakt te worden wanneer ze
slapen!
Elke Vroman, ergotherapeute De Wilg
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Moppentrommel
Er gaat een vis naar de dokter. “Ik zie het al”, zegt die meteen. “Uit
de kom!”
Twee jagers zijn in het bos als één van hen ineenzakt. Hij lijkt niet
meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. Zijn
maatje pakt snel zijn telefoon en belt 112. Met stokkende stem zegt
hij: ‘Mijn vriend is dood! Wat kan ik doen?’ De telefonist antwoordt:
‘Rustig aan, ik kan helpen. Om te beginnen moeten we zeker weten
dat hij dood is.’ Er volgt een stilte, daarna klinkt er een
geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: ‘Oké, wat
nu?’
Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt
de één tegen de ander:
"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje
speelden?".
Een psychiater tekent een vierkant op een blad papier en
vraagt aan de patiënt wat het is.
Zegt de man: "Dat is een kamer met naakte vrouwen ..."
Vervolgens tekent hij twee vierkanten en weer vraagt hij
wat het voorstelt.
"Twee kamers met naakte vrouwen," antwoordt de patiënt.
Waarop de psychiater zegt: "Mijnheer, U bent seksueel
gefrustreerd!"
Hierop reageert de man: "Dat moet U wel zeggen, Dokter ... met
uw vieze tekeningen!"
Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren.
"Dat is een behoorlijke ingreep", zegt de dokter. "Heeft u daar
uitgebreid met uw vrouw over gesproken?"
"Ja hoor", zegt de man, "ze is het er helemaal mee eens."
"En uw kinderen?" vraagt de dokter, "staan die er ook achter?"
"Ja hoor," zegt de man, "die ook. Ze hebben erover gestemd: 17
zijn ervoor en maar 3 zijn tegen."
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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 ergotherapeute van de afdeling.

Dinsdag 1 maart 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Dinsdag 15 maart 2022
Dinsdag 22 maart 2022
Dinsdag 29 maart 2022

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing rebus
Rebus

pagina 58-59

Mooi weer vandaag

Zeil je voor het eerst

Duizend terrassen in Rome

Het land van mijn dromen
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Oplossing kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 10u tot 20u
2 bezoekers op hetzelfde moment ( met chirurgisch mondmasker)
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Tijdelijk gesloten voor familie op vrijdagnamiddag (vaste activiteit). Alle andere
dagen open van 13u30 tot 17u
 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn
van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00
 Voorzitter, Pascale Baert
Op afspraak
 Moreel consulent
Op afspraak

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