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Gedicht
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Activiteitenkalender december
Woensdag 1 december 2021
Voormiddag

Misviering om 10u

Namiddag

Presentatie vliegtuigramp Aarsele
Afdeling de Kastanje om 14u
Afdeling de Wilg om 15u

Donderdag 2 december 2021
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 3 december 2021
Namiddag

Woordzoeker in de PZ

Maandag 6 december 2021
Voormiddag

Sinterklaasontbijt vanaf 8u

Dinsdag 7 december 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 8 december 2021
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u

Donderdag 9 december 2021
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 10 december 2021
Namiddag

Kersthappening in de PZ vanaf 14u30

Zondag 12 december 2021
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u30
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Maandag 13 december 2021
Namiddag

Bedankingsnamiddag voor de
vrijwilligers
(de bar is dicht in de namiddag)

Woensdag 15 december 2021
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u

Namiddag

Presentatie vliegtuigramp Aarsele
Afdeling de Beuk om 14u
Afdeling de Linde om 15u

Donderdag 16 december 2021
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Vrijdag 17 december 2021
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30

Dinsdag 21 december 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 23 december 2021
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Maandag 27 december 2021
Namiddag

Kerstactiviteit in de PZ om 14u30

Dinsdag 28 december 2021
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 30 december 2021
Voormiddag

Naar de markt bij mooi weer

Programma onder voorbehoud,
wijzigingen worden meegedeeld op het weekschema.
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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 (behalve op vrijdagnamiddag) tussen
14u en 17u kunnen de bezoekers samen met de bewoner
iets nuttigen op het terras van de binnentuin of binnen in
de cafetaria.
Draag te allen tijde een chirurgisch mondmasker!
(behalve om een slokje te drinken 😉).
Het is ook verplicht om een Covid Safe Ticket voor te
leggen in de cafetaria, hou hier rekening mee.
Enkel zo kunnen we het openhouden van de cafetaria
verder garanderen.
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Nieuwe bewoners
Mariette Schaubrouck
Kamer 85
Henri D’Hontstraat 12
8700 Schuiferskapelle

Echtgenote van de heer Julien Mortier

André Vroman
Kamer 22
Aarsele Dorp 10
8700 Aarsele

Weduwnaar van mevrouw Clarisse De Craemer
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Marie-Louise Goossens
Kamer 144
Vossenholstraat 9
8755 Ruiselede

Weduwe van de heer Roger Van Hulle
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Interne verhuis
Jozef Dhont

16 november 2021

Op 16 november verhuisde Jozef Dhont
van kamer 128 op afdeling De Wilg naar
kamer 42 op afdeling het Beukennootje.

Liliana Huvaere

17 november 2021

Op 17 november verhuisde Liliana Huvaere
van kamer 154 op afdeling de Linde naar
kamer 44 op afdeling het Beukennootje.
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We namen afscheid
Jozef Seynaeve
Jozef is geboren te Wielsbeke op 26
november 1929. Hij had nog drie
zussen en drie broers.
Jozef leefde voor zijn boerderij. Als kind
groeide Jozef op op de boerderij van zijn
ouders. Later nam hij deze over samen
met zijn vrouw. Hij was de echtgenoot
van wijlen mevrouw Denise De Marez.
Samen hebben ze twee kinderen, Joris
en
Anniek.
Er
zijn
ook
drie
kleinkinderen waar Jozef een zéér goede
band mee had.
Jozef Seynaeve kwam op drie augustus bij ons wonen in het
woonzorgcentrum. We kenden hem als een vriendelijke, warme
man. We hadden hem liever nog wat langer gekend…
Hij overleed op 26 oktober 2021. Hij werd bijna 92 jaar.
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Paula De Loof
Woensdag 8 september werd een dag van
verandering voor Roger De Muynck en
Paula De Loof. Op een leeftijd van 92 en 93
jaar
verhuisden
ze
naar
het
woonzorgcentrum op afdeling de Linde.
Na 70 jaar huwelijk begonnen ze aan een
nieuw hoofdstuk. Samen hebben ze 4
kinderen
en
met
de
kleinen
achterkleinkinderen vormen ze een hechte
familie. Roger werkte tijdens zijn actieve
loopbaan als lasser, Paula deed het vele
huishoudelijke werk en later nog fabriekswerk. Een oude boom
verplanten we best niet, maar bij Paula en Roger verliep de
aanpassing gemoedelijk. Ze vonden steun bij elkaar en rust op
onze afdeling. Ondanks hun zwakkere gezondheid kwamen ze
toch al eens naar een activiteit en genoten ze van het vele bezoek
van de familie. Paula kwam over als een lieve, warme vrouw die
gevat en grappig uit de hoek kon komen.
Paula verbleef hier twee maanden, tot haar gezondheid opeens
snel achteruit ging. Voor Roger en de familie is het een moeilijke
tijd …
Paula stierf op 2 november 2021 in het bijzijn van haar familie,
ze werd 93 jaar.
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Jarigen in december
Jarige bewoners in december 2021
Afdeling De Beuk
Gentil De Witte
Jacques Lanssens
Anny Grymonprez

3 december 1932
16 december 1952
24 december 1940

89 jaar
69 jaar
81 jaar

1 december 1935

86 jaar

8 december 1935

86 jaar

6 december 1927
27 december 1927
20 december 1926

94 jaar
94 jaar
95 jaar

10 december 1927
17 december 1939
29 december 1938

94 jaar
82 jaar
83 jaar

Afdeling Het Beukennootje
Godelieve De Brabandere

Afdeling De Kastanje
Godelieve Parmentier

Afdeling De Bolster
Antoinette Gordier
Noëlla Desmet
Mariette Schaubrouck

Afdeling De Wilg
Julien Verbrugge
Margareta Soenens
Lisette Minne
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Afdeling De Linde
Simonne Denolf
Simona Roose
Maria Monteyne
Lutgarde Vandewiele
Wilfried Mouton
Noël Vande Wiele
Jeannette Verborg
Bernice Lecat

8 december 1933
15 december 1919
17 december 1931
20 december 1946
24 december 1947
24 december 1939
30 december 1928
31 december 1932

88 jaar
102 jaar
90 jaar
75 jaar
74 jaar
82 jaar
93 jaar
89 jaar

8 december 1938
17 december 1935

83 jaar
86 jaar

Residentie Ampe
Christina Verhelst
Valere Van de Velde

Jarige vrijwilligers in december 2021
Anny Vanneste
Christiane Van Dycke
Greta Vandenbulcke

12 december 1944
26 december 1949
30 december 1956

77 jaar
72 jaar
65 jaar
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Jarige personeelsleden in december 2021
Ann Vandenberghe
Ergotherapeut

2 december 1961

60 jaar

Anke Derveaux
Ergotherapeut

11 december 1993

28 jaar

Christel Vanluchene
Verpleegkundige De Linde

14 december 1961

60 jaar

Marieke Coudenys
Ergotherapeut

15 december 1983

38 jaar

Joyce Vander Meeren
Schoonmaakster Zorg Tielt

16 december 1992

29 jaar

Katrien Lambert
Zorgkundige

17 december 1960

61 jaar

Sonja Van Severen
Keukenmedewerker

18 december 1966

55 jaar

Christien Lefere
Verpleegkundige De Kastanje

20 december 1969

52 jaar

Hilde Van Maele
Directeur WZC

25 december 1967

54 jaar
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Jessica Verlinden
Keukenmedewerker

28 december 1972

49 jaar

Sophie Wittezaele
Kinesiste

28 december 1970

51 jaar

Liesbeth De Leersnyder
Verpleegkundige De Wilg

28 december 1981

40 jaar

Christine Vermeulen
Keukenmedewerker

30 december 1961

60 jaar

Carine De Kockere
Verpleegkundige De Linde

31 december 1965

56 jaar
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Terugblik
Halloween Bingo

29 oktober 2021
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Speelgoed van vroeger en nu
Kinderen van nu hebben onnoemelijk veel keuze in speelgoed. Het
lijkt wel alsof er voor alles wat je maar kan bedenken een
speelgoedje bestaat. Als jullie terugdenken aan hoe jullie zelf
speelden dat zag er toch een beetje anders uit. Het verschil met het
speelgoed van vroeger is dat in veel speelgoed tegenwoordig
geluidjes en lichtjes zitten.
Met een beetje fantasie kun je overal wel een stuk speelgoed van
maken. Vroeger speelde men met tollen, hoepels, zelfgemaakte
poppen en ballen. Van simpel materiaal werd van alles gemaakt,
een schoenendoos werd een wiegje en een maïskolf werd een pop.
Poppen zijn al eeuwenlang populair. Ze werden gemaakt van hout,
lappen, was en papier. Rond de 19 de eeuw begon men met
sierpoppen te maken, ze hadden vaak porceleinen hoofden en
mooie kleding. Tegenwoordig zijn het poppen die kunnen praten,
die eten en poppen die kunnen lopen. Poppen met haar en die
kunnen wenen en met hun ogen knipperen. Erg populair zijn de
baby borns.

Kinderen spelen graag met knuffels omdat ze zo zacht zijn. De
knuffel der knuffels is de teddybeer.
De teddybeer dankt zijn naam aan de zesentwintigste President
van de Verenigde Staten, hij had de bijnaam ‘Teddy’. Op jacht in
18

1902 weigerde de President een beer te
doden. De Amerikaanse krant ‘The
Washington Post’ publiceerde een
cartoon over het voorval. De Cartoon is
nu wereldberoemd. De cartoonist
tekende de beer in eerste instantie als
een eng en boos roofdier, maar
veranderde van gedachten en
veranderde de beer in een welp, die er
heel knuffelbaar uitzag. De cartoon en
het verhaal erachter van president
Roosevelt waren meteen razend
populair. In de maand die daarop
volgde, ontwierpen Morris en Rose
Michtom, die een winkel runde in
Brooklyn - New York, een knuffelbeer genaamd ‘Teddy’s Bear’.
’Teddy’s bear’ werd vertoond in de etalage van de winkel naast een
exemplaar van de cartoon. Hierdoor ontstond een nieuwe rage,
ieder kind uit Brooklyn wilde zo’n beer.
Bordspellen waren vroeger ook populair zoals ganzenbord,
dambord...
Begin twintigste eeuw werden er namelijk jaarlijks duizenden
bordspellen op de markt gebracht, waaronder bijvoorbeeld:
‘Slangen en Ladders’ en ‘Ludo’. ‘Ludo’ bij ons beter bekend als
‘Mens erger je niet’. Vanaf het jaar 1950 werd er flink
geconcurreerd tussen bordspellen en ander soort vermaak.
Bijvoorbeeld film en televisie kwam ook in opmars, en de jaren die
daarop volgden werden computerspellen ontwikkeld. Toch blijkt
dat de favorieten zoals schaken, Cluedo, Monopoly en Mens Erger
Je Niet populair blijven onder de generaties.

Hedendaags spelen de kinderen graag met elektronisch speelgoed
zoals gameboy, Playstations, Nintendo... dit bevordert het
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reactievermogen van de kinderen, ook leren ze strategisch denken
en wordt hun hand oog coördinatie verbeterd.

Er werd vroeger met een simpele blokkendoos torens gebouwd, nu
bouwen ze met Lego’s, K’nex en dit stimuleert de kinderen hoe ze
een bepaalde techniek kunnen toepassen en wordt ook hun
interesse gewekt hoe de dingen werken.
Ook is het belangrijk dat de kinderen nog
buiten spelen zoals er vroeger buiten
gespeeld werd zoals zaklopen, spelen met
de knikkers, tikkertje...
Bewegen is goed voor het lichaam en is ook
goed om de sociale contacten te verbeteren.
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Internationale Dag van de
vrijwilliger
IVD? Dat is de afkorting van 'International Volunteering Day', ofwel
de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december
staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich
overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Vrijwilligers
dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die
onmisbaar zijn. Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al
deze dag met een resolutie. De bedoeling? Wereldwijd het
vrijwilligerswerk zichtbaar maken en promoten.

Het thema dit jaar is 'Samen schitteren als nooit te voren'.
De vrijwilligers bleken immers een lichtpuntje na een donker
crisisjaar.
Op maandag 13 december 2021 zullen onze vrijwilligers eens extra
verwend worden voor hun waardevolle hulp! We verwelkomen hen
om 14u in de PZ voor een kop koffie en een lekker stuk taart!
Bron: Home - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (vlaanderenvrijwilligt.be)
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Terugblik
Tea-room in de PZ

4 november 2021
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Topsporters
Bart Swings
Bart René M. Swings (Herent, 12 februari 1991) is een Belgisch
inline-skater en langebaanschaatser, woonachtig in zijn
geboorteplaats
Herent.
Zijn
broer
Maarten
is
ook
langebaanschaatser. Anno 2021 staat Bart Swings veertiende op
de Adelskalender met 146,639 punten. Op de Olympische
Winterspelen van 2018 haalde Swings een zilveren medaille in het
onderdeel massastart.

Swings ontwikkelde een sterke carrière in het inline-skaten. Al bij
de junioren behaalde hij tal van internationale kampioenstitels.
Veel titels won hij van Koen Verweij, die slechts één jaar ouder is.
Sinds 2009 is hij ook wereldtop bij de senioren. Toen hij Verweij
zag bij nationale kampioenschappen langebaan en meteen
vooraan meestreed, besloot Swings in februari 2010 een tweetal
weken te trainen op het ijs van Thialf in Heerenveen. Hij merkte
dat hij snel progressie maakte waarna in november 2010 Swings
voor het eerst aantrad op het ijs, en dat gebeurde tijdens een
marathonwedstrijd in Den Haag.
Op de Olympische Winterspelen reed Bart Swings vier afstanden.
De eerste was de vijf kilometer. Hier kwam hij in de voorlaatste rit,
rit twaalf, in actie tegen Jan Blokhuijsen. Blokhuijsen won de rit,
maar Swings bezette met 6.17,79, zijn snelste tijd ooit op een
24

laaglandbaan, een
virtuele
vierde
plaats, achter de
Nederlanders Sven
Kramer,
Blokhuijsen
en
Jorrit Bergmsa. In
de slotrit dook
niemand
meer
onder
die
tijd,
waardoor Swings
vierde werd. De
volgende afstand
was de 1000 meter. De l . 10, 14 was voor Swings degelijk, het
leverde echter een 23e plek op. De 1500 meter, die voor Swings dit
seizoen nogal moeizaam verliep, eindigde in 1.45,95. Hij eindigde
op de tiende plaats. Hoop op een medaille was er echter nog wel,
aangezien de tien kilometer nog op het programma stond. Nadat
Bob de Jong 13.07 had gereden, zou Swings zich in de voorlaatste
rit op het podium kunnen rijden, maar de 13.13 was niet genoeg.
Latere winnaar Jorrit Bergsma bleef Swings in het onderlinge duel
ook voor. In de slotrit doken Sven Kramer en Lee Seung-hoon nog
onder die tijd, waardoor Swings vijfde werd. Zo reed vier
afstanden, behaalde hij tweemaal de top vijf, maar pakte hij geen
medaille.

Na de Spelen stonden er nog twee wereldbekers en het WK
Allround op het programma. De eerste van de twee wereldbekers
vond plaats bij Inzell. Hier werd de Belg vijftiende op de 1500
meter, hij sloeg de vijf kilometer over, maar werd dan wel weer
tweede op de massastart. Tijdens de wereldbekerfinale in
Heerenveen sloeg Swings, evenals in Inzell, de 1000 meter over,
waardoor hij op deze afstand als 47e eindigde in het
eindklassement. Op de 1500 meter werd hij achtste, wat hem naar
een zeventiende plek in het eindklassement bracht. Op de vijf
kilometer werd hij tiende, dezelfde plek als in het eindklassement
van de vijf en de tien kilometer. Op de massastart werd de Belg
vierde en uiteindelijk derde in het eindklassement. Met Ferre
Spruyt en Maarten Swings werd hij twaalfde in het klassement
van de ploegenachtervolging. In de Grand World Cup eindigde de
Belg op een dertiende plaats. Tot slot stond het WK Allround in
25

Heerenveen nog op het programma. Na een twaalfde plek op de vijf
kilometer viel de vijf kilometer tegen, slechts een zevende plaats.
De 1500 meter verliep, in tegenstelling tot alle andere 1500 meters
van het gehele seizoen, goed. Swings werd tweede in 1 .46,47,
achter Denis Yuskov. Op de tien kilometer werd de Belg dan weer
vierde, wat hem naar een vijfde plek in het eindklassement bracht.
Aan het einde van het jaar kreeg Swings van de Belgische overheid
nog een onderscheiding, het Vlaams Sportjuweel.

Bart Swings Wikipedia
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Terugblik
Gouden jubileum
Hubert Icket & Rita Bonne

12 november 2021
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Premiers van België
Alexander De Croo

Alexander De Croo is de zoon van voormalig
Belgisch minister, partijvoorzitter en
kamervoorzitter Herman De Croo. Hij
studeerde in 1998 af als handelsingenieur
aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien
studeerde hij een Master of Business
Administration (MBA) aan Northwesternuniversiteit in Illinois, Verenigde Staten. Hij
werkte tussen 2000 en 2006 voor het
consultingkantoor The Boston Consulting
Group. Daarna richtte hij Darts-ip op, een
bedrijf dat advies geeft op vlak van
eigendomsrecht.
In 2009 stond hij voor het eerst op een lijst voor de Europese
verkiezingen en op 26 oktober 2009 stelde hij zich kandidaat voor
het voorzittersschap van open VLD als opvolger van interimvoorzitter Guy Verhofstadt; hij werd tot voorzitter verkozen in
december 2009. Zijn verkiezing was opmerkelijk te noemen, want
hij had nog nooit een politiek mandaat uitgeoefend, zelfs niet in de
gemeenteraad.
Op 22 april 2010 besliste Alexander De Croo dat zijn partij uit de
regering- Leterme gaat stappen omdat er geen voorstel tot oplossing
van de ongrondwettelijk verklaarde kieskring Brussel- HalleVilvoorde kwam. Daardoor bood premier Leterme het ontslag aan
van de regering aan Koning Albert II; deze aanvaardde het ontslag
en in juni 2010 kwamen er nieuwe Federale Verkiezingen.
De Croo werd lijksttrekker van de lijst voor de Senaat en deze
behaalde hij met heel wat voorkeursstemmen en hij legde dan ook
de eed af als Senator. Nadien legde hij ook de eed af bij de kamer
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van Volksvertegenwoordigers in de kieskring Oost-Vlaanderen.
Tijdens zijn politieke loopbaan werd hij ook burgemeester van
Brakel en werd hij vice- premier en minister van pensioenen in de
regering- Di-Rupo.
Op pensioenen voltooide hij het eerste pakket pensioen hervorming
sinds lang en stond hij aan de wieg van de Commissie
Pensioenhervorming 2020-2040.
Ook in de regering van Charles Michel was hij vice- premier en
minister van ontwikkelingssamenwerking, digitale agenda,
telecommunicatie en post.

Als minister van ontwikkelinssamenwerking stelt hij het versterken
van mensenrechten en het bevorderen van lokale economische groei
in partnerlanden centraal.
Alexander De Croo publiceert in deze periode ook het boek" De eeuw
van de vrouw" een pleidooi voor een offensieve aanpak van gelijke
rechten voor de vrouwen en mannen.
Tijdens de vorming van een Federale Regering in 2020 werd hij
meermaals getipt als kandidaat premier. In september 2020 stelde
de Koning hem als formateur, samen met PS voorzitter Paul
30

Magnette. Op 30 september 2020 werd na 492 dagen
kabinetsonderhandelingen overeenstemming bereikt over een nieuw
regeerakkoord. Sedert 1 oktober 2020 is De Croo premier van België
van de zogenaamde Vivaldicoalitie. Hij volgde Sophie Wilmès op en
is de eerste Vlaamse premier in iets minder dan 10 jaar.
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Foute Kersttruiendag
De foute kersttrui is ook in 2021 weer dé trend.
Grote kans ze dat dit jaar op het werk of op school
ook weer een foute kersttruien dag hebben.
Verschijnt u op deze dag ook in uw meest foute
kersttrui? Heeft u er nog eentje van vorig jaar in de
kast liggen? Of gaat u voor een nieuwe kersttrui?

Wanneer is Foute Kersttruiendag 2021?
In 2021 is het
kersttruiendag.

op

donderdag

17

december

2021

foute

Waarom foute kersttruien dag?
In het buitenland doen ze hier al enkele tientallen jaren aan mee.
In Amerika, Engeland en Canada bijvoorbeeld. Men doet dit om ook
even een gekke tegenhanger te hebben van de nette kerstdagen. We
lopen er allemaal erg netjes tijdens de kerst: een nette broek met
een overhemd, een pak, of een chique kerstjurk die u de rest van
het jaar anders nooit draagt. Dus we doen ook graag een dagje gek
met zijn allen. Dus doen we een kersttrui aan die lekker fout is,
grappig is en vaak ook erg lelijk is. De foute kersttruien zijn erg
populair. Bij de meeste bedrijven en scholen is er in aanloop naar
de kerst een dag waarop ze iedereen oproepen om zo'n een lelijke
kersttrui aan te doen. Het kan niet gek genoeg. De ene is nog lelijker
dan de ander.

Kersttrui kopen?
Heeft u nog geen kersttrui? Zowel een heren kersttrui als een dames
kersttrui kunt u eenvoudig online kopen of een winkel bij u in de
buurt. Er zijn genoeg merken die ze aanbieden voor een scherpe
prijs. Soms krijgt u een leuke korting. Elk jaar komt onder andere
de Primark met een collectie foute kersttruien. Zowel voor heren als
dames en kinderen. Meestal zijn de truien vanaf half oktober in de
winkel te vinden. Maar ook Zalando, Lidl-Shop, ABOUT YOU en
Wehkamp kunt u de truien eenvoudig kopen. De Noorse trui doet
het ook vaak goed als zeer foute variant.
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In 2018 had de Aldi in Duitsland zelfs een kersttrui voor u en uw
hond. U kon dan samen als matchend stelletje een kersttrui aan
doen.

Een grappige kersttrui hoeft niet duur te zijn. Er zijn in aanloop
naar de kerst altijd acties, aanbiedingen en kortingen zodat u
goedkoop een kersttrui kunt aanschaffen.

Hoe fouter, hoe beter!
Als u op zoek gaat naar de perfecte foute kersttrui, dan kan het niet
fout genoeg. En ze zijn er in elke prijsklasse. U heeft er al eentje
voor minder dan 10 euro, maar u kunt, als u de smaak te pakken
heeft, ook een wat duurdere kopen. Ze lopen qua prijs op tot maar
liefst 100 euro, maar dan heeft u ook wat fout te pakken. Veel
mensen beginnen met een goedkope trui en kopen dan de jaren
daarna steeds een nieuwe en een iets duurdere en nog foutere trui.
Vind u een trui niet genoeg? Dan kunt u ook een kerstpak kopen.
Kent u de ‘Opposuits’ kerstpakken al? Dan kunt u van top tot teen
met een fout design ergens naar toe.
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Terugblik
Week van de derde leeftijd
Muzikaal optreden Dirk & Linda

16 november 2021
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Dessertbordje waar muziek in zit…

17 november 2021
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Bewegen op muziek in de PZ

19 november 2021
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Optreden ‘Portatiefkes’ in de PZ 19 november 2021
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De madammen van
Deken Darras
Het kleur wit en zwart
Wit en zwart zijn eigenlijk geen kleuren. Wit is licht en zwart is het
gebrek aan licht. Wit wordt gezien als de kleur van onschuld,
puurheid en vrede. De kleur heeft met name positieve associaties
zoals zuiverheid, maagdelijkheid, eenvoud, stilte, kalmte, netheid
en helderheid. Wit stimuleert tot opruimen, symboliseert een
nieuw begin en reinheid. Wat negatievere associaties met wit zijn
naïviteit, leegte en perfectionistisme.
De kleur wit is de mengeling van alle andere kleuren van het
spectrum. Zuiver wit licht bestaat in theorie niet en wordt niet
beschouwd als kleur. Men kan zuiver wit licht uit elkaar laten
vallen tot alle kleuren van het spectrum, met behulp van een
prisma.
Elk type wit heeft een andere frequentie. Zuiver wit bestaat niet.
Dit wordt pas duidelijk zichtbaar wanneer het wit naast een
andere tint wit gehouden wordt.
Wit is de kleur van zuiverheid en reinheid. Zo dragen de meeste
bruiden een witte jurk om haar reinheid en maagdelijkheid te
onderstrepen.
De president van Amerika woont ook in het 'witte huis'.
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Een witte vlag betekent in tijden van oorlog, dat de partij die de
witte vlag draagt zich overgeeft.
Wit is een liturgische kleur. De kleur wit is de enige liturgische
kleur die sterk verankerd is in de Bijbel. Op verschillende plekken
in de Bijbel komt deze kleur naar voren. Zo dragen de getuigen die
gewassen zijn in het bloed van het Lam in Openbarig de kleur wit.
Wit is ook van oudsher de kleur die bij een doop hoort. Wit is een
feestelijke kleur. Met Pasen is de liturgische kleur wit en ook bij
het kerstfeest kleurt de kerk wit. Ook bij uitvaarten kan men de
kleur wit gebruiken. Dan verwijst de witte kleur naar de hemelse
licht waarin de overleden opgenomen is.

Het Lam Gods
Witte verf tegen je muren heeft een verruimend effect. De kamer
lijkt groter dan wanneer je een andere kleur gebruikt. De witte
kleur heeft ook een invloed op je gesteldheid. Je wordt er mentaal
fitter van en minder snel afgeleid. Wit zuivert de gedacht en je
krijgt en nieuwe, frisse moed van.
Wit wordt gezien als de kleur van onschuld, puurheid en vrede. De
kleur heeft met name positieve associaties zoals zuiverheid,
maagdelijkheid, eenvoud, stilte, kalmte, netheid en helderheid. Wit
stimuleert tot opruimen, symboliseert een nieuw begin en reinheid.

De kleur wit straalt geen warmte uit en het neemt ook geen
45

warmte op. Mensen met een blanke huid houden lichaamswarmte
dan ook beter vast dan iemand met een donkere huid.
Omdat wit voor schoon en smetteloos staat, is de beroepskleding
van mensen die met hygiëne werken altijd wit. Denk maar aan
doktoren, koks en laboranten.
Is wit je lievelingskleur? Dan ben jij perfectionistisch ingesteld.
Ook ben je koel, zakelijk, betrouwbaar, onverstoorbaar en oprecht.
De kleur wit is de optelsom van alle kleuren samen. Wanneer licht
volledig wordt teruggekaatst, zien wij dit als de kleur wit. Wanneer
er geen licht wordt teruggekaatst dan zien wij de kleur zwart.
Is zwart je lievelingskleur? Dan wordt er wel eens over je gezegd
dat je geen kleur wil bekennen.
Zwart de kleur van de nacht en duisternis kent associaties met de
dood, mysterie en kracht. Zwart is daarnaast dramatisch en
serieus. Het is een kleur die waardigheid en aanzien kent en
daardoor vaak gebruikt wordt om status, autoriteit, elegantie en
stijl uit te drukken. Tegelijkertijd wordt de kleur ook gebruikt om
te rebelleren, denk bijvoorbeeld maar eens aan rebellerende
tieners, punk en krakers.

Zwart is de tegenpool van wit en hoort bij zaterdag. Het is de kleur
van Saturnus, de planeet van de Griekse God van de dood, en de
beperkingen die hij kreeg toen hij werd onttroond door zijn zoon
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Zeus. Deze kleur staat ook voor wraak en is zeker niet geschikt
voor pessimistische mensen. Het is de kleur van de dood, maar
ook van de wedergeboorte. In tegenstelling tot wit, neemt zwart wel
warmte op en geeft ze even snel weer af.
In de magie is zwart de kleur van het einde, dat het zaad van een
nieuw begin in zich draagt en ook de grenzen van het verleden
aangeeft. Zwart heeft als kleur nagenoeg altijd een negatieve klank.
Het betekent ook levenloosheid en wordt meestal als rouwkledij
gedragen. In de magie staat zwart voor, duisternis, macht,
uitdrijving, verlies, negativiteit, kwaad, een einde of een nieuw
begin.
Denk maar eens aan rouw, veel mensen hullen zich dan in het
zwart. Maar denk ook aan pessimisme, verboden, verhullend,
onwettig en ga zo maar door. Allemaal aspecten die geassocieerd
worden met zwart. Verder heeft zwart iets wat we als mysterieus
kunnen betitelen.
Ook komt zwart om diezelfde negatieve redenen ook nogal eens in
een spreekwoord voor, enkele voorbeelden:
”Iemand zwart maken”, is slecht over iemand spreken.
“Het zwarte schaap zijn”, degene die afwijkt van de massa.
“Liegen dat je zwart ziet”, flink liegen.
“De pot verwijt de ketel dat deze zwart ziet”, iemand beschuldigen
terwijl je hetzelfde doet.
“Zwartrijder zijn”, zonder geldig bewijs gebruik maken van
openbare vervoersdiensten.

Bron:
Wit - Wikipedia
Zwart (kleur) - Wikipedia
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Mijmeringen met Julien
November in Zorg Tielt
Van november is het algemeen geweten
Dat hij ook dodenmaand wordt geheten
Maar evengoed slachtmaand omdat velen
Van oudsher dan hun slachtrijp varken kelen
Met Allerheiligen worden onze doden herdacht
Het kerkhof lijkt een park van bloemenpracht
Weinigen onder ons zijn echter nog bekwaam
Om tot bij het graf van een dierbare te gaan
Zaterdag de zesde hoorden we fanfareklanken
Muzikanten komen jaarlijks een oud lid bedanken
Gemaskerd om corona, die kent geen genade
Bliezen ze in de binnentuin hun serenade
De Wilg mocht de loftrompet weer steken
Vijftig jaar gehuwd daar werd naar uitgekeken
De hele afdeling mee in hun vreugde deelde
Bij het traktaat met taart en cava, wat een weelde
De derde week komt onze leeftijd aan de beurt
Weer kregen we een programma bond gekleurd
De keuken die zijn wereld en zijn bewoners kent
Heeft ons de hele week erg goed verwend
Op zondag waren we een en al gehoor
De mis opgeluisterd door het Sint-Jozefskoor
Rik Stevens heeft een neus voor zulke dingen
Een sopraan mocht zelfs een solo zingen
Aan luchtige ontspanning twee vrolijke zaken
Dirk en Linda mochten op dinsdag ons vermaken
Maar op vrijdag eindigde onze week met alweer
Met een muzikale act, de Portatiefkes deze keer
Hiermee is november ook al uitgeteld
Voor december is heel zeker vorst besteld
Sinterklaas doet alvast weer zijn ronde
Zet ge uw laarsje niet het ware zonde
Julver.
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Kerstmis
Mochten we een beetje gelijken op de bewoners van de kerststal…
Een beetje op Maria:
meewerkend met Gods genade
in overgave en in groot geloof.
Een beetje op Jozef:
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.
Een beetje op de engelen:
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk.
Een beetje op de herders:
die hun schapen leiden en beschermen.
Een beetje op de ezel:
een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend.
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.
Een beetje op de os,
het dier dat trekt:
we hebben nood aan
voortrekkers en spoortrekkers.
En veel, heel veel op het Kind:
dat ook in jou iets mag doorstralen
van het echte leven
en dat in jou
de Liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.

Door Marc Frenay, aalmoezenier
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Wenskaart
In deze editie van ‘t Darrasnootje vind je een wenskaart, en daarop
kan je een gelukwens schrijven voor een medebewoner.
Ken je iemand in ons woonzorgcentrum die je graag hebt, of wie je
eens een hart onder de riem zou willen steken? Of iemand die je
gewoon graag gelukwensen voor het nieuwe jaar wil bezorgen?
Vul dan het kaartje in en laat het door iemand van ons bezorgen.
Wie weet krijg je dan wel een kaartje terug met een lieve attentie
erop of een gelukwens voor het nieuwe jaar…
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Kerstverhaal
De Engel
door Godfried Bomans

In dit door Godfried Bomans op jongere leeftijd geschreven verhaal,
wordt de kerstboodschap beleefd door de ogen en het hart van een
engel die haar bestaan begint aan de top van een kerstboom
**********************************************************************
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij
daar gekomen was, dat kon zij zich met de beste wil niet meer
herinneren. Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe,
donkere ruimte, waaruit zij opeens door een kleine hand in, een
zee van licht getild was. Het was een glorieuze geboorte geweest en
sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig geweest. Dit alles had
eigenlijk nog maar één avond geduurd, maar voor een Kerstengel is
dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel.
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een
enkele avond duurt en dat die al bijna voorbij was. Zij stond, met
een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen en weer
te wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der
kaarsen, die beneden haar brandden.
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En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden.
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij
niets dan de zwarte nacht. De engel nieste, want de walm der
gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij dat
het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot
nadenken. “Ik had beter moeten opletten, toen het nog licht was,”
dacht zij spijtig, “ik heb helemaal niet gekeken. ik herinner mij
eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar weer licht.”
En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw,
groezelig en met tegenzin viel het door een groot, vierkant raam, en
eer het ten volle ontloken was, kwam er een dienstbode in de
kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder.
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de planken
vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig.
In het begin dacht de engel weer: “Kom, kom het is maar een
grapje,” maar toen zij daar drie volle dagen en nachten in de naad
van de houten vloer gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust
te maken.
En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam nadacht,
hoe duidelijker begreep zij dat dit het mooiste was dat zij ooit
gezien had. “Ik zal proberen het je uit te leggen,” sprak zij op een
maartse dag tegen een muis, die juist voorbijkwam, “door een
glazen gat in de hemel viel een verblindend licht bovenop mijn
hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je
niet zeggen, hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd
erg onnozel: ik besefte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te
laat. Maar ik heb tenminste de herinnering.”
“Dat is altijd wat,” meende de muis, na er een hele tijd over te
hebben nagedacht, “goedendag, ik moet verder.”
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een
schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeet
haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht
tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg
de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten.
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Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer
inhouden. “Jullie hebben er geen flauwe voorstelling van;” sprak
zij, “hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó
stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn
zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om
aan te denken.”
“Dat is altijd wat,” meende het stuk antraciet, “maar ik vind de
verlichting hier ook heel redelijk.”
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het
vruchteloos te spreken.
Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis
woonde, in het kolenhok. En toer hij de engel zag nam hij haar op
en, wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel
vatte haar, nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts op, doch
toen het drie dagen lang donker bleef, zó pikdonker, dat niemand
in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot
nadenken. Zij dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij het niet
meer houden en riep: “Is hier soms iemand om naar mij te
luisteren?”
“Jawel,” zei een stuk spiegelglas, “als het niet te flauw is.”
En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en
hoe verrukkelijk het daar geweest was. “Ik was te dom,” besloot zij
met een zucht, “om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie
het helemaal in.” Het stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel
ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was,
kwam de vuilnisman voorbij. Hij sloeg het deksel op en zag de
engel liggen. Nu is het altijd prettig een engel te ontmoeten, doch
als men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak
de engel in zijn zak en gaf haar ’s avonds aan zijn vrouw.
“Alsjeblieft,” zei hij, “voor de Kerstboom.” En de vrouw van de
vuilnisman borg de engel in een kartonnen doos en zette de doos
in de kast.
“Hallo,” zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, “is hier
iemand?”
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Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel
lag; en houtwol, dat weet je, heeft een zwijgzame aard. En dat was
maar heel goed, want, de engel had eigenlijk helemaal niets te
vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude
vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in dan in de kartonnen doos
waarin zij nu lag: het was in beide even donker. En toen, eindelijk,
toen zij begreep dat het niet zwarter meer kon worden, liet zij het
verleden varen en dacht aan de toekomst.
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij en
vol verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar hart, en zij
lag stil en met open ogen te wachten op de kleine hand, die haar
omhoog zou heffen uit het duister naar het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een
kerstboom. De Kerstboom was veel kleiner dan die van het vorig
jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel
niet. Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wiegde zij zacht
heen en weer en keek door haar gazen vleugels naar de fonkelende
versierselen van de boom. “Verrukkelijk,” dacht zij, “verrukkelijk.
Maar laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan
wil ik alles gezien en alles geweten hebben.”
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de
takken naar beneden. En zij zag, de vuilnisman staan, in een
nieuw pak gestoken, zijn vrouw,en hun beider kind, met een
blauwe strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak en
regelrecht in een klein, open huisje, waarin ook een man, een
vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en
verder een os, en een ezel, zo groot als, de beestjes in een
speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje,
was een engel bevestigd als zij, met dezelfde gazen vleugels en
hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in haar eigen
handen hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die
erop stonden: “Glorie aan God en vrede op aarde aan de mensen
van goede wil.”
En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel
boven in de boom, die zich zo lang verlaten en verongelijkt had
gevoeld. “Ik heb een Boodschap in mijn handen,” dacht ze fier, “nu
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kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen
overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die
ontnemen.”
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar
brak zij af van de boom en kwam in een blokkendoos terecht, en
van hier uit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte woei zij in
de tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug
naar de jagende wolken te kijken. En zij voelde, hoe zij langzaam
en pijnloos verteerde, dag na dag; maar zij hield het lint stevig vast
en, er was geen bitterheid in haar. Want zij wist dat zij een wezen
was; bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede
Boodschap tot het einde te bewaren.
Bron:
“Sprookjes van Godfried Bomans” uitgegeven door Elsevier, 1956.
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
december – nieuwjaar – engel – kerstboom – kerstmis – wit – zwart
autoriteit – saturnus – vivaldicoalitie – boogschutter – wenskaart –
gelukswens – bijbel – vrijwilliger – langebaanschaatsen –
perfectionisme – kersttruiendag - rouwkleur
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Kruiswoordraadsel
Opgesteld door Julien Verbrugge
Thema: zwart
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13)
14)
15)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Oplossing p.67

Begrafenisgewaad - Griekse Kerk.
Grond bij een boerderij - Alter Ego - Zitje op een
paard.
Niet kort - Opening in een gevecht - Afspraak.
Komt naar beneden - Voorzitter van een studentenclub.
Populaire sport - Mountainbike.
Zwarte tuinvogels - Compositievorm.
Ick dien - Pratende papegaai - Daar.
Ingevoerde houtsoort - Sint-Livinus.
Tante Anna - Windstreek - Plus.
Vogeleigenschap - Gesprek met God.
Wanneer - Wees Gegroet - Bevel tot vertrekken.
Frans lidwoord - Overleden dictator van Uganda (Idi) Gevoelig.
Imaculata (afk) (onbevlekte) - Zeer zwart.
Zangstem - Glorie - Hij.
Onder, tussen - Meet- en tekengerief - Nederland.
Opbrengst productie - Bewijs van afwezig zijn.
Zwaardwalvis - Iedereen.
Uw familie - Frans voor april - Loofboom Droogvloer.
Zwarte pens.
Samengaan van twee partijen - Modern onderkomen Nauwelijks.
Lende, scharnier - Ter Stede - Groot zwart hondenras.
Sportploeg Bree - Cafétoog - Niet dubbel.
Universitair Ziekenhuis - Zonderling - Danneels
Godfried.
Niet weten wat gedaan - Toch iets.
Marterachtig roofdier - Koeienmaag - En andere.
Gedresseerde - Vrouw uit Midden Afrika.
Waar de leraar op schrijft - Speels.
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Kleurplaat

60

Doolhof

Oplossing p. 68
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Zoek de 10 verschillen

Oplossing p. 69
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Horoscoop
Boogschutter (23 november - 21 december)
Het sterrenbeeld Boogschutter is slim, avontuurlijk, optimistisch
en heeft een geweldig gevoel voor humor. Boogschutters zijn wijs,
hebben enorm veel kennis en zijn constant bezig hun kennis uit te
breiden. Boogschutters zijn bijzonder geïnteresseerd in de natuur
en in dieren, ze zouden heel graag willen dat alle mensen dit me ze
konden delen.
Boogschutters zijn graag onder mensen en hebben een open mind,
andere mensen zijn graag in hun gezelschap. Boogschutters
zoeken naar de zin van het leven.

Het Temperament van de Boogschutter
Het sterrenbeeld Boogschutter is honderd procent zuiver en
oprecht maar kan ijzig zijn als ze bedrogen zijn. Boogschutters
houden niet van negatieve mensen ze ontlopen ze om hun eigen
positieve energie te behouden. Boogschutters leven niet in het
verleden maar kijken altijd uit naar de toekomst. Boogschutters
nemen afstand van negatieve emoties en praten niet over hun
gevoelens maar gaan verder met hun leven zodra ze hun gevoelens
ervaren hebben.

De Eigenschappen van een Boogschutter
Boogschutters reizen graag maar als ze hun draai gevonden
hebben kunnen ze tevreden zijn met hun eigen plekje. Binnen de
vier muren van hun huis voelen ze zich op hun gemak en
verkennen ze het domein van de geest en ontwikkelen ze nieuwe
projecten. Ze vervelen zich nooit. Bij een Boogschutter weten
mensen waar ze aan toe zijn, ze zijn direct. Boogschutter speelt
geen spelletjes, is betrouwbaar en trouw aan zichzelf.
Boogschutters zijn inspirerend en filosofisch ingesteld, ze hebben
de kracht in hun hart en geest om mensen te veranderen.
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Wist je dat
ons gezin al een tijdje een opvanggezin voor
het ‘Kittenhuis’ van Jabbeke is?
Dit is een organisatie die dakloze kittens
en/of vondelingen opvangt. Pas wanneer ze
wettelijk in orde zijn (alle vaccinaties en
gesteriliseerd of gecastreerd) komen ze
vanaf 12 weken ter adoptie. Op 14 oktober
kreeg ik de kans om twee kittens op te
vangen. Het ene kittentje woog 160 gram,
het andere 150 gram. Dit kon ik enkel doen
mits de goedkeuring van onze directeur aangezien de kittens om de
paar uur de fles moesten krijgen en ik ze dus best meebracht naar
he WZC. Een goeie week verliep alles vlot, tot het ene kittentje
minder goed begon te drinken, en uiteindelijk wou het niets meer
drinken. Hij kreeg nog van de dierenarts een antibioticakuur, maar
het mocht niet baten. Met het andere kittentje gaat het prima. Hij
eet al vaste voeding, korreltjes en vlees, en weegt nu al 700 gram.
Hij is een echte speelvogel geworden en kreeg voorlopig
de naam: ‘Filou’.
Elke Vroman, ergotherapeut De Wilg
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Moppentrommel
Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: Volgens
mij is de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet hem al
voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt de tweede, "het licht is
sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het licht direct."
Zegt de derde: 'Volgens mij is de diarree is het snelste. Want tijdens
een wandeling in het bos voelde ik een rommeling in de buik. Ik
rende als de bliksem naar huis. Ik deed het licht aan in het toilet en
moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!"
Een man komt in de hemel. Hij vertelt aan SintPieter dat hij een goede man geweest is, getrouwd
met zijn eerste lief, flink geweest, altijd
meegeholpen in het huishouden . Hij voelt iets
kriebelen op zijn rug, kijkt om en ziet twee
vleugeltjes groeien.
Daardoor aangemoedigd gaat hij verder: 'Ik heb
altijd gedaan wat mijn vrouw vroeg, direct van 't
werk naar huis, niet op café. En hij ziet dat die
vleugels groeien.
'Ik heb nooit naar andere vrouwen gekeken, en al
mijn geld afgegeven.' En die vleugels worden maar groter en groter
De man vraagt blij aan Sint-Pieter: 'Verander ik nu in een engel?'
Waarop Sint-Pieter: 'Nee. In een kieken.'
Een lijkschouwer was 's avonds nog laat aan het werk in het
mortuarium. Het is zijn taak om de doden voor ze worden begraven
of gecremeerd, te onderzoeken. Toen hij het lichaam van meneer
Schwartz onderzocht, deed hij een verbazingwekkende ontdekking.
Schwartz had het grootste geslachtsdeel, dat hij ooit gezien had.
"Het spijt me, meneer Schwartz", zei hij "maar zo'n lichaamsdeel
moet voor het nageslacht bewaard worden." Hij pakte zijn
ontleedmes en ontdeed de man van zijn ontzagwekkende leuning.
Hij stopte het in zijn koffer en nam het mee naar huis. De eerste aan
wie hij het liet zien was zijn vrouw. "Ik moet je iets ongelooflijks laten
zien", zei hij en opende zijn koffer. "Oh, mijn God!" riep zijn vrouw
uit "Schwartz is dood!"
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‘t Kamielke
’t Rijdend winkeltje gaat door op dinsdag namiddag!
Wil je iets specifieks bestellen?
Geef dit dan door aan de ergotherapeut van de afdeling.

Dinsdag 7 december 2021
Dinsdag 14 december 2021
Dinsdag 21 december 2021
Dinsdag 28 december 2021

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing puzzels
Oplossing kruiswoordraadsel
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Oplossing doolhof
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 08u30 tot 20u
2 bezoekers tegelijk, met vier in de cafetaria (mondmaskerplicht!)
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Open voor bewoners en familie tijdens de week (niet op vrijdag) en het
weekend.
 Maatschappelijk werker, Lies Derluyn
van maandag t.e.m. vrijdag niet op woensdag
08u30 – 12u00 / 13u30 – 17u00
 Voorzitter, Pascale Baert
Op afspraak
 Moreel consulent
Op afspraak

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