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Gedicht 

September 

Blond lief, de laatste gouden dagen 

wuiven ten afscheid en wij achten ’t niet, 

de bomen en de struiken dragen 

hun laatste tooi en in het riet 

schuilen de vissen en hun trage 

vinslag verraadt hen niet. 

Het wordt nu tijd ons te bezinnen; 

de bossen kleuren dieper bruin 

en lila herfstasters beginnen 

hun ijle bloeien in mijn tuin. 

 

Het wordt nu tijd om te bedenken: 

de zomer houdt niet eeuwig stand; 

zij schonk ons al wat zij kon schenken – 

de laatste gouden dagen wenken 

en herfst komt reeds in feller kleuren 

drenken 

de bloemen van dit dierbaar land. 

 

Koos Schuur (1915-1995) 

uit: Windverhaal (1941) 

  

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO03:UBL01_DEJONG_752&role=pdf
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Activiteitenkalender 

Donderdag 1 september 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 2 september 2022 

Namiddag Schoolquiz in de PZ om 14u30 

Dinsdag 6 september 2022 

Namiddag Wandelen 
Breiclub in de PZ om 14u30 

Donderdag 8 september 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 9 september 2022 

Namiddag Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30 

Zaterdag 10 september 2022 

Namiddag De Accomusicband komt optreden met 
accordeonmuziek in de PZ om 14u30 

Dinsdag 13 september 2022 

Namiddag Wandelen 
De zorgbib komt langs 

Donderdag 15 september 2022 

Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 16 september 2022 

Namiddag Bingo in de PZ en petanque  
in de binnentuin om 14u30 
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Dinsdag 20 september 2022 

Namiddag Breiclub in de PZ om 14u30 

Woensdag 21 september 2022 

Namiddag Verjaardagsfeest voor de jarigen van 
september in de PZ om 14u30 

Donderdag 22 september 2022 

Namiddag Marktbezoek bij mooi weer 

Vrijdag 23 september 2022 

Namiddag Verse oliebollen in de PZ om 14u30 

Dinsdag 27 september 2022 

Namiddag Wandelen bij mooi weer 
De zorgbib komt langs 

Donderdag 29 september 2022 

Namiddag Naar de koers in de Deken Darraslaan 
bij mooi weer 
(Omloop van het hoogserlei) 

Vrijdag 30 september 2022 

Namiddag Modehuis New Milo komt de herfst- en 
wintercollectie voorstellen 
(kans tot aankoop kledij) 

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, 

deze worden meegedeeld via het weekschema. 

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

dagelijks tussen 13u30 en 17u. 
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Nieuwe bewoners 

Christiana Vandenberghe Het Beukennootje 

Kamer 28 

 

Wittestraat 69 

8700 Tielt 

 

Echtgenote van de heer Jozef Lannoo 

 

 

 

 

 

 

Liliane Van Hautte De Kastanje 

Kamer 47 

 

Gross Geraulaan 49 

8700 Tielt 

 

Echtgenote van  
de heer Marc Bouuaert 
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Frida De Rammelaere De Beuk 

Kamer 24 

 

Stedemolenstraat 44 

8700 Tielt 

 

Weduwe van de heer Lucien Bruneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès T’Joen De Linde 

Kamer 165 

 

Sint-Jansstraat 88 bus 7 

8700 Tielt 

 

Weduwe van de heer Franciscus Dewaele 
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Gabriëlle Mechelaere De Linde 

Kamer 152 

 

Aarsele-Dorp 9 

8700 Aarsele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiënne Van De Casteele De Wilg 

Kamer 140 

 

Staggestraat 10 

9800 Vinkt 

 

Weduwnaar van 
mevrouw Cécile D’Hondt 
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Lucrèse Capelle De Wilg 

Kamer 122 

 

Straatgoedweg 7 

8740 Pittem 

 

Echtgenote van de heer 

Willy Martens 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse Popelier De Wilg 

Kamer 109 

 

Kasteelstraat 78 

8700 Tielt 

 

Weduwe van de heer Joseph 
Cannoot 
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Annie Vervaeke & Willy Mahieu De Kastanje 

Kamer 70 & 71 

 

Losschaardstraat 7 bus 2 

8550 Zwevegem 
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We namen afscheid 

Agnes Declerck 

 

Agnes Declerck werd geboren op 31 
januari 1925. Ze was het 
eerstgeboren kind in het gezin. Er 
volgden nog 4 kinderen. Agnes liep 
school in Tielt, onder andere bij de 
Apostelienen en het Sint-
Jozefinstituut, dit tot haar 18de. 
Daarna volgde ze nog twee jaar les 
in Brugge. Ze volgde er aggregaat 
lager secundair onderwijs. 

Nadat ze afstudeerde begon Agnes 
onmiddellijk les te geven in het Sint-
Jozefinstituut. Dit deed ze tot haar 
60ste. 

Agnes is pas gehuwd op latere 
leeftijd. Vroeger was het niet 
toegelaten om als gehuwde vrouw les te geven en Agnes haar hart 
lag bij het onderwijs. Daarom zocht Agnes pas op latere leeftijd een 
geschikte partner. Agnes huwde met Charles Lenaerts. Charles 
werkte voor de stad Antwerpen. Ze gingen in Antwerpen wonen 
maar Agnes bleef in Tielt lesgeven en pendelde zo tussen Tielt en 
Antwerpen. Agnes heeft haar man veel te vroeg moeten afgeven. Op 
59 jarige leeftijd is hij onverwacht overleden. 

Bij het begin van haar pensioen is Agnes dan opnieuw naar Tielt 
verhuisd. Ze ging er wonen in de Antoon Vander Plaetsenlaan. Ze 
bleef er wonen tot ze naar Adagio verhuisde. Ze bleef er een viertal 
jaar wonen, tot ze begin dit jaar naar het woonzorgcentrum kwam. 
Agnes was iemand die zich graag verdiepte in boeken, ook de krant 
las ze dagelijks. Ze luisterde ook graag naar klassieke muziek. 
Agnes was ook heel creatief, vooral met handwerk en tekenen. 
Schilderen deed ze ook, meestal portretten. 

Toen Agnes naar het woonzorgcentrum kwam wonen, was haar 
gezondheid niet zo goed en was er maar weinig waar ze nog kracht 
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uithaalde. Bij goede momenten genoot ze van oprechte aandacht 
en gezelschap. 

Agnes is stilletjes van ons heengegaan op 30 juni 2022. Ze werd 96 
jaar. 
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Agnes Vanterwyngene 

 

Agnes Vanterwyngene is een echte 
Tieltse. Ze werd geboren op 13 april 
1945. Ze volgde les tot haar 21ste in 
het Sint-Jozefinstituut. De laatste 
drie jaar volgde ze er regentaat. Zo 
kon ze later lesgeven, maar 
aangezien men Agnes niet streng 
genoeg vond, heeft ze nooit les 
gegeven. 

Na haar studies ging ze werken bij 
Dezutter en Van Maele, daarnaast 
werkte ze ook thuis als naaister. Ze 
maakte vooral kledij, gordijnen, 
tafelkleden, … en voerde ook 
herstellingen uit. Ze werkte bij 
Dezutter en Van Maele tot aan haar 
pensioen. Het thuiswerk bleef ze doen tot ze naar het 
woonzorgcentrum kwam. 

Agnes was gehuwd met Willem Vandewalle, die nog steeds op 
afdeling De Wilg verblijft. Ze gingen in de Stationsstraat wonen. 
Willem had een zoon Wim (+), samen met zijn eerste vrouw (+). 
Agnes en Willem kregen samen nog een zoon, Danny. Zowel haar 
zoon, schoondochter, en kleinkinderen waren haar oogappels. Op 
12 februari ’21 kwam Agnes noodgedwongen in het 
woonzorgcentrum wonen, nadat Agnes een slechte diagnose kreeg 
in het ziekenhuis. Agnes was niet meer de persoon die ze vroeger 
was: altijd actief en druk in de weer. Een stille en ingetogen Agnes 
kwam in de plaats. Agnes was wel altijd graag onder de mensen, ze 
was dan ook goed gekend in Tielt. 

Stilletjes aan nam de ziekte de bovenhand. Agnes is vredig 
ingeslapen op 2 juli 2022. Ze werd 77 jaar. 
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Edith Van Maldeghem 

 

Begin februari 2017 
mochten we Edith 
verwelkomen op afdeling 
De Wilg. Enkele weken 
later kwam haar man 
Arnold haar vervoegen. Ze 
verbleven toen al een jaar 
in Residentie Ampe. 

Edith moest meer en meer 
rekenen op de hulp van 
anderen. Zo moesten ze 
met spijt in het hart hun flatje inruilen voor een kamer in het 
woonzorgcentrum. Edith was een heel actieve dame. Ze was ook 
heel creatief. Ze spendeerde uren aan verschillende werken. 
Naaien, breien, en het maken van knutselwerken deed ze met veel 
passie. Edith was graag onder de mensen. Ze was lid van 
verschillende verenigingen en ze ging ook vaak mee op 
daguitstappen. Edith en Arnold hebben ook heel veel gereisd. Ook 
hier nam Edith steevast deel aan alle activiteiten. Een wandeling, 
naar de markt, een bingo, een quiz, … Telkens was ze met plezier 
op het appél. 

Ook al ging haar gezondheid erop achteruit, toch bleef Edith 
terugvechten. Ze stond erop om dagelijks haar kiné oefeningen te 
doen en ook bij een mindere dag probeerde ze er alles uit te halen. 
We zullen Edith altijd herinneren als een lief en zachtaardig 
persoon. Ze was zo dankbaar voor de hulp die ze kreeg, ook al was 
ze liever niet zo afhankelijk van anderen. 

Edith verloor haar strijd op 13 juli 2022. Ze werd 77 jaar. 
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Diana De Henau 

 

Diana werd geboren op 26 maart 
1925 te Oostende. 

Ze huwde met Paul De Buck en 
samen kregen ze twee kinderen, 
Jeannine en Liliane. Ze was 
grootmoeder van zes kleinkinderen 
en was ook overgrootmoeder van tal 
van achterkleinkinderen. 

In 2003 liet zij zich inschrijven op 

de wachtlijst van de serviceflatjes 

van Residentie Ampe. Haar man 

was enige tijd daarvoor overleden 

en het verlies viel haar zwaar. In de 

flatjes kende men Diana als een 

fiere dame. Steeds mooi gekleed, haar haren schoon gedaan en 

altijd in voor een babbeltje. 

In 2014 komt Diana op 93-jarige leeftijd bij ons op afdeling 

De Kastanje wonen. We konden haar altijd wel verwennen met 

zoetigheid, ze kon zo genieten van een crèmeke! 

Haar gezondheid ging helaas snel achteruit, waardoor stappen en 

praten moeilijk werd. 

Diana overleed op 13 juli 2022. Ze werd 97 jaar. 
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Simona Roose 

 

Simona werd geboren in 

Oostveld (Oedelem) in 1919. Op 

de jonge leeftijd van 21 jaar is 

ze haar moeder verloren en 

nam zij de  leiding van het 

gezin. De winkel met de 

aankoop en verkoop van 

goederen werden haar 

verantwoordelijkheid. Het was 

oorlog, het waren harde tijden, 

dat heeft zo haar karakter 

gevormd tot een sterke vrouw. 

Direct na de oorlog in 1946 

stapte Simona in het 

huwelijksbootje en bouwde 

samen met haar man André de 

kledingzaak uit tot een 

referentie in de streek. 

2 jaar later  werd hun dochter Ria geboren. De jaren gingen voorbij, 

Ria was ondertussen ook getrouwd en er kwamen 2 kleinkinderen 

die zij enorm verwende. Maar het onderhoud van het huis en de 

tuin werd te zwaar en in 1987 verhuisde het koppel naar een 

appartement te Tielt. Volgens Simona was dat de gelukkigste 

periode uit haar leven. Zij was lid van vele organisaties, haar 

agenda was goed gevuld. Eindelijk konden ze genieten van het 

leven en vooral, zij bleven gezond. 

Maar begin 2016 werd André verward , hij verloor meermaals zijn 

bankkaart en hij vond soms de weg niet meer terug als ze een 

uitstap deden met de wagen. Na een kennismakingsgesprek met de 

mensen van het woonzorgcentrum Deken Darras te Tielt, werd 

beslist om hun intrek te nemen in het verzorgingstehuis. Dat was 

een grote stap. In oktober van dat jaar vierden zij hun 70ste 

huwelijksverjaardag in aanwezigheid van de familie, de directie  en 

de burgemeester. Amper 1 jaar later stierf André en Simona bleef 

alleen achter, maar de lieve mensen van haar afdeling de Linde 
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hebben zich enorm ingezet om Simona haar draai weer te doen 

vinden, en dat lukte ook. 

Toen ze 102 jaar werd, stuurde de Firma “Elixir d’Anvers” haar een 

geschenk van deze godendrank. Het was ook haar overtuiging dat 

deze dagelijkse drank haar levenselixir was, beter dan pillekes 

nemen. Begin dit jaar werden de wandelingen in het tehuis steeds 

maar korter , ze werd rapper moe. Dikwijls stelde zij dezelfde vraag: 

“hoe gaat dat met mij aflopen , ik kan hier toch niet eeuwig blijven” 

? Begin juni werd zij ziek. Koppig zoals altijd wilde zij geen pilletjes 

nemen, zij wilde of kon niet meer eten, kwam het bed niet meer uit. 

Op zaterdag 16 juli is zij vredig ingeslapen. Niemand had durven 

denken dat mémé Simona nog zolang zou blijven leven, zij is 102 

jaar en 7 maanden geworden. Maar nu is de oude Eikenboom 

geveld. Na een korte ziekte van 4 weken is zij gestorven. Zij was een 

zeer sterke vrouw, fysisch en psychisch met een sterke wil.  Haar 

wil was wet, tot de laatste snik. 
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Roland Verhaeghe 

 

Sinds enkele maanden verbleef 
Roland Verhaeghe op afdeling De 
Wilg. Hij werd geboren op 11 juni 
1946 te Wevelgem. Roland was 
weduwnaar. Zijn vrouw Monique 
Gelaude stierf 6 jaar geleden. 

Roland kon rekenen op zijn zoon 
Pascal en zijn kleinzoon met wie 
hij een goede band had. Roland 
heeft voor de firma Seyntex 
gewerkt, maar daarvoor heeft hij 
eerst zijn land gediend, waar hij 
wel trots op was. Een vijftal jaar 
was hij paracommando. Daarvoor 
was hij vaak in het buitenland. Roland was ook graag onder de 
mensen. Je kon hem vaak vinden in de bar of bij mooi weer in de 
binnentuin, genieten van de zonnestralen. Zo keek hij ook uit naar 
een avondje weg naar de Europafeesten met zijn familie. Roland 
keek ook graag naar TV en hij kon goed overweg met zijn 
smartphone. Daarmee speelde hij graag muziek af. Zo klonken veel 
Engelstalige artiesten door de gang. 

Hoewel Roland wist dat zijn gezondheid niet goed was, stierf hij 
onverwacht in het ziekenhuis op 20 juli 2022. 

Roland werd 76 jaar. 
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Patrick Wouters 

 

Begin maart kwam Patrick Wouters op 
afdeling De Wilg wonen. Patrick was 
gehuwd met Ingrid Devos en de papa 
van Shirley en Anthony. Hij was ook 
trotse opa van 4 kleinkinderen. 

Patrick was, tot aan zijn pensioen, 
postbode in Tielt en hij was dan ook 
heel goed gekend. Zijn hobby was 
video en fotografie. Zo konden we 
vroeger, bij onder andere 
zomerfeesten, op Patrick rekenen om 
mooie beelden vast te leggen. 

In zijn laatste maanden kostten de 
gewone dingen veel moeite. Wel volgde 
hij graag de koers op TV en genoot hij met de familie om eventjes 
op terras in de binnentuin te gaan vertoeven. Patrick werd liefdevol 
omringd door zijn vrouw en zijn kinderen. Patrick vierde hier, in 
maart, nog zijn 70ste verjaardag. 

Veel te vroeg moesten we afscheid nemen van zo’n talentvolle, lieve 
man. In het bijzijn van zijn familie is Patrick heel stilletjes van ons 
heengegaan op 29 juli. 
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Michel Houttekier 

 

Michel Houttekier werd geboren op 
3 maart 1940. Hij groeide op tot een 
hippe jongen in een warm gezin. 

Hij trouwde met Margriet Jehs en was 
voor haar een liefdevolle man. Ze 
kregen samen een zoon Bjorn. Michel 
was een echte familiemens, zijn 
kleinkind Tilda was zijn oogappel. Hij 
reageerde vaak emotioneel als het 
over zijn familie ging. Als 
ambachtsman in de zetelbekleding 
vertelde hij in het in het begin van 
zijn verblijf op afdeling De Linde, heel bevlogen. Hij was een 
stielman in hart en nieren. Michel kwam bij ons wonen in februari 
2021. Hij was hier niet de man van vele woorden. Wel gaf hij 
duidelijk aan wat hij wel of niet kon waarderen. Hij werd rustig en 
ook wel emotioneel van klassieke muziek, piano spel, operette en 
een één op één contact met iemand van het personeel kon hij erg 
waarderen. Natuurlijk keek hij uit naar de vele bezoekjes van zijn 
zoon en het gezin en van zijn broer Leon. Vaak gingen ze samen 
naar de cafetaria voor een pintje of we zagen ze in de omgeving van 
het woonzorgcentrum een wandeling maken. Zijn broer Leon hield 
Michel op de hoogte over de gezondheid van hun zus. 

Bjorn vertelde dat Michel een trouwe bezoeker van de bibliotheek 
is geweest waar hij graag in wetenschappelijke tijdschriften las. En 
dat hij enkele bezoekers van de Europafeesten een warme 
ontvangst en een slaapplaats gaf. Er blijkt ook een spreekwoord of 
leuze te zijn die zegt dat: ‘je je ouders goed moet kiezen‘ en Bjorn 
beaamde dat hij goed gekozen heeft! We merkten als hij op bezoek 
kwam er een innige warm band was tussen hen. 

Michel stierf eerder onverwacht op 15 augustus 2022. Hij werd 82 
jaar. 
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Marcella Van Hulle 

 

Marcella werd geboren in Tielt op 28 
oktober 1931. Ze werd geboren in een 
gezin met 10 kinderen, als laatste. Ze 
hadden een melkveebedrijf op de 
Poelberg waar Marecella met zus 
Francine bleef wonen tot ze naar het 
woonzorgcentrum verhuisden. 
Marcella kon heel sappige verhalen 
vertellen o.a. over de Poelberg en de 
Poelbergschool. 

Marcella en Francine woonden hun 
hele leven samen, Francine haar 
tweelingbroer was hun buur. Ze namen 
samen de zorg voor hun ouders op zich 
en ook het bedrijf. Marcella was de vrouw van de verkoop en 
verdeling van de melk, zus Francine was graag thuis tussen de 
koeien. Marcella zag graag bloemen in de tuin en ook naaiwerk was 
haar ding. Na hun pensioen verhuisden ze naar hun nieuwbouw 
woning op de grond van hun toenmalige hoeve. 

Doordat de zorgen voor zus Francine te zwaar werden verhuisden 
ze naar het woonzorgcentrum. Dat was op 25 februari 2013, ze 
woonde dus bijna 10 jaar bij ons. We leerden haar kennen als een 
intelligente vrouw met veel interesses. We hebben veel mooie en 
soms grappige momenten meegemaakt maar ook moeilijke, zeker 
bij het overlijden van haar geliefde zus in juni 2019. 

Ondanks dat ze geen kinderen had kwam er heel veel bezoek, ze 
waren een goede ondersteuning na het verlies van Francine. 
Marcella was goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de 
familie tot over de landsgrens heen in Frankrijk. Dan haalde ze 
haar beste frans boven! 

Het doet ons heel raar om na zoveel jaren Marcella niet meer bij 
ons te hebben. Ze stierf op 19 augustus 2022 in het bijzijn van 
haar familie. Ze werd 91 jaar.  
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Jarigen in september 

Jarige bewoners in september 2022 

 

Afdeling De Beuk 

 

Georgette Wullaert 22 september 1938 84 jaar 

 

Afdeling Het Beukennootje 

 

Liliane Devliegere 19 september 1942 80 jaar 

 

Afdeling De Kastanje 

 

Palmyra Yde 1 september 1924 98 jaar 

 

Afdeling De Bolster 

 

Gerarda Mortier 25 september 1936 86 jaar 

Christiane Heytens 27 september 1945 77 jaar 

 

Afdeling De Wilg 

 

Gabriëlle Deweirdt 5 september 1927 95 jaar 

Rita Van Haele 14 september 1939 83 jaar 

Maria Van Eeckhautte 23 september 1933 89 jaar 

Zoë Van Hauwaert 25 september 1934 88 jaar 



  23 

Maria De Meulemeester 27 september 1931 91 jaar 

Paula Verscheure 28 september 1924 98 jaar 

 

Afdeling De Linde 

 

Emiel Wellens 8 september 1929 93 jaar 

Theo Coucke 18 september 1942 80 jaar 

Hervé Devlaeminck 24 september 1933 89 jaar 

Norbert Deloof 28 september 1945 77 jaar 

Bob Verstraete 29 september 1940 82 jaar 

 

Residentie Ampe 

 

Georgette De Roo 19 september 1932 90 jaar 

 

Jarige vrijwilligers in september 2022 

 
 

Eric Van Quaethem 4 september 1949 73 jaar 

Josiane Schotmans 14 september 1950 72 jaar 

Mimi D’Haeyzeele 23 september 1953 69 jaar 

Marleen Bruyneel 24 september 1961 61 jaar 
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Jarige personeelsleden in september 2022 
 

 

Josephine Windels 

Schoonmaakster 

4 september 1997 25 jaar 

Larissa Leys 

Keukenmedewerkster 

4 september 2002 19 jaar 

Hilde Debuy 

Administratie 

10 september 1967 55 jaar 

Pedro Galle 

Zorgkundige De Beuk 

11 september 1978 44 jaar 

Evy Van Hessche 

Zorgkundige De Wilg 

20 september 1986 36 jaar 

Carine Van Vynckt 

Keukenmedewerkster 

22 september 1962 60 jaar 

Ingrid Dedecker 

Ziekenhuisassistente 

26 september 1961 61 jaar 
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Pensioen 
Linda Warnez 

 

Op 1 september gaat Linda Warnez 
met pensioen. Linda startte haar 
carrière op 1oktober 1979 en werkte 
haar volledige loopbaan als 
verpleegkundige op afdeling De Wilg. 

Na 43 jaar dienst wordt het tijd om de 
handdoek aan de haak te hangen. 

Geniet van je pensioen Linda, we gaan 
je missen! 

 

De collega’s schreven een persoonlijk 
berichtje voor Linda; 

 

 

Een gedreven en toffe collega om mee te werken. 

 

 

Recht voor de raap, een toffe collega waar we veel plezier mee 
hebben gehad. 

 

 

Wat was dat, samen werken met je schoondochter...😀 We hebben 

dat samen goed gedaan hé … 

 

 

Het moederke van de bende. Niet trunten, maar voortdoen. Een 
waardevolle collega die ik zeker zal missen. 

 

 

Daisy: 

Els: 

Billie: 

Lore: 
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Ik zal je missen als collega, het was altijd leuk om met je te werken, 
je hoeft enkel de straat over te steken, altijd welkom voor een kopje 
koffie! 

 

 

 

 

Ons moederke, wat zal ik je missen! Zonder veel woorden, enkel 
één blik was genoeg! 

 

 

 

In al die vrije tijd kan je je creativiteit de volle loop laten gaan! 

 

 

 

 

Linda’tje, je hebt me dikwijls gemotiveerd om te zwijgen, vooral op 

de vergaderingen.😀 Chapeau voor al je jaren werken in de zorg, 

tot op het laatste moment werkte je aan 200 per uur! Supermadam! 

 

 

 

Ze ging er altijd ten volle voor! Tot de laatste minuut alles gegeven. 
Nu is het gedaan om met de handdoek in de nek te werken, maar 
mag je ten volle genieten van je welverdiend pensioen. We gaan je 
missen moeder Linda, je was een fijne collega om mee te werken! 

 

 

 

Een toffe en gedreven collega. Ik zal je missen moederke! 

Valentina: 

Emmely: 

Liselotte: 

Sandra: 

Febe: 

Isabelle: 
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Linda, hoedje af voor al die jaren zwoegen in de zorg, met en zonder 
die natte handdoek in je nek maar steeds met het sigaretje in de 
pauze. “Niet trunten moar deuredoen” was jouw gezegde. Geniet 
van je pensioen! 

 

 

 

Linda, eindelijk is het zover, na al die jaren op de werkvloer. Je 
hebt zo uitgekeken naar je pensioen. Geniet nu maar van al je vrije 
tijd, je gezin en vooral je kleinkinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elke: 

Saskia: 
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Nieuwe directeur 
Hilde Van Maele wordt algemeen directeur van 

Zorg Tielt 

Na 27 jaar aan het roer van Woonzorgcentrum Deken Darras, zet 

ik vanaf 1 september ’22 de stap naar de functie van algemeen 

directeur Zorg Tielt. 

Toen ik hier startte, was niet alleen het gebouw maar ook de 

werking gloednieuw voor mij. 

Sommigen volgden mij dan ook met argusogen, benieuwd hoe 

deze jonge dame (amper 27 jaar) -zonder verpleegkundige 

opleiding dan nog wel-  het hier zou aanpakken. 

Al vlug werd duidelijk dat een woonzorgcentrum leiden een zeer 

gevarieerde en boeiende job is waar ook heel veel administratie en 

wetgeving komt bij kijken. 

Mijn opleiding als jurist hielp mij om alle regelgeving op te volgen 

en te implementeren. 

Vanaf het begin heb ik onmiddellijk ervaren en steeds 

beklemtoond dat, naast de onontbeerlijke zorg die moet geboden 

worden, het leven en wonen minstens even belangrijk zijn voor de 

bewoner. 

Een huiselijke sfeer, een persoonlijke en individuele 

benadering, een zinvolle dagbesteding en contact met de 

‘buitenwereld’ zijn steeds onze belangrijkste criteria geweest bij 

het bepalen van ons zorgaanbod.  Ook het uitbouwen van een 

door iedereen gedragen palliatieve zorgcultuur, professionele 

samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en apotheek, opstart 

van elektronisch zorgdossier, …. waren belangrijke acties. 

Intussen zijn zowel het gebouw als ikzelf niet meer zo nieuw en 

blik ik met een warm gevoel terug op een periode met enorm veel 

ontmoetingen, met komen en gaan van medewerkers en 

bewoners, met lastige maar evenveel hartverwarmende en 

deugddoende momenten en met steeds veranderende 

uitdagingen. 
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Dankzij de voltallige equipe van enthousiaste, creatieve, 

gemotiveerde en flexibele medewerkers en dankzij enerzijds de 

steun en anderzijds de vrijheid die het bestuur ons biedt, meen ik 

dat we kunnen trots zijn op waar wij vandaag de dag staan met 

ons woonzorgcentrum, een plek waar je ‘thuiskomt’ 

Toen Isabelle Ollevier begin dit jaar bekend maakte, dat het voor 

haar tijd werd voor een nieuwe uitdaging, kwam de functie van 

algemeen directeur Zorg Tielt vrij. 

Isabelle had er  bij de inkanteling van OCMW bij Stad voor 

geijverd om alle zorginstellingen van het OCMW / Stad Tielt onder 

te brengen in de welzijnsvereniging ZORG Tielt. 

Zorg Tielt biedt dienstverlening aan ouderen met een 

hulpvraag. 

De organisatie bestaat uit Woonzorgcentrum Deken Darras, 

Groep van Assistentiewoningen Residentie Ampe en 

Huyse Darras, Dagverzorgingscentrum De Living, 

Dienstencentrum ’t Vijverhof, Dienstencentrum Onder de Torens 

en de Thuiszorgdiensten (maaltijden aan huis, Minder Mobielen 

Centrale, boodschappendienst, klusjesdienst, wasdienst) 

Met dit publiek aanbod van zorg neemt het Lokaal Bestuur 

Tielt en specifiek de Raad van Bestuur van Zorg Tielt haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid op om te zorgen voor 

goede en betaalbare zorg.   

Kort samengevat, is dit de functie-omschrijving van algemeen 

directeur : 

“De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de algemene 

leiding van de organisatie zodat een optimale dienstverlening aan 

de residenten en de klanten kan worden gegeven. Zij is hoofd 

personeel en ziet toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en 

evaluatie van het beleid.” 

Mijn drijfveer om me kandidaat te stellen voor deze functie is om 

binnen een organisatie die ik een warm hart toedraag en met een 

vertrouwde en bekwame personeelsploeg, mijn ervaring en kennis 

in te zetten voor alle instellingen van Zorg Tielt. 

Ik wil ernaar streven om in samenwerking met de Raad van 
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Bestuur het geheel vanuit een breder perspectief te bekijken en 

waar mogelijk nauwer met elkaar te verbinden. 

Ik zal de functie van Algemeen Directeur Zorg Tielt uitoefenen 

vanuit het gebouw in de Deken Darraslaan 17 waar de 

administratieve en ondersteunende diensten van Zorg Tielt 

ondergebracht zijn. 

In afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur voor 

het woonzorgcentrum (waarvoor de selectieprocedure opgestart 

werd), zal ik tijdelijk nog op dinsdag en donderdag (of vrijdag) 

aanwezig zijn in het woonzorgcentrum.  

Het woonzorgcentrum zal altijd een speciaal plekje in mijn hart 

behouden, ik zal het voortaan alleen vanuit en andere stoel en 

vanuit een ruimer perspectief opvolgen. 

Ik zeg dus geen vaarwel maar tot ziens !! 

 

Hilde Van Maele 
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Terugblik 
Willy Sommers komt optreden! 1 juli ‘22 
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Stripverhaal in de kijker 

De avonturen van Kuifje 

De avonturen van Kuifje is een stripreeks gemaakt door 
de Belgische ontwerper en scenarioschrijver Hergé . 

 

De avonturen van Kuifje maken 
deel uit van de Europese strips en 
zijn de meest bekende en meest 
populaire van de 21 ste  eeuw met 
meer dan 250 miljoen verkochte 
exemplaren. Ze zijn vertaald in 
honderd talen en dialecten en 
talloze malen aangepast 
voor film , televisie en theater . Ze 
spelen zich af in een realistisch en 
soms fantastisch universum, vol 
met personages met goed 
gedefinieerde 
karaktereigenschappen. 

 

De held van de serie is het gelijknamige personage Kuifje , een 
jonge Belgische verslaggever en globetrotter. Hij wordt in zijn 
avonturen vergezeld door zijn foxterriër Bobby . Over de albums 
verschijnen verschillende terugkerende figuren, zoals Captain 
Haddock, die niet lang duurt om een hoofdpersoon te worden, of 
de detectives die de gekke onhandige Jansen en Jansen 
verzamelen, of zelfs professor Zonnebloem . 

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Bande_dessin%C3%A9e
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Belgique
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Dessinateur
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Sc%C3%A9nariste
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Herg%C3%A9
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_europ%C3%A9enne
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Liste_des_s%C3%A9ries_de_bande_dessin%C3%A9e_les_plus_vendues_au_monde
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Liste_des_s%C3%A9ries_de_bande_dessin%C3%A9e_les_plus_vendues_au_monde
https://nl.frwiki.wiki/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Cin%C3%A9ma
https://nl.frwiki.wiki/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Tintin
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Reporter
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Fox-terrier_%C3%A0_poil_dur
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Milou
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Capitaine_Haddock
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Capitaine_Haddock
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Dupond_et_Dupont
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Dupond_et_Dupont
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De serie wordt gewaardeerd om zijn 
tekeningen die karakters van 
overdreven proporties en realistische 
instellingen vermengen. Het gebruik 
van lijnen van gelijke dikte, de 
afwezigheid van arcering en het gebruik 
van effen kleurvlakken zijn de 
kenmerken van de stijl van de auteur, 
bekend als de "  duidelijke lijn  ". De 
intriges van de albums mixen 
genres: avonturen aan de andere kant 
van de wereld, 

politieonderzoeken, spionageverhalen, sciencefiction, fantasy. De 
verhalen die in De Avonturen van Kuifje worden verteld, geven 
altijd een prominente plaats aan de “ bananenschil” -humor, die in 
de latere albums wordt gecompenseerd door een zekere ironie en 
een reflectie op de samenleving. 

 

 

 

 

Bron: https://nl.frwiki.wiki/wiki/Les_Aventures_de_Tintin  

  

https://nl.frwiki.wiki/wiki/Ligne_claire
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Roman_d%27aventures
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Roman_policier
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Renseignement
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Science-fiction
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Fantastique
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Slapstick
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Ironie
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Les_Aventures_de_Tintin
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Zeisels en vertellingen 
Zeisels en Vertellingen door E.H. Leroy 
Naverteld door Julien Verbrugge 
Boek VII -blz. 9-18 
Vertelsel nummer 6 

 Hoe Boudewijn van Vlaanderen met de duivel trouwde. 
 
In de chronike van het bisdom Kamerijck vind je het volgende zeisel 
over een zekere Boudewijn, graaf van Vlaanderen. De koning van 
Frankrijk die toen de machtigste vorst van heel Europa was, had 
een dochter Beatrijs en hij deed alle mogelijke pogingen om graaf 
Boudewijn met haar te laten trouwen. Wat hij ook probeerde 
Boudewijn wilde van geen verkering weten. De koning was daarover 
zeer verbolgen en uit soort wraakneming huwde hij haar uit aan de 
keizer van Constantinopel. 

Boudewijn had intussen het hof van de Franse koning waar hij 
veelvuldig thuis was, verlaten en verbleef enige tijd in de omgeving 
van de stad Noyon. Zekere dag kreeg hij goesting om in de 
omliggende bossen te jagen. Met een aantal vrienden vertrok hij. 
Graaf Boudewijn bereed zijn beste paard en als enig wapen had hij 
zijn knots bij. Hiermee kon hij de sterkste dieren neerslaan. 

Ze waren amper vertrokken of uit de struiken kwam een wild zwijn 
pekzwart van kleur en van een ongewone gestalte van achter een 
dikke eik, stoot een afgrijselijk gegil uit een verdween door struiken 
en takken om aan de jagers te ontkomen. De graaf gaf zijn paard 
zo duchtig de sporen dat het als een schicht tussen de bomen 
verdween het speur volgend van het gevlucht wild. De rest kon hem 
onmogelijk volgen. 

“Ha ha” riep de graaf: “zowaar als ik Boudewijn heet, ik kom niet 
eerder naar huis vooraleer ik dat wild zwijn met mijn knots heb 
neergeslagen”. Lange tijd liep dat wild zwijn door struiken en 
takkerij, sprong over sloten en beken om de jager kwijt te spelen. 
Boudewijns paard stormde zo snel dat geen van de andere ruiters 
hen kon bijhouden waardoor ze weldra het spoor waren bijster 
geraakt. Het gewrocht was woest en met zijn slagtanden vocht het 
tegen de meute honden. Menige hond lag reeds stervend op de 
grond. Het paard van Boudewijn scheen onvermoeibaar en bleef 
het wild varken maar verder achtervolgen. 
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Ze kwamen aan een plek waar de Seine een elleboog vormt. Het 
dier kon geen kant meer uit. Boudewijn sprong van zijn paard en 
met zijn knots in de vuist trad hij zelfzeker naar dat pekzwart zwijn. 
“Draai u om zwart spook” riep de graaf: “u valt de eer te beurt te 
mogen kampen met de graaf van Vlaanderen”. Het dier sprong met 
zijn machtige kop naar de graaf doch dezes knots kwam met zo’n 
kracht op de kop van het beest terecht dat het duizelig ten gronde 
viel. Met een tweede slag lag het stuiptrekkend voor Boudewijns 
voeten. 

Graaf Boudewijn zette zich in het gras naast de gedode ever 
wachtend op zijn jachtgezellen. Al met eens meent hij de stappen 
van een paard te horen. Inderdaad, daar verscheen een jonge 
vrouw op een pikzwarte draver. Ze was alleen en hield halt bij de 
graaf. Zeer verwonderd stapte Boudewijn op deze jonge vrouw af en 
begroette haar welwillend. 

“Wees welkom edele dame, wat stuurt u zo zonder enig gezelschap 
door dit onmetelijk bos”. 

“Het zal God zijn, die het zo voorzien heeft” was haar antwoord. 
Waarop graaf Boudewijn haar meteen vroeg wie ze was. 

“Ik ben de dochter van de koning van “Morgenland”. Mijn vader wil 
mij tegen mijn wil en dank doen trouwen.  Dat wil ik niet.  Ik heb 
God gezworen geen man te nemen ten ware het de koning van 
”Kerstenland“ is. Daarom ontvluchtte ik mijn vaders hof”. Daarop 
vraagt Boudewijn haar waar ze nu zinnens is naar toe te rijden. 

“Wel ik ben op zoek naar 
Boudewijn, de graaf van 
Vlaanderen waar men in 
ons koninkrijk alle lof over 
spreekt”. Ze keek 
Boudewijn zo 
onweerstaanbaar in de 
ogen dat hij, als was het 
uit schaamte, zijn blik ten 
gronde richtte. 

“’Edele jonkvrouw hoe 
wonderlijk, ik ben de graaf van Vlaanderen die gij zoekt en er leeft 
geen rijker graaf in heel “Kerstendom”. Het volk van veertien 
graafschappen staan onder mijn voogdij. Gezien u mij zoekt ben ik 
bereid, wanneer het u bevalt, te huwen en tot gravin van 
Vlaanderen, te verheffen”. 
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“Sinds een hele tijd droomde ik hiervan en ik zou graag mijn hand, 
in de uwe leggen moest u kunnen bewijzen dat u werkelijk 
Boudewijn, graaf van Vlaanderen bent”. 

“Jonkvrouw, heb even geduld, binnen de kortste tijd zullen mijn 
jachtgezellen hier aankomen. Zij zullen bevestigen dat ik de 
waarheid spreek. Maar vertel mij eens wie jij bent en hoe uw vader 
noemt”. 

“Mijn naam is Helia” sprak ze bedeesd en wie mijn vader is zal nooit 
iemand te weet komen. Alleen jij mag het weten: hij heerst over 
“Morgenland”. 

Meer hoefde Boudewijn niet te weten, hij was als betoverd en van 
zijn zinnen beroofd. Hij nam zijn hoorn en begon erop te blazen dat 
het door het bos schalde. Het duurde maar seconden of zijn 
jachtvrienden kwamen uit verschillende hoeken aangereden. De 
eerste twee waren Hendrik van Valencijn en Wouter van Sint-
Omaars. 

“Wel graaf heb ge iets gevangen of gedood” riepen beiden. 
“Inderdaad” vrienden, hier ligt de gekloven kop van het wreedste 
beest dat ik al ooit heb gezien. Ik had gezworen het te doden en het 
is geschied. Daarnaast, ge ziet deze mooie jonkvrouw, de 
voorzienigheid stuurde ze op mijn pad en ik heb beloofd, zo ze er 
mee instemt, haar te huwen”. 

Hendrik van Valencijn bekeek de jonkvrouw doordringend. Ze was 
rijkelijk gekleed en zat op een blinkend pekzwart paard dat even 
schoon en fier was. De graaf was een wijs man en wees Boudewijn 
op zijn onbezonnenheid zo roekeloos te handelen. “Gij verwerpt 
Beatrijs, dochter van de Franse koning en je wil en vrouw nemen 
die u langs geen kanten kent.  Wie is ze en van waar komt ze, u 
weet het niet, u bent zeer onvoorzichtig heer graaf”. 

“Het kan dat u de waarheid spreekt en dat uw raad wijs en goed is, 
doch het is beslist en ze zal mijn vrouw worden wat ervan komt dat 
wil en spreek mij niet tegen” was het antwoord van Boudewijn. 
Daarop zweeg Hendrik van Valencijn wijselijk en geen der overige 
ridders die nochtans dezelfde mening deelden, durfden iets zeggen. 
Iedereen keerde naar Noyon terug.  Boudewijn echter volgde Helia 
naar Kamerijk waar hij het huwelijk liet inzegenen. 

Dat liep een hele tijd gunstig, alles bleek opperbest. Jammer dat 
het zo niet is blijven duren, Vlaanderen zou er wel bij gevaren 
hebben. Helia begon echter zware belastingen te leggen en bedreef 
alle mogelijke wreedheden zowel in de steden als op het platteland 
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zodat het volk begon te morren en de graaf hunne misnoegdheid 
kwamen aanklagen. 

Helia ging zoals nagenoeg iedereen ter kerke, bleef bij het sermoen 
doch verliet telkens de kerk bij de consecratie. Iedereen stond daar 
verwonderd over en keurde stilzwijgend dit gedrag af. 

Het jaar 1188 kwam eraan. De keizer van Constantinopel, de man 
van Beatrijs van Frankrijk, herinnert u zich nog, was in oorlog met 
de Turken. De keizer zelf verloor hierbij het leven doch de 
christenlegers hielden voorlopig stand. 

Datzelfde jaar hielden Bouwewijn en Helia grote feesten op hun slot 
Wijnendale.  Het grootste part de edelen kwamen telkens aanzitten 
aan de kostelijke diners die ze aangeboden kregen. Op een van 
dergelijke braspartijen, net toen ze aan tafel plaats namen, kwam 
een stokoude bedelaar zich aanmelden. Zijn gekromd lichaam 
steunde op een pelgrimsstaf. Iedereen schatte hem op zijn minst 
honderd jaar oud. Hij vroeg de graaf iets te eten te krijgen en er wat 
te mogen uitrusten. Boudewijn beval zijn knechten de bedelaar aan 
een apart tafeltje te zetten en hem met alle spijzen die de edelen 
werden voorgezet te bedienen. Dat moment was Helia nog niet in 
het salon al duurde dit niet lang meer en ze nam zoals het past 
plaats naast haar gemaal. 

Als de pelgrim die vrouw zag, begon 
hij te sidderen en te beven en wilde 
niets meer van al die kostelijke 
spijzen eten. Helia was evenmin op 
haar gemak als ze die oude pelgrim 
zag. Ze vreesde groot onheil en vroeg 
Boudewijn, die weg te jagen. De graaf 
een zeer goedhartige ziel besliste dat 
de man zou blijven. “Aalmoezen geven 
aan armen is aan God geven“, 
berispte hij zijn echtgenote. “De man 
zal de zaal niet verlaten en niets zal 
hem ontbreken, noch van spijs noch 
drank”. 

Toen Boudewijn bemerkt had dat de 
pelgrim zat de trillen en de spijzen 

niet aanraakte, benaderde hij hem en vroeg naar de oorzaak. 
Hierop stond de pelgrim recht, alle schroom bleek van hem gevallen 
en hij sprak de zaal toe: “Graaf en edelen, stop met eten want een 
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groot onheil staat u te wachten. Hetgeen u te zien krijgt zal u in 
grote benauwdheid brengen doch betrouw op God en niets zal u 
deren. Dan bezwoer hij Helia: “Duivel die in ’t lichaam van die 
vrouw zit, ik gebied u dit lichaam te verlaten, maar aleer dit 
gezelschap te verlaten zult gij verklaren waarom gij met zo met onze 
graaf hebt gehandeld. Keer dan terug van waar u gekomen bent 
zonder iets aan te raken of te schaden van alles wat Vlaanderen 
kan deren. Alzo bezweer ik u in naam van de almachtige God. Zijn 
betoog duurde veel langer doch we besparen u dit volledig 
requisitoir. 

Toen de vrouw de veroordeling had aanhoord en besefte dat ze de 
graaf niet langer meer kon bedriegen noch in Vlaanderen blijven, 
sprak zij het gezelschap toe: “ik ben een der gevallen engelen die 
God uit zijn paradijs joeg. We hebben er allemaal veel spijt over. 
Sindsdien dwalen wij de wereld rond om te plagen en te bekoren al 
wie christelijk leeft. Zo kreeg ik opdracht Boudewijn te strikken als 
straf voor zijn trots omdat hij Beatrijs niet als vrouw wilde. Ik ben 
‘s nachts in het dode lichaam van de prinses van Morgenland, de 
schoonste maagd die er te vinden was gekropen en overdag 
herleefde ik. In die gedaante heb ik de graaf ontmoet die mij niet 
kon weerstaan. Dertien jaar al leef ik met hem en heb Vlaanderen 
veel kwaad gedaan, louter om hem te treffen. Nu ik ontmaskerd 
ben vertrek ik”. Zonder iets aan te raken of mee te nemen was ze 
ongezien verdwenen. 

De graaf en trouwens het voltalig gezelschap stonden als aan de 
grond genageld. Toen Boudewijn weer bij zijn positieven was, viel 
hij voor de voeten van de pelgrim en bedankte die wel honderdmaal 
en vroeg meteen wat hem te doen stond voor al wat verkeerd was 
gelopen. 

“Ga op pelgrimstocht naar Rome, raadde hij hem aan, spreek er de 
paus zelf uw zonden en doe boetvaardigheid”. 

Boudewijn bleef drie dagen in afzondering op zijn kamer, zuchtte 
en weende bitter om zijn misstap. De vierde dag vertrok hij naar 
Brugge. Daar werd hij door iedereen met de vinger gewezen en de 
kinderen riepen: “kijk onze graaf die met een duivel trouwde”. 
Hetzelfde gebeurde in Gent en in Atrecht en de veel ander steden 
waar hij doortrok. Hij besloot naar Jeruzalem te trekken en mee te 
strijden tegen de Saracenen. Hij ging eerst bij de paus waar hij zijn 
zonden biechtte. Als penitentie diende hij zich naar Constantinopel 
te begeven om er keizerin Beatrijs, de Franse koningsdochter die 
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hij eerder had afgewezen, bij te staan in haar oorlogsvoering tegen 
de Turken. 

Boudewijn heeft de penitentie die de paus hem had opgelegd ten 
volle uitgevoerd.  Op het slagveld heeft hij wonderen van 
dapperheid vertoond doch is in een gevecht met de legers van de 
sultan gesneuveld.  Niemand heeft ooit geweten waar precies en 
evenmin waar zijn stoffelijk overschot zou begraven liggen. 
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Terugblik 
Zomerse mocktail 22 juli ‘22 
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Kunstschilders 
Rembrandt van Rijn 

 

Rembrandt is geboren in 1606 
en hij was de zoon van 
Cornelia en Harmen Gerritsz 
van Rijn.  Zijn vader was een 
molenaar.  

Rembrandt wilde al vanaf 
jonge leeftijd kunstenaar 
worden, er waren nog geen 
scholen om te leren om 
kunstenaar te worden. 
Daarom moet men op zoek 
gaan naar een leermeester die 
je kon leren schilderen. Dan 
was je leerling bij een meester. 
Hij ging  in de leer bij meester 
Jacob van Swanenburch in 
Leiden. Een leerling mocht eerst alleen maar klusjes doen voor deze 
leermeester, zoals het maken van verf en kwasten. De leerling 
mocht tussendoor oefenen in het schilderen. Later ging hij in de 
leer bij Pieter Lastman. Nadien ging hij zelf kunst maken in Leiden. 

In Leiden ging het steeds beter met Rembrandt. Hij kreeg vaak 
opdrachten en verdiende goed, hij werd  verliefd op Saskia van 
Uylenburgh. In 1634 trouwde hij met Saskia. ZIj kwam uit een rijke 
familie. Daarom kocht hij een duur, groot huis aan de rand van 
Amsterdam. Hier woonden de rijke kooplieden die steeds meer 
interesse kregen in de kunst. In Amsterdam kon Rembrandt dus 
veel geld verdienen en zijn huis dus afbetalen. Het huis van 
Rembrandt is nu een museum, het wordt nu het Rembrandthuis 
genoemd. 

Samen met Saskia kreeg Rembrandt vier kinderen. Drie hiervan 
ging dood toen ze nog heel jong waren, dat was in die tijd heel 
normaal. Eén van hun kinderen bleef leven, dat was Rembrandt's 
zoon Titus. Zijn vrouw Saskia overleed in 1642. 

 

https://wikikids.nl/Molen
https://wikikids.nl/Museum
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In 1632 kreeg Rembrandt een bijzondere en belangrijke opdracht: 
hij mocht een anatomische les van dokter Tulp schilderen. Tijdens 
de les sneed de dokter een dood mens open om de spieren te laten 
zien. Dit was heel bijzonder voor die tijd, mensen hadden nog nooit 
zoiets gezien. Rembrandts werk viel op doordat hij beweging liet 
zien in zijn schilderijen. Hij schilderde geen mensen netjes naast 
elkaar, maar zoals de mensen bezig waren. Het leek dan net alsof 
de mensen op het schilderij niet door hadden dat ze geschilderd 
werden. Rembrandt vond het heel belangrijk dat je bij zijn schilderij 
het gevoel hebt alsof je naar echte mensen zit te kijken. Hij wilde 
dat zijn schilderijen geloofwaardig waren. Rembrandt was aan het 
onderzoeken hoe je de gevoelens van de mensen kon laten zien op 
het schilderij.  

Rembrandt maakte ongeveer 300 
schilderijen. Soms deed hij wel drie jaar 
lang over het maken van één schilderij. 
Hij maakte meestal kleine schilderijen. 
Vaak schilderde hij mensen met mooie 
kleding en sieraden. Hij schilderde ook 
de natuur, bomen en wolken na. Eerst 
schilderde hij met hele donkere kleuren 
en later gebruikte hij meer kleur in zijn 
schilderijen. De schilderijen werden 
toen ook groter. 

Zo probeerde hij elke keer anders te 
kijken bijvoorbeeld boos, blij, verdrietig 
of verbaasd. De mensen vonden dit 
mooi, omdat het heel echt leek. 
Rembrandt schilderde heel precies. Hij 
keek goed naar de mensen en probeerden het niet mooier te maken, 
maar precies na te schilderen. Hierdoor leken zijn schilderijen op 
een foto. Wat ook heel bijzonder is aan de techniek van Rembrandt 
is dat hij met de achterkant van zijn kwast de bovenste laag verf 
weg krasten waardoor er een lichtere laag tevoorschijn kwam. De 
haren bij dit zelfportret heeft hij op deze manier gemaakt. 

Het aller bekendste schilderij dat Rembrandt gemaakt heeft, is De 
Nachtwacht. Het hangt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam.  Het 
schilderij heette eigenlijk: "De compagnie van Frans Banning Cocq 
en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te 
marcheren". Maar het schilderij werd na veel jaren steeds 
donkerder. Toen zijn mensen het de Nachtwacht gaan noemen. 

https://wikikids.nl/Dokter
https://wikikids.nl/De_Nachtwacht
https://wikikids.nl/De_Nachtwacht
https://wikikids.nl/Rijksmuseum_Amsterdam
https://wikikids.nl/Amsterdam
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Rembrandt schilderde graag op groot formaat. Zo is De Nachtwacht 
ca. 3,5 × 4,5 meter groot. Rembrandt wilde graag Bijbelse verhalen 
schilderen. Deze schilderijen vonden de mensen toen mooier dan 
stillevens, landschappen en portretten. 

(De Nachtwacht) 

 

In de zeventiende eeuw  dat Rembrandt opgroeide was er veel 
rijkdom in Nederland, het hoorde niet meer bij Spanje en was 
onafhankelijk. Nederland heette in die tijd 'De Republiek der 
Zevende Verenigde Nederlanden'. Doordat het land aan zee lag zijn 
er mogelijkheden om te handelen met andere landen. Met grote 
vrachtvaarders (schepen) werden de producten naar andere landen 
gebracht. Hierdoor ontstond er een bloeiperiode, waarin de mensen 
steeds rijker werden. Deze tijd wordt de Gouden Eeuw genoemd, 
het was het rijkste land van heel Europa. 

Rembrandt had geluk dat hij in deze tijd was geboren. Hij wilde 
graag met het schilderen zijn brood verdienen. En omdat de 
mensen genoeg geld hadden, wilden ze graag schilderijen van hem 
kopen. Deze konden ze dan in hun mooie huizen hangen. Hoe meer 
schilderijen je had, hoe rijker je was. Iedereen kon dus zien aan het 

https://wikikids.nl/Gouden_Eeuw
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aantal schilderijen dat je thuis had of je rijk was of niet. De 
plafonwanden en muren hingen vol met schilderijen. Het liefste met 
de schilderijen van Rembrandt. Zijn schilderijen waren ongeveer 
€100. In die tijd was dat veel geld. Omdat Rembrandt niet alleen 
voor de rijke kooplieden kunst wilde maken, maakte hij etsen. Een 
ets is een koperen of zinken plaat waarop met een kleine stalen pen 
gekrast wordt. Op deze manier kan je kleinere tekeningen maken. 
Het was een heel precies werkje. Als Rembrandt klaar was met zijn 
ets kon hij hier honderd afdrukken van laten maken. Daardoor 
hadden de minder rijke mensen ook kunstwerken van Rembrandt 
in hun huis. 

 

(Het ommuurde Rhenen in verval) 

Toen Rembrandt steeds ouder werd ging hij vrijer schilderen. Hij 
gebruikte hiervoor dikke penselen. Het zag er ruw en klonterig uit. 
De mensen vonden dit minder mooi. Ze wilde juist precieze en 
schilderijen die net echt leken. Hierdoor krijgt Rembrandt minder 
opdrachten. Ondertussen bleef  hij veel geld uitgeven aan 
materialen zoals verf en penselen. Waardoor kan hij zijn huis niet 
meer kon betalen. Al zijn schilderijen moet hij verkopen en ook zijn 
huis. Het enige wat hij mocht meenemen waren zijn verfspullen. 
Als hij 63 jaar is maakt hij zijn allerlaatste schilderij en sterft 
hierna. 

 

Bron: Wikipidea 
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Terugblik 
Zangnamiddag met Hoger Lager 5 augustus ‘22 

onder leiding van Rik Stevens, 

Marc Vansteenkiste en Mieke Vanhecke. 
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Zanger van de maand 
Eddy Wally 

 

Eddy Wally werd geboren in Zelzate 

op 12 juli 1932. 

We kennen hem natuurlijk allemaal 

van de hits Chérie (1966), Als 

marktkramer ben ik geboren (1969) 

en Ik spring uit een Vliegmachien 

(1996). 

De vader van Eddy was marktkramer 

maar stierf reeds op jonge leeftijd. 

Uiteindelijk leerde hij zijn vrouw 

kennen, Mariëtte Roegiers met wie hij 

in 1956 in het huwelijk trad. Nadien 

werd zijn enige dochter Marina Wally 

geboren die later zelf actief werd als 

zangeres. 

Eddy Wally leerde al heel erg vroeg accordeon en mondharp spelen, 

opende een discotheek en verkocht handtassen op de markt. Een 

echte zakenman dus. In 2014 was in het VIER programma 'Kroost' 

nog een aangrijpende en onthutsende reportage te zien over Eddy 

Wally. Zo toonde zijn manager waar Wally indertijd al zijn geld 

verborg, en vertelde hij over het feit dat Eddy altijd cash wilde 

uitbetaald worden. De belastingen opende na deze reportage 

prompt een onderzoek. Eddy was dan ook een veelgevraagd artiest 

en kon zo fortuinen verdienen. 

In 2011 werd Eddy Wally getroffen door een hersenbloeding, hij 

raakte gedeeltelijk verlamd en moest noodgedwongen zijn intrek 

nemen in een rusthuis. Amper 1 jaar later kreeg de sympathieke 

zanger een nieuwe klap te verwerken, zijn vrouw stierf op 80 jarige 

leeftijd. 
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Op 14 en 15 december 2012 maakte Eddy Wally een comeback 

tijdens de Nacht van de Schlagers in Kortrijk die mogelijk zijn 

definitieve afscheid van het podium betekende. Wally kreeg in juni 

2006 in Ertvelde een standbeeld ter ere van zijn œuvre. 

Eddy Wally overleed op zaterdag 6 februari op 83-jarige leeftijd. 

Eddy Wally is ongetwijfeld één van de bekendste en succesrijkste 

schlagerzangers uit ons land. 

 

 

 

Bron: https://www.showbizzsite.be/bio/eddy-wally  

 

 

  

https://www.showbizzsite.be/bio/eddy-wally
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Terugblik 
Naar de Poelberg met afdeling De Beuk 10 augustus ‘22 
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Natuurproducten 

Weetjes over paddenstoelen 

Vooral in de herfst schieten de paddenstoelen uit de grond. 
Als je weet waar je moet kijken dan gaat er een wereld 
voor je open. Wil je ook weten waarom paddenstoelen de 
helden van de herfst zijn? Wat een paddenstoel eigenlijk 
precies is en waar ze groeien? 

Zwammen, schimmels, paddenstoelen?! 

Is een paddenstoel een plant? Is een zwam hetzelfde als een 
paddenstoel? En wat is dan een schimmel? Er worden veel 
termen gebruikt als het gaat over paddenstoelen, tijd om daar wat 
helderheid te brengen. 

Mycologie? 

Het specifieke vakgebied dat onderzoek doet naar paddenstoelen 
heet mycologie. 

Geen dier, geen plant maar een schimmel 

Hoewel we paddenstoelen op de groenteafdeling in de supermarkt 
kunnen vinden is het geen plant. Maar ook geen dier. Een 
paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Meestal leeft 
die schimmel onzichtbaar onder de grond of onder boomschors. 
Het netwerk aan schimmeldraden krijgt bovengrondse uitlopers 
waar paddenstoelen groeien en die zien we. De paddenstoel is 
vergelijkbaar met de vrucht van een appelboom: de appel. Alleen 
is de ‘boom’ in het geval van de paddenstoel niet zichtbaar. 

Pizza schimmel? 

Zwammen en schimmels zijn hetzelfde. Synoniemen dus. 
Wetenschappelijk gezien hebben ze dezelfde naam: fungi. 
Inderdaad, daar komt ook de naam pizza funghi vandaan! 
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Paddenstoel = vrucht 

De paddenstoel is de vrucht van de schimmel en vormt dus maar 
een klein deel van de schimmel. Iedere paddenstoel is dus een 
schimmel, maar een schimmel is niet perse een paddenstoel! 

De paddenstoel, een echte held 

Behalve Batman en 
Superman, kent de wereld 
nog meer superhelden. 
Namelijk: 
bodemschimmels. Deze 
helden herkennen we aan 
hun paddenstoelen. Zij zijn 
absoluut onmisbaar in 
onze natuur. Lees 
hieronder alles over 
waarom de paddenstoel de 
held van de herfst is! 

Opruimers 

Zonder bodemschimmels en zijn paddenstoelen zou het maar een 
rommeltje zijn. Met hun schimmeldraden ruimen ze organisch 
materiaal op, zoals bladeren, hout en dode wormen. 
Paddenstoelen zijn een soort stofzuigers! Meer dan 90% van de 
afbraak van de organische reststoffen gebeurt door schimmels. 
Zonder hen zou een bos in zijn eigen afval omkomen. 

Voedsel maken 

Het organisch materiaal zet bodemschimmels ook om in voedsel 
voor planten en andere bodemorganismen. Er zijn ook schimmels 
die echt samenwerken met bomen. Sommige bomen groeien 
daarom alleen in de buurt van deze bodemschimmels. De 
schimmel transporteert mineralen en water vanuit de bodem naar 
de boomwortels, in ruil voor koolstof en energie. 

Anti-erosie 

Wist je dat bodemschimmels ook een anti-erosie functie hebben? 
Hun kleverige draden houden gronddeeltjes samen. Zo zorgen ze 
er voor dat bij heftige regenval, de bodem op zijn plek blijft en niet 
zomaar wegspoelt. 
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Antibiotica 

Bodemschimmels zijn een natuurlijke bron voor de mensen die 
medicijnen maken. De penseelschimmel kan bijvoorbeeld 
penicilline maken. Dat is een antibioticum die schadelijke 
bacteriën in het lichaam kan bestrijden. 

Hoe ziet een paddenstoel eruit? 

Sommige paddenstoelen bestaan 
uit vier delen: de hoed, de steel, de 
ring en de beurs. Paddenstoelen 
verschillen in hoeveel en welke van 
deze delen ze hebben. 
Stuifzwammen bijvoorbeeld, 
hebben de vorm van een bol en 
missen de steel. Ook als 
paddenstoelen wel alle onderdelen 
hebben, zijn die niet altijd even 
goed te zien. Een heel bekende 
vorm paddenstoel is de 
plaatjeszwam met een hoed en 
steel: 

Hoe groeit een paddenstoel? 

Ze schieten letterlijk als paddenstoelen uit de grond! Zo zijn er 
geen en ineens zijn ze met héél veel. Maar hoe groeien 
paddenstoelen eigenlijk? 

Speuren naar sporen 
Onder de hoed van de 
paddenstoel zitten de 
sporen. De 'zaden' van 
een paddenstoel. Net zoals 
er in een appel ook 
zaadjes zitten: de pitten. 
Uit de sporen van de 
paddenstoel groeien lange 
witte draden: de 
zwamdraden. Heel veel 
zwamdraden samen 
noemen we een zwamvlok 
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(of het mycelium). Uit de zwamdraden - onder de grond - vormen 
zich kleine bolletjes. Na een tijdje komen de bolletjes boven de 
grond, vouwen zich open en de hoed van de paddenstoel komt 
tevoorschijn. 

Waar zitten die sporen? 

Hoe de paddenstoel zijn sporen bewaart en verspreidt kan 
verschillen. De 3 belangrijkste groepen zijn plaatjeszwammen, 
buisjeszwammen en buikzwammen. 

De plaatjeszwam bewaart zijn 
sporen op de lamellen in zijn 
hoed. 

 

 

 

 

De buisjeszwam bewaart ze in hele kleine buisjes en laat ze 
daaruit vallen. 

De buikzwammen hebben 
geen zichtbare steel of hoed en 
vormen sporen in de ‘buik’ van 
de paddenstoel. Als de sporen 
verspreid moeten worden barst 
de zwam open. 
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De sporen van alle soorten zwammen worden verspreid door 
wind, regen en dieren die van de paddenstoelen eten of de sporen 
in hun vacht of onder hun poten meenemen. 

Een paddenstoel groeit anders! 

De meeste planten en dieren groeien door middel van celdeling. 
Een ouder exemplaar heeft meer cellen dan een jonger exemplaar, 
net als bij mensen. Bij paddenstoelen werkt dat anders. 
Paddenstoelen groeien door middel van celvergroting. De cellen 
groeien door zich te verlengen of te vertakken. Een volwassen 
paddenstoel heeft ongeveer evenveel cellen als een jonge 
paddenstoel. 

De cellen zijn buisvormig, en bij het groeien worden de buizen 
langer. Als een paddenstoel de grond uit komt, zuigen de buizen 
zich vol water. Zo wordt de paddenstoel steeds groter. Dit 
verklaart deels ook waarom er bij vochtig weer veel paddenstoelen 
verschijnen. Bij droogte verdampt het water. Dan kan de 
volgroeide paddenstoel weer even zwaar zijn als een vers, klein 
exemplaar. Hoe zwaar en hoe nat de paddenstoel is, ligt dus aan 
het weer!  

Waarom groeien paddenstoelen vooral in de 
herfst? 

In de herfst is de grond vaak nog warm, is er een relatief hoge 
temperatuur en is de grond vochtig, doordat het veel regent. 
Omdat een paddenstoel groeit door zich vol te zuigen met water, 
zijn dit ideale omstandigheden voor paddenstoelen om te groeien! 
Ook komt er in de herfst veel organisch materiaal beschikbaar. 
Een zwamvlok moet wel wat te eten hebben natuurlijk! 

Als de herfst voorbij is en de paddenstoelen niet meer zichtbaar 
zijn, is de bodemschimmel nog wel aanwezig in de bodem. 
Namelijk in de vorm van een netwerk van draden, de zwamvlok 
(ook wel mycelium). Hij valt alleen niet of minder op. Er zijn dus 
eigenlijk het hele jaar door paddenstoelen, maar de meeste in de 
herfst. Zo kan je in de winter krulhaarkelkzwammen vinden en in 
de lente morieljes. 
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Superhelden, handige schurken en zelfs 
moordenaars! 

Paddenstoelen zijn hoofdzakelijk in te delen in drie groepen: 
symbionten, saprofieten en parasieten. Deze drie groepen hebben 
een verschillende manier om hun voedsel te bereiken. Dat is weer 
van invloed op de plek waar de paddenstoel verschijnt. De ene 
paddenstoel leeft in harmonie met z'n gastheer, de ander ruimt 
het bos op en een derde kan zelfs een boom dood maken. Dat 
doen ze gelukkig wel pas als een boom al verzwakt is.  

Symbionten 

Sommige symbionten zijn mycorrhiza-paddenstoelen of 
mutualisten. Deze leven in harmonie (symbiose) met hun 
gastheer. De zwamvlok is vaak vergroeid met de wortels van de 
boom of plant. De boom levert suikers voor de zwam en de zwam 
levert voedingsstoffen voor de boom. Door de samenwerking zijn 
planten beter in staat om in minder ideale omstandigheden toch 
te overleven. Voorbeelden zijn eekhoorntjesbrood (bij eiken, 
beuken, dennen en fijnsparren) en de vliegenzwam (bij berken en 
dennen). 

Een andere vorm van symbiose is commensalisme: de een heeft 
voordeel van de ander, en de ander geen nadeel van de een. Maar, 
en nu wordt het helemaal ingewikkeld: afhankelijk van de 
omstandigheden en het organisme waarmee ze samenleven, 
kunnen schimmels andere vormen aannemen. Zo kan een 
commensalist een parasiet of een mutualist worden, en 
omgekeerd. Als de gastheer dood is, en de schimmel verder gaat 
opruimen, wordt hij saprotroof (of saprofiet). 

 

https://www.ivn.nl/2uurnatuur-challenge/paddenstoelen/alles-weten-over-paddenstoelen#parasiet
https://www.ivn.nl/2uurnatuur-challenge/paddenstoelen/alles-weten-over-paddenstoelen#saprofiet
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Vliegenzwam, symbiont 
Kleverig 
koraalzwammetje, 
saprotroof 

Saprotrofen (saprofieten) 

De grootste helden onder de zwammen! Ze ruimen rottend 
organisch materiaal en dood hout op dat zich in de grond bevindt 
en zetten dat om in voedsel voor planten. Vaak zie je ze jaar na 
jaar op dezelfde plek terugkomen. De meeste paddenstoelen 
behoren tot deze groep. Voorbeelden zijn de parasolzwam, het 
kleverig koraalzwammetje maar ook de gewone champignon. 

Parasieten 

De naam zegt het eigenlijk al, ze leven ten koste van de gastheer. 
Deze zwammen vertonen zich vaak op bomen die al in minder 
goede conditie zijn. Ze vormen hun zwamvlok in het nog levende 
hout dat daardoor verzwakt en uiteindelijk sterft. Als de boom 
dood gaat kan bijvoorbeeld de specht uit het zachte hout een nest 
hakken of kunnen kevers er eitjes in leggen. Goed voor het 
ecosysteem in het bos dus. Voorbeelden hiervan zijn de 
dikrandtonderzwam (foto), de berkenzwam en de dennenmoorder. 

De grootste is niet de blauwe vinvis… 

Wist je dat het grootste organisme ter wereld niet de 30 meter 
lange blauwe vinvis is, maar de zwamvlok van de 
sombere honingzwam? Deze schimmel leeft in de Blue Mountains 
in Oregon, Amerika en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. 
Dit is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt geschat dat 
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deze schimmel tussen de twee- en achtduizend jaar oud is, maar 
ten minste 2400 jaar! Een flink bejaarde paddenstoel dus. 

Het is een parasitaire schimmel die allerlei verschillende bomen 
doodt, waardoor het ook wel de 'nachtmerrie van de 
bosbeheerder wordt genoemd. De schimmel zorgt voor groepjes 
eetbare geelbruine paddenstoelen die boven de grond groeien. In 
Nederland kan je hem ook aantreffen. Toch is deze paddenstoel in 
natuurlijke bossen die in evenwicht zijn heel zeldzaam, hij slaat 
vooral toe in productiebossen. Daar raken door de vele ingrepen 
de wortels beschadigd. Zo kan de sombere honingzwam via een 
zieke boom binnendringen, en vervolgens de gezonde buur-bomen 
infecteren. 

Extreem giftige paddenstoel 

Wist je dat één van de meest giftige 
paddenstoelen ter wereld ook in ons 
land groeit? De Amanita phalloides of 
ook wel Groene knolamaniet. Zelfs het 
binnen krijgen van een heel klein 
stukje kan al dodelijk zijn, voor zowel 
mens als dier. Als er van deze extreem 
giftige paddenstoel gegeten wordt, 
treden tien uur erna pas 
verschijnselen op en kan er niets meer 
aan gedaan worden. Helaas bestaat er 
ook geen tegengif. Het aanraken is 
niet gevaarlijk. 

Wereldwijd vallen de meeste slachtoffers doordat de Groene 
knolamaniet ook een witte variant heeft. Daarom wordt deze wel 
verward met champignonssoorten. Maar champignons hebben 
roze of bruine lamellen (plaatjes) en de Groene knolamaniet witte. 

Bij het speuren naar paddenstoelen is het daarom altijd erg 
belangrijk dat je niet zomaar iets plukt, of in je mond stopt. Niet 
alle paddenstoelen zijn onschuldig! 

Bron: https://www.ivn.nl/2uurnatuur-
challenge/paddenstoelen/alles-weten-over-paddenstoelen  
  

https://www.ivn.nl/2uurnatuur-challenge/paddenstoelen/alles-weten-over-paddenstoelen
https://www.ivn.nl/2uurnatuur-challenge/paddenstoelen/alles-weten-over-paddenstoelen
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Terugblik 
Naar de Poelberg met afdeling De Kastanje 28 augustus ‘22 
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Kruiswoordraadsel  
Kruiswoordraadsel september Oplossing p.80 

Horizontaal 

2. Ontspanningsoefeningen – ruiterkleding – schuifbak in een 
kas 

3. Grote uil – ontharen 
4. Onbelemmerd – fijngestampte aardappelen - steen 
5. Mispunt – zandbank - landbouwwerktuig 
6. Gevaarlijk tijdstip – een loot aanbrengen - 

klankweerkaatsing 
7. Zangnoot – ijzerhoudende grond - eveneens 
8. Grap – hoofddeksel - zedenkunde 
9. Portugese wijn – op dit moment – ruime pantoffel 
10. Aanstaande man - vak 
11. Papa – matrozen 
12. Grote bijl – sprookjesfiguur – iedere - boom 
13. Kleingeestig persoon - moment 
14. Doffe slag – mannetjes bij – sterk hellend 
15. Meetkundig lichaam - verdrag 
16. Term uit de fotografie – bezitter - laagtij 
 

Verticaal 

B. Tandartsgereedschap – bijbelse vrouw - legerafdeling 
C. Clichématig – pausgezind - tijdvak 
D. Uitroep van afkeer – ruim – erfelijke stof - ondergevel 
E. Grootvader – unie van olielanden – Europese vrouw 
F. Edelvrouw – plaats in Wallonië - muzieknoot 
G. Rekening – fondswerving 
H. Wijdte – noot – schuifbak 
I. Medisch ingrijpen – venten 
J. Wintersportartikel – niet deelbaar door twee – rumoer – 

niet vóór 
K. Dik en plomp – uitroep van spijt – loofboom - bevel 
L. Spaanse uitroep – zelfzuchtig persoon – vervelend wezen 
M. Woonboot – naar - lidwoord 
N. Denkbeeldig – boerderijdier – voorname mensen 
O. Mysterie – helder en schoon - koeienmaag 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

 

 

 

  



  68 

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

Rijksmuseum – sciencefiction – etsen – accordeon – portret – 
Ertvelde – Kuifje – september – Kerstenland – Boudewijn – 
Rembrandt – nachtwacht – globetrotter – Zelzate – oeuvre – 
Zonnebloem – Haddock – cherie - ironie 

A U E Y N A S B T Z U O L L P T 

C I R P A R Q E O W E T S E N O 

C R T O C R I X P U B L I I Y E 

O O V R H V E J V T D X Z W F U 

R N E T T F B M K A E E V A Q V 

D I L R W M K L B S M M W V T R 

E E D E A X O P P R M B B I X E 

O I E T C V V K L L A U D E J D 

N P M N H A D D O C K N S W R N 

K E R S T E N L A N D F D E F U 

J Z O N N E B L O E M M O T U O 

C T C H E R I E H K U I F J E M 

S C I E N C E F I C T I O N Q S 

X G L O B E T R O T T E R N K L 
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Verborgen fruit 
 door Julien Verbrugge 

 

Een lekker stuk fruit is heerlijk tijdens het warme weer! Wie kan 
in volgende zinnen het verborgen fruit of vruchten terugvinden? 
Je moet woorden aan elkaar verbinden en stukken van die 
woorden weglaten. 

 

In Pakistan wint de Taliban aan invloed. 

Anita is mij een knappe ervaring rijker. 

Vanuit hun abri koos de soldaat te vluchten. 

De luitenant leidde een knap peloton! 

Luidop sak’ren tengere knaap, dat helpt niet. 

Wat keek die dame loens naar mij! 

De stadspomp “elmoe” zendt het nieuws uit. 

De scouts konden niet rap genoeg hun kamp ruimen. 

Ik ben Evy genegen voor haar werk. 

De oude panda delft zijn buit in het zand. 

Waarom in de poppenkast anjers zoeken? 

Dat die rappel Sienna zou overtuigen is Larie. 

 

 

 

 

 

 

Oplossing verborgen fruit op de volgende pagina 
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Oplossing verborgen fruit: 
 

 

In Pakistan wint de Taliban aan invloed.                          (banaan) 

Anita is mij een knappe ervaring rijker.                                (peer) 

Vanuit hun abri koos de soldaat te vluchten.                 (abrikoos) 

De luitenant leidde een knap peloton!                                 (appel) 

Luidop sak’ren tengere knaap, dat helpt niet.                  (krenten) 

Wat keek die dame loens naar mij!                                   (meloen) 

De stadspomp “elmoe” zendt het nieuws uit.         (pompelmoezen) 

De scouts konden niet rap genoeg hun kamp ruimen.    (pruimen) 

Ik ben Evy genegen voor haar werk.                                    (vygen) 

De oude panda delft zijn buit in het zand.                           (dadel) 

Waarom in de poppenkast anjers zoeken?                      (kastanje) 

Dat die rappel Sienna zou overtuigen is Larie.               (appelsien) 
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Horoscoop 
Maagd 

Jaarhoroscoop Maagd 2022 

Ook 2021 was voor de Maagd een turbulent jaar. Je hebt je met je 
kritische blik op alles wat er in de wereld gaande is veel zorgen 
gemaakt. Gelukkig kun je met een positiever gevoel 2022 gaan 
verwelkomen. Jouw praktische instelling kun je dit jaar goed 
gebruiken, want je zult het met iets minder geld moeten doen dit 
jaar maar wel met meer vrije tijd. Een mooie periode voor jou om 
wat meer aan jezelf te werken. Iets wat je prima aan jou kunt 
overlaten! 

Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Maagd 2022 

2021 was een turbulent maar ook een verbindend jaar. Je hebt 
beter inzicht gekregen in de mensen die belangrijk voor je zijn. In 
2022 krijg je de kans om liefdevolle relaties te verstevigen en ben 
je duidelijk naar mensen die jouw tijd en aandacht niet 
verdienen. Dat geeft lucht. Single Maagden doen er goed aan om 
de dating apps te laten voor wat ze zijn en er weer eens wat vaker 
uit te gaan. Misschien vind je de liefde van je leven wel in een fijn 
restaurant of een nieuw tentje wat je nog moet ontdekken. 
Maagden in een relatie gaan een rustig jaar tegemoet. Ga er wat 
vaker samen uit, dat zal ook de relatie ten goede komen. 

Jaarhoroscoop Financieel – Maagd 2022 

Na een jaar van financiële onzekerheid door de pandemie, breekt 
er nu ook een jaar van opletten aan. Je kunt in 2022 niet op de 
oude voet verder, maar doet er goed aan je centen wat meer in je 
zak te houden Maagd. Gelukkig ben je zorgvuldig van aard. Het is 
geen jaar van grote uitgaven of geld lenen aan anderen. Wat je 
maandelijks over houdt kun je beter besteden aan kleine uitgaven 
voor jezelf of aan uitjes met anderen. 
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Rebus 

  Oplossing pagina 79 
 

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

 

  -B                 V=M       +    N=R          -E           -U         W=G     +   G=R 
   +S                E=T                                                +K            
                       N= K          

  +    +  

  Bal              varken             ramen         been          ui             web             ogen 

Antwoord:   A . .    M . . K . . . . . . .    B . .    . K    G . . . . . .  

 

 

   -U                  -EN                   -FR                     -D 
   L=K 

                    

    Uil                 springen                 fruit                     eend                vliegmachine   

Antwoord:    I .    S . . . . .    U . .    E . .    V . . . G . . . . . . E 
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          P=M                     H=G 
                                       -LM      + 

                       +                   

           Pet                            helm                             sloten                       ogen 

 

Antwoord:    M . .    G . . . . . . .    O . . . 

  

 

 

 

     -H                     AS=E                                +    i=S      +          M= DE 
    +ER                      

                           +    +    

    Hond                    jas                        bal                    ui                           tram  

 

Antwoord :     O . . . .     . .     B . . U . . . . . E 
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Wist je dat … 

… we bezoek kregen van Bonnie, de puppy van Willem, de zoon van 
Ann Vandenberghe (ergo)? 
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… het plezant was in de binnentuin met de drie musketiers? 
Wie af en toe door de binnentuin passeert zal deze drie kerels 
zeker al gezien hebben. Samen met het mooie weer, een goeie pint 
en heel veel plezier onder elkaar … meer moet dat niet zijn! 

 

 

 

… dat we een mooie schenking kregen van de familie van 
Marcella Van Hulle? We kregen snoepjes voor de konijnen en 
parkietenzaad voor op afdeling De Linde. Dankjewel! 
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… Filou op vakantie is geweest? 

Filou mocht een weekje bij Yenka en haar vriend logeren terwijl 
Elke op reis was. 

Op donderdag 21 juli haalden we Filou op en bleef hij bij ons 
slapen. Van slapen is er weinig in huis gekomen want de trappen 
doen, dat vond Filou geweldig. 

De dagen dat ik moest werken kwam Filou mee naar het 
Beukennootje. Zijn dagelijkse bezigheid? Rondsluipen in de 
binnentuin en knuffelen met de bewoners en het personeel. Maar 
ook bij mij thuis was het een echte vakantie. We lagen in de 
hangmat en geregeld lag hij in de zon op ons bed. 

Jammer genoeg komt aan elke vakantie een eind, dus ook Filou 
keerde terug naar zijn warm mandje bij Elke en haar gezin. 

Hieronder nog enkele sfeerbeelden … 
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Moppentrommel 

Zit ik thuis, komt er opeens mijn buurman aanlopen en 
schreeuwt: “Help, help!” 

Ik vraag hem wat er is en hij zegt: “Mijn schoonmoeder wil uit het 
raam springen! 

”Ik zeg: ”Nou laat haar mooi springen.”  

Maar hij zegt ”Dat is het hem juist. Ik krijg het raam niet open.” 

 

“Als ik over uw land mag lopen kan ik de trein 
van kwart over tien nog halen. Mag dat?” 

“Tuurlijk, geen probleem”, zegt de boer.  

“En als de stier u in de gaten krijgt haalt u de 
trein van 10 uur ook nog wel!” 

 

De familie De Beer heeft nieuwe buren 
gekregen in de flat naast hun. De eerste nacht 
krijgen ze een voorstelling van het 
stormachtige liefdesleven van het jonge paar, 
waar hun oren van klapperen. 

Ook de volgende vijf nachten kunnen De Beer 
en zijn vrouw geen oog dicht doen. 

Ten einde raad gaat mevrouw De Beer naar haar buurvrouw: 
'Kunt u 's nachts niet wat rustiger doen, deze flats zijn zo 
gehorig.' 

`Tuurlijk, dat beloof ik u,' zegt de jonge buurvrouw. `Trouwens, in 
het weekend is het beslist rustig, want dan komt mijn man 
namelijk terug uit het buitenland.' 

 

Een man en een vrouw zijn twintig jaar getrouwd, en de man gaat 
met zijn vrouw mee om kleren te kopen voor een feest. De vrouw 
zoekt tussen de kleding, en de man staat maar een beetje 
achteraf te wachten tot z'n echtgenote klaar is. Loopt de vrouw 
naar haar man: "Waarom doe je nou niet eens zoals vroeger? Toen 
hielp je me altijd met kleren uitzoeken." Zegt de man: "Ja, wat 
zoek je dan?" "Gewoon," zegt de vrouw, "iets dat past bij mijn 
gezicht." "Kijk dan schat," zegt de man, "er hangen toch 
plooirokken?"  
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‘t Kamielke 

’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag! 

Wil je iets specifieks bestellen?  

Geef dit dan door aan de ergotherapeute van de afdeling. 

 

 Dinsdag 6 september 2022 

 Dinsdag 13 september 2022 

 Dinsdag 20 september 2022 

 Dinsdag 27 september 2022 

 

 

 

 

 

 

  Maak jij het lijstje,  
  ik maak het reisje 
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Oplossing rebus 

Rebus ‘Eddy Wally’ pag. 72-73 

 

 

als marktkramer ben ik geboren 

 

 

 

 

ik spring uit een vliegmachine 

 

 

 

 

met gesloten ogen 

 

 

 

 

onder je balustrade 
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Oplossing kruiswoordraadsel  

Kruiswoordraadsel september pagina 66-67 

 
 

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

1   B   B   F   B   S   O   I   

2 Y O G A   R IJ H O K   L A D E 

3   O E H O E   E P I L E R E N 

4 V R IJ   P U R E E   O   K E I 

5     K W A L   D R O G E   E G 

6 O N T IJ   E N T E N   G A L M 

7   A   D O   O E R   O O K   A 

8 M O P   P E T   E T H I E K   

9   M A D E R A   N U   S L O F 

10 F I A N C E   R   M E T I E R 

11     P A   Z E E L U I   G   I 

12 A K S   F E E   E L K E   E S 

13   O   P I E T L U T   T E L   

14 D R E U N   D A R   S T E I L 

15   P R I S M A   E N T E N T E 

16 A S A   E I G E N A A R   E B 
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Openingsuren en spreekuren 

 Bezoekuren 

Alle dagen van 08u00 tot 21u00 

 Onthaal – administratie 

van maandag t.e.m. vrijdag  

08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00 

 Polyvalente zaal 

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend 

van 13u30 tot 17u. 

 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn 

van maandag t.e.m. vrijdag  niet op woensdag 
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00 

 Voorzitter, Pascale Baert 

Op afspraak 

 Moreel consulent 

Op afspraak 

Diensten van Zorg Tielt  

 WZC Deken Darras 

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70 
Infokanaal: zendernummer 999 

Website: http://www.ztielt.be 

 Serviceflats Residentie Ampe 

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

 Dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft  

Deken Darraslaan 17 / tel.: 051/40 62 76 

 Dienstencentrum ’t Vijverhof / Thuiszorgdiensten (Minder Mobiele 
Centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst – Poetsdienst) 

Kortrijkstraat 66-68 / tel.: 051/40 26 46 
 

Kapsalon 

Kapster Carine Lambert werkt, enkel op afspraak, in het kapsalon op maandag, 
dinsdag en woensdag. Je kan een afspraak maken via het verplegend personeel 
van uw afdeling of met de kapster zelf. 
 

’t Rijdend winkeltje Kamielke en rijdende bibliotheek 

Iedere week komt er iemand van het ergo team langs op de kamer. 

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de 
ergotherapeut van je afdeling. 
 

Met medewerking van: 

Directeur: Hilde Van Maele 
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype 

 


