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Gedicht
Een nieuw jaar is weer gestart,
een nieuw jaar, het blijft apart.
Je denkt te weten hoe het zal verlopen,
of het ook zo gaat is alleen maar te hopen.
Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij,
koester de mooiste want dat maakt je blij.
Vergaande dromen en nieuw dromen,
we zullen ze allemaal weer tegenkomen.
Leef het leven zo lang het mag duren,
jou levenspad kun je niet sturen.
Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht,
geniet juist van wat je niet verwacht.

https://www.nieuwjaarswensen.be/gedichten-nieuwjaar/

3

Activiteitenkalender januari
Maandag 3 januari 2022
Voormiddag

We toosten op het nieuwe jaar!
om 10u45 op de afdeling

Dinsdag 4 januari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer
Géén winkelkar

Woensdag 5 januari 2022
Voormiddag

Misviering in de PZ op 10u

Donderdag 6 januari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer
De drie koningen komen langs met
begeleider Julien Verbrugge

Vrijdag 7 januari 2022
Namiddag

Woordzoeker in de PZ om 14u30

Dinsdag 11 januari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 12 januari 2022
Voormiddag

Misviering in de PZ om 10u

Donderdag 13 januari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 14 januari 2022
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ
om 14u30
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Dinsdag 18 januari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 19 januari 2022
Namiddag

Verjaardagsfeest voor alle bewoners
in de PZ om 14u30

Donderdag 20 januari 2022
Namiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 21 januari 2022
Namiddag

Fotoprojectie om 14u30 in de PZ
met “croque Deken Darras”

Dinsdag 25 januari 2022
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Donderdag 27 januari 2022
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 28 januari 2022
Namiddag

Bingo in de PZ om 14u30
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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
13u30 en 17u kunnen de bezoekers samen met de
bewoner iets nuttigen 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.

.

6

Nieuwe bewoners
Frans Ally

De Kastanje

Kamer 72
Ervestraat 2a
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw Nicole Blancke

Mariette Verhelle

De Beuk

Kamer 25
Deken Darraslaan 19 bus 12
8700 Tielt

Weduwe van de heer Etienne Lefevre
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Lutgarde Vander Donckt

De Linde

Kamer 183
Sint-Michielsstraat 36
8700 Tielt

Weduwe van de heer Joseph Van Parys

Clara Van Hauwaert

De Linde

Kamer 154
Tiengebodenstraat 28
8740 Pittem

Weduwe van de heer Willy Claeys
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We namen afscheid
Roger De Muynck
Slechts enkele weken geleden stond er
in het Darrasnootje een tekstje ter
afscheid van Paula De Loof. Nu
schrijven we er eentje voor haar man,
die heel snel na haar is overleden.
Meer dan 70 jaar waren ze samen, en
deelden ze lief en leed. Ze vormden een
mooi gezin en een hechte familie.
Roger werd geboren in Zwevezele op
3 november 1929. Later ging hij met
Paula in Pittem wonen. Ze kregen
samen 4 kinderen en met hen vele
klein- en achterkleinkinderen. Toen ze op afdeling De Linde
kwamen wonen bleven ze hecht en zorgzaam voor elkaar.
Paula stierf op 2 november 2021 . Dit was een niet te beschrijven
verlies voor Roger. Hij trok zich terug op de kamer en keek vaak
mijmerend naar buiten. Een leven vol herinneringen, maar de
leegte van haar verlies was groot.
In het bijzijn van de familie
10 december 2021. Hij werd 92 jaar.

is

Roger

gestorven

op

Roger en Paula zijn terug samen, en dat is goed zo…
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Simonne Lassuyt
Simonne werd geboren op 23 februari
1930 en kwam op 2 februari 2018 op
afdeling De Linde wonen. Ze kende de
afdeling al en wij haar ook een beetje, ze
kwam immers vaak op bezoek bij haar
vriendin en tevens de moeder van haar
schoonzoon, Suzanne. Ze voelde zich hier
snel thuis.
Als moeder van vier kinderen, en mémé
van vele klein- en achterkleinkinderen is
ze steeds heel bedrijvig bezig geweest. Ze
kende ook de zorgen voor haar eigen
mama. Het zorg dragen zat haar in het
bloed. En zo zorgde ze ook bij ons! Een
echt werkpaardje: afwassen, manden vol doekjes plooien, de vissen
van eten voorzien elk dag opnieuw, en steeds zelfstandig willen zijn.
Simonne was aanwezig met een eigen mening en verhaal! Een
dappere vrouw, die altijd positief in het leven stond en met trotse
familieliefde.
Haar vertrouwde kordate stappen in de gang zijn plots weg… De
fijne warme corona-veilige ( door de dochter aangeleerde) knuffels
ook… . Guitige, speelse opmerkingen zoals: “ gij sloeber”, “alles is
goed want we zijn er nog” of “zal ik je kietels eens nemen” waarbij
ze vaak de daad bij het woord voerde horen we niet meer. Het is
aanpassen, het is een gemis voor ieder van ons…
Het afscheid was ondanks de leeftijd heel plots na een
ontspannende fijne dag. Liefdevol omringd door haar familie stierf
Simonne op 21 december 2021, ze werd 91 jaar.
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Mona
Mona
°1/06/2009
+14/11/2021
Mona heeft een plekje in mijn
hart. Het begon zo’n 11 jaar
geleden, toen oze hond Zorba
de papa werd van de 8 puppy’s
die Mona kreeg: 7 reutjes en 1
teefje.
We hielden in het WZC ook een
echt doopfeest. Iedere
puppy kreeg een meter en een peter. Zelf hielden we ook een puppy,
hij kreeg de naam Monza. Monza en Mona kenden elkaar goed en
konden goed met elkaar opschieten. Mona kwam geregeld bij ons
logeren als haar baasje Ann op reis was. Op afdeling De Wilg was
Mona ook graag gezien. Ze was er steevast te zien op
dinsdagvoormiddag terwijl Ann in de vergadering aanwezig was.
Het plotse afscheid kwam hard aan, we zullen haar missen.
Elke Vroman, ergotherapeut De Wilg
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Jarigen in januari
Jarige bewoners in januari 2022
Afdeling De Beuk
Frans Tack

5 januari 1941

81 jaar

3 januari 1936
4 januari 1931
26 januari 1936

86 jaar
91 jaar
86 jaar

9 januari 1928
11 januari 1929
20 januari 1933
23 januari 1931
24 januari 1941

94 jaar
93 jaar
89 jaar
91 jaar
81 jaar

5 januari 1937

85 jaar

13 januari 1929
22 januari 1928

93 jaar
94 jaar

Afdeling Het Beukennootje
Maria De Laere
Lea Vindevoghel
Simonna Tack

Afdeling De Kastanje
Bertha Van de Cappelle
Gabrielle De Clercq
Georgette De Craemer
Dina Verbeke
Daniel Bouckaert

Afdeling De Bolster
Annie Decaestecker

Afdeling De Wilg
Anna Adam
Agnes Delaere
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Afdeling De Linde
Clara Van Hauwaert

21 januari 1937

85 jaar

3 januari 1942
9 januari 1935
13 januari 1937

80 jaar
87 jaar
85 jaar

Residentie Ampe
Simone Desmet
Alma Van der Cruyssen
Noël Wynsberghe

Jarige vrijwilligers in januari 2022
Christina Van Poucke

11 januari 1953

69 jaar

Jarige personeelsleden in januari 2022
Delfien Vande Walle
Zorgkundige De Linde

3 januari 1986

36 jaar

Gaëlle Evrard
Administratie WZC

4 januari 1974

48 jaar

Griet Deroo
Centrumleidster

10 januari 1983

39 jaar

Liselotte Windels
12 januari 1979
Hoofdverpleegkundige De Wilg

43 jaar

Bram Puype
Administratie WZC

12 januari 1983

39 jaar

Saskia Brouckaert
Kinesitherapeute

15 januari 1976

46 jaar

Patricia Vanden Ende
Verpleegkundige De Kastanje

19 januari 1973

49 jaar
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Sophie Vervelghe
Verpleegkundige DVC Kenhoft

20 januari 1981

41 jaar

Yenka Bouckaert
Ergotherapeute

26 januari 1998

24 jaar

Annick Demeyer
Zorgkundige De Kastanje

27 januari 1962

60 jaar

Christelle Baert
Verpleegkundige De Beuk

28 januari 1967

55 jaar
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Simona Roose
102 jaar
Woensdag 15 december 2021 werd Simona Roose van afdeling De
Linde 102 jaar. De directeur overhandigde met veel plezier haar
cadeau, een fles Elixir D’Anvers met chocolaatjes! En dat werd erg
gesmaakt door Simona, die ons wist te vertellen dat een glaasje
Elixir voor het slapengaan haar grote geheim is om 102 jaar oud
te worden.
Van harte gefeliciteerd Simona!
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Pensioen
Katrien Lambert
29 december 2021, de laatste werkdag…
Katrien Lambert, zorgkundige
afdeling De Wilg mag op pensioen!

op

We kennen Katrien als een rustige
collega, gedreven, gemotiveerd en
goedlachs. Als ze iemand kon helpen,
dan kon ze dat niet laten. Ze zette zich
jaren in voor de vriendenkring,
organiseerde personeelsreizen en was
nauw betrokken bij verschillende
werkgroepen op het werk.
42 jaar dienst is niet niets, dan steken er al wat kwaaltjes de kop
op, die heup begon te kraken, die voeten deden pijn, nog maar van
die vele zweetparels gezwegen… en toch,… ons Katrien bleef
doorgaan.
De laatste maanden was het echt aftellen…denken aan wat het
pensioen kan en mag brengen. We hopen dat je nu extra tijd in je
kinderen en kleinkinderen kan steken. Lange warme reizen mag
maken, vele B & B’s verkennen en op tijd en stond genieten van
een goed glas met vrienden en alleen mag ook!
Katrien, we wensen je een mooie tijd, je hebt het verdiend!
De collega’s van De Wilg.
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Geboorte
Noëlle
Op maandag 22 november 2021 zijn Lore Degeyter
(verpleegkundige afdeling De Wilg) en haar partner Daan de
trotse ouders geworden van een dochtertje, Noëlle.
Van harte gefeliciteerd!
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Sfeerbeelden
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Stripverhaal in de kijker
Geïnspireerd op de hoofdpersonages
uit een negentiende-eeuws toneelstuk
start Willy Vandersteen in 1972 een
nieuwe reeks op over twee lustige
vagebonden, Robert en Bertrand. De
hoofdpersonages zijn twee landlopers,
maar later evolueerden ze naar
handige schelmen en steeds meer tot
voorvechters van recht, gelijkheid en
vrijheid. Ze worden vaak achterna
gezeten door een agent/detective
("Nummer
17")
die
hen
voor
landloperij poogt in te rekenen.
Andere personages zijn onder andere
Joeki en Evelyne. Tijdens hun omzwervingen helpen de
sympathieke zwervers steeds iedereen die hen nodig heeft, zelfs
incidenteel ‘Nummer 17’ als dat voor de veiligheid nodig is.

De albumomslagen van de Robert en Bertrand-reeks hebben
precies dezelfde vormgeving als de rode Suske en Wiske-reeks,
maar de kleur is dan paars. Vanaf nr. 93 ‘De gouden poort’ is de
vormgeving van de albumomslag veranderd, en de kleur is dan
bordeauxrood.
Willy Vandersteen maakte vanaf 1972
vijfenzestig albums. Vandersteen schreef
ook
nog
het
scenario
en
de
potloodtekeningen voor het 66ste verhaal.
In 1985 nam Ron Van Riet de reeks over
op scenario van Marck Meul. Het eerste
album dat Ron van Riet tekende was nr.
67 ‘Jacht op nr 17’.
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De reeks, die fantasy en een humoristische noot niet uit de weg
ging, bleef realistisch en maatschappijkritisch. Gedurende het
einde van de jaren 1980, begin 1990, met tekenaar Ronald van Riet
en scenarist Marck Meul, waren Robert en Bertrand terug in het
land van herkomst : Frankrijk, met tekeningen in een art-nouveaudecor. Nieuwe figuren deden hun intrede.
Alhoewel de verhalen van Robert en
Bertrand zich vooral afspelen in de
19de eeuw, wordt er geen specifieke
periode genoemd. Zo kan het dus dat
het duo in het album ‘Geheim
document’ betrokken
wordt
in
de Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871
en in het latere album ‘De hel van
Solferino’ in de Slag bij Solferino in
1859. In het album ‘De Icarii’ wordt er
verwezen naar de eerste vliegtuigen,
waardoor dit verhaal zich afspeelt in
het begin van de 20e eeuw.
Hoewel de historische gebeurtenissen in de verhalen vrij correct
worden weergegeven - de hogergenoemde Slag bij Solferino duiken er toch elementen op die in het gekozen tijdvak niet
thuishoren. Zo komen in voornoemde albums auto's voor, terwijl
die nog niet bestonden.
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Andere anachronismen beogen een humoristisch effect een cameo van een jonge Eddy Merckx of het verwijzen naar het
boek ‘Bartje’, dat nog "moet geschreven worden".
De serie werd voorgepubliceerd in De Standaard van 30 november
1972 tot 6 juli 1992. Gemiddeld verschenen er vier albums per jaar.
De kleine, doch enthousiaste schare fans kon niet tegenhouden dat
de reeks in 1993 stopgezet werd. Zilvertand was het laatste album.
Vanaf 2021 worden de verhalen gebundeld in een reeks
van integralen.

Enkele bekende verhalen zijn: Mysterie op Rozendael, De groene
draak, De nabjar van Poenjab, De levende brug, De rode herberg,
Het zwarte land, De toverlantaarn…

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_en_Bertrand
Robert en Bertrand ‘De groene draak’
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Een fragment uit: ‘De groene draak’
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Zanger van de maand
Will Tura
Will
Tura, pseudoniem van
ridder Arthur
Achiel
Albert
Blanckaert (Veurne, 2
augustus 1940),
is
een Belgische zanger, muzikant en liedjesschrijver. Hij begon zijn
professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn doorbraak,
waarna hij uitgroeide tot een van de
bekendste en succesvolste Vlaamse
artiesten aller tijden. Tot zijn talloze
reeks
hits
behoren
onder
meer Eenzaam
zonder
jou (1962), Draai
797204 (1964), El
bandido (1966), Arme Joe (1967), Het
kan
niet
zijn (1969), Hopeloos (1981), Mooi, 't
leven is mooi (1989), Hoop doet
leven (1993) en Hemelsblauw (1994).
Hij bracht eveneens meer dan honderd
albums uit. Vanwege zijn populariteit
en zijn langdurige aanwezigheid in de
muziekwereld wordt Tura ook wel de
keizer van het Vlaamse lied genoemd.
Tura's
muziekstijl
varieert
van kleinkunst en chanson tot
vrolijke pop, van jazz tot gospel en van rock-'n-roll en country tot
zelfs rap. Het gros van zijn liedjes is door hemzelf gecomponeerd en
doorgaans van tekst voorzien door Nelly Byl. Tura schreef tevens
composities die opgenomen werden door andere artiesten, onder
wie Etta Cameron, Ann Christy, Jimmy Frey en Marva.
In de zomer van 1940, tijdens de nog prille Tweede Wereldoorlog,
wordt in het West-Vlaamse Veurne Arthur ("Tuur") Blanckaert
geboren. Hij is de vierde van vijf kinderen in het gezin van Désiré
Blanckaert (1904-1980) en Magdalena Boomgaert (1912-1995).
Reeds op jonge leeftijd raakt de kleine Tuur geïnteresseerd in
muziek: hij leert mondharmonica spelen en krijgt later (hoewel zijn
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ouders aanvankelijk sceptisch zijn over zijn muzikale ambities) van
zijn vader een accordeon. Ook zit hij regelmatig achter de drums.
Op elfjarige leeftijd mag hij optreden in de revue van Walter
Richard, waar hij een jodelnummer brengt. Het is dezelfde Richard
die voor de jonge muzikant een artiestennaam bedenkt: even lijkt
het James Blanca te worden, maar de definitieve keuze valt dan
toch op Will Tura.
Jacques Kluger stimuleert
Will Tura om, na het
tegenvallende succes van de
eerste singles, zijn eigen
liedjes te gaan componeren.
In 1961 schrijft hij de
pianocompositie Tender
passion,
die
door Willy
Albimoor wordt opgenomen
en
vervolgens
ook
internationaal
wordt
opgepikt. Caterina
Valente en Betty
Curtis nemen het in het Italiaans op als Nessuno mai, Camillo
Felgen in het Frans als Toi c'est le beau temps en The Four Aces in
het Engels als Lonely hill. Pas later, in 1976, zou Tura het zelf in
het Nederlands opnemen als Nooit laat ik je gaan.
Aan het begin van de jaren zeventig
scoort Will Tura successen met
singles als San Miguel / M'n
airhostess, Linda en de nummer 1hit Zonneschijn.
Inmiddels
woonachtig
in Steenokkerzeel,
wordt hij in 1971 benoemd tot
ereburger
van
zijn
geboortestad Veurne.
Wanneer
manager Jean Kluger in 1973 de
nieuwe platenfirma Topkapi sticht,
neemt hij Tura mee. Zijn eerste
single voor dit label wordt Verboden dromen, een lied waarin
sommigen een toepasselijke boodschap menen te horen voor zijn
vrouwelijke fans; kort ervoor is de zanger namelijk in het
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huwelijksbootje gestapt en zodoende geen vrijgezel meer. Met zijn
vrouw Jenny krijgt Tura twee kinderen.
Aan het begin van de jaren tachtig experimenteert Will Tura met
een moderner geluid, onder meer gekenmerkt door het gebruik
van synthesizers. Op het album Tura 81, dat onder meer de
hit Hopeloos bevat, speelt toetsenist Wally Badarou prominent
mee op de keyboards. Er is ook ruimte voor nevenprojecten: zo
neemt Tura, naar aanleiding van de Belgische deelname aan
het WK voetbal van 1982, een plaatje op met de Rode Duivels: De
Rode Duivels gaan naar Spanje. Het nummer groeit tijdens het
toernooi uit tot een grote hit en krijgt bij de volgende twee
wereldkampioenschappen een vervolg met respectievelijk De Rode
Duivels gaan naar Mexico (1986) en De Rode Duivels gaan naar
Rome (1990).
In 1982 staat Tura ruim 25 jaar op de planken. Speciaal hiervoor
trekt hij naar Nashville en Londen om er de cd 25 jaar Tura op te
nemen, een verzameling nieuwe opnames van zijn grootste
successen. Later dat jaar, op 16 oktober, treedt hij voor de derde
keer op in Vorst Nationaal.
Hoewel Will Tura na de millenniumwisseling geen grote hits meer
scoort, blijft zijn populariteit onverminderd groot. Hij blijft actief
zingen en componeren en zijn concerten trekken nog steeds volle
zalen. In april 2000 is Tura de centrale gast tijdens de NekkaNacht. Rond zijn zestigste verjaardag, later dat jaar, verschijnt zijn
album Ware liefde. Gedurende de volgende twee jaar werkt hij in
de Abbey Road Studios in Londen aan De mooiste droom, een
album met het London Philharmonic Orchestra onder leiding
van Dirk De Caluwé.[2] Ook voor deze plaat, zijn duurste productie
ooit, worden alle nummers weer door hemzelf gecomponeerd,
terwijl de teksten verzorgd worden door onder meer Jan
Savenberg, Bart Peeters, Dirk Blancke en Philippe Robrecht. De
mooiste droom komt uit in het voorjaar van 2002.
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Naar aanleiding van zijn 75ste
verjaardag staat Tura in 2015
opnieuw
vol
in
de
schijnwerpers.
Andermaal
nemen collega-artiesten een
album op met liedjes uit zijn
oeuvre, ditmaal onder de
titel Vlaanderen zingt Tura. Net
als in 2000, 2005 en 2010 geeft de jarige zelf een groots
verjaardagsconcert op de Grote Markt van Veurne. Het blijkt
voorlopig zijn laatste volledige concert te zijn wanneer hij
aankondigt het voortaan rustiger aan te willen doen en alleen nog
sporadisch te zullen optreden bij speciale gelegenheden. Tura
concentreert zich vervolgens, samen met Steve Willaert, op het
componeren van de Studio 100-musical '40-'45, waarvoor zij
gestrikt zijn door Gert Verhulst. Het schrijfproces neemt ongeveer
twee jaar in beslag. Tussendoor brengt Tura begin 2016 een nieuw
studioalbum uit: Klein geluk, met daarop de al eerder uitgebrachte
single Viva la vida. In dezelfde periode verschijnt eveneens een
omvangrijk carrière-overzicht op de verzamelbox 't Leven is mooi,
bestaande uit 21 cd's en 5 dvd's. In september 2017 geeft Tura
twee concerten in de AB, waar tevens een cd-registratie van
uitkomt.
Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Will_Tura
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Terugblik
Sinterklaasontbijt

6 december 2021
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Brief aan de Sint
door Julien Verbrugge

Allerliefste Sint
Gij die de kinderen zo oprecht bemint
Maak ons in "De Wilg" ook eens welgezind
Gij hebt op het einde van uwen tournee
Voor hier en daar, als ik, n'n ouwe pee
Toch nog wel nog een overschotje mee
Al zeg ik u dit nu terecht bedeest
Voor de roede van de Piet bevreesd
lk ben het hele jaar door braaf geweest
Bij de coronatesten wel hard gevloekt
Dat staat waarschijnlijk niet bij u geboekt
Best toch dat ge niet te lang en zoekt
Daarom liever een fles cava uit Spanje
Dan maar een paar appeltjes van Oranje
Als ge dat oprecht wilt Sint, dat kan je
Heb ik dit jaar weer te klagen
Kan je mij oprecht niet meer behagen
Nooit nog moetje mij iets vragen.
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Terugblik
Optreden van het Reuzenhuis

6 december 2021
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Kunstschilders
Jan van Eyck, geboren in het Bisdom
Luik (Maaseik?), circa 1390 en overleden te
Brugge, 9
juli 1441,
was
een kunstschilder uit de renaissance die
voornamelijk actief was in Brugge. Men
rekent hem naast Robert Campin en Rogier
van der Weyden tot de voornaamste
vertegenwoordiger
van
de Vlaamse
Primitieven. Tot zijn bekendste werk behoort
het veelluik het Lam Gods (1432), te
bezichtigen
in
de SintBaafskathedraal van Gent. Ook de Madonna
met kanunnik Joris van der Paele, zijn
grootste alleenstaande paneel, neemt een
De man met de rode
belangrijke plaats in zijn oeuvre.
tulband, vermoedelijk een
zelfportret van Jan van
Eyck (1433)
Jan van Eyck was tijdens zijn leven
wellicht de beroemdste schilder van
Europa en stond al vroeg te boek
als
de
"uitvinder"
van
de olieverfschilderkunst. Dit
laatste werd in de 20e eeuw als een
legende afgedaan, maar het staat
vast dat Jan van Eyck in de
ontwikkeling van deze techniek een
doorslaggevende rol heeft gespeeld.
Jan van Eyck introduceerde in de
schilderkunst een nooit eerder
gezien naturalisme dat zijn wortels
heeft bij eerdere ontwikkelingen in de miniatuurkunst. De verfijnde
olieverftechniek en de op waarneming gebaseerde weergave van de
zichtbare werkelijkheid waren de belangrijkste elementen van de

Madonna met kanunnik Joris van
der Paele (1436)
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Eyckiaanse kunst die spoedig in heel Europa navolging zouden
krijgen. De innovaties van Jan van Eyck lopen verbazingwekkend
parallel met ontwikkelingen in de Florentijnse schilderkunst van
het quattrocento. Over de banden tussen Van Eyck en zijn
Italiaanse collega's (Masaccio, Domenico Veneziano e.a.) is door
kunsthistorici al veel gespeculeerd, maar alsnog ontbreken
tastbare bewijzen of documenten die deze verbanden kunnen
concretiseren. Jan van Eyck verpersoonlijkt ook de overgang van
de schilder als een naamloos en bescheiden ambachtsman naar
een zelfbewust, geleerd en beroemd individu. Jan van Eyck
signeerde en dateerde een negental werken op de lijst of verborgen
in het schilderij. Op sommige lijsten is ook zijn devies "Als ich can"
aangebracht. Deze elementen wijzen op Jan van Eycks trotse en
zelfbewuste houding, een attitude die in de toekomst typerend zal
worden voor de kunstenaars van de renaissance.
Er blijft onzekerheid omtrent de geboorteplaats van Jan van Eyck.
De
familienaam
"Van
Eyck"
zou
verwijzen
naar
de Belgische stad Maaseik. Algemeen wordt aangenomen dat deze
stad inderdaad de geboorteplaats is geweest van Jan van Eyck en
zijn enigmatische broer Hubert van Eyck. Enkele geschriften uit de
16e eeuw, dus ruim een eeuw na Van Eycks dood ontstaan,
bevestigen
deze
veronderstelling.
De
16e-eeuwse
kroniekschrijver Marcus van Vaernewijck beschrijft het als volgt:
"maer hy was van nativiteyt uut dat ruydt Kempenlant van een
verworpen stedekin gheleghen by de Rivier van der Mase... dit
stedekin is ghenoemt naer die zelve Riviere Maseyck waarnaer hy
ende zijn broeder toeghenoemt waren van Eyck". Ook de Gentse
kunstschilder en rederijker Lucas d'Heere schrijft: "Van Maesheyc
gheboren den Vlaemschen Apelles" en verder "Die uut dat onnosel
[in de toenmalige betekenis van 'onooglijk'] Maesheyc is becleven".
De hypothese wordt verder door nog wat secundaire elementen
ondersteund die haar toch een grote geloofwaardigheid verlenen.
Zo zijn er de studies naar het "dialect" van Jan van Eyck. Deze zijn
op twee bronnen gebaseerd; de (naar men aanneemt eigenhandig)
geschreven indicaties op de getekende studie (Dresden,
Kupferstichkabinett) voor het portret van kardinaal Niccolò
Albergati, en op het devies "Als ich can" dat op vele van de originele
lijsten van Jans bewaarde werken voorkomt. Deze studies wijzen
eenzijdig naar een Maaslands dialect. Een tweede element is het
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feit dat Jans dochter Livina in 1448 in Maaseik in
het Agnetenklooster trad. Dit wijst er op dat de banden tussen de
familie Van Eyck en hun streek van herkomst nog levendig moeten
zijn geweest, zelfs na de dood van Jan.
Sinds enige tijd werpt de Kempense gemeente Arendonk in het
oude hertogdom Brabant zich op als alternatieve geboorteplaats
van Jan van Eyck. Elizabeth Dhanens wees op het vaderlijke
blazoen van Van Eyck dat vaak voorkomt in Brabantse families.
Het moederlijk blazoen komt dan veel voor in bij Maaslandse
families. Mogelijk was grootvader of vader Van Eyck uit Brabant
afkomstig gehuwd met een vrouw uit Maasland en te Maaseik
gevestigd. Arendonkse heemkundigen hebben nadien geprobeerd
om Van Eyck te linken aan vermeldingen in Arendonkse eigentijdse
schepenregisters onder de naam Jan Van der Moelen. Geen enkele
recente kunsthistorische publicatie hecht geloof aan deze
hypothese.
Over de geboortedatum van Jan van Eyck bestaat eveneens
controverse. Er zijn geen authentieke bronnen bekend en de
vaststelling hangt dus af van interpretaties van de wel
gedocumenteerde gebeurtenissen uit het leven van Jan van
Eyck. Karel van Mander schreef in zijn Schilder-boeck uit 1604 dat
Hubert van Eyck omstreeks 1366 was geboren en dat zijn broer
Jan aanzienlijk jonger was. Lucas d'Heere en Marcus van
Vaernewijck beweerden in de 16e eeuw dat Jan van Eyck jong was
gestorven. Dit komt niet overeen met het geboortejaar rond 1390
dat vandaag algemeen door kunsthistorici wordt gehanteerd en dat
gebaseerd is op de gedocumenteerde elementen van Jans
loopbaan, zijn stilistische evolutie en de verhouding daarvan tot de
algemene kunsthistorische evolutie.
De Vlaamse mediëvist Hendrik Callewier ontdekte in 2021 in de
archieven van het Vaticaan ten tijde van paus Eugenius IV sporen
van een door Jan van Eyck en zijn vrouw Margaretha
aangevraagde biechtbrief (littera confessionalis). De aanvraag was
gedateerd 16 maart 1441 en zou uiteindelijk "voor eeuwig" worden
ingewilligd. De notitie bevestigt dat Margarethe zijn vrouw was en
toont verder aan dat hij afkomstig was uit het bisdom Luik,
waardoor een aantal eerder gesuggereerde geboorteplaatsen kon
worden uitgesloten. Maaseik, Bergeijk, Maastricht, en Arendonk
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lagen in het toenmalige
geboorteplaatsen.

bisdom

en

blijven

mogelijke

Jan en Hubert van Eyck hadden nog andere schilderende
familieleden: een zus Margareta en een broer Lambert (fl. 14311442). In 1432 of 1433 trad Jan in het huwelijk met "damoiselle
Marguerite". Hij vereeuwigde haar in het Portret van Margaretha
van Eyck (1439), voorzien van een onderschrift dat haar leeftijd op
33 jaar stelde. Samen hadden ze twee kinderen: een zoon Philippot
(°1434) en een dochter Livina. De zoon was allicht vernoemd naar
zijn peter, Filips de Goede. Na de dood van de hofschilder betaalde
de hertog nog een toelage aan zijn weduwe, en in 1449 betaalde hij
om zijn dochter, Lyevine van der Eecke, te laten intreden in
het Agnetenklooster van Maaseik.
Lucas d'Heere vermeldt in
zijn Ode aan het Lam Gods
uit 1559 een zusterschilderes die
ooc
in
schilderyen dede groote
zaken, en dat ze bij haar
broer Hubert begraven ligt.
Net zomin als haar broer
Hubert komt ze voor in het
register van de Gentse
schildersgilde. Marcus van
Vaernewijck schrijft dat ze Margareta Het Lam Gods (1432)
heette en dat zij ongehuwd bleef. Ze moet vóór haar broer Hubert
overleden zijn, gezien hij stierf zonder erfgenamen.
Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich bestendig in Brugge. In 1432
hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, parochie Sint-Gillis
(nu Gouden-Handstraat 6). In datzelfde jaar ontving hij er de
Brugse raadslieden in zijn atelier. De huur bedroeg
dertig schelling en werd ook na zijn dood verder betaald door zijn
weduwe Margaretha (tot 1444). Hij schilderde in opdracht van
Italiaanse kooplieden, van leden uit de hogere clerus en van
edellieden. Voor het stadsbestuur beschilderde hij de beelden die
op de gevel van het stadhuis werden geplaatst.
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Hij bleef ook tot de kringen van de Bourgondische hertog behoren
en bleef opdrachten voor hem en voor het hof uitvoeren. Het
vertrouwen dat hij genoot had ook een keerzijde: toen er strijd
ontstond tussen Filips de Goede en de Brugse gemeentenaren en
dit ontaardde in een heuse opstand in 1436-1438, werd de grond
te heet onder de voeten van de hofschilder. Zoals vele anderen die
hun steun aan de hertog verleenden, sloeg Van Eyck op de vlucht.
Pas tegen het einde van 1438, toen de vrede weer intrad, keerde hij
naar Brugge terug.
Naar het einde van zijn leven, op 26
maart 1441, vroeg hij met zijn vrouw
Margaretha een grote biechtbrief aan
de paus. Dergelijke verzoeken waren
kostelijk en werden alleen door de
bovenklasse verricht. Het toont aan
hoezeer Van Eyck zich thuisvoelde in
hogere kringen en de kunstcreatie
als ambacht achter zich had gelaten
voor een hogere status. Zijn verzoek
werd
dan
ook
ingewilligd,
ongetwijfeld op voorspraak van
kardinaal Albergati.
Het verzoek toont dat Van Eyck zijn
dood voelde naderen. Hij stierf
enkele maanden later en werd Portret van Giovanni
begraven in het kerkhof van de Arnolfini en zijn vrouw
prestigieuze Sint-Donaaskerk.
De (1434)
vergoeding voor de uitvaart en het
luiden van de klokken werd ingeschreven op 23 juni (9 juli NS).
Negen maanden later bekwam zijn broer Lambert van
het kapittel dat Jans lichaam naar het koor werd overgebracht
(notitie van 21 maart 1442). Op de grafplaat stond: Hier licht Mr.
Joannes de Eijcke den alderconstichsten meester van schilderije
die in dese Nederlanden gheweest heeft. Het graf is verdwenen bij
de sloop van de kerk in 1799, maar de inscriptie is bewaard dankzij
een notitie kort voor 1603.
Zijn roem reikte tot in Italië. Ciriaco de' Pizzicolli prees hem in 1449
en voor de humanist Bartolomeo Fazio was Van Eyck gewoonweg
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de grootste schilder van zijn tijd. Hij noemde hem ook "niet
onontwikkeld, zeker niet op het vlak van geometrie".
Van Eycks beroemdste werk is het retabel Het Lam Gods, dat
oorspronkelijk
in
de
Vijdkapel
van
de SintBaafskathedraal te Gent hing, en sinds 1987 in de Villakapel
aldaar. Het werk werd begonnen door zijn broer Hubert, op
bestelling van Joos Vijd. Jan werkte het af, waarna het werd
ingehuldigd op 6 mei 1432. Het werk kreeg nog extra bekendheid
door de diefstal in 1934 van twee panelen, het paneel met St-Jan
De Doper, dat vrij vlug werd terugbezorgd, en het paneel van De
rechtvaardige rechters, dat tot op heden nog steeds niet is
teruggevonden.
Op 1 oktober 2012 werd bekend dat een tekening van Van Eyck
was ontdekt die van 13 oktober 2012 tot 10 februari 2013 in het
Rotterdamse
Museum
Boijmans
Van
Beuningen
werd
tentoongesteld in de expositie De weg naar Van Eyck.

Madonna bij de fontein
(1439)
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Driekoningen
Driekoningen is een Christelijke feestdag die elk jaar op 6
januari wordt gevierd. Met dit feest wordt de ‘Kerstkring’ van twaalf
dagen afgesloten. Deze Kerstkring begint met de nachtmis op
kerstavond. Wie na Driekoningen nog kerstversiering in huis heeft,
heeft pech want dat brengt ongeluk zeggen ze.

De drie koningen zijn de drie Wijzen uit het kerstverhaal die
geschenken aanbieden; goud, wierook en mirre. De namen van
deze drie Wijzen zijn Caspar, Melchior en Balthasar.
Over de keuze van de dag waarop Kerstmis gevierd zou moeten
worden bestonden grote meningsverschillen. De schrijvers van
het Evangelie hebben het niet belangrijk genoeg gevonden om het
op te schrijven. In het Westelijke deel van het Romeinse
Rijk bestond een voorkeur voor voor 25 december, in het Oostelijk
deel
was
het
6
januari.
Toen
de Rooms-Katholieke
Kerk geaccepteerd was en steeds belangrijker werd, heeft men 6
januari gekozen als de dag waarop de 3 wijzen naar de net
geboren Jezus Christus kwamen. Zo kwam het Westen het Oosten
een beetje tegemoet.
In de Middeleeuwen duurde het feest soms acht dagen. In sommige
landen (waaronder Spanje en Frankrijk) wordt Driekoningen nog
steeds uitvoerig gevierd. Het is voornamelijk een kinderfeest dat
veel lijkt op het Sinterklaasfeest. Een paar weken voor
Driekoningen schrijven kinderen een brief naar de drie koningen
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waarin
ze
vertellen
wat
ze
graag
willen
hebben.
Op 6 januari zijn er optochten waarbij de koningen snoep naar de
kinderen gooien.
Er wordt een driekoningenbrood gebakken met een boon erin. Wie
de boon vindt, is die dag de baas. Kinderen gaan verkleed als
koningen en met een ster zingend langs de deuren om snoep op te
halen. Na de optocht zetten ze hun schoenen onder de kerstboom.
Ook worden er ‘geschenken’ voor de koningen en hun kamelen
neergezet (cognac, mandarijnen, walnoten en water). Lieve
kinderen vinden de volgende dag cadeaus onder de boom, stoute
kinderen een zakje houtskool (van suiker).

In Italië krijgen kinderen met Driekoningen cadeautjes in hun
schoen of kous. Ook hier krijgen stoute kinderen steenkool. De
cadeautjes worden niet door de drie koningen gebracht, maar door
een lelijke, oude maar vriendelijke heks: La Befana. Het verhaal
hierachter heeft wel met de drie koningen te maken. La Befana had
het te druk om de drie koningen uit het Oosten te ontvangen. Voor
straf is ze nu eeuwig op zoek naar het kindje Jezus en laat ze in elk
huis een cadeautje achter voor het geval het kindje daar mocht zijn.
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Ons Driekoningenlied
Voorzanger
Groep

Daar kwamen drie keuningen met ene ster
Daar kwamen drie keuningen met ene ster

Voorzanger
Groep

Ze waren te voete maar moesten nog ver
Ze waren te voete maar moesten nog ver
Die keuningen minsen 't is niets an te doen
Ze zijn al van jaren, ze zijn ip pensioen

Melchior zijn been trekt wat kan dat toch zijn
Het zijn de kozijnjes ofwel 't flericijn
Gaspar in de rolstoel heeft 't meeste verstand
Je verbruikt geen nafte, hij duwt hem mee d' hand
Balthazar mee de sterre is den grootsten duts
Van als hij moet draaien verliest ie de kluts
De keuningen zei(de)n we zijn niet verlaan
Laat ons te binst naar Zorg Tielt ne keer gaan
Dus komen we hier tussen u allemaal
En danken u hart’lijk voor 't gunstig onthaal
Nu moeten we verder naar Bethlehem gaan
Want elk weet de sterre mag niet stille staan

Julver
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Terugblik
Pannenkoeken op de Linde

8 december 2021
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Zeisels en vertellingen
door Julien Verbrugge
Ten geleide…
Vooraan de jaren 1920 drukte Lannoo deze reeks legenden en
sagen op zakformaat van 15x10 cm. We kopiëren hier een titelblad
en een tekstbladzijde om u een idee te geven hoe men vroeger
schreef. Ze werden verzameld en opgetekend door ene J. Leroy een
priester uit de grenstreek. De overleveringen zijn daar veelvuldiger
dan in onze streek. De grensstreek heeft nog grotendeels een
Vlaams karakter en was even rijk aan overleveringen. De smokkel
zal ook daar zijn invloed op gehad hebben. Verhalen uit onze streek
zijn er niet in te vinden.

Ik kreeg ooit van een oud-werknemer (Modest Braekeveld) van
destijds bij Lannoo acht proefdrukken die hij bewaard had. Ieder
nummer bevat zo een 150 bladzijden, met over het algemeen een
tiental verhalen al steken er enkele legenden tussen die nagenoeg
het hele exemplaar innemen. In totaal zullen wel een vijftigtal
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overleveringen gepubliceerd zijn. Dat ze door een priester zijn
opgetekend valt sterk op. Ze zijn zeer Godsdienstig van inhoud, te
pas of ten onpas spelen God of zijn heiligen mee in het verhaal.
Altijd steekt er een levensles in. Ze zijn tevens in de oude spelling
(gewijzigd in 1937) geschreven, zeer langdradig, in een schrijftrant
die voorbijgestreefd is. Ik heb meestal gewoon naverteld.
Anderhalve eeuw terug, het was nog de tijd van de kaars of de
petroleumlamp als verlichting, konden heel wat gewone mensen
noch lezen noch schrijven en geld voor een krant of een boek was
er niet. Vandaar dat er veel gebeurtenissen maar ook legenden
mondeling, generaties na elkaar, werden doorgegeven. s’ Avonds
zaten ze, ook al eens met buren of aanverwanten, rond de Leuvense
stoof geschaard waarvan het deksel was gelicht en het uitdovend
vuur spookachtige schijnsels in de kamer wierp.
Een goed verteller was ook mijn grootvader. Met mijn broer en ik
elk op een van zijn dijen vertelde hij over Scharmanteka die een eik
van 200 jaar zomaar uit de grond trok. Meestal echter ging het over
heksen en toveressen onder de gedaante van een zwarte kat. Ga
dan maar slapen.
Mogelijks zal u zich sommige verhalen nog wel herinneren uit de
tijd dat we allemaal nog kleuter waren en aan de lippen van de
verteller hingen. Ik ben er mij van bewust dat velen er zich zullen
aan verlustigen.
Als voorsmaakje een kort verhaaltje.
Veel leesgenot en aangename herinneringen aan vroeger.

Zeisels en Vertellingen
Deel VI - blz. 71 - 72
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Toppunt van vrekkigheid
Daar was eens een oude juffrouw die schatrijk was. Zij had wel
twintig duizend franken inkomen in het jaar. Zij had maar een
erfgenaam, een neef die ook al vijftig voorbij was, omzeggens even
rijk was maar zeer vrekkig leefde. Hij was vrijgezel gebleven en
rentenierde met een meid als huishoudster. Hij was zo mager als
een plank en gierig dat hij bijna niet durfde eten.
Zijn nicht kende zijn ondeugd en had hem daar al menig keer over
berispt doch het was allemaal boter aan de galg. Toch zou ze eens
sterven en alle bezit achterlaten. Gezien die neef haar enige
erfgenaam was, zou al wat ze bezat hem in de schoot vallen. Dat
stoorde haar.
Ze voelde dat haar einde nabij was en had de notaris ontboden om
haar testament te laten dicteren. Om haar neef tot meer gulheid te
dwingen had ze een voorwaarde bedacht en er laten in optekenen.
Ze schonk hem haar hele bezit over mits hij iedere dag aan de
eerste bedelaar die hem aansprak een geldstuk van 5 frank zou
schenken. Zo hij aan die voorwaarde niet voldeed diende alles
teruggestort. Ze had het goed voor en was overtuigd dat hij alzo zijn
lesje ging leren, goedhartig en vrijgevig worden.
Die nicht overleed niet zoveel later en haar neef erfde alles, het hele
fortuin. Er is een spreekwoord dat zegt: ieder muntstuk brengt
gierigheid mee en zo verging het eveneens die neef. Hoe rijker hoe
gieriger. Ge kunt denken hoezeer hij er onder leed telkenmale hij 5
frank, heug tegen meug, diende te geven aan een bedelaar. Hij
rekende en telde: dat kwam op 35 frank in de week, 150 frank per
maand en als het jaar ten einde was zou hij 365 x 5 frank of in
totaal 1825 frank weggeschonken hebben. Hij vond dit overdreven
en onrechtmatig, dat ging zijn verstand te boven. Hij kon niet
verder anders diende hij alles terug te geven en dat ware nog
troostelozer. Hij at en dronk nog minder. Halve nachten lag hij
wakker op plannen studerend om toch die voorwaarde te kunnen
omzeilen.
Op zekere nacht had hij het gevonden. Hij trok naar een
voddenhandelaar en kon daar, uit de afvalhoop, bovendien gratis,
totaal versleten kledij uitzoeken en meenemen. Hij gaf zijn
huishoudster de opdracht dat zij vanaf nu in plaats van hem zelf
de deur zou openen als ’s morgens een bedelaar aanbelde en hem
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een stuk van 5 frank in de hand zou stoppen. Iedere morgen belde
hij, nog voordat de eerste mensen op stap waren aan zijn eigen
deur. Zijn vermomming was zo geslaagd dat zijn eigen meid hem
niet eens herkende. Hij vroeg ongegeneerd een aalmoes en dankte
met veel lef wanneer hij het geldstuk in de hand werd gelegd.
Wanneer hij een kwartier later van zijn bedelaarskledij ontdaan
was en lui in zijn zetel lag, riep hij vreugdevol uit: “O hartelijk dank
rijke nicht, nu weet ik hoe gelukkig het je maakt een arme een
aalmoes te schenken”.
Wat is uw mening over die vrek! Mijns inziens zouden ze later op
zijn graf een steen mogen plaatsen waarin is gebeiteld:

Hier ligt de heer Vergaren
Hij stierf nog voor de noen
Om een maaltijd te sparen

tijd uit te sparen
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Terugblik
Kerstbingo in de PZ

10 december 2021
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Natuurproducten
Aloë Vera
Aloë
Vera
komt
waarschijnlijk
oorspronkelijk
uit
het
Arabisch
Schiereiland. De plant heeft een korte,
houtige stam van 30–50 cm hoog, die
aan de basis uitlopers vormt of zich
vertakt. De bladeren
staan vaak
opeengedrongen. Ze zijn blauwgroen,
40–50 cm lang en aan de basis 7–8 cm
breed, waarna ze zich versmallen tot een
punt. Aan de onderkant zijn de bladeren
afgerond en ze hebben aan de randen uit
elkaar
staande,
driehoekige,
bleekgroene, hoornachtige tanden.
De trossige bloeiwijze kan tot 90 cm lang
worden. Er bestaan vormen met rode en met gele bloeiwijzen. De
jonge, ongeopende bloemen staan naar boven gericht.
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De oudere bloemen staan met hun cilindrisch–gebogen en
vergroeide bloembuizen naar beneden, waardoor de bloeiwijze een
piramideachtige vorm krijgt. In de slanke bloembuis zitten zes
meeldraden verborgen. Het vruchtbeginsel bestaat uit drie
vruchtbladen en groeit uit tot een doosvrucht. Het plantensap
wordt in cosmetica zoals crèmes en lotions verwerkt. Het
vruchtvlees wordt verwerkt in dranken. De winning vindt plaats
door de bladeren af te snijden en het hieruit druppelende sap te
verzamelen en aan de lucht te laten drogen. De vlezige bladen
kunnen ook van hun groene buitenzijde worden ontdaan met een
scherp mes. De geleiachtige binnenkant komt dan vrij.
Het vocht uit de bladeren wordt sinds mensenheugenis onbewerkt
gebruikt als bloedstelpend en genezend middel bij oppervlakkige
snij- en schaafwonden, insectenbeten, huiduitslag en zonnebrand.
Vanwege deze toepassing wordt de plant wel 'wonderplant'
genoemd.
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Terugblik
Kerstfeestje op de Bolster

21 december 2021
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal: champagne – Balthasar - kanunnik – album –
zilvertand – schilder – heks - nieuwjaar – renaissance – oeuvre – Brugge –
madonna – Caspar – hemelsblauw – toverlantaarn – toneelstuk – country
– Melchior - historisch – vijdkapel – wonderplant – verhalen –
Driekoningen
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Rebus
Oplossing

pagina 78

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?

R=P
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W=M
Vlaanderen
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Kruiswoordraadsel
Kruiswoordraadsel januari
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Horizontaal
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Huidvlekje - lunchpauze van een arbeider
Valse vouw – plaats in Noorwegen
Mestvocht – netwerk – speelgoed
Tekengerei - rijgsnoer - hond
Autoriteit – behaagziek
Stellage – schuchter
Concertzaal – boom - Hongarije op internet
Talent – oerwoud
Fijngemalen schelpen - Bijbelse man – rouletteterm
Automerk
Opschudding - Turkse eretitel - mogelijkheid
Pret – appel – ontkenning
Puntige uitwas - alcoholische drank

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

Ongevraagde mail - durfal
Kwelling - café - vlinder
Staafje deodorant - ..... Kidman
Wilde haver - vis
Vogelproduct - ambacht - zangnoot
Verdwenen - laaghartig
Schaakbeurt – middeleeuws - plaats in Antwerpen
Dierenmond - voorvertoning
Zwitserland op auto - zeehond - te huur
Vestibule - schoeisel
Belgische prins - evenwicht
Muziekinstrument - groet - deel van een hals
Voederbak - Kanaaleiland
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Zoek de zeven fouten
Dit zijn twee foto’s uit de binnentuin van het WZC. Kun jij de
zeven verschillen vinden in de twee foto’s?
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Horoscoop
Steenbok
Jaarhoroscoop Steenbok 2022

2021 was een moeilijk jaar voor de ambitieuze Steenbok. Je leven
kwam met een ruk tot stilstand en je hebt je regelmatig
gefrustreerd gevoeld over de controle die je steeds meer leek te
verliezen. Maar goed nieuws Steenbok: 2022 biedt veel rust en
structuur. Waar anderen het bijltje er door alle
coronamaatregelen regelmatig bij neer wilden gooien, heb jij altijd
weten door te pakken. Je hebt de afgelopen periode niet
stilgezeten en daar pluk je dit jaar de vruchten van.
Jaarhoroscoop Liefde en relaties – Schorpioen 2022

Steenbokken in een vaste relatie krijgen te maken met een
zoekende partner. Zet hem/haar niet te veel onder druk. Het
komt wel goed, maar geef de ander de ruimte om zelf onderzoek te
doen en verantwoordelijkheid te pakken. Iets wat jij graag voor
een ander wil overnemen. Single Steenbokken, probeer je eens
wat meer open te stellen voor een avontuurlijke periode. Durf
eens af te spreken via een dating-app, het kan namelijk goed zijn
dat je rond maart een interessante persoon tegen komt die jou
laat nadenken over alles waar je zeker over was. Daar kun jij je
wat oncomfortabel bij voelen, maar als je je kunt opzetten kan het
er weleens vurig aan toe gaan!
Jaarhoroscoop Persoonlijke ontwikkeling – Steenbok 2022

Voor ambitieuze Steenbokken wordt 2022 een interessant jaar.
Het is echter belangrijk om eens goed te verwoorden waar jouw
krachten liggen. Verdiep je in een goede elevator pitch, lees
boeken of blogs over dit onderwerp. Het kan je echt een stuk
verder brengen als je dit goed weet te verwoorden. Let op het cijfer
9 in 2022. Het kan goed zijn dat dit cijfer je een sterke aanwijzing
geeft als je een schaars moment van twijfel hebt.
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Wist je dat
de konijnen uit de binnentuin handtam gemaakt zijn
door Daniël Bouckaert van afdeling de Kastanje?
Dagelijks staat Daniël in voor het onderhoud van de
konijnen en hun verblijf. Flipke en Flupke kennen
Daniël maar al te goed en komen maar al te graag de
lekkernijen uit zijn hand eten!
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Terugblik
Harpiste Fran komt optreden in de PZ

27 december 2021
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Filou
Onze Filou is een echte filou geworden. Een deugniet, een
speelvogel maar ook heel lief. Op 14 december kreeg hij zijn eerste
vaccin.
Katten worden ingeënt tegen de belangrijkste besmettelijke ziekten
zoals kattenziekte, niesziekte en coryza. Een tweede vaccinatie
volgt drie tot vier weken later. Voor Filou is deze gepland op 5
januari. Die dag wordt hij ook gecastreerd en krijgt hij een chip.
Dit is een microchip zo klein als een rijstkorrel en bevat een uniek
nummer. De poes heeft er zeker geen last van. Dan is Filou wettelijk
in orde en kan hij door iemand geadopteerd worden.
Maar tot dan komt hij nog dagelijks mee naar het WZC.
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Moppentrommel
Jan heeft bezoek en ze amuseren zich erg. Op een bepaald
moment vraagt z'n vriend: "Hoe laat is het?"
"Geen idee", zegt Jan, "maar ik zal dat direct te weten komen".
Hij neemt z'n trompet en blaast er enkele seconden goed op.
Vriend: "waarom doe je dat?"
Jan: "Ssst".
Dan klopt z'n buur op de muur en roept "Ben je gek geworden?
Om half vier 's nachts!!".
Mevrouw had van haar man een zilvervos
gekregen.
"Beeldig, vind je niet?", zei ze tegen haar vriendin,
"het is haast niet te geloven dat zoiets van een
beest komt."
"Foei!", riep haar vriendin uit, "zo mag je niet over
je man spreken."
Charlotte ging met haar moeder ganzenbord
spelen. Charlotte pakt de dobbel steen en gooit
hem keihard tegen het plafond. Moeder zegt: "Maar waarom doe je
dat?" Zegt Charlotte: "Wie het hoogst gooit mag beginnen."
Onderwijzer: "Peter, zeg me eens wie van jullie is gisteren in mijn
appelboom geklommen om appels te stelen ?"
Peter: "Ik hoor u niet goed, meester, hier op de achterbank."
Onderwijzer: "Dat zullen we wel eens zien. Kom eens hier op mijn
plaats vooraan. Ik zal eens plaats nemen aan jouw lessenaar, en
dan mag jij me eens een vraag stellen."
Ze wisselen van plaats en Peter doet wat hem opgedragen is.
Peter: "Meester, wie heeft gisteren nacht met mijn zus geslapen?"
Onderwijzer: "Je hebt volkomen gelijk Peter, hier achteraan kun
je echt niks verstaan."
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Nieuws vanuit de keuken
Beste bewoner,
Vanaf 1 januari ’22 stopt de samenwerking tussen Zorg Tielt en
Sodexo en gaan we een samenwerking aan met Aramark als
cateraar.
Dit betekent dat Aramark voortaan in overleg met ons de
menuplanning opmaakt en de ingrediënten aankoopt.
Je zal ook zien dat de menu er een beetje anders uitziet.
De bereiding gebeurt verder door onze eigen koks en ook de
bediening verloopt op dezelfde manier en door dezelfde
medewerkers.
Wat verandert er wel in ons aanbod ?
− Op zaterdagmorgen worden steeds koffiekoeken aangeboden
(indien je wil, kan je ook nog steeds voor brood kiezen)
− Op zaterdag en zondag kan je nu ook kiezen voor de
uitwijkschotel.
De uitwijkschotel is hetzelfde voor de volledige week
(maandag tot en met zondag)
− Er wordt ook voor de volledige week een alternatieve groente
als keuze aangeboden : deze kan je elke dag kiezen.
− De koek die bij de koffie aangeboden wordt, zal ook vermeld
staan op de menu
− Er wordt bij het avondmaal nu ook telkens een dessert
aangeboden : dit kan een pudding zijn of een yoghurt of een
stuk fruit.
− Op de achterkant van de menu staat verder een opsomming
van alle mogelijke keuzes (brood, toespijs en drank)
We hopen dat deze uitbreiding van aanbod en keuzes de kwaliteit
van de maaltijden kan verbeteren.
Er zal ook extra aandacht gegeven worden aan de smaakbeleving.
Proef en ondervind.
We horen graag jullie ervaring.
Hilde Van Maele
28/12/21
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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 11 januari 2022
Dinsdag 18 januari 2022
Dinsdag 25 januari 2022

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing rebus
Oplossing rebus
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Hoop doet leven

Arme Joe

Vlaanderen mijn land

Een hart van goud
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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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