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Gedicht
Geluk is …

Geluk is niet te koop en toch wil je veel
betalen om gelukkig te lijken.
wie zich gelukkig voelt met het geluk
van anderen, bezit een rijkdom zonder
grenzen.
Geluk is een goede gezondheid en een
slecht geheugen.
- Frans Daels -
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Activiteitenkalender mei
Maandag 2 mei 2022
Vertrek 13u

We gaan naar de Kapel van Bijstand in
Meulebeke
Tijdig inschrijven!

Namiddag

Roger Vandewege is 100 jaar
Feest in de P.Z. voor de bewoners van afdeling
de Linde en genodigden

Dinsdag 3 mei 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 4 mei 2022
Voormiddag

Misviering om 10u in de P.Z.

Donderdag 5 mei 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 6 mei 2022
Namiddag

Tavestietenshow in de P.Z. om 14u30

Zondag 8 mei 2022
Moederdag
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u30

Maandag 9 mei 2022
Vertrek 13u

We gaan naar de Kapel van Bijstand in
Meulebeke
Tijdig inschrijven!

Dinsdag 10 mei 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
Breiclub in de P.Z. om 14u30
De rijdende bib komt langs
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Woensdag 11 mei 2022
Voormiddag

Misviering om 10u in de P.Z.

Namiddag

Julien Verbrugge geeft een voordracht op
afdeling de Wilg
Thema: bezetting van Tielt en de bevrijding van
Aarsele
Tijdig inschrijven!

Donderdag 12 mei 2022
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Namiddag

Julien Verbrugge geeft een voordracht op
afdeling de Wilg
Thema: bezetting van Tielt en de bevrijding van
Aarsele
Tijdig inschrijven!

Vrijdag 13 mei 2022
Namiddag

Kaarting en Teerling in de PZ om 14u30

Zondag 15 mei 2022
Voormiddag

Misviering om 10u30 in de PZ

Dinsdag 17 mei 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 18 mei 2022
Voormiddag

Misviering om 10u in de P.Z.

Namiddag

Verjaardagsfeest voor de jarigen van mei
in de P.Z.

Donderdag 19 mei 2022
Namiddag

Kleine markt om 14u op de parking
van het WZC

Vrijdag 20 mei 2022
Namiddag

Swingo om 14u30 in de PZ
5

Zondag 22 mei 2022
Voormiddag

Misviering om 10u30 in de PZ

Maandag 23 mei 2022
Namiddag

De rijdende bib komt langs

Dinsdag 24 mei 2022
Namiddag

Breiclub in de P.Z. om 14u30

Woensdag 25 mei 2022
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u

Vrijdag 27 mei 2022
Namiddag

Tea – room in de PZ doorlopend
vanaf 14u30

Maandag 30 mei 2022
Vertrek 13u

We gaan naar de Kapel van Bijstand in
Meulebeke
Tijdig inschrijven!

Dinsdag 31 mei 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
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Nieuwe bewoners
Arseen De Vriendt en Marguerite Moerman

De Kastanje

Kamer 55 en 72
Res. Ampe
Deken Darraslaan 19 bus 5
8700 Tielt

Andrea De Meulemeester

De Linde

Kamer 186
Oude Kapellestraat 64
8700 Tielt

Weduwe van de heer André Taillieu
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Roger Vercoutere

De Linde

Kamer: 165
Markt 36 bus 1
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw Georgette
Van De Voorde
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We namen afscheid
Christianna Soenens
De kamers van Christiane Soenens en
haar man Michel De Deygere waren
heel gezellig en huiselijk ingericht
voor hun komst op 7 maart 2022
naar afdeling de Linde.
En wat een aankomst! Twee mensen
die terug wat dichter bij elkaar waren
na het lange verblijf in het ziekenhuis
van Christiane. Een huiselijke
omgeving daar had ze heel erg naar
verlangd. Het gaf haar enorme energie
en ze ging dan ook direct mee op een
wandeling door Tielt, van wilskracht
gesproken.
Een verre verhuis was het niet. Ze woonden namelijk in de
Kistestraat en dat is hier vlakbij. Heel vaak hadden we ze bezig
gezien, Christiane met een schort aan, in de weer met van alles en
nog wat en een tuin om naar te lonken. Prachtige bloemen die
ieder van ons liet gluren en turen naar de tuin.
Christiane was een bezige bij en werd hierin gesteund door haar
man. De eerste dagen verliepen heel goed, ze vonden eigenlijk snel
hun draai en konden zichzelf zijn. Elk met zijn of haar gewoontes.
Maar hoe sterk de wil ook was, Christiane haar gezondheid zorgde
dat de krachten en de vreugde afnamen. De 3 kinderen en hun
families kwamen heel veel op bezoek, er was een aangename sfeer
te voelen, al was het niet gemakkelijk om hun mama beetje bij
beetje te moeten laten gaan.
Christiane stierf omringd door haar familie op 31 maart. We
denken aan Christianna terug met een lach en een traan. Samen
met de familie blijven we liefdevol voor Michel zorgen.
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Bertha Depuydt
Eind 2010 is Bertha in het WZC Deken
Darras komen wonen, waar ze zich altijd
goed heeft gevoeld.
Zij werd er omringd door mensen die van
haar hielden en goed voor haar zorgden.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om al de mensen van WZC Deken
Darras te danken die zo goed voor haar
gezorgd hebben.
Bertha werd op 9 mei 1939 in Nieuwkerke
geboren. Haar jeugdjaren bracht ze door
in Nieuwkerke.
Later werkte ze in Ieper in een bakkerij en de man die in de zaak
ernaast werkte was haar toekomstige echtgenoot, Gerard
Vanderplaetse.
Bertha en haar man hebben elkaar leren kennen in Ieper. Na hun
huwelijk verhuisde Bertha naar Tielt, waar ze de rest van haar
leven zou doorbrengen. Ze hadden een bakkerij in Tielt.
In een verkeersongeval kwam papa Gerard heel vroeg om het
leven, en mama bleef alleen over met 2 kleine kinderen.
Maar Bertha heeft zich altijd sterk gehouden. Ze was een
ijzersterke vrouw.
Het grootste gedeelte van haar leven woonde Bertha in de
Europalaan in Tielt, en de laatste elf jaar van haar leven woonde
ze in Woonzorgcentrum Deken Darras waar ze genoten heeft van
haar laatste levensjaren. Er waren leuke activiteiten waar ze
graag aan deel nam. Het was er altijd leuk om er langs te gaan en
om haar te zien. En om haar te zien deelnemen aan de activiteiten
zoals de kerstmarkt, of het nieuwjaarsdiner.
We aten samen pannekoeken in de polyvalente zaal of oliebollen.
Op 7 april is Bertha in een vredige slaap heengegaan.
Volgende maand zou Bertha 83 jaar geworden zijn.
Ik ben trots op mijn mama en trots om haar zoon te mogen zijn.
Het ga je goed, mama, daarboven in de hemel.
Haar zoon,
Frank Vanderplaetse
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Carlos Van Steenkiste
Carlos Van Steenkiste zag voor het eerst het
levenslicht op 21 november 1935. Hij groeide
samen met zijn zus op in de Kasteelstraat, een
warme thuis waar er steeds leven in de brouwerij
was. Zijn ouders baatten namelijk café en slagerij
uit onder één dak. Tijdens de oorlog verloor Carlos
op jonge leeftijd zijn vader… een verlies die hem
tekende en een verdriet dat hij steeds met zich
meedroeg.
Als klein manneke ging Carlos naar de
Apostelientjes en later naar de Godelieveschool. Op
de vakschool specialiseerde hij zich in schoenen,
hout en weven. Toen hij als 14-jarige aan de slag
mocht, kon hij starten bij schoenenfabriek ‘Huize Pannemoakere’.
Later schoolde hij zich om, om in de bouw te kunnen werken.
Carlos was een goeie werkman, hij werkte mee aan grote
projecten zoals o.a. de serviceflatjes van Residentie Ampe.
Hij stapte in het huwelijksbootje met Juliette Vande Capelle. Ze
gingen in Egem wonen en kregen samen 4 dochters, Katelijne,
Nancy, Marleen en Katrien. Na de geboorte van hun kroost
verhuisde het jonge gezin terug naar Tielt waar Carlos zijn roots
lagen. Carlos stond zijn mannetje tussen al die vrouwen en droeg
zijn dochters en vrouw op handen, zij waren zijn grootste trots!
Carlos is altijd een sportieve man geweest, ging graag koersen,
fietsen, wandelen enzovoort. Op één van die wandelingen in
Beernem leerde hij Agnes kennen waar hij ook lief en leed mee
kon delen en die uiteindelijk zijn levenspartner werd.
In 2017 was een verhuis naar het WZC noodzakelijk. Carlos die
altijd al positief in het leven stond, kwam met heel veel goesting
op de kastanje wonen en voelde zich hier vanaf dag één thuis! Hij
was een echte levensgenieter. Hij miste geen enkele activiteit, ging
graag mee wandelen of naar de markt, ééntje drinken in goed
gezelschap in de bar. Gekend door iedereen en altijd paraat voor
een praatje, een mopje of een levenswijsheid. Trots op zijn
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, altijd blij
dat hij in hun compagnie mocht vertoeven
En net zo plots ben je van ons heengegaan…
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Jarigen in mei
Jarige bewoners in mei 2022
Afdeling de Beuk
Mariette Van Hulle
Noël Mortier
Albert Casier

4 mei 1931
24 mei 1939
25 mei 1940

91 jaar
83 jaar
82 jaar

5 mei 1935

87 jaar

22 mei 1919
24 mei 1941
31 mei 1934

103 jaar
81 jaar
88 jaar

2 mei 1922
15 mei 1934
19 mei 1930
29 mei 1934

100 jaar
88 jaar
92 jaar
88 jaar

24 mei 1936

86 jaar

Afdeling de Kastanje
Gaby De Soete
Afdeling de Wilg
Germana D’Hondt
Dirk Leupe
Mariette Lootens
Afdeling De Linde
Roger Vande Weghe
Raphaël Lambert
Diana Vanden Abeele
Roberte Maes
Res. Ampe
Paula Aernoudt
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Jarige personeelsleden in mei 2022
Elke Vercampt
Schoonmaakster

2 mei 1975

47 jaar

Febe Geerolf
Verpleegkundige afdeling de Wilg

2 mei 2000

22 jaar

Ingrid Minne
Schoonmaakster

2 mei 1967

55 jaar

Stefaan Sander
Technische dienst

2 mei 1975

47 jaar

Annick Bolleire
Wasserij medewerker

7 mei 1967

55 jaar

Jane Billiet
Keukenmedewerker

7 mei 1961

61 jaar

Annick Callens
Verpleegkundige afdeling de Beuk

11 mei 1966

56 jaar

Martine Vandendriessche
Zorgkundige afdeling de Beuk

13 mei 1961

61 jaar

Lore Missiaen
Zorgkundige afdeling de kastanje

17 mei 1985

37 jaar

Véronique Van Simaey
Keukenmedewerker

17 mei 1967

55 jaar

Isabelle Ollevier
Algemeen directeur Zorg

20 mei 1971

51 jaar

Heidi Tuyttens
Zorgkundige nacht

23 mei 1973

49 jaar

Nancy Meeuws
Wasserijmedewerker

24 mei 1966

56 jaar

Martine Naert
Schoonmaakster

28 mei 1965

57 jaar
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Jarige vrijwilligers in mei 2022
Hubert Verhelst
Anna Vermeersch

5 mei 1937
21 mei 1943

85 jaar
78 jaar
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Communicanten en lentefeest
Louan Ameye

26 mei

Aarsele

Zoon van Sibylle Tuytschaver (zorgkundige afdeling de Wilg)
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Pensioen
Greta Van Keirsbulck
28 maart 2022 de laatste
werkdag van Greta.
Greta werkte op afdeling de
Kastanje en de Bolster als
zorgkundige. Ze is gekend als
een bezige bij, altijd optimistisch
en vooral gedreven.
Men kan altijd op haar rekenen.
Greta was erg actief in de
vriendenkring van het OCMW en
later Zorg Tielt. Ze zette zich
altijd voor 100% in. Ook bij de redactie van ’t Darrasnootje hielp
Greta heel veel. Informatie opzoeken en artikels schrijven, niks
was haar te veel!
Altijd vol inspiratie om de afdeling op te fleuren bij speciale
gelegenheden: Nieuwjaar, Valentijn, Pasen en de zovele andere
feesten.
35 jaar dienst is al een hele tijd en vooral de laatste 2 jaren in
Corona tijd waren best heftig, niet altijd gemakkelijk, maar toch
bleef Greta doorgaan. De laatste tijd was het toch voor al
uitkijken naar haar pensioen. Volop plannen maken van de
leukste uitstappen, de reizen. Greta zal wel altijd weten wat te
doen knutselen, koffie klets bezoekjes, fietsen, markten en
bovenal, waarschijnlijk de allerbelangrijkste bezigheid: tijd vrij
maken voor de kinderen en kleinkinderen.
We wensen Greta een deugddoend pensioen toe en hopen haar
nog regelmatig terug te zien. In elk geval zal ze de maandelijkse
redactievergaderingen van ’t Darrasnootje nog bijwonen.
Geniet van je pensioen!
De bewoners en collega’s van afdeling de Kastanje en Bolster!
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Martine Vanden Driessche
Martine, het leek bij de start van het
jaar nog zo ver weg en nu is het al je
laatste werkdag.
Een anker op afdeling de beuk met
het hart op de juiste plaats, recht
voor de raap en altijd het beste met
de bewoners en collega’s voor.
Chapeau voor de gedrevenheid die je
bracht in je job. Zo hield je nauw
gezet alles bij en waakte je er over dat
geplande zaken zoals afgesproken
doorgingen. Een echte
afdelingssecretaresse was je. Dat zal
je zeker en vast goed van pas komen om al de uitstappen en
fietstochten in te gaan plannen. Je tijd gaan steken in de dingen
die er echt toe doen.
Toe gegeven je was soms wel eens streng voor de studenten en
collega’s maar we weten ook dat alles heel goed bedoeld was. We
moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor diegene die
misschien wel ooit voor ons gaan zorgen, zei je daarop. Je liet ons
nadenken: oei, ben ik niet goed bezig, gaat het de verkeerde kant
uit, eventjes een time-out nemen, het deed ons deugd om jou als
collega te hebben. Bedankt voor zoveel wilskracht.
Het gaat je goed tijdens je aanhoudende verlof! Geniet met volle
teugen samen met je gezin en vrienden. Geef alle herinneringen
een mooie plaats in je hart zoals wij dat ook zullen doen voor alle
fijne momenten waar we samen van hebben genoten.
Het wordt nogal eens vergeten, al weet niemand echt waarom. We
werken om te leven niet andersom.
Niks moet, niksen mag!
Team de Beuk en Beukennootje
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Terugblik
Lente ontbijt op de afdeling

22.03.2022
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Stripverhaal in de kijker
Robbedoes
Robbedoes is een stripfiguur bedacht door Robert
Velter, die signeerde als Rob-Vel. Velters vrouw
tekende de strip tijdens de eerste maanden van
de Tweede Wereldoorlog. Rob-Vel was in deze tijd
namelijk opgeroepen voor het Franse leger. Tijdens
de oorlog maakte ook Jijé al even een verhaal over
Robbedoes.
Robbedoes is een piccolo, Rob-Vel inspireerde zich op de Franse
piccolo’s. Robbedoes beoefende de job echter niet lang, maar hield
er wel het rode kostuum met goudkleurige knopen aan over.
Velter gaf Robbedoes de eekhoorn Spip als metgezel.
Het is een Belgische stripreeks rondom de twee gelijknamige
hoofdpersonen, Robbedoes en Piet Kwabbernoot. De reeks werd
gecreëerd door de Franse tekenaar Robert Velter (Rob-Vel) en
later overgedragen aan respectievelijk Jijé (hij voegde
Kwabbernoot toe) en André Franquin, onder wie de reeks pas echt
succesvol werd.
Oorspronkelijk werd het figuurtje ontwikkeld om het
stripweekblad Spirou-Robbedoes een gezicht te geven, zodat het
blad een levendige persoonlijkheid zou krijgen voor de jonge
lezertjes. Hij is vandaag de dag nog steeds de mascotte van het
blad. Later werd Robbedoes samen met Kwabbernoot het
hoofdpersonage van de reeks Robbedoes en Kwabbernoot. Met
name deze laatste stripreeks leverde Robbedoes grote bekendheid
op.
Uitgever Dupuis startte in 1976 een reeks jeugdzonden waarvan
de eerste twee albums de eerste verhalen van André Franquin
voor de reeks Robbedoes en Kwabbernoot bevatten. De twee
albums werden later opnieuw uitgegeven als een eigen buiten
reeks van de reeks Robbedoes en Kwabbernoot. De kaften van de
albums kregen hiervoor ook een licht aangepaste kaft.
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Voor de 65ste verjaardag van Robbedoes werden aan deze reeks
twee albums toegevoegd. Deze bevatten niet eerder in album
verschenen werk van alle auteurs van de reeks. De albums
verschenen alleen in het Frans.
Brussel
In 2014 werd een zogeheten stripmuur in Brussel aan de reeks
gewijd. Graffitikunstenaar Urbana (Nicolas Morreel) plaatste de
tekening van Yoann op een muur in de Onze-Lieve-Vrouw van
Gratiestraat.[14] Enkele auteurs van de reeks – Rob-Vel, Jijé,
Franquin, Fournier, Broca, Tome & Janry en Yann – zijn in de
tekening verwerkt. Een aapje verwijst naar het aapje van de
fontein in de straat.[15]
In 2015 werd er een tweede muur aan Robbedoes en
Kwabbernoot gewijd. Een tekening van Schwartz & Yann van
verhaal Robbedoes en de luipaardvrouw is te zien in de
Elsensesteenweg 227A in Elsene.[16]
Middelkerke (Westende)
In september 2016 werd een stripmuur van
Robbedoes en Kwabbernoot onthuld in Middelkerke,
dat sinds 1985 een stripfestival heeft. Het is de eerste
stripmuur van Middelkerke. De tekening werd door de
Nederlandse stripauteur Hanco Kolk ontworpen. Kolk
is de tekenaar van een verhaal in de reeks
Standbeelden
Robbedoes en Spip zijn als standbeeld te zien in de reeks in
Middelkerke (2004) en nabij het station CharleroiZuid (2018). Ook in Charleroi staat op een rondpunt (waar de
Boulevard Paul Janson, Boulevard Pierre Mayence en Boulevard
Zoé Drion samenkomen) een standbeeld van Robbedoes, Spip en
Kwabbernoot (1991).
Bron: Wikipedia
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Een fragment:
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Zanger van de maand
La Esterella
Ester Mathilde Lambrechts beter bekend als La
Estrella, geboren in Antwerpen op 7 mei 1919.
Aan haar zware stem kon men ze zeker
herkennen, ze was een contra alt en men noemde
haar dan ook wel eens de de Belgische Zarah
Leander. Oh Lieve Vrouwe Toren was een van
haar grote hits. La Esterella was de eerste echt
Vlaamse zangeres die internationaal succes
boekte.
In haar jeugd werkte La Esterella als naaister. Ze werd opgemerkt
door de dirigent Jacques Kluger toen ze op een of ander feestje
zong. Maar ze kreeg geen toestemming van haar ouders en
weigerde dan ook om in zijn orkest te zingen. In de zaal Oud
België in Antwerpen deed ze regelmatig mee aan zangwedstrijden
in het jaar 1940 waar ze ontdekt werd door haar latere echtgenoot
en manager Charly Schleimovitz.
Met populaire romantische en lichtklassieke songs in
verscheidene talen begon ze haar zangcarrière. Haar stem kon
toen drieënhalf octaven overspannen. Haar man zorgde niet
enkel alleen voor de zakelijke afspraken maar wilde ook dat ze
perfectionist was in haar vak. Het publiek was hiervoor direct
gewonnen.
Ze werd “Die Kanone” genoemd toen La Esterella tijdens de
tweede wereldoorlog gedwongen werd om daar op te treden. Ze
brak na de oorlog door in Europa en ze trad dan van 1948 tot
1954 gedurende zes maanden per jaar op in de Britse
badplaatsen. In 1948 trad La Esterella reeds op in de
televisiestudio van de BBC en was aldus de eerste Vlaamse
zangeres op tv. In 1948 brak ze ook door in andere Europese
landen, zoals Frankrijk, Noorwegen en Tsjecho-Slowakije, ze zong
telkens ook een liedje in de plaatselijke taal.
Ze kreeg in 1953 een platencontract bij Philips Records, door
aanraden van de platenfirma begon ze in het Nederlands te
zingen. In dat jaar brengt ze haar lied "Oh Lieve Vrouwe Toren"
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uit dat onmiddellijk een hit werd en tot 1959 zong ze talrijke hits
bij elkaar.
Ze besloot haar zangcarrière op een laag pitje te zetten toen haar
echtgenoot in dat jaar ziek werd en wanneer hij in 1962 overleed
stopte ze volledig met zingen.In dat jaar werd haar echtgenoot
ziek en besloot ze haar zangcarrière op een laag pitje te zetten.

Ze ging gaan werken als secretaresse op een kantoor.
La Esterella hertrouwde in 1970 maar haar tweede echtgenoot
Victor Van Buel stierf in 1980. Verrassend stemde ze in 1982 na
haar pensionering toe om op te treden aan radiopresentator
Herwig Haes van 'Radio 2' in zijn programma "De eerste dag". Ze
zong er de song Ol' Man River. Na hele goede reacties besloot La
Esterella opnieuw om op te treden. Ze kreeg zulke goede reacties
hierop dat La Esterella besloot om opnieuw op te treden. Ze
groeide in deze tweede carrière uit tot een gevierde volkszangeres.
In 1988 verscheen haar laatste album "Liedjes die ik graag zong".
La Esterella trad ook op tijdens haar carrière in verschillende tvprogramma's zoals bij klasgenoten, Gaston en Leo of ook in films
waar ze in 2003 nog een kort optreden had in de kortfilm A piece
of cake.
AF EN TOE heeft ze nog enkele nummers opgenomen, onder
andere in 1995 met Coco Jr. en in 2000 nam ze met Alex Callier
van Hooverphonic en Regi Penxten van Milk Inc. de soundtrack
van de film Shades op.
Ze werd in 2001 onderscheiden van Radio 2” Voor een Leven Vol
Muziek “en werd ze bijgezet in de Eregalerij van het Vlaamse Lied.
Ook haar lied Oh Lieve Vrouwe Toren werd in 2009 opgenomen in
de Eregalerij. Zij was ook Officier in de Orde van Leopold II.
Samen met de eerste Antwerpse stadsdichter Tom Lanoye
presenteerde ze in 2004 het gedicht "De kathedraal antwoordt".
La Esterella trad op hoge leeftijd nog op ook al was ze niet goed
meer te been. Bij gelegenheid stond ze nog op grote podia en
deed ze televisieoptredens. Zo zong ze op 5 januari 2007 samen
met Paul Michiels een duet in de tv-galashow Gaston 80.
Toen ze in 2008 kampte ze met gezondheidsproblemen verbleef ze
drie maanden in een ziekenhuis. Noodgedwongen moest ze
26

verhuizen naar een rusthuis, waar ook de hoogbejaarde actrice
Yvonne Verbeeck verbleef.
Op 11 april 2011 overleed La Esterella in een ziekenhuis van haar
geboortestad Antwerpen.
Op 16 april 2011 werd onder massale belangstelling afscheid van
La Esterella genomen in de kathedraal van Antwerpen. Daarna
kreeg ze op 18 april haar laatste rustplaats op een ereperk van
het Schoonselhof.

Bron: wikipedia
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Terugblik
Modeshow in de P.Z.

25.03.2022
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Kunstschilders
Jacob Jordaens
Jacob of eigenlijk Jacques Jordaens
(Antwerpen, 19 mei 1593 - 18 oktober 1678) was
een Zuid-Nederlandse kunstschilder uit
de Antwerpse School en vooral gekend van
zijn Vlaamse barokschilderkunst.
Jordaens schilderde vooral grote historiestukken,
maar ook genrestukken, landschappen
en portretten. Tevens was hij ontwerper
van wandtapijten. Na Peter Paul
Rubens en Antoon van Dyck is hij de
belangrijkste Zuid-Nederlandse historieschilder.
De voornaam van de schilder is Jacques. In het doopregister is dit
fonetisch genoteerd als Jac, spelling die hij ook gebruikte om zijn
schilderijen te signeren. Wanneer hij een brief ondertekende, ook
in het Nederlands, schreef de schilder gedurende zijn hele
leven Jacques Jordaens. In de 19e eeuw is zijn signatuur
onterecht vervolledigd tot Jacob,
Jacob werd geboren in Antwerpen op 19 mei 1593 in een
middenklassegezin met elf kinderen. Zijn ouders waren Jacob
Jordaens Senior (koopman) en Barbara van Wolschaten. Het
ouderlijk huis lag in de Hoogstraat nummer 13, een winkel voor
linnengoed met de naam Het Paradijs, anno 2021 bekend als
het Jordaenshuis.
Hij genoot een degelijke opleiding, zo had hij een duidelijk
handschrift, beheerste hij de Franse taal en had hij kennis
van mythologie. Daarnaast had hij een uitgebreide kennis van de
bijbel, wat terugkomt in de onderwerpen van zijn schilderijen.
Jacob werd katholiek opgevoed, maar bekeerde zich later tot
het calvinisme *.
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Na de onthulling werd hij beschuldigd van ketterij en moest hij
een boete betalen. Gezien zijn status als schilder werd zijn
geloofsovertuiging echter verder gedoogd. Zo kreeg hij ook van
katholieken opdrachten.
Hij werd net als Peter Paul Rubens, Hendrick van
Balen en Sebastiaen Vrancx, leerling van Adam van Noort. Hij
was toen veertien jaar en het zou zijn enige meester blijven. Jacob
woonde als leerling acht jaar in bij het gezin van Adam van Noort
(in de Everdijstraat). Na deze periode werd hij vrijmeester en sloot
hij zich als "waterschilder" aan bij het Sint-Lucasgilde (1615).
De Aquareltechniek werd in de zeventiende eeuw gebruikt voor
het vervaardigen van ontwerpen (de zogenaamde Kartons)
van wandtapijten. Het jaar daarop (1616) trouwde hij met Adams
oudste dochter, Anna Catharina van Noort. Het echtpaar kocht in
1618 een pand aan de Reyndersstraat Nr. 4 met een uitgang naar
de Hoogstraat (nabij het huis "De Grote Gulden Helm", nu Nr.
45)[3]. Uit het huwelijk komen drie kinderen: Elizabeth, Jacob en
Anna Catharina. Zijn zoon Jacob Jordaens II volgt zijn vader als
kunstschilder op en vertrekt later naar Denemarken.
Zijn opdrachtgevers waren daarom vooral lokale gegoede
burgers en geestelijken. Na de dood van Peter Paul Rubens in
1640 en Antoon van Dyck in 1641 werd Jordaens gezien als de
belangrijkste Antwerpse schilder. Hierdoor kreeg hij in de jaren
40 steeds meer (vorstelijke) opdrachten uit het buitenland.
Jordaens was een welvarend man en tot op hoge leeftijd
productief.
Hij stierf op 18 oktober 1678 op 85-jarige leeftijd aan
de zweetziekte of polderkoorts (verzamelnaam voor ziektes
als cholera, tuberculose en malaria). Zijn dochter, die hem
verzorgde, stierf enige uren later.
Jordaens was een veelzijdig kunstenaar. Hij beoefende tal van
genres en tijdens zijn leven heeft hij zeer uiteenlopende
opdrachten uitgevoerd. Gedurende zijn leven evolueerde zijn stijl
sterk. Vanaf het begin van zijn loopbaan wordt zijn stijl sterk
beïnvloed door Rubens. De invloed zal altijd zichtbaar blijven. Alle
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Vlaamse schilders staan in Rubens' schaduw: zij ondergaan zijn
invloed, hun succes wordt door zijn roem benadeeld.
Het gedenkteken werd onthuld op 22 augustus 1877, ten tijde
van de feesten die in Antwerpen werden gehouden ter gelegenheid
van de 300e geboortedag van Rubens. Burgemeester De Wael. Het
monument werd in de jaren 1950 gerestaureerd.
Het gedenkteken werd in 1971 als rijksmonument in
het Monumentenregister opgenomen

Bron:
encyclo.nl
* Calvinisme: vorm van protestants christendom afgeleid van de
leer van de kerkhervormer Calvijn
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Zeisels en vertellingen
Zeisels en Vertellingen
Na vertel door Julien Verbrugge

door E.H. Leroy

Boek VII - blz.177-181
Vertelsel nummer 4

Hij is om zeep.
Iedereen kent wel het gezegde: “hij is om zeep”. Dit stoelt op iets dat
eerder, ik weet noch dag noch jaar, maar echt is gebeurd. Ik vertel het
u.
Zekere Tisten hield de herberg “Den Krommen Krinkel” open. Aan
wie of wat het lag blijft zal een mysterie blijven maar de zaken floreerden
niet. Cisca de bazin had al menige keren haar beklag gemaakt tegen de
enkele klanten die af en toe nog eens hun dorst kwamen lessen maar
dat hielp allemaal niets.
Op een zaterdagavond zaten Tisten en zijn Cisca
elk aan een kant van de stoof en zij opnieuw klagen
en maar blijven zagen dat er opnieuw geen levende
ziel over den drempel was geweest. “Als dat nog een
tijdje zo veder gaat zullen we op het einde van het
jaar onze pacht niet kunnen betalen, hoor je dat
goed Tisten” jammerde ze. “We leven erg profijtig,
sparen al wat we kunnen en werken gelijk leeuwen,
zijn dat geen schrikkelijke dingen”.
Tisten verschoof zijn pet weg en weer op zijn kop, schartte nerveus
in zijn haar maar zei niets. En Cisca maar verder lamenteren. “Wel
Tisten ge zegt niets kan u dat alles niet schelen”.
“Luister hier vrouwe”, in triomf recht verend: “het zal veranderen, ja
Cisca ik heb den uitweg gevonden, ik heb een ingeving en als het niet
lukt ben ik Tisten niet meer. Morgen is het zondag en tegen den avond
stropt het hier van het volk, ze zullen niet meer binnen kunnen, tref
maar schikkingen en zorg voor volk om te helpen opdienen. Heel de
omgeving zal afzakken naar “Den Krommen Krinkel”. Miljaar de miljaar,
hoe dat ik daar niet eerden ben opgekomen”.
Cisca stond er, niets gelovend, met haar mond vol tanden. Ze merkte
dat Tisten het meende. ”Wat gaat ge wel uitsteken Tisten dat ge zo zeker
zijt van die overrompeling”.
“Wees maar gerust” zei Tisten “het komt in orde, ge zult er getuige
van zijn dat uwe vent nog zo zot niet is als dat zijn klakke staat”. Ze
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trokken naar bed en Cisca droomde de hele nacht van veel volk, lege
tonnen en een schuif vol geld. Het deerde haar dat ze wakker werd.
Tisten
was
opgestaan
voor het
eerste
hanengekraai en trok naar de veldwachter. Hij
femelde daar een hele litanie in zijn oor en duwde
hem een dikke stuiver in de pollen. Hij trok de
vroegmis in.
Als de mis gedaan was zagen, ze de man der wet
op zijn roepsteen staan. Elkeen schaarde zich rond
hem om te horen wat nieuws hij te melden had.
Als de veldwachter bemerkte dat er volk genoeg rond hem was
geschaard, streek hij de hoeken van zijn snor in een stevige punt, zette
den hoge borst op, schrapte zijn keel en riep af: “burgers ik wil u bekend
maken dat dezen avond om acht uur stipt in de herberg “Den Krommen
Krinkel” bij baas Tisten het grootse wonder zal te zien zijn dat een mens
in zijn leven kan aanschouwen. Een wereldprimeur dat alle artiesten
van over de hele wereld zal verbazen. Dezen avond om acht uur zeer
stipt zal Tisten de waard uit de “Krommen Krinkel” in levende lijve dwars
door zijn levend paard kruipen, langs achter erin en langs voor er weer
uit. Elk zegge het voort”.
Alle aanhoorders keken naar elkaar en schoten in een enorme lach. Er
werd daar gegiecheld van jewelste, zelfs de veldwachter die zich tot dan
serieus had kunnen houden viel van zijn roepsteen van het lachen. Na
de hoogmis was het nog erger. Elk dacht het er zijne van doch iedereen
was benieuwd wat voor komedie daarachter stak. Het nieuws verspreide
zich als een lopend vuurtje. Iedereen wilde dit schouwspel meemaken
als wat het maar voor de klucht, zelfs de vrouwen bleven niet thuis.
Vanaf twee uur al zat de “Krommen Krinkel” stampvol van jonkheden
die zongen en zich kostelijk amuseerden. Langs alle wegen en straten,
die naar de “Krommen Krinkel” liepen zag men drommen er naar toe
trekken. Tisten, Cisca en nog drie mannen hadden het zo druk dat het
zweet hen van de rug liep. Zowat om vier uur, niettegenstaande het
zondag was moest de brouwer een volle lading bier leveren. Daar werd
gedronken en geschonken, meer kon niet. Cisca’s zakken scheurden van
het geld.
Het werd zeven uur en het volk begon Tisten toe te roepen: “het is
haast acht uur, hoor je het Tisten, rept u maar. “Wees maar gerust”
antwoorde Tisten, “het komt in orde” en hij drumde zich door de
mensenzee met volle schenkbladen pinten.
Toen het kwart voor acht werd kroop
Tisten zwijgend achter den toog en fluisterde
Cisca iets in het oor. Hij trok naar de zolder
en verstopte zich onder een bed. Niemand
had zijn vertrek bemerkt.
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Het werd acht uur en het volk begon te roepen: “hewel waar is Tisten
en waar is zijn paard. Sisca, gaat dat spoedig beginnen, acht uur is al
lang voorbij.
“Heb toch ietwat geduld” wist Cisca te kalmeren, dat is geen geval
om te lachen, het zal erg spannen en Tisten is om zeep om het glijden te
vergemakkelijken, het paard moet er ook tegenkunnen ”.
Ach zo hij is om zeep werd geroepen en geschimpt. Het sloeg negen
op de torenklok, het sloeg tien uur en elf uur, maar geen Tisten te
bespeuren hij was nog altijd om zeep.
Het volk lachte om de klucht en trok bij middernacht huiswaarts. Ze
hadden door dat ze waren beet genomen doch niemand nam het Tisten
kwalijk, ze hadden zich allen geweldig vermaakt.
Sinds dat voorval werd “Den Krommen
Krinkel” de drukst bezochte herberg van het
omliggende.
Verdween er iemand of liep iemand weg,
men zei: “hij is om zeep”. Was iemand ernstig
ziek of stierf iemand, men zei: “hij is om zeep”.
Was er ergens iets vernietigd of ging een zaak
teloor, ook daarover zei men: “het is om zeep”.
Op heel de streek hoorde men in korte tijd niets anders meer naar elkaar
roepen dan: “hij of het is om zeep”. En dat gezegde ging verder rond
zodat heel Vlaanderen deze zegswijze kent.
Als iemand nog niet weet wat stiel aangeleerd, ik raad hem aan
zeepzieder te worden want zoals tegenwoordig veel “om zeep gaat” is het
een handel om in korte tijd schatrijk te worden.
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Kleine markt

Kleine aankopen (zoals pannenkoeken), onder de € 5,00 dienen
cash betaald te worden of via de SI-rekening. Grotere
aankopen kunnen via de SI-rekening of bij sommige
marktkramers via bancontact betaald worden.
Jullie zijn allemaal van harte welkom, een markt is erg gezellig
als er veel volk is!
Tot dan!
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Terugblik
Vraag je plaatje aan in de P.Z.

01.04.2022
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Natuurproducten
Honing
“Als de bij van het aardoppervlak zou verdwijnen, zou de mens nog
maar vier jaar te leven hebben. Geen bijen meer, geen bestuiving
meer, geen planten meer, geen dieren meer, geen mensen meer.”
- A. Einstein
Bijen bezoeken en bestuiven planten. Hun werk is voor mens en
hier van onschatbare waarde.
Honingbijen zijn nodig om het voedselaanbod van de mens in
stand te houden. Ze zorgen voor de bestuiving van groenten zoals
prei, kool en uien. Glastuinders gebruiken bijen bij de teelt van
paprika's, komkommers en courgettes.
Verder zijn ze onmisbaar voor appels, peren,
kersen, pruimen, bessen, zonnebloemen,
amandelbomen en belangrijke veevoergewassen
zoals maïs, alfalfa en sojabonen.
Bijen zijn tevens één van de meest betrouwbare
bio-indicatoren wat betreft de toestand van het
landschap. Ze kunnen vooral gebruikt worden
om de concentratie van metaal in het milieu te
meten.
De laatste jaren merken we een alarmerende daling in het aantal
bijen, ook wel colony collapse disorder of
de bijenverdwijnziekte genoemd. Dit is toe te schrijven aan onder
andere volgende factoren:
Bijen zijn zeer gevoelig voor onnatuurlijke invloeden, zoals het
gebruik van onkruidverdelgers, fungiciden en pesticiden. Deze
behandelingsmiddelen worden steeds geraffineerder en blijken
een nefast effect te hebben op de bij. De bijen verliezen na een
bezoek aan de behandelde bloem hun oriënteringsvermogen.
Hierdoor vinden ze de bijenkast niet meer terug en sterven ze.
Een tweede, natuurlijke boosdoener is de varroamijt (Varroa
Destructor). Dit is een parasiet die teert op honingbijen om te
overleven, waardoor de bij erg verzwakt
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en hun levensduur halveert. Opvallend is dat vooral bijen die in
kasten leven getroffen worden door de parasiet.
Door de gelijkaardige bouw van bij en mijt is het
bestrijden van de varroamijt met chemische stoffen
erg moeilijk. Chemische producten die de mijt
effectief doden, beschadigen immers ook de
bij. Poedersuiker blijkt evenwel ook een mogelijke
bestrijdingsmethode te zijn.
De afname van grote stukken ongerept landschap en
de verarming van de biodiversiteit zijn ook belangrijke oorzaken.
Bijen verzwakken door een eenzijdig dieet.
Honing (of verouderd: honig) is een natuurlijke vloeibare zoete
substantie die ontstaat als honingbijen en/of honingmieren
nectar uit bloemen verzamelen en deze vervolgens omzetten.
De nectar wordt zowel door toevoegen van enzymen als door
indikking door verdamping omgezet naar honing. Honing wordt
door mensen als voedingsmiddel gebruikt.
Honing bestaat hoofdzakelijk uit diverse suikers, met name
fructose en glucose, en andere stoffen zoals organische zuren,
enzymen en vaste deeltjes ten gevolge van het vergaren van de
honing.
De kleur van honing varieert van bijna kleurloos tot donkerbruin.
Honing kan vloeibaar, dik vloeibaar of (gedeeltelijk of geheel)
gekristalliseerd zijn. De smaak en het aroma kunnen variëren,
maar zijn een afgeleide van de plant en land van oorsprong.
Alle honing die uit de raten wordt geslingerd is vloeibaar en zal na
zekere tijd kristalliseren. Zo zijn er soorten honing die
kristalliseren na een paar weken, andere na een paar maanden,
een jaar of soms nog langer. Het glucosegehalte bepaalt de
vloeibaarheid of de vastheid van iedere soort honing.
Het verschil tussen vaste en vloeibare honing is vooral
van belang in het gebruik (vb. in drank of boterham),
hoewel de smaak en kleur verschillen.
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Kristallisatie is een volledig natuurlijk proces dat vroeg of laat bij
elke vloeibare honing optreedt. De reden van kristallisatie van
honing is het overschrijden van het oplossend vermogen van de
honing: de glucose kan niet meer opgelost blijven en gaat
kristallen vormen.
Het kristallisatieproces wordt beïnvloed door de temperatuur, de
tijd, en of de honing frequent geroerd wordt of niet.
Gekristalliseerde honing is nog perfect eetbaar!
Gekristalliseerde honing kan je gemakkelijk weer vloeibaar maken
door de pot 'Au bain-marie' te verwarmen.
Opgelet: doe dit nooit in de magnetron want dan oververhit je de
honing!

•

Monoflorale honing: De honing is voornamelijk afkomstig van
nectar van één bepaalde botanische soort. Bijen hebben een
aangeboren instinct om niet verder dan 4km van de bijenkast te
gaan, dit omdat een bij zonder kolonie niet kan overleven. De
imker plaatst de bijenkasten zodanig dat de bijen enkel toegang
hebben tot één bepaalde bloemensoort. Het is echter onmogelijk
dit proces volledig te sturen, waardoor elke monoflorale honing
toch in bepaalde mate aangemaakt wordt uit nectar van andere
bloemsoorten. Wanneer de pollen aanwezig in een bepaalde
honing voor minstens 50% afkomstig zijn van één enkele
bloemensoort, spreekt men van monoflorale honing.

•

Polyflorale honing: De honing wordt bereid uit nectar van
diverse bloesems. Men spreekt ook vaak over 'wilde' honing.

Bio-honing
Biologische honing is honing met een garantielabel, een
keurmerk, afgegeven door een onafhankelijke organisatie.
•

Om het Bio-certificaat te verkrijgen moet de honing aan volgende
eisen voldoen:
Biologisch honing komt uit gebieden waar binnen een straal
van 5 à 7 km geen industrie, geen niet-biologische landbouw en
geen autosnelwegen voorkomen. De bij haalt haar nectar uit
natuurgebieden en van niet-genetisch gemanipuleerde planten.
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Bijen overwinteren niet op water met geraffineerde suiker, maar
op eigen honing.
Biologische imkers verwijderen schadelijke varroamijten niet met
synthetische antibiotica, maar met de hand.

Enkele vragen:
Wat is het witte laagje schuim bovenin de pot met vloeibare
honing?
Dit zijn luchtbelletjes. Honing bevat hele kleine luchtmoleculen,
deze zitten normaal opgesloten in de honing en komen na enige
tijd bovendrijven. Even goed roeren en de honing is weer glad!

Waarom mogen baby's tot hun eerste levensjaar geen honing
eten?
Honing is een product dat niet wordt gepasteuriseerd omdat
hierdoor de natuurlijke samenstelling wordt aangetast. In
zeldzame gevallen kunnen daardoor in honing sporen van
botulisme voorkomen. In het lichaam van kinderen vanaf één jaar
en volwassenen worden deze sporen effectief geneutraliseerd,
maar erg jonge kinderen hebben tegen deze bacteriën nog geen
weerstand opgebouwd. De door ons aangeboden honing wordt
steekproefsgewijs onderzocht op botulisme, maar ons advies luidt
om uit voorzorg geen honing te geven aan kinderen jonger dan
één jaar.

Ik ben allergisch aan bijensteken, mag ik dan bijengifzalf
gebruiken?
Bij zwelling, jeuk, tinteling, branderig gevoel en rood worden van
de bijensteek spreken we van een normale lichaamsreactie, en is
er niet noodzakelijk sprake van een allergie.
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Wanneer er na een bijensteek een
plotse bloeddrukdaling, verhoogde
hartslag, braken, kortademigheid of
bewusteloosheid optreedt, spreken we
van allergische reactie.

Ook mensen die allergisch zijn aan bijensteken mogen bijengifzalf
gebruiken. Dit komt omdat allergische reacties zich voordoen
wanneer het gif intraveneus toegediend wordt, en niet bij
uitwendig gebruik. Het is echter wel mogelijk dat bij het
aanbrengen de huid toch begint te tintelen of jeuken. Als zich dit
voordoet wordt er aangeraden om met de kuur te stoppen.

Bron: weynshoning.be
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Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel

oplossing pag. 64

1/

Verslaafde aan de sigaret.

2/

Nogal spoedig - Deelgemeente van Roeselare.

3/

Op ui gelijkende smaakmaker - Plezierig.

4/

Handenverwarmer - Waskuip - Gratis info.

5/

Frans ingenieur, ontwerper van de Parijse toren Verharding van de huid.

6/

Gesnapt - Mythologische figuur.

7/

Dooreen werping van ‘les’ - Kindergroet - Alzo.

8/

Tegen de goesting - Slagwapen - Moeder.

9/

Niet ver af - Bankverrichting.

10/ Lokspijs - Op die wijze - Universiteitsrestaurant.
11/ Kustgemeente met naaktstrand - Valschermspringer.
12/ Muziekstukken om groep voetgangers te begeleiden.
13/ Keuring van maten en gewichten - Gemeente op de
taalgrens (pstnr. 9400)
14/ Errore excepto - Glorie - Er komt niets meer achter.
15/ Middagkost - Letterkeer van ‘lek’.
a)

Bedaren - Mediterende mannelijk kloosters.

b)

Patroon van smeden en boeren - Toestel om voorwerpen
onder water te dedecteren. - Soort papegaai.

c)

Truweel - Levenslucht.

d)

Deel van een boomkruin - Daar - Zonder beroep Zakken, neerkomen.

e)

Bestaat - Iets dat je tussen een boek steekt om aan te
weten waar je gekomen was - Eminentie.

f)

Bevel - Aan alle andere - Bezittelijk vnwrd 46

Rondhout aan de mast.
g)

Middeleeuwse slagknots - Kleinste getal.

h)

Klein hert - Operamelodie - Gemeente aan de Rupel.

i)

Holte onder de arm - Medeklinkers van ‘doorloop’ - Nikkel.

j)

Brusselse straatjongen - Open plek in bos - Vrouwelijke
paardrijdster.

k)

Uniek - Bestendig, zonder ophouden - Vandekerkhove.

l)

Streekgebonden - Zilverpopulier.
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
Moederdag – ontbijtbuffet – bloemen – chocolade – shopper – ledkaars –
restaurant – cadeaubon – geschenkmand – fotoshoot – juweel – boek –
parfum – bedlinnen – verrassingsmand – borrelplank – picknicken –
kersenpitkussen – kandelaar – sieradenhouder
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Rebus
Oplossing
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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?

-P

-V

T=H

G=V

-R

+E
pot

vlieger

vrouw

toren

L=T

G= M

+H
Rozen

vallen

uil

den

egel
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P=H
T= D

R=L
+ER

Pet

M=Z

rietje

-D

Den

mond

-ST

P=V

hert

pan

woorden

P=H

pet

P=V

lepel
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Zoek de zeven verschillen
Dit zijn twee foto’s uit de naai – en sorteerruimte van het WZC.
Kun jij de zeven verschillen vinden in de twee foto’s?
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Horoscoop
STIER
Jaarhoroscoop Stier 2022
2021 was geen best jaar voor de stier wat betreft werk en
ontwikkeling. 2022 zal het jaar worden waarin de rollen wel eens
omgedraaid kunnen worden voor de oplettende stier. 2022 wordt
het jaar van persoonlijke groei en positieve ontwikkeling.
Investeer in jezelf.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Stier 2022
Let op stier! 2022 is het jaar dat je extra tijd zal moeten
investeren in de in 2021 opgebouwde relaties. Door de coronasituatie heb je daar het afgelopen jaar meer tijd voor gehad, maar
dat moet je in 2022 niet laten verslonzen. 2022 wordt namelijk
geen jaar waarin alles vanzelf zal gaan. Vrijgezelle stieren lopen de
kans een bijzondere liefde tegen het lijf te lopen, maar je moet er
wel open voor staan. Stieren in een vaste relatie zouden zich er
meer bewust van moeten worden hoe bijzonder je wederhelft voor
je is. Koester de bijzondere eigenschappen van je partner en tel je
zegeningen. Dat zal je relatie nog sterker maken, maar besef
hierbij wel; een goede relatie is hard werken.
Jaarhoroscoop Financiën – Stier 2022
Op financieel gebied zal 2022 voor jou een stuk minder lastig
worden. 2021 is geen gemakkelijk jaar geweest met zorgen om je
financiële toekomst, toch heb je het afgelopen jaar veel
geïnvesteerd en in 2022 pluk je daar eindelijk de vruchten van.
Geniet van de extra financiële ruimte, maar ga er wel zorgvuldig
mee om. Wees verstandig met uitgeven. Spaar liever, dan het
allemaal meteen uitgeven.
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Jaarhoroscoop Persoonlijke ontwikkeling – Stier 2022
2022 wordt het jaar van de persoonlijke investeringen. Je zult
beter stil moeten staan bij je gevoel ten opzichte van je eigen
relatie. Op emotioneel gebied zal 2022 je verrijken. Als je durft te
luisteren naar je gevoel en er vervolgens met anderen over kan
communiceren, wordt het een jaar van sterke persoonlijke
ontwikkelingen. Sta wel open voor kritiek, hier word je
uiteindelijk alleen maar sterker van. Maar kijk uit voor mensen
die je proberen af te remmen. Wees niet naïef, niet iedereen zal
verheugd zijn als ze je zien groeien, jouw zelfbewustzijn kan
anderen onzeker maken. Daarom is communicatie dit jaar erg
belangrijk.
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Wist je dat
We een vogelkooi met vogels gekregen hebben van Toon Van
Daele (zoon van Mieke Maes) voor in de woonkamer de
Bolster.
Denis Desyn krijgt ook 2 baby vogels genaamd Bram en
Angelo naar de gelijknamige pesoneelsleden.

de dochter van Simona Roose, Ria de paasdecoratie maakte
op afdeling de Linde?
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ons decor in de inkom gemaakt is door de zoon van Gillis
(K175)?
Ronny en z’n compagnon kwam er een gezellig huis met
tuintje bouwen. Bedankt!
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Filou
Bij ons thuis heeft Filou niet enkel het gezelschap van
ons gezin. Niet alleen onze hond Monza, maar ook onze
twee poezen, Felix en Simba staan Filou op te wachten
wanneer hij terug thuis komt.
Na een dagje in het WZC vertoeft Filou graag eventjes in
onze tuin, waar hij zich graag verstopt tussen de planten
of jaagt op insecten. Filou doet ook graag een
wandelingetje in onze weide, waar de kippen , schapen en
ons konijn verblijven. Ons konijn ziet Filou wel niet zo
graag komen, want hij wordt dikwijls door hem
nagezeten.

Simba

Felix

Monza

Wist je dat katten het fijn vinden om in geheime
plekjes te kruipen. Bijvoorbeeld in een
kartonnen doos, in kledingkasten of in een
wasmand. Als het maar randen en donkere
hoekjes heeft, dan zijn ze blij.
(bron: I love happy cats)
Ook in het WZC ligt Filou graag in zijn buis te
slapen.
Elke Vroman, ergotherapeute De Wilg
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100 - jarige
Eindelijk is het zover!!! Roger Vandewege wordt op
maandag 2 mei, 100 jaar!
Wat hebben hij en zijn familie naar deze bijzondere dag
uitgekeken. Zijn levensverhaal werd al eens met ons
gedeeld in
‘t darrasnootje van september en oktober 2021.
Toch nog even in het kort:
Roger woont op afdeling de Linde. Hij was
getrouwd met Cecile Verkest, die hij met
heel veel verdriet in 2015 uit zijn leven
verloren is.
Het was een leven van veel hard werken,
met herinneringen aan de oorlog die hem
nog heel levendig bijstaan, maar ook van
muziek, dansen en vooral plezier maken.
Hij is een graag geziene gast bij de
activiteiten en evenementen. Want ondanks
zijn hoge leeftijd, zit er veel “poer” in hem. Bij een
swingende melodie begint zijn poep te wiebelen en gaan
de schouders en armen gezwind van voor naar achter,
afgewerkt met een lach waar alleen maar plezier van
straalt!
Of er komen weetjes en verhalen met hier en daar een
kwinkslag maar vertelt met een ijzersterk geheugen voor
plaatsen en namen.
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Omringd door zijn familie ( Er zijn 2 dochters en
schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen)
waar hij met oprechte, terechte trots van gaat stralen nog
meer dan hij anders al doet, zal hij stevig vieren.
De wil was er
om 100 te worden zeker na zo een moeilijke periode van
weinig contacten en vrijheid.
Het is echter zover, daar is die lang verwachte 100! Van
ons allemaal een welgemeende dikke proficiat gewenst!
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Moppentrommel
Zoontje komt bij zijn vader en vraagt: "Papa, wat is telepathie?"
"Dat is wanneer 2 mensen op hetzelfde moment aan hetzelfde
denken." zegt vader.
"Oh, zoals jij en mama?" vraagt het zoontje
Vader antwoordt: "Nee, wanneer mama en ik aan hetzelfde
denken is dat puur toeval..."
Een man wordt aangehouden bij een politiecontrole.
Zegt de agent: "Wilt u meewerken aan een alcoholcontrole?"
"Tuurlijk", zegt de man: "Geef me maar zo'n jasje en zeg maar wat
ik moet doen."
Fons ligt languit op de zetel met een blikje Jupiler in de hand
naar de voetbal te kijken.
Zijn vrouw komt woedend de living in, zet de poetsemmer
krachtig op de grond en gooit de borstel en de dweil woedend in
een hoek en roept tegen Fons: Potverdomme, gij ligt daar maar te
zuipen en naar de T. V. te kijken en ik heb vandaag al de kamers
boven gepoetst , de vensters gewassen ,de afwas gedaan, het
avondeten al voorbereid en was nog juist bezig met de veranda
nog op te wassen.....
ik voel mij echt ASSEPOESTER hier !
Fons kijkt lachend naar zijn vrouwke en zegt :- ziet ge wel he
schatteke , ik heb u gezegd toen we trouwde dat ons leven een
SPROOKJE zou worden !
Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen
op het werk. Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de
baas heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel werk is. Plots
springt een van de twee op.
“Ik weet een manier om enkele dagen verlof te krijgen!” roept hij.
“Hoe dan?” vraagt de ander.
De man kijkt snel rond – niets te zien van de baas. Hij klimt op
zijn bureau, neemt enkele tegels van het valse plafond uit,
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klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen over een metalen
pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden.
Binnen enkele seconden staat de baas er. “Wat is dat hier
allemaal?”.
“Ik ben een lamp,” zegt de man.
“Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je
wegkomt, en dat is een bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen
niet zien!”
“Ja meneer de baas,” antwoordt de man heel gedienstig. Hij
springt naar beneden en verdwijnt door de deur.
De tweede man staat op en loopt ook snel naar de deur.
“Hela, waar ga jij naartoe?” vraagt de baas.
“Naar huis. Ik kan niet werken in het donker…”
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Oproep!
Avansa is een sociaal- culturele organisatie in verschillende
regio’s in Vlaanderen en Brussel. Ze streven naar een duurzame,
inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.
Momenteel loopt er een project ronde de fundamentele rechten
van ouderen.
De coronacrisis maakte duidelijk dat we in een maatschappij
leven waar heel vaak beslissingen worden genomen voor ouderen,
of ze nu thuis wonen of elders. Vaak werden er zaken beslist
bovenhet hoofd van de ouderen. Ze werden geconfronteerd met
afzondering, langdurige eenzaamheid, het gebrek aan
keuzemogelijkheden of privacy.
Vandaar dit project, men wil aan de slag gaan met de
(corona)verhalen van ouderen. Vandaaruit wordt er gekeken
wat er beter kan vanuit het perspectief van de oudere.
Samen maken ze een theatervoorstelling en een boek.
Je kan je dus engageren om jou verhaal i.v.m.de corona tijd te
vertellen aan een gespreksleider. Zou je dit graag doen, laat het
dan de ergotherapeute van de afdeling weten, zij zal dan contact
opnemen met Avansa.
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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 3 mei 2022
Dinsdag 10 mei 2022
Dinsdag 24 mei 2022
Dinsdag 31 mei 2022

Maak jij het lijstje, ik maak het reisje
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Oplossing rebus
Rebus
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oh lieve vrouwetoren

rozen vallen uit de hemel

het liedje zonder woorden

de herfst van het leven
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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, Sabrina Pauwels
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