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Gedicht
November
Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef, maar steeds
gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.
En in de kamer, waar gelaten
Het dagelijkse leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekleurd namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.

J.C. Bloem (1887 – 1966)
Uit: Media Vita (1931)
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Activiteitenkalender november
Maandag 1 november 2021
Voormiddag Misviering in de PZ om 10u30
Woensdag 3 november 2021
Voormiddag Misviering in de PZ om 10u
Donderdag 4 november 2021
Voormiddag Marktbezoek bij mooi weer
Namiddag

Tea-room in de PZ

Dinsdag 9 november 2021
Namiddag
Wandelen bij mooi weer
Vrijdag 12 november 2021
Namiddag
“Vraag je plaatje aan” in de PZ om 14u30
Zondag 14 november 2021
Voormiddag Misviering opgeluisterd door koor Amuzang
in de PZ om 10u30

Week van de derde leeftijd
Dinsdag 16 november 2021
Voormiddag Muziekbingo op afdeling De Kastanje en
De Wilg om 10u30
Muziekquiz op afdeling De Beuk en de Linde
om 10u30
Namiddag

Muzikaal optreden met Linda & Dirk om
14u30 in de PZ

Woensdag 17 november 2021
Voormiddag Misviering in de PZ om 10u
Muziekbingo op afdeling De Beuk en
De Linde om 10u30
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Muziekquiz op afdeling De Kastanje en de
Wilg om 10u30
Namiddag

Dessertbordje waar muziek in zit op de
afdeling

Donderdag 18 november 2021
Namiddag
Optreden van Garry Hagger in de
Europahal. Tijdig inschrijven, vertrek om
13u.
Vrijdag 19 november 2021
Voormiddag We zingen samen als koor “voor de leute” of
we bewegen op muziek in de PZ om 10u30
Namiddag

Optreden van “De Portatiefkes” in de PZ om
14u30

Einde van de week van de derde leeftijd
Vrijdag 26 november 2021
Namiddag
Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30
Zondag 28 november 2021
Voormiddag Misviering in de PZ om 10u30
Dinsdag 30 november 2021
Namiddag
Wandelen bij mooi weer

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven in
kleine groepjes, deze worden medegedeeld via het
weekschema.
De cafetaria is terug open voor de bewoners en familie
tijdens de week en tijdens het weekend. Dagelijks tussen
14u en 17u00 kunnen de bezoekers samen met de
bewoner iets nuttigen op het terras van de binnentuin of
binnen in de cafetaria.
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Nieuwe bewoners
Jacques Planckaert &
Maddy Goethals

De Beuk & Beukennootje

Kamer 3 & 31
Belgiëlaan 11
8700 Tielt

Wilfried Mouton &

De Linde

Lutgarde Vandewiele
Kamer 158 & 160
Sneppestraat 34
8750 Wingene
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Maria Theresia Taffein

De Wilg

Kamer 123
Kortrijkstraat 36 bus 4
8700 Tielt

Liliana Huvaere

De Linde

Kamer 154
Ter Booye 24
8700 Tielt
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José Wittevrongel &

De Bolster

Gerarda Mortier
Kamer 81 & 83
Tulpenlaan 24
8700 Tielt
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We namen afscheid
Jeannette Carlu
Jeannette werd geboren op 26
februari 1929 te Tielt. Ze was het
derde kind in een gezin van vier, als
enige dochter. Ze had twee oudere
broers, Noël en Willy, en een jongere
broer Johny. Johny kwam vaak
optreden met zijn accordeon tijdens
verjaardagsfeestjes in het WZC.
Toen ze klein was, had ze een heel
goeie band met haar nicht, Maria
Claeys. Ze was als een zus voor haar.
In haar opgroeien zette Jeannette
graag een stapje in de wereld en kon
ze heel goed dansen. Ze ging vaak op
stap met haar beste vriendin Simonne, die later ook haar
schoonzus zou worden. Ze was ook lid van het operettegezelschap
en vaak mocht ze in heel mooie gewaden als figurant optreden.
Jeannette zag er graag goed uit en hechtte veel belang aan
kwaliteitsvolle kledij, zowel voor haar als voor haar gezin.
Op een mooie dag leerde ze Marcel kennen op de kermis. Ja, zo
ging dat vroeger, veel relaties ontstonden op de kermis. Op 27
april 1956 is ze getrouwd met Marcel, de zoon van een Tieltse
bouwondernemer. Jeannette werkte 46 jaar lang. Ze begon bij
Erta, een firma die toen nog gevestigd was in de Stoktmolenstraat.
Daarna werkte ze bij Seyntex, dat toen nog in Oostrozebeke
gevestigd was. Halfweg 1960 is zij dan in het Tielts postkantoor
begonnen en daar uiteindelijk ook op pensioen gegaan in het
voorjaar van 1989. Ze begon elke morgen om 5u.30 te werken,
koffie maken voor de postbodes, de loketzaal schoonmaken, post
helpen sorteren,… Het personeel van de post was één hechte
groep. In 1971 verhuisde ze naar een nieuwe woning in de
Europawijk, dicht bij het centrum van Tielt en dichter bij haar
ouders.
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Jeannette was een verwoede verzamelaarster van foto’s van
filmsterren. Ze was ook een groot muziekliefhebber, voornamelijk
filmmuziek zoals “Lawrence van Arabië” en ook klassieke muziek,
zoals “Het Zwanenmeer” en “Pavarotti”. Ook de actualiteit volgde
ze graag op de voet, in de mate van het mogelijke. Maar haar
grootste hobby was poetsen, zei ze altijd. Haar huis lag er altijd
kraaknet bij. Elke dag werd er gedweild. Tot voor twee jaar kon ze
nog alles zelf doen. Niettegenstaande ze voltijds buitenhuis
werkte, stond er iedere middag een warme maaltijd met verse
groenten klaar voor haar gezin. Jeannette kon heel goed koken,
alles was altijd vers en elke zondagmorgen ging ze heel vroeg naar
de bakker en kwam ze thuis met een grote zak chocoladekoeken.
De zondagmiddagen waren heilig voor haar. Dan deed ze kleine
karweitjes waarvoor ze in de week geen tijd had, zoals kousen
herstellen met haar lievelingsmuziek op de achtergrond.
In 1981 verhuisde ze opnieuw naar een nieuw huis op de hoek
van de Euromarktlaan, volledig gebouwd voor later tot ze wat
ouder werden. Maar op 18 juli 2002 stierf haar man Marcel plots.
Jeannette zelf was zelden ziek. De laatste jaren moest ze wat
medicatie nemen, maar haar enige kwelpunt was haar gehoor.
Uiteindelijk kwam Jeannette eind 2020 bij ons in het WZC wonen.
In het bijzijn van haar familie stierf Jeannette op 30 september
2021. Ze werd 92 jaar.
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Johanna Lessens
Johanna Lessens werd geboren te
Wielsbeke op 6 augustus 1932 als
jongste van 4 kinderen.
Door het oorlogsgeweld stierf haar
vader op zeer jonge leeftijd. Haar
moeder
hertrouwde
met
een
weduwnaar met 5 kinderen. Samen
kregen ze nog een zoon. Daarna
verhuisden ze naar Meulebeke.
Johanna’s
huwelijksleven
stond
grotendeels in het teken van haar man
Lucien. Meerdere jaren verbleven ze in
Congo voor het werk van Lucien die er als conducteur in de bouw
werkte. Terug in België was Johanna meestal de ganse week
alleen, gelukkig had ze veel vrienden. Toen haar man in
Oost-Duitsland werkte voor de wederopbouw is zij ook enkele
jaren meegegaan. Niettegenstaande ze kinderloos gebleven is ging
haar liefde en genegenheid uit naar de vele kinderen van de
familie, vrienden en kennissen. Vele verjaardagen kende ze uit het
hoofd. Ze was door vele mensen erg geliefd, ze kon lekker koken
en bij haar thuis was het altijd feest.
Na de dood van haar man trok ze goed haar plan, de belbus werd
een houvast. De tijd dat haar blinde zuster in het rusthuis verbleef
reed ze dagelijks mee van Tielt naar Meulebeke om ze te bezoeken
en te steunen tot het einde. Familie, vrienden en kennissen
stierven en eenzaam bleef ze achter tot ze zelf in het WZC werd
opgenomen. Vele zaken werden moeilijk om te begrijpen, te
onthouden en mensen te herkennen, doch haar stem was altijd
bepalend in een gesprek.
Door de liefdevolle toewijding van het verplegend personeel heeft
ze nog enkele jaren daar verbleven. Ze berustte in haar toestand
en was blij met een bezoekje.
Johanna is in vrede heengegaan naar eeuwig geluk bij Lucien op
14 oktober 2021 in het WZC. Ze was 89 jaar.
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Etienne Braekevelt
Etienne Braekevelt is overleden in ons
WZC op 16 oktober 2021.
Etienne woonde de afgelopen acht jaar bij
ons op afdeling De Beuk. Hij werd
geboren op 4 april 1924 te Kanegem. Hij
was getrouwd met Simonne Declerck, die
in 1996 is overleden.
Samen hadden ze één zoon Bart. Later
kreeg Etienne en Simonne nog twee
kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Etienne is vroeger onderwijzer geweest en raadslid van het OCMW.
Etienne was zeer dankbaar naar het personeel. Hij gaf graag een
complimentje. Hij dronk graag een tasje koffie met een koek erbij.
Hij kon er echt van genieten.
Etienne is 97 jaar geworden.

Joseph Clauwaert
Joseph werd geboren op 7 juni 1933 te
Wontergem. Hij was gehuwd met Yvonne
Lambrecht en samen hadden ze één zoon
Piet. Joseph was reserveofficier tijdens
zijn legerdienst, en werd later kapiteincommandant bij het Belgisch leger. Ook
na zijn legerdienst bleef hij actief als
secretaris van de oud-strijdersbond. Na
zijn legerdienst werd Joseph onderwijzer
in de gemeentelijke basisschool in
Aarsele, later werd hij directeur.
Daarnaast was Joseph een fervent voetballer en arbiter. Joseph
kwam eind september in ons WZC wonen op afdeling Het
Beukennootje. We hebben Joseph jammergenoeg niet zo lang
gekend.
Hij overleed op 18 oktober in het Sint-Andriesziekenhuis. Hij werd
88 jaar.
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Eleonora Vandewalle
Eleonora kwam in april dit jaar in ons
woonzorgcentrum wonen.
Ze was al 20 jaar weduwe. Eleonora had drie
kinderen, vijf kleinkinderen en zeven
achterkleinkinderen. Eleonora was een zéér
zorgdragende moeder en grootmoeder. Ze
was graag onder de mensen, en kaartte ook
graag.
Eleonora overleed op donderdag 21 oktober.
Ze werd 94 jaar.
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Jarigen in november
Jarige bewoners in november 2021
Afdeling de Beuk
Antoinettte Debouvere

1 november 1936

85 jaar

Agnes Claerbout

7 november 1930

91 jaar

Jozef Seynaeve

26 november 1929

92 jaar

Marie Madeleine Deblaere

11 november 1931

90 jaar

Simonne Aelvoet

13 november 1932

89 jaar

Carlos Van Steenkiste

21 november 1935

86 jaar

Henri Deconinck

29 november 1936

85 jaar

1 november 1937

84 jaar

28 november 1938

83 jaar

Afdeling het Beukennootje

Afdeling de Kastanje

Afdeling de Bolster
Irma Zuck
Marie Louise Theunis
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Afdeling de Wilg
Lucienne Vandendriessche

3 november 1926

95 jaar

Patrick Vandewatere

5 november 1952

69 jaar

Arnold Dobbelaere

12 november 1943

78 jaar

Maria De Craene

16 november 1926

95 jaar

Andrea Van Quickelberghe

19 november 1925

96 jaar

Roger De Muynck

3 november 1929

92 jaar

Yvette Deblauwe

3 november 1946

75 jaar

Monique Van de Cappelle

13 november 1941

80 jaar

Rita Deboevere

16 november 1938

83 jaar

Liliane Vande Velde

23 november 1932

89 jaar

Liliana Huvaere

26 november 1945

76 jaar

Rosa Derock

30 november 1940

81 jaar

10 november 1935

86 jaar

Afdeling de Linde

Residentie Ampe
Cyriel Volcke

Jarige vrijwilligers in november 2021
Rita Lamote
Dorine Dedobbelaere

11 november 1942
25 november 1962

79 jaar
59 jaar
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Jarige personeelsleden in november 2021
Ann Vandekerckhove
Schoonmaakster

7 november 1964

57 jaar

Jolien Bouckaert
Zorgkundige de Linde

9 november 1991

30 jaar

Kimberly Vermeire
Zorgkundige de Linde

11 november 1992

29 jaar

Emily Vanhee
Zorgkundige de Beuk

12 november 1994

27 jaar

Claudine Vancraeyveld
Schoonmaakster flatjes

20 november 1973

48 jaar

Sabien Bertier
Verpleegkundige nacht

26 november 1976

45 jaar

Anne Vanhecke (Mieke)
Ergotherapeut

27 november 1959

62 jaar

Magali Borginjon
Administratie Zorg Tielt

27 november 1990

31 jaar
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Pensioen
Christiane Warlop
Christiane begon bij ons te werken op
13 november 1979. Ze maakte de
verhuis naar het nieuwe rusthuis mee.
We hebben heel wat belangrijke
gebeurtenissen in Christianes leven
mogen meemaken, zoals haar huwelijk
met Luc, de geboorte van haar twee
kinderen en uiteindelijk ook de komst
van haar twee kleinkinderen. Christiane heeft altijd de
maaltijden aan huis bedeeld, in combinatie met de maaltijden
op- en afdienen voor de bewoners van het WZC.
Christiane was altijd bereid te doen wat van haar gevraagd werd.
Er werd ook al eens goed gelachen met de grappige uitspraken
van haar. Christiane gaat ons nu verlaten en dat is ongelofelijk
jammer.
Dankjewel voor de mooie tijd die we samen hebben gehad. We
hebben de samenwerking met Christiane als bijzonder prettig
ervaren. Jouw humor en inzet, daar hebben we van genoten.
Een nieuwe tijd breekt aan, de tijd van moeten is definitief
gedaan. De hobby’s die je ooit wilde gaan doen, kun je nu volop
beoefenen tijdens je pensioen. Fietsen, en genieten samen met
jouw vrienden en familie krijgen nu voorrang.
We gaan je missen en wensen je veel succes bij je volgende stap
in je leven!
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Nieuwe vrijwilligers
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Ouderenweek

Van 15 tot 21 november organiseert de Vlaamse Ouderenraad
de Ouderenweek.

Ouderenweek wordt net dat tikkeltje
anders
De komende jaren wil de Vlaamse Ouderenraad een nieuwe
richting uit gaan met de sensibiliseringscampagnes. Meer dan in
het verleden, willen we inzetten op de maatschappelijke
zichtbaarheid en gevoeligheid van een bepaalde thematiek. We
willen een gezicht aan het thema geven door nog meer verhalen te
verzamelen. En we willen de link leggen met ons beleidswerk.
De campagne zal er dus anders uit zien dan de
Ouderenweekcampagnes zoals je ze kent. De Ouderenweek, die
loopt van 15 tot 21 november 2021, speelt wel nog een belangrijke
rol in die campagne.
In 2021 staat de Ouderenweek in het teken van onze campagne
Kopzorgen Verdienen Zorg, die sinds oktober 2020 loopt. In die
Ouderenweek willen we landen met een set aan beleidsvoorstellen
rond de geestelijke gezondheid voor ouderen.

Kopzorgen Verdienen Zorg
Met de campagne 'Kopzorgen Verdienen Zorg' vraagt de Vlaamse
Ouderenraad meer aandacht voor het psychisch welzijn van
ouderen.
Ontdek er alles over op www.kopzorgen.be
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Studenten van Sint-Jozef
Voor de elfde keer gaat VRT-radiozender MNM op zoek naar de
strafste school. Het is een spannende strijd waarbij middelbare
scholen meedingen om de titel: De Strafste School van
Vlaanderen!
Dit jaar maken de leerlingen en leerkrachten van het Sint-Jozef
Instituut kans om de titel te winnen. Ze zitten bij de 15 finalisten
die meestrijden voor de titel. De leerlingen van SJI volgen
geregeld stage bij ons. We hopen dan ook van harte dat ze
winnen.
De strafste school wint niet enkel de titel en erkenning, MNM
ondersteunt de leerlingen en leerkrachten een jaar lang waar ze
kunnen. Daarnaast is er ook een groot feest voorzien met op het
podium een aantal bekende artiesten.
Veel succes aan het Sint-Jozefsinstituut!

.
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Allerheiligen en Allerzielen
Wat is het verschil tussen Allerzielen en
Allerheiligen?
Kerstmis kennen we, Pasen ook. Maar Allerzielen en
Allerheiligen, wat is dat ook alweer? Wanneer vieren we wat
en... wat wordt er überhaupt gevierd? Libelle legt uit.

Allerheiligen en Allerzielen volgen elkaar netjes op. Allerheiligen
valt ieder jaar op 1 november, Allerzielen op 2 november. Beide
gedenkdagen zijn onderdeel van het rooms-katholieke geloof.
We vieren naamdagen zonder dat je het doorhebt
In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen en
martelaren (mensen die stierven in naam van het geloof) een
eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag
de dag vieren we nog verschillende van deze naamdagen, wellicht
zelfs zonder dat je het doorhebt. De twee bekendste zijn die van
Sint Nicolaas (5 december) en die van Sint Franciscus, een
heilige die een bijzondere band met dieren had. Je raadt het vast
al, Franciscus' naamdag valt op 4 oktober.
Heiligen in overvloed
Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen en het katholieke
geloof kent veel meer heiligen en martelaren. Daarop werd
besloten een algemene dag in te voeren waarop het leven van alle
heiligen gevierd zou worden en dat werd, je hebt het goed,
Allerheiligen.
Halloween
Allerheiligen valt traditioneel op de dag na Halloween. De roots
van Halloween liggen bij de Oude Kelten, die op 31 oktober Oud
en Nieuw inluidden en geloofden dat met Nieuwjaar de geesten
van alle gestorvenen van het afgelopen jaar zouden opstaan om
een levend lichaam in bezit te nemen. Om kwade geesten buiten
de deur te houden, droegen de Kelten (enge) maskers.

21

Waarschijnlijk ligt daar de oorsprong van de verkleedtraditie op
Halloween.
Toen het christelijke geloof in populariteit toenam en katholieke
missionarissen ook de Kelten bereikten, werd het Keltische Oud
en Nieuw omgedoopt tot Allerheiligen. Allerheiligen begint nu
traditioneel gezien op de avond van 31 oktober en duurt tot 1
november middernacht.
Allerzielen = Halloween?
De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Ook dan worden de
doden herdacht, maar ditmaal ligt de focus traditioneel gezien,
net als op Halloween, vooral op diegenen die in het afgelopen
jaar gestorven zijn. Halloween wordt echter van oorsprong niet in
veel landen gevierd (pas de laatste jaren neemt de commerciële
variant in populariteit toe), waardoor Allerzielen en Halloween
elkaar eigenlijk op geen enkele manier in de weg staan.
Kruisje in de kerk
Op Allerzielen komen in traditionele katholieke
geloofsgemeenschappen de mensen bij elkaar om de doden van
het afgelopen jaar te gedenken. In de katholieke kerk wordt na
de dood van een persoon vaak een kruisje met diens naam
opgehangen in de kerk, die de nabestaanden dan mee naar huis
mogen nemen op Allerzielen.

BRON:
Libelle legt uit: wat is het verschil tussen Allerzielen en Allerheiligen? | Libelle
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Allerheiligen Allerzielen
In deze herfstdagen worden wij wat stiller en ingetogener.
De komende novembermaand nodigt ons uit onze lieve doden te
gedenken.
Als christenen gaan wij ons bezinnen over hen die ons voorgingen,
over de weg die zij gegaan zijn en de barmhartige liefde van Jezus
die ons oproept tot blijvende verbondenheid over de dood heen.
Wij willen oprecht meeleven en tevens veel sterkte toewensen
aan allen die reeds iemand verloren hebben.
Marc Frenay, aalmoezenier.

Heer, onze God, wij keren ons
tot U,
met ogen die het licht niet altijd
zien,
met armen die heel vaak te kort
zijn
om te troosten,
met een stem zonder woorden
in ogenblikken van verdriet,
met schouders die het leed
niet altijd kunnen dragen.
Wij bidden en trachten te geloven
dat leven en sterven
veel verder gaan dan ons vermogen.
Help ons op te staan
uit ons gevoel van machteloosheid, God.
Toon uw kracht in mensen
die ondanks alles herbeginnen,
die vol vertrouwen en van harte
verder leven met elkaar,
vandaag en alle dagen
van het leven.
Amen.
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Jubileum
Gouden jubileum: Hubert Icket en Rita Bonne
12 november 2021
50 jaar geleden, op 12 november
1971 traden Hubert Icket en Rita
Bonne in het huwelijk. Hubert
werd geboren op 16 april 1942 in
Tielt. Hij was de “kakkernest” van
het gezin. Op zijn veertiende bleef
Hubert thuis om op de boerderij
van zijn ouders te helpen. Rita
was
afkomstig
van
Schuiferskapelle.
Ze
werd
geboren op 27 juni 1954. De
broer van Rita stak ook een
handje toe op de boerderij van
Hubert zijn ouders. Later ging
Rita er ook werken. Zo leerden
Hubert en Rita elkaar kennen. Na
hun huwelijk namen Hubert en
Rita de boerderij over. De
boerderij was gelegen in de
vijfpachtgoenstraat. Het was hoofdzakelijk een landbouwbedrijf,
maar de boerderij telde ook een dertigtal melkkoeien en
varkens. Hubert en Rita hebben 4 kinderen, twee zonen Gert en
Dirk, en twee dochters Leen en Hanne. Toen Hubert 60 jaar
was, stopten ze met de boerderij en gingen Hubert en Rita een
viertal jaar in Oostrozebeke wonen waar ze een varkensbedrijf
runden. Oostrozebeke voelde voor hen niet als een thuis aan,
daarom verhuisden ze terug naar Tielt, naar de
Moordhoekstraat. Tijdens zijn pensioen vulde Hubert zijn dagen
met de duiven. De duivensport was zijn grootste passie.
Daarnaast vond Hubert nog de tijd om materiaalmeester te zijn
van de Tieltse voetbalclub. Dit deed hij zo’n twintig jaar lang met
heel veel plezier. Op 16 december 2019 kwam Hubert naar het
WZC wonen. Rita woont nog steeds thuis.
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Briljanten huwelijk : Rik Jacques en Marie-Louise Theunis
23 november 2021
Rik en Marie-Louise zijn getrouwd op 23 november 1956
voor de wet en op 24 november voor de kerk. Rik was
afkomstig van Izegem, Marie-Louise van Ingelmunster.
Ze leerden elkaar kennen in de schoenenfabriek in
Izegem. Rik was leersnijder, Marie-Louise
moest de schoenen opboenen. Rik was toen
20 jaar, Marie-Louise 18 jaar. Ze kwamen
met de fiets naar het werk.
Ze trouwden om 8u30 in de kerk.
Marie-Louise
droeg
een
zwart
deux-pièceske en een hoedje, Rik zat in een
pak. Na het huwelijk gingen ze naar
Frankrijk bij een tante en een nonkel voor
8 dagen logeren. Ze woonden daarna eerst
in bij de ouders van Rik, daarna gingen ze
in Ingelmunster in hun huisje wonen.
Samen kregen ze twee kinderen, en een
kleinkind Janis. Hun kleinkind is dan ook
hun oogappel. Eind 2018 verhuisden Rik en Marie-Louise
vanuit de Steenstraat in Tielt naar ons in het WZC.
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Mijmeringen met Julien
Oktober in Zorg Tielt
We voelen het de herfst die komt eraan
Stormen en buien mogen we verwachten
Het terrasjesweer dat is alweer gedaan
We zien de winter nad'ren in gedachten
Toch een maand om niet te vergeten
Wilde men ons hoeden voor de schrik
We mochten blijkbaar het niet weten
Want heimelijk kregen we een derde prik
Culinair viel ook weer iets te beleven
De zaal was naar gewoonte weer te klein
De jaarlijkse traditie mag worden geprezen
Opnieuw kregen we een mosselfestijn
Oktober schenkt aandacht aan de dieren
Dat was de leiding ook nu niet ontgaan
Geen honden vielen er dit jaar te vieren
Twee alpaca's kwamen tussen ons te staan
Sinds corona maanden ons in twijfel bracht
Kregen we voor 't eerst een zondagsmis
De deelname, wellicht beter dan verwacht
Bewijst dat 't merendeel nog steeds gelovig is
Dertig oktober zeker niet te vergeten
Leggen we de klok een uurtje stil
Een uurtje langer slapen moet je weten
Geen bewoner die dit persé dit wil
Om de zaaimaand feestelijk te verteren
De jeugd viert Halloween met veel geweld
Heksen en verkleed partijen dan primeren
En daarmee is oktober weer eens uitgeteld

Julver
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Terugblik
Naar de koers (Omloop van het Hoogserlei)
30 september 2021
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Topsporters
An Vannieuwenhuyse
An Vannieuwenhuyse, geboren te Jette
op 3 maart 1991, is een Belgische
bobsleester. Zij is pilote bij het
Belgische juniorenteam, de Junior
Bullets. Op het wereldkampioenschap
bobslee voor junioren van 2014 in
Altenberg werd zij samen met Lies
Defreyne derde. In 2015 studeerde ze af
als
master
in
de
revalidatiewetenschappen
en
kinesitherapie aan de Universiteit Gent.
Bobsleeën is een olympische wintersport waarbij een bochtig
ijsparcours wordt afgelegd in een bestuurbare slee die voorzien is
van een stroomlijnkuip. Bobsleeën is afgeleid van het Engelse
werkwoord ‘to bob’, dat op en neer bewegen betekent. De
deelnemers bewogen zich naar voren en achteren op rechte
stukken om sneller te gaan.
De bob glijdt over twee onafhankelijke loperparen, waarvan het
voorste draaibaar is. Er zijn twee- en vier persoons bobsleden die
worden gebruikt op aangelegde banen met sterk verhoogde
bochten. Voorschriften ten aanzien gewichtsbeperking van slee en
deelnemers verhinderen dat de resultaten van de wedstrijden in
feite worden bepaald door de massa die slee en deelnemers samen
vormen.
De bobbaan van Cortina
d'Ampezzo
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Voor de tweemansbobwedstrijden bestaat het team uit een
remmer en een bestuurder. Voor de viermansbobraces worden
hier nog twee extra duwers aan toegevoegd. Uit een staande start
wordt de bob over de eerste vijftig meter door het team op snelheid
geduwd. Deze afstand wordt in ongeveer zes seconden afgelegd.
Hoewel de verschillen over deze eerste vijftig meter slechts klein
zijn, is de start wel uitermate belangrijk. Een stelregel is dat een
verschil van 0,1 seconde bij de start uiteindelijk leidt tot een
verschil van 0,3 seconde bij de finish. Een race duurt ongeveer
zestig seconden en de snelheden lopen op tot zo'n 150 km/uur.
In 2015 op de wereldbekermanche in het Duitse Winteberg is An
Vannieuwenhuyse negende geworden.
De atlete uit Lede eindigde samen met remster Nel Paulissen op
ruim twee seconden van de eerste plaats. Het andere Belgische
bobsleeteam eindigde zesde. Na twee wedstrijden staat ze nu
achtste in de Wereldbekerstand.

Bron:
An Vannieuwenhuyse - Wikipedia
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Terugblik
Mosselfestijn in de PZ

7 oktober 2021

31

32

33

34

35

Premiers van België
Charles Michel

Charles Michel werd geboren op 21 december
1975 als zoon van Louis Michel, voormalig
Europees commissaris en minister van
Buitenlandse Zaken, en hij raakte al snel
politiek geëngageerd. Op zijn 16de werd hij lid
van de Jeunes MR en van 1992 tot 1999 was
hij zelfs voorzitter van deze beweging.
Michel behaalde zijn licentiaat in rechten aan
de Université Libre de Bruxelles en aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij werkte vanaf
1998 als jurist en advocaat aan de balie van
Brussel.
Charles Michel was amper 18 jaar toen hij zijn politiek debuut
maakte. Bij de verkiezingen van oktober 1994 was hij kandidaat
voor de Waals-Brabantse provincieraad en werd hij verkozen met
4000 voorkeurstemmen. Hij bleef de functie van provincieraadslid
uitoefenen tot in 1999 en was van 1995 tot 1999 zelfs
ondervoorzitter van de provincieraad.
Tijdens de verkiezingen van juni 1999 werd Michel verkozen in de
Kamer van volksvertegenwoordigers, als verkozene voor het
arrondissement Luik. Hij was met zijn 23 jaar het jongste lid van
de Kamer. In die periode nam hij onder andere deel aan het
parlementair onderzoek ten gevolge van de Dioxinecrisis, waar hij
opviel door zijn forse interpellaties tegen de Boerenbond en zijn
gespierde tussenkomsten.
Na de federale verkiezingen van 2014 werd Charles Michel
medeformateur in de daaropvolgende coalitieonderhandelingen.
Aanvankelijk werd verwacht dat CD&V-leider Kris Peeters premier
zou worden. CD&V drong er echter ook op aan dat Marianne
Thyssen werd benoemd tot Europees commissaris, en de MR van
Michel weigerde toe te staan dat de twee belangrijkste politieke
functies door één partij zouden worden bekleed.
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Uiteindelijk kwamen de partijen overeen Thyssen te benoemen tot
Europees commissaris, met dien verstande dat het premierschap
naar de MR zou gaan.
Omdat Charles Michel als co-formateur diende, kreeg hij al snel
interne steun van andere partijen om de volgende regering te
leiden. Op 7 oktober 2014 werd een algemeen akkoord bereikt
tussen de vier partijen om een nieuwe regering te vormen, met
Michel voorgesteld als premier, en Peeters als een van de vier
vicepremiers. Michel werd de jongste Belgische premier en was
pas de tweede Franstalige liberaal die premier werd.
In december 2018 ontstond er een politieke crisis over het al dan
niet ondertekenen van het Global Compact for Migration. Michels
coalitiepartner N-VA, die oorspronkelijk het Pact steunde, keerde
de koers om om zich ertegen te verzetten, terwijl de andere drie
partijen het bleven steunen. Michel kondigde vervolgens de
vorming van een minderheidsregering aan , waarbij CD&V, MR en
OVLD het pact steunden. Op 18 December, presenteerde hij het
ontslag van zijn overheid aan de Koning. De koning aanvaardde
het aftreden van Michel op 21 december na overleg met de
partijleiders. Hij bleef in functie als conciërge premier tijdens de
federale verkiezingen van 2019 en de daaropvolgende
coalitieonderhandelingen.
Op 2 juli 2019 werd Michel verkozen tot voorzitter van de
Europese
Raad,
een
van
de
meest
prominente
leiderschapsposities van de Europese Unie.
Op 6 april 2021, tijdens zijn bezoek met de voorzitter van de
Europese Commissie Ursula von der Leyen aan Ankara, bevond
Charles Michel zich in het hart van een protocolincident. Tijdens
hun vergadering met de President van de Republiek Turkije
Erdoğan, nam hij de enige beschikbare plaats dichtbij hun
gastheer. Ursula von der Leyen werd daarom gedwongen om op
een bank te zitten, teruggezet van Charles Michel en Erdoğan. Dit
incident, bijgenaamd "Sofagate" schokte veel leden van het
Europees Parlement en veroorzaakte veel kritiek, waardoor Michel
onder druk kwam te staan. Het ondermijnde ook de betrekkingen
tussen de Europese Unie en Turkije. Deze laatste, die in de eerste
plaats werd beschuldigd van een misplaatste houding en van het
schaden van het imago van de Europese Unie, weerlegde de kritiek
door uit te leggen dat het met de EU overeengekomen officiële
protocol strikt werd nageleefd en dat de fout bij de Europese
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protocoldiensten lag. Op initiatief van verschillende leden van het
Europees Parlement werd een speciale zitting gevraagd om de
redenen van het incident te verduidelijken en de kwestie te
bespreken.

Bronnen:
Charles Michel - Wikipedia
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Terugblik
Alpaca’s op de afdelingen vrijdag 8 oktober 2021
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Bedankt James & Ellie voor deze
onvergetelijke namiddag!
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Dag van het therapiedier
“Op 17 november is het “De dag van het therapiedier”
Dag van het therapiedier staat in het teken en eert therapiedieren
over heel de wereld. Vele dieren( vooral honden) helpen gezinnen,
therapeuten, bejaarden, kinderen, …. verder op vlak van educatie,
coaching en therapie. Dieren worden ingezet in interactie met de
mens en zorgen zo voor meer sociaal contact, betere gezondheid,
minder depressie, enz… Een therapiedier werkt in een
therapiepraktijk met zijn geleider of binnenshuis, waar de ouder
of verzorger de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.
Het therapiedier kan tevens helpen
in het dagelijkse leven van een
volwassene of een kind. Het dier
kan op maat getraind worden voor
gezelschap, sociaal contact en om
een structuur te bevorderen of
eenzaamheid te verbreken. Er kan
met alle soorten dieren gewerkt
worden;
papegaaien,
kippen,
honden, katten, paarden, pony’s,
ezels, enz…
Een therapiedier staat onder controle met zowel stem als hand
bevelen en is getraind op een positieve manier. Het dier heeft een
hoge aaibaarheidsfactor en wordt ook zelf graag geaaid.
Het therapiedier bevordert de motivatie om te leren, het helpt bij
het overwinnen van angsten en het prikkelt de fantasie. Mensen
durven zich meer open te stellen bij het dier omdat ze voelen dat
de hond neemt zoals ze zijn. Ze voelen zich ook automatisch
aangetrokken en dit haalt hen uit hun eigen situatie of cocon.
Door het contact voelen zich veilig en ontspannen en bijgevolg zal
de mens zich meer in balans voelen en rustiger worden. Ook in de
buitenwereld zullen contacten makkelijker gaan en draagt het
contact bij tot meer zelfwaardering. Bovendien leert de mens ook
zorgzaam te zijn, omdat hij voor het dier moet zorgen.
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Waarom zet je een therapiedier in?
Omdat een dier:
 Een positief effect heeft op onze gezondheid (stress
reducerend, verlaagd hartslag, geeft meer weerstand,
verlaagd bloeddruk, enz…)
 Je aan het lachen brengt
 Je aanzet tot beweging en spel
 Je niet veroordeelt
 Je jezelf laat zijn
 Je helpt bij het leggen van sociale contacten
 Je gezelschap houdt als je alleen bent
 Je een leuk en rustgevend gevoel geeft als je het dier aait of
aanraakt
 Je aandacht naar buiten richt
 Je verantwoordelijkheidsgevoel oproept
 Je aanzet tot regelmaat en structuur in je leven
 Je helpt en steunt in moeilijke en depressieve periodes
 Je een gevoel van veiligheid geeft
 Enz…

Artikel:
Snoezelhonden bij dementie
“Een hond kan soms wat wij niet kunnen”
“Bij ons in het woonzorgcentrum woonde een vrouw die helemaal
niks zei; ze zat altijd in haar eigen wereld en het was zeer
moeilijk om contact met haar te leggen. Ik wandelde voorzichtig
met de snoezelhond naar haar toe, maar ze zei niks, ze reageerde
niet. “Kijk”, zei ik, “je mag de hond een koekje geven.” Ik gaf haar
het koekje, de hond ging met z’n twee voorpoten op haar knieën
staan en wachtte geduldig af. Eerst deed ze niks, maar toen
bewoog haar hand, gaf ze het koekje aan de hond en voor het
eerst zei ze iets: “Mooi, mooi”. Vanaf dat moment bloeide ze elke
keer een klein beetje open wanneer de hond in het
woonzorgcentrum langskwam. Ze glimlachte wanneer hij
binnenkwam, begon soms uit zichzelf iets te vertellen en kwam
dankzij hem op die momenten echt uit haar isolement.”
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“Dat is absoluut één van m’n mooiste herinneringen aan de
snoezelhond die in ons woonzorgcentrum (WZC) langskomt”,
geeft Anita Paelinckx aan. Ze is animator in ZNA Joostens, een
WZC dat zich uitsluitend richt op personen met dementie. “Zo’n
vier à vijf jaar geleden zijn wij met dit project begonnen en
sindsdien komt er ongeveer om de twee weken een vaste
snoezelhond bij ons langs. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel
dit betekent voor onze bewoners.”

Opleiding tot snoezelhond
“Een dier kan op heel veel verschillende momenten iets
betekenen voor mensen én voor hun levenskwaliteit,” zegt Inge
Pauwels. Ze is experte in dierengedrag en geeft opleidingen en
trainingen bij Therapiedier vzw, een organisatie die heel
wat verschillende diersoorten opleidt tot therapiedier. Katten,
alpaca’s, papegaaien,… maar toch vooral honden (zo’n 85% –
90%), volgen deze trainingen.
“Je hebt twee verschillende soorten therapiedieren: actieve en
passieve. Actieve therapiedieren hebben een eigenaar die naar
plekken gaat waar het dier ingezet wordt als therapiedier. Zo zal
een actief therapiedier samen met de eigenaar naar een
woonzorgcentrum gaan, om daar een namiddag door te brengen
met de bewoners; dit vaak ook onder begeleiding van de
animator van het WZC. Een passief therapiedier daarentegen, is
een dier dat wordt opgeleid om daarna bij iemand te verblijven
die hulpbehoevend is.”
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Elke opleiding bij Therapiedier vzw, is een opleiding op maat,
waarbij samen met de eigenaar gekeken wordt naar de
problematiek, de behoeften en de verwachtingen. Er wordt een
takenpakket opgesteld – dat zijn de zaken die het dier zal
aanleren – en daarna begint de opleiding. Zo’n opleiding kan van
een paar maanden tot twee jaar duren, al is de lengte vooral
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de eigenaar zelf kan
investeren in het oefenen met zijn dier. Eenmaal de opleiding
volbracht is, krijgt het dier een verklaring van de dierenarts en
ondergaat het een gedragstest.
“Tijdens zo’n gedragstest wordt gekeken naar de manier waarop
een hond omgaat met stressprikkels zoals geluiden, bewegingen
en dominante handelingen die wij als mens stellen, maar die
honden vaak niet zo leuk vinden. We kijken hoe de hond met al
die zaken omgaat en zo kunnen we het gedrag testen en de
risico’s inschatten.”

Opleiding voor de eigenaar
Maar ook als eigenaar krijg je bij Therapiedier vzw een opleiding,
om het gedrag van je hond te leren lezen én te weten wanneer hij
iets leuk of echt niet leuk vindt.”
Stevie Pots: “Mijn ene hond zondert zich af en gaat weg uit de
groep, wanneer ze iets niet fijn vindt, mijn andere hond wordt
net heel apathisch wanneer het genoeg is geweest, dan
ondergaat hij alles gewoon. Mocht ik ooit zien dat dit snel en veel
te vaak gebeurt, dan stop ik ermee en ga ik niet meer op
interventies in WZC en bij kinderen met hen. Ik doe dit ook
omdat zij het leuk vinden en niet alleen voor mezelf. We mogen
niet vergeten dat zo’n bezoeken ook heftig kunnen zijn voor het
dier. Een hele groep onbekende mensen die hen willen aaien, dat
kan indrukwekkend zijn, dus moeten we altijd rekening met hen
houden.”
“De allereerste keer dat ik in het woonzorgcentrum kwam met
mijn hond Alyss, wist ik niet goed wat ik moest verwachten. Ik
was nog niet helemaal binnen, of de bewoners die van honden
hielden, kwamen onmiddellijk naar ons toe. Er was zoveel liefde
voor mijn hond dat dat voor ons allebei overweldigend was.”
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De impact van een snoezelhond
“Een snoezelhond zorgt voor afleiding en een ontspannen sfeer,
mensen komen uit hun isolement, beginnen te lachen
en spontaan te praten met die hond. Daarnaast komen er
ook nieuwe gespreksonderwerpen voort uit zo’n bezoek.”
Anita Paelincx: “Het klopt dat we zien dat een snoezelhond een
impact heeft op onze bewoners. Zo’n dier zorgt voor afleiding en
een ontspannen sfeer, mensen komen uit hun
isolement, beginnen te lachen en spontaan te praten met die
hond. Daarnaast komen er ook nieuwe
gespreksonderwerpen voort uit zo’n bezoek: onze bewoners halen
herinneringen op en vaak vertellen ze ons dat ze zelf nog een
hond of ander huisdier hebben gehad. Maar dat niet alleen: de
hond blijft vaak nog een half uur tot een uur zijn bezoek, hét
gespreksonderwerp bij uitstek van onze bewoners.”
“Dat vind ik persoonlijk het allermooiste deel van die bezoeken
aan een woonzorgcentrum”, geeft Stevie Pots aan. “De lach op
mensen hun gezicht, weten dat zij een fijne namiddag gehad
hebben en dat ze hebben genoten van het bezoek van
mijn honden. Mensen die in een woonzorgcentrum verblijven,
zitten – zeker nu – vaak tussen vier muren. Het is mooi dat ik
voor zo’n impact kan zorgen samen met mijn honden; het geluk
zit écht in de kleine dingen.”
Naast het feit dat het bezoek van een hond ervoor zorgt dat
mensen uit hun isolement komen en terug beginnen
praten, zorgt zo’n dier er ook voor dat bewoners meer in
beweging komen. Ze willen de hond
kunnen aaien en met hem spelen en zo onstaat er een
wisselwerking tussen hen en het therapiedier. Ook mensen die
qua mobiliteit zeer beperkt zijn, bewegen automatisch terug een
beetje meer. Ze zien welke beweging ze moeten
maken om de hond een bepaald commando uit te
laten voeren en willen dat dan zelf ook doen. Daarnaast is
het ook echt fijn dat activiteiten met zo’n snoezelhond zowel
binnen als buiten kunnen, er zijn heel wat mogelijkheden.
“Er was een vrouw in ons woonzorgcentrum die
haar hondje had moeten achterlaten toen ze bij ons kwam
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wonen en daardoor had ze veel verdriet. Onze snoezelhond heeft
voor haar enorm veel betekend. Ze kon haar emoties kwijt en
keek elke keer reikhalzend uit naar de komst van die hond.
Alsof de leegte en eenzaamheid die ze voelde, op die manier toch
een beetje opgevangen kon worden. “Een hond kan soms dingen
die wij niet kunnen.”

Onze rusthuishond Mona, die eigenlijk ook een snoezelhond is…

Bronnen:
https://therapiedier.be/evenement/week-van-het-therapiedier
https://infuus.be/2021/02/03/snoezelhonden-bij-dementie
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Herdenking vliegtuigramp
Aarsele
De vliegtuigcrash te Aarsele is een vliegtuigongeval in België dat
plaatsvond op zaterdag 2 oktober 1971. Bij de ramp kwamen alle
63 inzittenden om het leven.
Om 09:34 uur GMT steeg de internationale lijnvlucht BEA 706 op
vanaf de luchthaven London Heathrow (Verenigd Koninkrijk) met
bestemming Salzburg (Oostenrijk). Het toestel, een VickersVanguard, type 951, geregistreerd onder het nummer G-APEC en
in 1959 gebouwd door Vickers-Armstrongs (Aircraft) Ltd uit het
Verenigd Koninkrijk, was sinds 1961 in dienst bij de
luchtvaartmaatschappij British European Airways (BEA).
Na een ogenschijnlijk normaal verloop van het eerste deel van de
vlucht bevond het toestel zich boven de provincie WestVlaanderen (België) op een hoogte van ongeveer 5800 meter toen
om 10:09:46 uur GMT de piloot een noodoproep uitzond. Het
noodsignaal "Mayday" werd meerdere malen herhaald en werd
opgevangen door de toenmalige luchthaven Brussel. Om 10:10:40
uur, 54 seconden na de eerste oproep, stortte het vliegtuig neer.
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De 63 inzittenden (acht bemanningsleden en 55 passagiers,
bestaande uit 37 Britten, acht Oostenrijkers, zes Amerikanen en
vier Japanners) kwamen om het leven. Meer dan de helft onder
hen kon niet meer worden geïdentificeerd. Een toevallig
voorbijrijdende autobestuurder liep verwondingen op door
glassplinters
(voorruit
gebarsten
door
rondvliegende
brokstukken).
Het toestel kwam terecht in een weide te Aarsele (grensscheiding
Oost- en West-Vlaanderen, nu deelgemeente van Tielt) op amper
50 meter van de weg Deinze-Tielt (N35) in de onmiddellijke
omgeving van café De Steenoven.
De ravage op de grond was enorm. De impact van het toestel had
een krater van zes meter diep geslagen. Binnen een straal van 300
meter rond het inslagpunt lagen brokstukken verspreid. Sommige
onderdelen van het toestel werden kilometers verder
teruggevonden. Onder andere kleinere stukken van de
staartvlakken en de romp werden teruggevonden op de
begraafplaats van Aarsele.

Ook al kon niemand meer gered worden, toch stroomden de
hulpdiensten massaal toe. De 5 brandweerkorpsen hadden het
niet makkelijk om de kerosinebranden te blussen. Etienne Arickx
(77 jaar) was in die tijd een van de brandweermannen die te hulp
schoten. "In het begin was de ravage me niet helemaal duidelijk.
Als brandweerman heb je eerst alleen maar oog voor het vuur en
55

om dat geblust te krijgen. Hoe erg de situatie was, wisten we toen
nog niet. We hoorden pas later hoeveel slachtoffers er gevallen
waren."
De beelden die Etienne toen zag, staan nog altijd op zijn netvlies
gebrand. "We zagen vreselijke dingen. Delen van mensen. Armen,
benen, rompen. Ik had toen nog nooit gevlogen en heb het later
ook nooit meer gedaan", getuigde hij
De mensen uit Aarsele hoorden vlak voor de crash een vreemd
geluid en zagen een enorme vuurbal. Heel wat nieuwsgierigen
gingen kijken op de plaats van de ramp. Ook de dagen erna
kwamen ramptoeristen uit het hele land een kijkje nemen in de
buurt van de Deinsesteenweg in Aarsele.
Speculaties over mogelijke sabotage werden resoluut van de hand
gewezen. Deze waren ontstaan naar aanleiding van het feit dat
British European Airways vliegtuigen van het type Vanguard, die
plaats boden aan 140 passagiers, inzette op de lijn naar de NoordIerse hoofdstad Belfast. BEA vermeldde met zekerheid dat het
verongelukte toestel al meer dan 48 uur niet meer op die route
had gevlogen en bovendien grondig was gecontroleerd.
De ramp was na 50 jaar wat uit het collectief geheugen van
de Tieltenaars verdwenen.
Daar
wou
archivaris
Hannes
Vanhauwaert wat aan doen. Hij spitte in het archief om meer te
weten te komen over de verschrikkelijke vliegtuigcrash. Hij stootte
daar op enkele verrassende feiten, zoals de oorzaak van de ramp.
"Volgens het officiële rapport was er corrosie aan het vliegtuig, een
soort natuurlijk chemisch proces, waarbij metaal aangetast
wordt, zoals bij roest", vertelt archivaris Hannes. "Maar het
technisch onderzoeksdossier is dit jaar toevallig openbaar
geworden. Eén van de zaken die heel frappant is, is dat de
experten ook hebben gezocht naar wat de oorzaak kon zijn van die
corrosie. In het onderzoekdossier kijken ze hiervoor heel vaak
terug naar een lekkend toilet, dat met het zuur van de toiletten
waarschijnlijk een chemische reactie in gang heeft gezet. Wat er
dan uiteindelijk voor gezorgd heeft dat er corrosie in het achterste
stuk van het vliegtuig kon ontstaan."
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37 slachtoffers van deze ramp liggen begraven op de begraafplaats
van Aarsele. Ter nagedachtenis van deze slachtoffers werd op de
begraafplaats een gedenkmonument opgericht.

Om de doden van die ramp te eren, organiseert Tielt een heel
herdenkingsprogramma. Op zaterdag 2 oktober werd om 10.45
uur een optocht gehouden vanuit de brandweerkazerne in de
Molenweg tot de begraafplaats van Aarsele. Daar is een massagraf
voor 34 slachtoffers. 30 lichamen konden niet geïdentificeerd
worden, bij 4 andere slachtoffers koos de familie ervoor om hen
samen met de niet-geïdentificeerden te begraven en het lichaam
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niet te repatriëren. De namen
van alle 63 slachtoffers
worden voorgelezen en er
worden
bloemenkransen
neergelegd.
Dat
weekend
had
de
burgemeester van Tielt ook het
herdenkingsmonument
"De
Vallende Vlieger" onthuld. Dat
monument is gemaakt door
Boudewijn Callewaert, een
kunstenaar uit Aarsele en
verwijst naar de staart van het
vliegtuig.
Voorts is er een tentoonstelling
in het Oud Gemeentehuis in
Aarsele
waar
foto's
en
archiefdocumenten over de
ramp te zien. Ook voorwerpen uit het vliegtuig die bewaard zijn
gebleven, worden getoond.

Bronnen :
Vliegtuigcrash te Aarsele - Wikipedia
Aarsele herdenkt op één na ergste Belgische vliegtuigramp van 50 jaar geleden:
"Zagen overal delen van mensen liggen" | VRT NWS: nieuws
Fotocollecte: Hervé Van Parijs
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Terugblik
Mosselfestijn in Residentie Ampe
20 oktober 2021
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De madammen van
Deken Darras
Grijs
Grijs is elke achromatische ("kleurloze") waarde van lichtsterkte
(de hoeveelheid licht uitgezonden door een lichtbron) die het
menselijk oog kan waarnemen tussen wit en zwart. Grijs wordt
wel een kleur genoemd, maar is geen kleurtint. Samen met wit
en zwart behoort grijs tot de achromatische kleuren, die in
tegenstelling staan tot de bonte kleuren.
In de subtractieve kleurmenging is grijs een mengsel van zwart
en wit. In de additieve kleurmenging is grijs in feite een soort wit,
maar dan van een verminderde intensiteit.
Afbeeldingen in kleur kunnen worden omgezet in grijstinten of
grijsschakeringen. Hierbij wordt de lichtsterkte van elk
beeldpunt behouden en de kleurtintinformatie uitgefilterd.
Stijlvol - subtiel - rustgevend - tijdloos - neutraal

Grijs roept geen emoties op en kan daarom gemakkelijk
gecombineerd worden met andere kleuren. Grijs is een tijdloze
kleur. Het wordt bijna nooit genoemd als favoriete kleur.
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Symbolisch: Grijs symboliseert elegantie, nederigheid,
stabiliteit, subtiliteit, wijsheid, ouderdom, anachronisme,
saaiheid, stof, vervuiling en formaliteit. In Europa en Amerika is
grijs de kleur die het meest wordt geassocieerd met verveling,
eenzaamheid en leegte. Het doet denken aan regenachtige dagen
en de winter. Zilver symboliseert rust.
Historisch: In de oudheid en de Middeleeuwen was grijs de
kleur van ongeverfde wol, en dus was het de kleur die het meest
door boeren en armen werd gedragen. In de 18e eeuw werd grijs
een belangrijke modekleur, zowel voor damesjurken als
herenvesten en -jassen. Rond 1930 werd grijs een symbool van
de industrialisatie en de oorlog. Grijs beton werd een populair
bouwmateriaal voor monumentale werken van moderne
architectuur in de late 20ste eeuw. De jaren 1950 en 1960
waren het tijdperk van glorie voor het grijze pak; deze werden
gedragen door filmsterren, zoals Cary Grant en Humphrey
Bogart, en door president John F. Kennedy, die een grijs pak
met twee knopen droeg. Aan het begin van de 21ste eeuw werd
grijs opnieuw als eentonig en karakterloos beschouwd.
Cary Grant

Cultureel: In de christelijke religie is grijs de kleur van as en
dus een bijbels symbool van rouw en berouw. Grijs is de kleur
die in veel culturen het meest wordt geassocieerd met ouderen
en ouderdom. Vanwege de associatie met grijs haar,
symboliseert het de wijsheid en waardigheid die gepaard gaan
met ouderdom en ervaring.
Psychologisch: Grijs is de kleur van veiligheid,
betrouwbaarheid, intelligentie, bedaardheid, bescheidenheid,
waardigheid en volwassenheid. Het is een solide en conservatieve
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kleur die symbool staat voor de ouderdom, verdriet en saaiheid.
Grijs is ook de kleur die het meest geassocieerd wordt met
onzekerheid. Zo is een "grijze zone" een kwestie waarover nog
ambiguïteit bestaat.
Functioneel: Grijs bestaat uit wit en zwart, waardoor ze altijd
op zoek is naar de juiste balans. Het is de kleur van het nog
onbewuste en ongedefinieerde. Grijs roept op zich geen emoties
op, maar kan goed met andere kleuren gecombineerd worden.
Grijs leunt aan bij zilver en brengt rust en sereniteit. Een koele
elegantie gaat van deze kleur uit.
Mode: Grijs combineer je best met een andere kleur. Het is een
goede kleur voor een kalme, waardige, formele en conservatieve
uitstraling.

Bron: De psychologie van kleur (colornavigator.net)
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Terugblik
Groot verjaardagsfeest

22 oktober 2021
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Ontspanning
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal,
verticaal en diagonaal:
Allerheiligen – Allerzielen – herdenking – misviering –
nabestaanden – therapiedier – november – ouderenweek –
snoezelhond – heiligen – herfstmaand – donker – grijstint –
wapenstilstand – regen – mosselmaand – Werelddiabetesdag –
koningsdag – Sint-Maarten - kapel
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Kruiswoordraadsel
Opgesteld door Julien Verbrugge

Oplossing: p.74

thema: grijs

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)

Overgang naar zwart - Iemand pijnigen.
Scheepseigenaar - Plotseling
Politieman - Smal weefsel
Sappig - Wier.
Société Anonyme - Iedereen - Stuurs.
Centiliter - Mak - Namaak.
Vogelproduct - natuur - Sancta Anna.
Stad in Frankrijk - Los Angeles - IJzerhoudende
zandlaag.
Engels café - In orde - Gemeente met gekende pastoor.
Geitengeluid - Nederlandse koningin.
Overdreven - De dorst weggewerkt.
Groepen vormen - Kledingstuk.
Loofboom - Verkleinwoord van de rechtervleugel boven in
het WZC “Deken Darras.
Olm - Tijdperk - Bestaat.
Vakantieslaapgelegenheid - Kluizenaar.
Kolleire - Gemeente in West-Vlaanderen.
Klein draagbaar orgel - Befaamd schilder.
Hoogmoedig - Rivier in Duitsland - Binnen.
Opschudding - Verhindering van bezoek.
Regie Telefoon - Muzieknoot - Bedrag - Deel van de
mond.
….. mater - Universiteit - Zijn haren verliezen.
Naam van de Nederlandse koning (2 woorden).
Uniek - Broeder (Latijn) - In forme - Glorie
Vingers van de voet - De kern van “samen” Toiletartikel.
Een geheel - Voorvoegsel - Nationale kleur van
Nederland.
Plus - Voorzitter van een studentenclub - Ezelgeluid Hij.
Nationale Strijdersbond - Naaldboom - Aanspeelbal
(voetbal).
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Horoscoop
Schorpioen (24 oktober - 22 november)
Sterrenbeeld Schorpioen kan heel charmant zijn maar ook heel
agressief. Schorpioenen hebben vaak iets geheimzinnigs. Ze zijn
vastbesloten, doelgericht en extreem intuïtief. Schorpioenen
weigeren zich te laten sturen en draait alles om macht. Ze
presenteren zich als kil en onafhankelijk en verbergen hun
intense passie. Het sterrenbeeld Schorpioen is bang om te falen
en houdt dit zeer goed verborgen. Schorpioenen willen altijd
winnen en zullen het nooit met anderen delen als ze gefaald
hebben.

Het Temperament van de Schorpioen
Sterrenbeeld Schorpioen zal nooit als eerste ruzie maken. Is het
toch zo ver gekomen, Schorpioenen gaan door tot het bittere eind.
Schorpioenen zien iedere ruzie als een vorm van strijd of nog
erger, oorlog. Ze zullen er alles aan doen om de oorlog te winnen.
Grapjes en humor zijn de beste middelen om onenigheden met
Schorpioenen te bespreken. Een breuk met Schorpioenen is
moeilijk te helen.

De Eigenschappen van een Schorpioen
Het sterrenbeeld Schorpioen is zeer verleidelijk en sexy, heeft
klasse en trekt overal de aandacht. Schorpioenen kunnen
moeilijk vergeven en soms jaren wrok voelen over een streek die
iemand geleverd heeft. Schorpioenen kunnen eerlijke besluiten
nemen en hebben een spirituele kijk op het leven. Ze hebben een
uitstekend gevoel voor humor, schokkende humor maar wel
eerlijk. Schorpioen is onafhankelijk en houdt de controle liever in
eigen handen.
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Wist je dat…
…er op zaterdag 6 november omwille van het jaarlijks SintCeciliafeest van de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid
een fanfare langskomt en dat ze om 15u. een serenade zullen
spelen voor hun erelid Julien Verbrugge?
…we een klein zwart katje verzorgen op de Wilg? Ze waren met
twee en zijn gevonden in een kartonnen doos langs straat en
daarna opgepikt door Elke van de ergo. Nu wordt er eentje door
ons verzorgd en grootgebracht met de papfles.
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Moppentrommel
Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: "Hé Dirk, wat zie jij er
slecht uit." Zegt Dirk: "Ja vind je het gek. Werk in de haven,
sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis...'" Vraagt
Sam: "Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?" Zegt Dirk: "Ik moet
maandag beginnen.'"
Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. Dus die ijsbeer maakt
het pak open en er springt een kikker uit. Vraagt die aap: "ben je
geschrokken?" "Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer, waarop de aap
zegt: "je ziet wat wit!"
Een man en vrouw zijn 25 jaar getrouwd. "Na 25 jaar moet ik je
toch echt iets vertellen, ik ben kleurenblind." "Maakt niet uit", zegt
die vrouw, "ik moet jou ook iets vertellen, ik kom niet uit Gouda
maar uit Ghana".
Een gek komt bij de dokter en zegt: "Dokter, ik ben
half doof."
De dokter fronst de wenkbrauwen, en zegt: "We
zullen eens een kleine test doen, ik zal iets zeggen
en jij zegt na wat je gehoord hebt."
"88" zegt de dokter.
Waarop de gek antwoordt: "44"
Een meisje loopt met haar hond over straat. Roept
een vrouw opeens: "Weg met die hond!
Weg! Ik voel zo een vlo over mijn been kruipen!" Het
meisje trekt aan de riem van haar hond en zegt
geschrokken: "Snel... Bello! Weg! Die dame zit
onder de vlooien!"
Een dienstmeisje laat de eerste de beste dag een antieke Chinese
vaas vallen. Roept de heer des huizes: "Wat doe je nu toch, dat was
een vaas uit 1610". Zegt het meisje: "Oh gelukkig, ik dacht dat het
een nieuwe was".
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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 2 november 2021
Dinsdag 9 november 2021
Dinsdag 16 november 2021
Dinsdag 23 november 2021
Dinsdag 30 november 2021

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing puzzel
Kruiswoordraadsel

p. 68-69
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Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 08u30 tot 20u, ook tijdens het weekend.
2 bezoekers tegelijk, met 4 buiten of in de cafetaria
 Onthaal – administratie
van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00
 Polyvalente zaal
Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend.
 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
ergotherapeute van je afdeling.
Met medewerking van:
Directeur: Hilde Van Maele
Redactieploeg: Marieke Coudenys, Greta Van Keirsbulck, Bram Puype
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