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Gedicht

www.knipoog.nu
(Irma Moekestorm)
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Activiteitenkalender oktober
Vrijdag 1 oktober
Namiddag

Modeshow: Modebedrijf New Milo stelt zijn
herfst en wintercollectie voor in de PZ om
14u30.

Dinsdag 5 oktober
Namiddag

Wandelen bij mooi weer.

Donderdag 7 oktober
Voormiddag

Mosselfestijn in de PZ vanaf 11u.

Vrijdag 8 oktober
Namiddag

We vieren Werelddierendag met een
bezoek van een Alpaca op de afdeling.
14u-15u op de Kastanje en de Wilg
15u-16u op de Beuk en de Linde

Dinsdag 12 oktober
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Woensdag 13 oktober
Namiddag

Droge kroegentocht op de afdeling
14u-15u op de Beuk en de Kastanje
15u-16u op de Wilg en de Linde

Vrijdag 15 oktober
Namiddag

Kaarting & Teerling in de PZ om 14u30
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Dinsdag 19 oktober
Namiddag

Wandelen bij mooi weer

Vrijdag 22 oktober
Namiddag

Groot verjaardagsfeest in de PZ.
Alle bewoners van het WZC zijn welkom!

Dinsdag 26 oktober
Namiddag

Wandelen bij mooi weer vanaf 15u.

Donderdag 28 oktober
Voormiddag

Marktbezoek bij mooi weer

Vrijdag 29 oktober
Namiddag

Halloween Bingo in de PZ om 14u30

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 16u30 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
Godfried Coghe
Kamer 173

De Linde

Deken Darraslaan 2 bus 1
8700 Tielt

Weduwnaar van mevrouw Yvonne
Vanaerde

Roberta Maes
Kamer 170

De Linde

Plantinstraat 25 bus 4
8700 Tielt
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Marcel Vangheluwe
Kamer 33

Beukennootje

Van Zantvoordestraat 11 bus 1
8700 Tielt

Paula Deloof & Roger De Muynck
Kamer 183-186

De Linde

Tuinwijk 26
8740 Pittem
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Annette Heytens
Kamer 88

De Bolster

P. FI. Robberechtstraat 8

8700 Tielt

Weduwe van de heer Roger De Volder

Edmond Vervaecke & Bernice Lecat
Kamer 166-169

De Linde

Deken Demolstraat 6
8700 Tielt
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Andrea De Buysere
Kamer 141

De Wilg

Burggraaf Vande Vijverelaan 135
8700 Tielt

Weduwe van de heer André Bekaert

Anna Houthoofdt
Kamer 45

Beukennootje

Deinsesteenweg 234
8700 Aarsele

Echtgenote van de heer Jozef Albers
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Joseph Clauwaert
Kamer 42

Beukennootje

Vinktstraat 66
8700 Aarsele

Echtgenoot van mevrouw Yvonna Lambrecht

Simonna Tack
Kamer 29

Beukennootje

Vinktstraat 22
8700 Aarsele

Weduwe van de heer Maurice
Vanrenterghem
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We namen afscheid
Marie José Cannoot
Marie José
werd
geboren
op
12 oktober 1927 in Kanegem. Ze liep
school in ’t Gelove. Op 4 augustus 1950
huwde ze met Lucien Claus. Uit hun
huwelijk zijn er drie jongens en vijf
meisjes geboren. Ze woonden onder meer
in Tielt en Pittem, om hen dan definitief te
vestigen in de Hondstraat in Tielt aan de
Watewy.
Ze was zo trots op haar goed onderhouden
huis en tuin. Ze hield van haar vele
bloemen, ze onderhield haar gras piekfijn,
en ze kweekte zelf tomaten en sla. Tot voor
enkele jaren deed ze nog alles zelf. En als
ze thuis niet bezig was, dan vond je haar buiten onder de
veranda, genietend van haar tuin. Ze was een bezige bij, ze
haakte, breide, naaide, en naast de acht kinderen, zorgde ze ook
nog voor haar zieke man.
Marie José was altijd zéér tevreden met een bezoekje van haar
veertien kleinkinderen en negentien achterkleinkinderen.
Marie José kon altijd genieten van de kleine dingen.
Alleen thuis wonen was niet meer mogelijk, tot grote spijt van
Marie José en haar familie. Toen kwam ze in het WZC terecht.
Ook al was ze sterker dan corona, toch doofde Marie José
stilletjes uit als een kaarsje.
Marie José zal nooit vergeten worden omdat ze zo veel gaf om te
herinneren. Het afscheid was definitief, maar de herinnering
onuitwisbaar.
Marie José overleed op 17 september 2021. Ze werd bijna
94 jaar.
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Maria Vanderhaeghen
Maria werd geboren op 3 september 1930 te
Kanegem. Ze was gehuwd met wijlen
André Loontjens en was mama van Christine
en Ignace.
Op 21 september is Maria Vanderhaeghen
overleden. Jammer genoeg hebben we de kans
niet gekregen om haar beter te leren kennen,
want ze had pas haar intrek genomen in het
WZC.
Maria was 91 jaar.

Maria Theresia Seynaeve
Maria Theresia werd geboren in Tielt op
12 december 1932. Ze was de oudste van
negen kinderen.
Maria
zat
op
pensionaat
in
de
landbouwschool in Kortemark. In 1952
huwde ze met Roger Herreman en samen
runden ze een boerderij aan ’t Gelove. Zowel
Roger als Maria waren harde werkers.
Samen kregen ze vier kinderen, twee jongens
en twee meisjes. Ze kreeg later ook nog vier
kleinkinderen.
Maria kwam bij ons wonen op 22 juni 2021 op afdeling
De Bolster. Haar man en kinderen kwamen veel op bezoek. Marie
was een lieve dame, jammer genoeg is ze niet lang bij ons
geweest.
Ze stierf op 27 september 2021, ze was bijna 89 jaar.
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Jarigen in oktober 2021
Jarige bewoners in oktober 2021
Afdeling De Beuk
Christiane Nicolaus
Joanna Decocker

14 oktober 1944
30 oktober 1926

77 jaar
95 jaar

15 oktober 1938

83 jaar

5 oktober 1936
23 oktober 1929
26 oktober 1937
27 oktober 1931

85 jaar
92 jaar
84 jaar
90 jaar

5 oktober 1940

81 jaar

8 oktober 1930
16 oktober 1930

91 jaar
91 jaar

28 oktober 1931

90 jaar

11 oktober 1938

83 jaar

Afdeling Beukennootje
Daniël Herman
Afdeling De Kastanje
Rik Jacques
Lisette Van Haeke
Silvère Bardoel
Rogette Deneweth
Afdeling De Bolster
Leona Neetesonne
Afdeling De Wilg
Georgette Missant
Polydor Crop
Afdeling De Linde
Marcella Van Hulle
Residentie Ampe
Lilianne Moerman
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Jarige vrijwilligers in oktober 2021
Fiebe Decraemer

31 oktober 1995

26 jaar

Jarige personeelsleden in oktober 2021
Isabelle Tuyttens
Verpleegkundige De Wilg

1 oktober 1978

43 jaar

Charlotte Schaubroeck
Verpleegkundige nacht

2 oktober 1985

36 jaar

Séverine Vandecasteele
Verpleegkundige De Kastanje

4 oktober 1970

51 jaar

Lore Degeyter
Verpleegkundige De Wilg

11 oktober 1994

27 jaar

Bieke De Bruyne
Keukenmedewerkster

13 oktober 1986

35 jaar

Nancy Desander
Administratie Zorg Tielt

15 oktober 1969

52 jaar

Tamara Ketels
Schoonmaakster

16 oktober 1978

43 jaar

Griet Tack
Hoofdverpleegkundige
De Kastanje

17 oktober 1974

47 jaar

Valentina Karapetyan
Zorgkundige De Wilg

21 oktober 1977

44 jaar

Marie-Rose Kerckaert
Zorgkundige nacht

22 oktober 1961

60 jaar
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Annelies Thorrée
Personeelsdienst

24 oktober 1980

41 jaar

Sibylle Tuytschaever
Zorgkundige De Wilg

27 oktober 1989

32 jaar

Ljiridona Ujkani
Verpleegkundige De Wilg

29 oktober 1983

38 jaar
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Geboorte
Op vrijdag 24 september werd Cériel Vergote geboren,
een broertje voor Jade en Louis.
Cériel is het zoontje van Sabrina Pauwels (administratie) en
Bert Vergote.

Proficiat!
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Communicanten,
Vormsel & Lentefeest
Eerste Communicanten
Allison Dewulf
dochter van Magali Borginjon

9 oktober
2021

Marialoop

3 oktober
2021

Tielt

3 oktober
2021

Tielt

3 oktober
2021

Tielt

Vormsel
Cara Claeys
dochter van Lies Derluyn

Elise Vandevoorde
dochter van Severine Depoortere

Florence Vanrenterghem
dochter van Inge Vandecaveye

Gefeliciteerd met je
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Mosselseizoen
Wie houdt er niet van ons meest gekende
schelpdier? De mossel behoort tot de bivalven of
tweekleppigen. Dat wil zeggen dat ze omsloten
worden door twee scharnierende kleppen.
Mosselen zijn weekdieren, die vooral in de kustgebieden leven. In
de Oosterschelde en de Waddenzee komen zij in grote getalen voor.
In het voorjaar en de zomer planten ze zich voort. De kleur van het
mosselvlees varieert van blank tot oranje, en hangt af van de dikte
van de schelp. Dikke schelpen laten weinig licht door waardoor het
mosselvlees blanker is. Kleur is echter geen kwaliteitskenmerk. Wit
of oranje, ze zijn even lekker. Mosseltjes van ongeveer één
centimeter groot heten mosselzaad. Mosselen van vier tot vijf cm
lang zijn de zogenaamde 'halfwasmosselen'. Na ongeveer twee jaar
meten ze zes tot zeven centimeter en zijn ze klaar voor verkoop. Bij
de Zeeuwse mosselen spreken we van een bodemcultuur. Die
mosselen worden op bodem gekweekt. Daarnaast zijn er in
Nederland een aantal mosselkwekers die met een zogenaamde
hangcultuurmossel werken. Hierbij worden de mosselen aan
touwen gekweekt. De mosselen hangen in het water boven de
bodem waar ze gemakkelijker aan voedsel kunnen komen.
Het mosselseizoen begint halverwege juli en gaat door tot april.
Mosselen zijn wel het hele jaar door verkrijgbaar, in de overige
maanden (mei, juni, begin juli) worden deze geïmporteerd en zijn
de bekende Zeeuwse mosselen niet verkrijgbaar. In deze maanden
planten de Zeeuwse mosselen zich namelijk voort.
Vroeger werd er gezegd dat ze in het seizoen zijn tijdens de
wintermaanden. Oftewel de maanden met de letter "r" in de maand,
maar dit is tegenwoordig niet meer waar. Vroeger hadden ze
namelijk geen koelingen om de mosselen te vervoeren, daarom
werden de mosselen toen enkel in koudere maanden aangeboden.
Daar komt ook het idee vandaan dat zwangere vrouwen het liefst
geen mosselen kunnen eten, tegenwoordig is ook dat niet meer
waar.
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Zo koop je kwaliteit. Altijd.
Een verse mossel is in principe
gesloten. Maar geopende mosselen
hoef je niet zondermeer weg te
gooien. Tik even op de schelp en
kijk of ze zich sluit. Als de mossel
sluit, kan je hem nog gebruiken.
Reken een kilo tot anderhalve kilo
mosselen per persoon. Een kilo
mosselen bevat ongeveer 35 tot 49
stuks.

Lekker klaarmaken
De schrik van iedere mosselliefhebber is de slikmossel. Deze
mossel is bedolven geraakt onder zand of slik en gestikt. De dode
mossel kan het aroma van een hele mosselpan bederven. Je
herkent een slikmossel aan de matte schelp en het iets grotere
gewicht. Probeer bij het wassen de mosselschelpen even over elkaar
te schuiven. Een verse mossel zal de schelp onwrikbaar sluiten. Bij
een slikmossel laten de schelpen los. Mosselen kunnen gekookt,
gebakken of gefrituurd worden. Net als oesters kan je ze zelfs rauw
eten. Heel lekker, al is het wel een karwei om de schelpen stuk voor
stuk met een scherp mes open te wrikken. De mosselen kort koken
is eenvoudiger. Zodra de schelp open gaat is hij klaar om opgediend
te worden. Ze hebben dan nog een frisse, zilte smaak. Als je
mosselen te lang laat koken worden ze taai en donkerbruin.
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Mosselen met Duvel
Ingrediënten
mosselen (versmarkt)4 kg
selder 8 stengels
2 preien
½ bosje peterselie
2 uien
1 dl room
1 eetl. boter
Duvel 33 cl
peper en zout
Voorbereiding (minder dan 30 min.)
1. -Spoel de mosselen goed onder koud water tot alle
zandrestjes weg zijn. Laat uitlekken.
2. -Snij de preien en de uien in ringen.
3. -Snij de selder in stukjes en snipper de peterselie fijn.
Bereiding (15 min.)
1. Smelt de boter in een grote kookpot en stoof de prei, de
selder en de uien 4 min. Kruid met peper en zout.
2. Voeg de peterselie en de mosselen toe en schud goed door
elkaar. Giet er het bier over en kruid met peper. Laat ± 5
min. afgedekt garen op een hoog vuur tot de mosselen
opengaan. Schud tussendoor enkele keren met de kookpot
zodat de onderste mosselen boven komen te liggen.
3. Giet de room bij de mosselen en schud goed met de kookpot.
Afwerking
Serveer met stokbrood of frietjes.
Onze drankensuggestie
20

Bier: DUVEL "Mosselen-friet met een fris blond bier, wie houdt
daar nu niet van? Het ziltige van de mosselen vloeit moeiteloos
over in de droge en licht bittere toets van Duvel. Zowel in als
naast het gerecht is het mijn favoriet."

Bronnen:
Vissoort mossel bewaren en bereiden | Lekker van bij ons
Recept voor Mosselen met Duvel | Colruyt Lekker Koken
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Wereld Ei Dag
8 oktober
Bakken. Braden. Koken. Roeren. Er een
omelet, wentelteefjes of pannenkoeken van maken. In de
salade verwerken. Tot een cocktail uitroepen. Op toastjes
smeren. Vullen met kaviaar. Eierkoeken. Op een broodje
gezond. Prefereerbaar (bij voorkeur) eten met bacon,
maar u kunt er ook tomaat of paprika ingooien als u een
vegetariër bent. Peper, zout, paprikapoeder en Italiaanse
kruiden erbij gooien. Of uitjes. Ja, er is veel mogelijk met
ei.
Lekker
Eieren zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens
bijzonder voedzaam en gezond. En u mag er best veel van
hebben. Om die redenen is de tweede vrijdag van oktober
uitgeroepen tot Wereld Eierdag, of Internationale Dag van
het Ei. Eieren zijn immers al sinds jaar en dag een bron
van voeding voor velen. Ze zijn goedkoop en, mits u de
juiste hoeveelheid kippen kunt houden, vrijwel oneindig
in voorraad. Dat, samen met hun hoge vitamine en
proteïnegehalte, maakt eieren tot een bijzonder voedsel
dat geëerd moet worden.
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Internationaal Eiercomité
Iedere tweede vrijdag van oktober leeft de International
Egg Commission (je kunt maar ergens lid van zijn...) dus
weer helemaal op over de wonderen van het
ovaalgeschapen net-niet-kuiken. Tijdens de Dag wordt er
in bijvoorbeeld supermarkten aandacht besteed aan
eieren, maar over de hele wereld worden er ook
eierfestivals gehouden of van die malle eierlopen.
Recepten
De beste manier om aan deze dag mee te doen is om de
avond van tevoren gewoon niet te eten, en dan als ontbijt,
lunch, avondeten en natuurlijk tussendoor u alleen maar
vol te stouwen met dozijnen eieren. Hier en daar kunt u
ideeën opdoen over wat u allemaal met eieren kunt, maar
de echte die-hards kopen daar natuurlijk een kookboek
voor.
Wereld Ei Dag in het WZC
Om deze dag te vieren, krijgen alle bewoners op
vrijdag 8 oktober eierkoeken als ontbijt geserveerd.
Laat het smaken!

Bron: Internationale dag van het ei (fijnedagvan.nl)
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De tijd van toen
met Julien
Een babbel met…
Roger Vande Weghe (deel2)
Na de bevrijding heeft Roger voldoende
genoten van zijn jeugdjaren. Dansen was een
van zijn liefhebberijen. Hij had al op zijn
zeventiende een lief maar dat ging niet door.
Zo zijn er nog een drietal de laan
uitgestuurd. Hij heeft er duidelijk nog
napretjes van als hij erover vertelt, echter
zonder namen te noemen.
Hij heeft het ook als renner proberen waar te
maken. Op zijn zeventiende werd hij
soigneur van Albert Vergote. Ook die sport
prikkelde hem. Hij kon een tweede keus
rennersfiets op de kop tikken en reed zijn
Roger en zijn
eerste koers in de Kortrijkstraat. Hij was
broer André zijn
getipt dat ene Alleman als enige een
echte
feestbeesten. Hier derailleur op had en hij met zijn gewone pion
het zeker niet zou halen. Beiden waren
trekken ze de
Polonaise op gang voorop en Roger bleek Soetemelk voor te
doen met in het wiel te hangen. Toen ze
vanuit het Vijverstraatje naar de Markt afdaalden, werd Roger in
de afsluiting gereden. Het gevolg was dat Alleman gedeclasseerd
werd en Roger voor zijn eerste koers winnaar werd en de bloemen
kreeg. Zijn tweede en laatste koers was in Wingene. Toen waren de
landelijke wegen nog in steenslag met tal van putten en andere
oneffenheden. Roger raakte in een put en brak zijn voorwiel
waarvan de jantes van de voorwielen van de koersfietsen toen uit
hout waren vervaardigd. Toen hij thuis kwam beval moeder “Nu is
het gedaan met koersen” en moeders wil was toen nog wet zonder
tegenpruttelen.
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Roger met de
achterkleinderen bij de
viering van zijn 95ste
verjaardag

Over een velokoers vertelde Roger mij
volgende anekdote: hij ging zien naar
een wedstrijd in de Sint-Janstraat.
Bij de aankomst gingen de eerste
twee aan het vechten. Frico een Tielts
volks typetje ging een handje helpen.
De twee rijkwachters van dienst
“Langen Jules” en Remi Voet” namen
hem mee en staken hem in den bak,
de vechtende renners lieten ze
ongemoeid.

Langs vader had Roger de microbe
van vogelvanger en vinkenier meegekregen. Vader had bovendien
nog een hier verboden liefhebberij, namelijk spelen met
“vechtershanen”. Zijn werk en verblijf in Frankrijk waar deze sport
toegelaten was lag wel aan de basis. Maar thuis kweekte hij zulke
hanen en nam ook wel eens deel aan een verdoken “hanencombat”
in eigen omgeving.
Roger speelde liever vredevoller met de
krielhaantjes. Een liefhebberij die een
felle opbloei kende maar het niet heeft
volgehouden. Amper de pubertijd
ontgroeid was hij al bestuurslid bij “de
Roodborsten”. Langs de krielhaantjes
kwam hij ook bij de vinkensport in
dezelfde maatschappij terecht en werd
er eveneens bestuurslid.

Roger met de
vinkenmuit aan de
hand waarin zijn
kampioenenvogel,
wordt gehuldigd voor
de top prestaties van
zijn vink. Diploma en
een grote ruiker
bloemen vallen hem te
eer.

Ook de zotte jaren kennen hun einde. In
1953, twee en dertig jaar oud, huwde hij
Cecile Verkest die negen maanden
ouder was. Cecile was naaister van
kledij.
Ze
gingen
in
het
Karnemelkstraatje wonen en verwierven
meteen het huis als eigendom. Roger
werd drie keer vader. Jammer genoeg
heeft het eerste, een zoontje nog wel,
maar één dag geleefd. De twee volgende waren meisjes. Na de eerste
tegenslag is zijn echtgenote verbitterd gestopt met werken. De
dochters zijn beiden gelukkig getrouwd en hebben samen voor drie
kleinkinderen en zes achterkleinkinderen gezorgd.
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Heeft Roger veelvuldig van zijn jongelingleven geprofiteerd, na zijn
huwelijk is het zoals het hoort ietwat gekalmeerd. Toch is Roger en
uitgaanderstype gebleven. Hij heeft er dikwijls een half bakske door
zijn keel laten glippen. Witten van Hoegaarden was zijn voorkeurs
bier. Waar de Vande Weghe’s waren, was er ambiance. Hij kwam
nooit te laat thuis want zijn vrouw was meestal mee. Zijn
echtgenote is gestorven in 2015, 94 jaar oud. Nu mag hij kwestie
een vorm van ouderdomssuikerziekte niets meer van alcohol
drinken en hij houdt er zich aan. Hij is het gewoon geworden, heeft
er geen behoeft meer aan en kan het gemakkelijk aan zich voorbij
laten gaan. Hij speelde graag kaart en kon zijn streng staan. Bij
feestelijkheden moest hij niet aangepord worden om op de stoel te
staan en een paar liedjes te zingen, want een goede stem had hij
onbetwist tot zelfs nog op oudere leeftijd. Bel-Ami zong hij in het
zuiverste Duits en om Dalida op stang te jagen in zeemzoet Frans
J’attendrai om het bij zijn topnummers te houden.
Reizen, hebben ze nooit gedaan, noch met de bus noch met de
trein. Ze vonden hun amusement in eigen gemeente en omgeving.
Een eigen auto is er nooit gekomen. Wel hadden beide dochters al
een auto vooraleer ze trouwden en mochten ze al eens om een ritje
verzoeken.
In 2018 is Roger het WZC “Deken Darras” ingetreden. Had hij er
vroeger een hekel aan een verwenste het, sinds hij er verblijft is hij
er een hevig supporter van geworden. Hij is vol lof over zowel
verzorging, maaltijden als netheid en personeel. Dat hij de honderd
zal halen, niemand die daaraan twijfelt, al mag hij gerust een paar
kilootjes kwijt spelen. Drinkt u niet meer Roger wij zullen wij een
te meer nutten. We duimen met je mee Roger.
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Nieuwe vrijwilligers
Vanaf oktober zal de misviering terug doorgaan op zondag. Dit
telkens de 2de en de 4de zondag van de maand om 10u30 in de PZ.
Tijdens de week zal de misviering wekelijks doorgaan op
woensdag om 10u in de PZ.
Deze misvieringen zijn momenteel enkel toegankelijk voor de
bewoners van het WZC.
De aalmoezenier Marc en zuster Henriette krijgen hierbij de
ondersteuning van enkele vrijwilligers. We stellen ze even voor:

Mimi D’Haeyzeele
Mimi is gehuwd met Roland Snauwaert. Samen
hebben ze en zoon en een dochter. Haar
schoondochter, Els Van de Steene, werkt bij ons
als zorgkundige op de Wilg. Haar hobby’s zijn
wandelen en fietsen.
Mimi zal de bewoners van afdeling de Kastanje en
de Bolster begeleiden naar de misviering.

Marc Seynaeve
Marc is woonachtig in Tielt, en is de weduwnaar
van mevrouw Lieve Willems. Samen hebben ze
twee dochters. Jarenlang was Marc actief in de
politiek. Hij was 18 jaar lang Schepen van
Openbare Werken (CD&V), en gemeenteraadslid
in Tielt. Hij staat bekend als de ‘architect’ van de
heraangelegde Markt. Hij was ook 9 jaar lang
raadslid bij het OCMW.
Marc zal de bewoners van afdeling de Linde
begeleiden naar de misviering.
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Marleen Bruyneel
Marleen woont in Aarsele, is gehuwd en heeft 4
kinderen, en twee kleinkinderen. Marleen is de
dochter van Georgine Dinneweth, bewoonster van
afdeling de Beuk. Haar hobby’s zijn wandelen, lezen,
en is ze actief binnen de vrouwenvereniging Femma.
Daarnaast is ze ook nog catechist.
Marleen Bruyneel zal de bewoners van afdeling de
Beuk en Beukennootje begeleiden naar de misviering.

En ten slotte neemt Anna Vermeersch, die al enkele jaren bij ons
helpt als vrijwilligster, de bewoners van afdeling de Wilg onder
haar hoede.
Een overzicht van volgende misvieringen (zon- en feestdagen):
Zondag 10 oktober
Zondag 24 oktober
Maandag 1 november (Allerheiligen)
Zondag 14 november (met Rik Stevens en koor)
Zondag 28 november
Zondag 12 december
Zaterdag 25 december
Op zondag 7 november is er géén misviering.

Op woensdag is er wekelijks om 10u. misviering.
Voortaan zal dit doorgaan in de PZ
(en niet meer in de kapel).

28

Werelddierendag
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Die dag wordt in veel
landen gevierd met allerlei evenementen rond het thema van
dieren, dierenrechten en dierenbescherming.
De internationale dierendag is in het leven geroepen om de
levensomstandigheden van dieren te verbeteren. Het is een dag
waarop we nog meer ons goede hart laten zien voor elke diersoort,
en dat doen we via sensibiliseringsacties. Het gaat erom te strijden
voor de rechten van dieren om een wereld te creëren waarin dieren
in alle omstandigheden worden beschouwd als levende wezens met
gevoelens, een wereld die rekening houdt met hun welzijn.
Het idee van een Werelddierendag werd bedacht door Heinrich
Zimmermann, een Duitse activist die opkwam voor de dieren,
tevens schrijver en uitgever van het tijdschrift Mensch und Hund
(Mens en hond). De eerste Werelddierendag vond plaats in 1925 in
Berlijn, maar op 8 mei 1931 werd zijn voorstel om 4 oktober uit te
roepen als universele dierendag unaniem aanvaard tijdens een
internationaal dierenbeschermingscongres in Florence. Die datum
gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi, de
beschermheilige van het leefmilieu en de dieren.
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De liefste, kleinste, lelijkste, en langharigste hond
ter wereld.
De Chihuahua is de allerkleinste
hond ter wereld. Het Chihuahua
ras is afkomstig uit Mexico.
Gemiddeld wegen ze tussen de 1
en 3 kilogram. Ze zijn misschien
klein, maar onderschat nooit een
Chihuahua, ze kunnen zeer fel
zijn, en zijn zelfs zeer goede
waakhonden.
Sam, de hond die vanwege
zijn
afschuwwekkende
uiterlijk in de Verenigde
Staten met recht drie maal
werd gekroond tot lelijkste
hond ter wereld, is niet
meer.
Het
goeddeels
haarloze mormel met slechts
enkele, scheve tanden is op
14-jarige leeftijd overleden in 2005, berichtte een Californische
krant.
De
Bordercollie
staat
wereldwijd voor bekend om
zijn enorme intelligentie. Hij
zou de intelligentste hond
zijn. Ze leren enorm snel hun
commando's. Daarom zijn ze
ook gemakkelijk op te voeden.
De Border Collie heeft toch
een
baas
nodig
die
consequent kan zijn en met
een echte werkhond kan
leven of aankan.
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De West Highland White Terriër
is één van de liefste honden, ze
zijn aanhankelijk en vriendelijk
dat laten ze onder andere zien
door te kwispelen met hun
staart, te likken of te springen.

De grootste hond ter wereld is dit
jaar overleden. Freddy, een Deense
dog uit Engeland, haalde een
hoogte van 1,03 meter. Wanneer
hij op zijn achterpoten tegen zijn
baasje aan stond, reikte hij tot
maar liefst 2,26 meter.

De Lhasa Apso is een oud ras
dat afkomstig is uit het
Himalaya-gebergte in Tibet.
De kleine honden fungeerden
als binnenwaakhonden in
paleizen en boeddhistische
kloosters en sloegen alarm als
ze mensen hoorden naderen.
Het ras, dat is vernoemd naar
de heilige Tibetaanse stad
Lhasa
(“apso”
betekent
“langharige hond”), wordt al
eeuwenlang zeer gewaardeerd door hoogwaardigheidsbekleders in
het land, en zelfs door de Dalai Lama zelf.
De zware, rechte, dichte dubbele vacht, die weinig uitschiet, moet
twee of drie keer per week grondig worden geborsteld en regelmatig
worden getrimd door een professionele trimmer. Sommige Lhasa’s
worden bewaard in een onderhoudsarme, kortere huisdierclip.
Bron: Wat is Werelddierendag? (zininmeer.be)
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Onze huisdieren in het WZC
Mona, onze Golden Retriever rusthuishond.
Loopt vooral in de woonkamers rond, maar durft ook wel eens op
de andere afdelingen rondwandelen, al dan niet zonder baasje…

Tropische vissen op de Beuk

Konijn in de binnentuin
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Vogel (zebravink of mandarijntje) op de Kastanje

Vogels op de Wilg (zebravinkjes of mandarijntjes)
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Vogels op de Linde (grasparkiet)

Goudvissen op de Linde
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Terugblik
Wandeling 7 september 2021
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Paralympics Tokio 2021
De Paralympische Spelen in Tokio
zitten erop. Met de sluitingsceremonie
in het Olympisch Stadion viel in de
Japanse hoofdstad het doek over de
zestiende Paralympics.
Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio,
en Andrew Parsons, de Braziliaanse
voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité
(IPC), droegen de paralympische vlag over aan Anne
Hidalgo, de burgemeester van Parijs, over drie jaar de gaststad van
de volgende Olympische en Paralympische Spelen.
Parsons
bedankte
de
organisatie.
“Tegen
alle
verwachtingen in is het ons
gelukt. Aan de Japanse
bevolking: jullie hebben dit
gedaan, met dank aan jullie
enthousiasme en passie.
Deze Spelen waren niet alleen
historisch,
maar
ook
fantastisch. Dit mag eigenlijk
geen slotceremonie zijn, maar een opening naar een prachtige en
inclusieve samenleving. “ De Japanse kroonprins Akashino en
premier Yoshihide Suga waren ook aanwezig bij de
sluitingsceremonie. Op het einde van de ceremonie werd de vlam
gedoofd.
32 Belgische atleten namen in totaal deel aan de Paralympische
Spelen in Tokio. De meeste atleten keerden snel na hun competitie
al huiswaarts vanwege de strenge coronamaatregelen in de
Japanse hoofdstad.
De Belgische delegatie veroverde op de zestiende Paralympische
Spelen vijftien medailles, vier gouden, drie zilveren en acht
bronzen. In de dressuur was er tweemaal goud voor Michèle George
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en tweemaal brons voor Manon Claeys.
Rolstoelsprinters Peter Genyn (goud en
zilver) en Roger Habsch (tweemaal
brons) haalden ook twee medailles.
Verder
was
er
eremetaal
voor
wielrenners Tim Celen (zilver en brons),
Ewoud Vromant (zilver), Maxime
Hordies (brons) en het tandemduo Griet
Hoet en Anneleen Monsieur (brons), en
tafeltennissers Laurens Devos (goud) en
Florian Van Acker (brons). België
eindigde op de 31ste plaats in de
medailletabel.

Michèle George
Paardrijden - dressuur

In twaalf dagen werden 539 gouden medailles uitgereikt. China
was de grote slokop met 96 paralympische titels.

Florian Van Acker
Tafeltennis

Peter Genyn
Rolstoelsprinter

Bronnen:
China grote slokop, België klokt af op 15 medailles: slotceremonie maakt einde aan Paralympics |
Olympische Spelen | hln.be
Paralympic Team Belgium: Straffe atleten en geen reden voor bescheidenheid! | Paralympische Spelen | sporza
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Terugblik
10 september Accordeonist in de PZ
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Premiers van België
ELIO DI RUPO
Di Rupo is de jongste zoon in een gezin
van Italiaanse immigranten. Zijn ouders
zijn afkomstig uit San Valentino in
Abruzzo Citeriore in de regio Abruzzen.
Elio is de enige van het gezin die in
België geboren is; zijn broers en zussen
werden allen in Italië geboren. Toen hij
een jaar oud was, overleed zijn vader en
moest zijn moeder alleen voor de zeven
kinderen zorgen. Om financiële redenen
werden
drie
kinderen
in
een
nabijgelegen weeshuis geplaatst. Zijn
jeugd bracht Di Rupo door in
Morlanwelz.
Hij kwam voor het eerst in contact met de socialistische beweging
tijdens zijn studies in Bergen, In 2015 kreeg hij een eredoctoraat
in de internationale politieke en administratieve wetenschappen
aan de universiteit van het Italiaanse Teramo.
In 1977 werd hij lid van de jongerenafdeling van de PS. Zijn eerste
politiek mandaat kwam er in 1982, toen hij tot gemeenteraadslid
van Bergen verkozen werd, een mandaat dat hij nog steeds
uitoefent. In 1986 werd hij in die stad schepen voor Gezondheid,
Stadsvernieuwing en Sociale zaken en bleef dit tot in 1987.
Ondertussen was hij tussen 1981 en 1985 kabinetsmedewerker en
vervolgens adjunct-kabinetschef van Philippe Busquin.
In 1987 werd Di Rupo actief in de nationale politiek toen hij voor
het arrondissement Bergen werd verkozen in de Kamer van
volksvertegenwoordigers, waardoor hij van 1988 tot 1989
automatisch ook in de Waalse Gewestraad en Franse
Gemeenschapsraad zetelde. In juli 1989 maakte hij de overstap
naar het Europees Parlement, waar hij bleef zetelen tot eind 1991.
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Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 behaalde Di
Rupo het meeste aantal voorkeurstemmen in Bergen. Desondanks
werd niet hij, maar zijn partijgenoot Maurice Lafosse burgemeester
van de stad. In 2000 volgde hij Lafosse op als burgemeester.
Van 1991 tot 1995 zetelde Di Rupo in de Senaat en opnieuw in de
Waalse Gewestraad en Franse Gemeenschapsraad. Begin 1992
nam hij in de regering van de Franse Gemeenschap zijn eerste
ministerfunctie op met Onderwijs en vanaf mei 1993 ook Media
onder zijn bevoegdheid. Als minister voerde hij een belangrijke
onderwijshervorming door.
In de nasleep van de zaak-Dutroux werd Di Rupo valselijk
beschuldigd van pedoseksualiteit door een zekere Olivier
Trusgnach. Toenmalig premier Jean-Luc Dehaene zou hem
gevraagd hebben af te treden, maar zegde hem toch zijn steun toe
toen hij dit niet deed. De beschuldiging bleek later verzonnen.
Na de federale en regionale verkiezingen van juni 1999, waarbij
mede door de dioxinecrisis de christendemocraten zware verliezen
leden, voerde Di Rupo mee de onderhandelingen met de Vlaamse
socialisten van de sp.a, de liberalen en de groenen voor de vorming
van een "paarsgroene" coalitie. Zelf nam hij de functie van ministerpresident van het Waals Gewest op, maar reeds in oktober van dat
jaar verkozen de partijleden hem tot partijvoorzitter als opvolger
van Philippe Busquin en in april 2000 nam hij ontslag als ministerpresident ten voordele van Jean-Claude Van Cauwenberghe. In
2002 kreeg Di Rupo de eretitel Minister van Staat. Ook is hij ridder
in de Leopoldsorde.
In juni 2010 won de PS overtuigend de federale verkiezingen in
Wallonië en in juli 2010 werd Di Rupo door de koning tot
preformateur benoemd. Hij slaagde er niet in om een akkoord te
bereiken en gaf na de zomer zijn opdracht terug aan de koning. Bij
de aanslepende regeringsonderhandelingen werd hij op 16 mei
2011 door Koning Albert II tot formateur benoemd met de opdracht
elk initiatief te nemen om een federale regering te vormen. Nadat
N-VA afhaakte, lukte het hem om een meerderheid te vormen voor
een programma voor een nieuwe federale regering. Naar zijn
steevast gedragen vlinderdas wordt de overeenkomst die Di Rupo
na anderhalf jaar onderhandelen eind november wist te sluiten het
vlinderakkoord genoemd. Op 5 december 2011 werd hij premier
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van België in opvolging van Yves
Leterme. Het nieuwe kabinet werd
op 6 december beëdigd.
Als Franstalige nam Elio Di Rupo
lessen
Nederlands,
maar
desondanks was zijn kennis van de
taal vaak onderwerp van kritiek.
Nadat de regering-Michel I in
oktober 2014 de eed aflegde, nam Di
Rupo zijn functies als burgemeester
van Bergen en partijvoorzitter
opnieuw op.
Als een van de eerste hoge Belgische politici is Di Rupo open over
zijn homoseksualiteit. Elio Di Rupo is vrijmetselaar en Romekenner.
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Terugblik
Zaterdag 11 september Optreden Accomusicband
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De madammen van
Deken Darras
BRUIN
Net als de kleur groen is bruin een oerkleur.
De kleur die het meest in de natuur
voorkomt, de kleur staat voor degelijkheid,
herfst en aarde. Bruin is de kleur van de
aarde waarop de mens zijn leven vormgeeft.
De mens die hard moet werken voor een
veelal karig bestaan. Het is de robuuste
arbeider, op wie men vertrouwen kan. De
mens die tevreden is met wat het gewone
leven van alledag te bieden heeft.
Bruin is een mengkleur van
basiskleuren rood, geel en blauw.

de

drie

Karakteristiek voor bruin is een verlangen naar een gedegen
alledaags leven enerzijds. Anderzijds een afkeer van de sleur van
het leven, de tredmolen van het bestaan, van alles wat middelmatig
en saai is. Men wil als zelfstandig individu geen deel uitmaken van
de grauwe massa.
Maar bruin is ook van traditie en het is een kleur die er altijd al is
geweest, je kunt er op bouwen. De grond onder je voeten, de aarde
is bruin en men noemt het soms een poepkleur…, ja, bruin hoort
bij het leven of je nu wilt of niet. Het is een overheersende kleur op
onze planeet. De monniken vroeger droegen bruine pijen en zelfs
het ‘gewone’ volk. Dit was omdat er geen geld was voor mooie
kleurige kleding. Dat was meer weggelegd voor degene die het kon
betalen.
Het is ook de kleur van realiseren en veiligheid én van kwaliteit.
Bijvoorbeeld een degelijk en comfortabel huis. Het heeft ook een
beschermend gevoel en serieus met dingen bezig zijn. Serieuze
verplichtingen en verantwoording ter ondersteuning van de
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familierelaties. Harde werkers met een enorm plichtsbesef die goed
werk afleveren dat vaak tot in de puntjes verzorgd is. Een goede
organisatie en productief.
Bruin is toegankelijk en vriendelijk, loyaal en betrouwbaar. Als je
kijkt in de kleurenpsychologie dan is bruin vooral eerlijk en
oprecht. Wel graag in zijn eigen veilige wereldje met beide voeten
stevig op de grond. Houvast en hun huis als thuisbasis waar ze
heel veel waarde aan hechten. Bruin kan als een verfijnde stijlvolle
classy style gebruikt worden. Het is dan hoe je bruin combineert.
Het is een rustige en zelfverzekerde kleur, maar het zal nooit de
gangmaker op het feestje zijn. Liever op de achtergrond zodat de
andere kleuren kunnen schitteren. Het is geen geliefde kleur in
onze westerse wereld, het is meer een kleur die we zien als gezond,
biologisch en natuurlijk, wat logisch is in de landbouw.

Positieve en minder positieve eigenschappen van bruin
zijn:
Positief: nuchter, zekerheid, gestructureerd, ondersteuning en
betrouwbaar, stabiel, stevig, loyaal, praktisch en gevat. Productief,
neutraal, vaardig, georganiseerd, grondig, efficiënt, beschermend.
Minder positief: burgelijk, gebrek aan verfijning, twijfel, zuinig,
materialistisch, gebrek aan humor en voorspelbaar, liever geen
nieuwe denkbeelden. Soms lastig om even de teugels te laten
vieren.

Bruin in vroegere tijden
In de oude symboliek was bruin een vrouwelijke kleur. Het was de
kleur van moeder aarde, van de vruchtbaarheid. ‘De bruine’
betekende in vroegere tijden de vrouwelijke schaamstreek en de
vagina.
Die werd ook met bruine vruchten als de vijg en de pruim in
verband gebracht.
In de kleurensymboliek van de minnezang betekende bruin
‘gebondenheid in liefde’. Het was echter geen luide liefde zoals die
door rood wordt gesymboliseerd. Bruin stond voor de geheime
liefde die niet bij de stand paste.
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Bruin wordt nog vaak als kleur van de ontrouw genoemd. De
zwartbruine meisjes uit de volksliedjes waren lichtzinnige vrouwen
die maar al te graag buitenechtelijke avontuurtjes beleefden.

Bruin als teken van armoede
In oude volksliedjes en poëzie werd de ‘bruine maagd’ bezongen.
Bruin was en is bij ons de meest voorkomende haarkleur. Heel
vaak werd er geen bruinharig meisje maar een door de zon
gebruinde landarbeidster bedoeld. Een ‘bruin meisje’ was een
werkend meisje. Daarmee was het vroeger duidelijk dat ze arm was.
Een voorname juffrouw beschermde haar bleke huid. Heel
belangrijk waren witte handen waaraan te zien was dat er geen
enkele arbeid mee verricht werd. Parasols, hoeden en sluiers
beschermden de teint. Een dame droeg altijd handschoenen.

Bruin in het interieur en kleding
De kleur helpt je los te laten en te verwerken, net zoals in de herfst
met de blaadjes aan de bomen of planten die boven die grond
afsterven en zich ondergronds terugtrekken. Personen die in huis
de kleur bruin gebruiken willen tot zichzelf
komen, thuiskomen. Daarnaast is de kleur
bruin een kleur om bij tot rust te komen maar
ook om je achter te verschuilen (schutkleur).
Personen met een voorliefde voor het dragen
van bruin staan stevig met de voeten op de
grond. Geen poespas, maar de naakte
waarheid.
Bruindragers
willen
graag
geborgenheid
uitstralen,
mannelijkheid,
stabiliteit, degelijkheid en vertrouwen.
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Verschillende Culturele Betekenissen
Internationaal; Bruin is de kleur van standvastigheid, aards en
burgerlijk.
Christelijke cultuur; Bruin is de kleur van de nederigheid; De sober
ingestelde Franciscanen droegen een bruin habijt, in het oude
Rome droegen de proletariërs eveneens bruin en in de
middeleeuwen was bruin de kleur van de nederige landlieden.
Middeleeuwen; Reeds in de Middeleeuwen vond men bruin de
lelijkste kleur. De kleding van de arme boeren, van knechten,
bedienden en bedelaars was bruin. Bruine kleding was nl. gewoon
ongeverfde kleding. Geverfde kleding was mooier. In een tijd waarin
kleur synoniem was van macht, was ongeverfde kleding een
zichtbaar teken van zwakte.
Chinese cultuur: Bruin betekent stilstand, armoede, zeker, stabiel
en ijverig.
Katholieke kerk: Kerkelijk staat de kleur bruin voor armoede,
nederigheid , aarde en degelijkheid.
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Terugblik
Kermis & oliebollen in de PZ 24/09/2021
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Ontspanning
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Woordzoeker
Zoek volgende woorden in onderstaande rooster,
horizontaal, verticaal en diagonaal:
Bladeren – waaien – regenjas – bos – bruin – beuk – eikeltjes –
egeltje – paddenstoel – linde – bolster – blaadjes – beukennootje –
wilg – regen – oktober – dennenappel – everzwijn – paraplu –
herfst – eekhoorn – donker – storm - laarzen
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Kruiswoordraadsel
Opgesteld door Julien Verbrugge

Oplossing p. 64

Thema: :kleuren – bruin.
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)

De beer uit de sage “Reynaert de Vos” - Mannen in
bruine pij.
Dageraad - Engelse adelijke titel - Droog (wijn).
De Dato - aanspeelbal (voetbal) - Constant Huyghe.
“Zij zullen de laatsten zijn” zegt het evangelie tegenkanting.
Nummer - Koeienmaag - Vervoeging van “doen”.
Voornaam van Rode Duivel “De Bruyne” - Uiterlijk.
Een zekere - De medeklinkers uit “Myn” - Symbool
Illinium.
Samen uit - Symbool voor “chroom” - Plus.
Bruine buitenkant van een boom.
Eindsprint - Ancien.
Dansfeest - Deel van een torenklok - Oosterlengte.
Soort - Leo Neels - Bovenste van een dak.
Artikel (afk) - Ministaatje.
Handel - Italiaanse stad.
Haargroei - Klaar - Symbool voor “krypton.
Iets in gedachten voor hebben - Torenomgang.
Proefdraaien - Kalmeren.
United States - Fiets - Graanstengels.
Col uit de “tour de France” - Zwaardwalvis.
Gekend caricaturist (overleden) - Zwaardwalvis Ingenieur.
Noorse Godheden - Populaire vogels - Bevel.
Koningskinderen - De medeklinkers ui “chip”.
Wanneer - gewezen - Centrale hoogvlakte - Het
samen
akkoord zijn.
Kijkbuis - Land van het jodelen - Scheepsvloer.
Loofboom - Adellijk - Rijksuniversiteit- Frans voor
“zwart”.
Hoofd van een universiteit - Ahorn.
Voetbeschermers - wederkerend voornaamwoord.

56

A

B

C

D

E'

F

G

H

I

J

K

L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

57

Horoscooop
Weegschaal (24 september - 23 oktober)
Het sterrenbeeld Weegschaal is het meest beschaafde,
diplomatieke en welgemanierde sterrenbeeld van de dierenriem.
Charmant, overtuigend en van nature een bemiddelaar in
conflicten. Weegschaal bouwt bruggen tussen mensen.
Weegschaal is recht door zee, rechtvaardig en onbevangen. Een
briljante strateeg die een situatie vanuit alle kanten kan bekijken
alvorens tot een oordeel te komen. Weegschalen hebben behoefte
aan harmonie en evenwicht in het leven.

Het Temperament van de Weegschaal
Sterrenbeeld Weegschaal vindt het leuk om mensen uit hun
evenwicht te brengen of het ze ongemakkelijk te maken. Hun
grapjes gaan vaak ten koste van anderen. Weegschalen proberen
om eerlijk te zijn, al lukt dat niet altijd. Ze voeren vaak lange
gesprekken om hun gedrag te verklaren. Als anderen iets gedaan
hebben dat ze vervelend vinden, willen ze alles weten over de
beweegredenen en bedoelingen. Weegschalen kunnen eindeloos
discussiëren.

De Eigenschappen van een Weegschaal
Weegschaal houdt van plezier, kunst, cultuur en schoonheid,
voor Weegschalen is het belangrijk er aantrekkelijk uit te zien.
Weegschalen nemen niet graag een overhaaste beslissingen, ze
weigeren omdat ze voldoende tijd nodig hebben om een beslissing
te nemen. Het sterrenbeeld Weegschaal heeft innerlijke rust en de
gave alles in een gunstig daglicht te zien. Weegschaal strijdt tegen
onrechtvaardigheid, vrede en gelijke rechten voor iedereen, daar
vecht Weegschaal voor.

58

Wist je dat
het op vrijdag 1 oktober internationale dag van de
ouderen is?
Op deze dag houden we eerbetoon aan alle oudere personen op
de wereld. De Dag van de Ouderen staat in het teken van het
belang van ouderen in onze samenleving. Ook wordt er deze
Dag stilgestaan bij de groeiende vergrijzing in de wereld
tegenwoordig
en
wat
we
daaraan
kunnen
doen.
De Dag is door de Verenigde Naties opgericht in 1990 naar
aanleiding van een motie die is ingediend naar aanleiding van
het Weense Internationale Plan van Actie tegen Vergrijzing in
1982.

één van onze vrijwilligsters zo’n 80 à 100 zakjes gebreid
heeft voor onze Bingo nummertjes?
Martine breit dikwijls voor het WZC. Ze
is de schoondochter van Simonne
Aelvoet van afdeling het Beukennootje.
Ze heeft onder andere al heel wat
dekentjes gebreid voor ons. Vóór
corona kwam ze vaak op dinsdag, om
samen met de bewoners handwerk te
maken. Nu breit ze vooral met een
familielid en heeft ze nog een aantal
ideetjes om met de overschotjes wol
nieuwe spullen te maken. Ze hoopt dat
corona snel achter de rug is en hoopt
zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen bij de bewoners
zelf. Alvast bedankt voor dit mooi en warme initiatief, Martine!
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Informatief
Sedert 22 september zijn de bezoekuren gewijzigd. Vanaf dan
kan je alle dagen tot 19u op bezoek komen bij de bewoner.
Zorg er steeds voor dat je de coronamaatregelen blijft naleven!
(registreren aan het onthaal, mondmaskerplicht & handen
ontsmetten)
Voor bewoners is het niet meer verplicht een mondmasker te
dragen binnen in het WZC, ook als er bezoek is. Bezoekers
moeten wél nog steeds hun mondmasker op een correcte
manier blijven dragen, op de kamer en tijdens het
rondwandelen. Enkel tijdens het neerzitten in de cafetaria of in
de binnentuin mag het mondmasker afgezet worden.

De zorgbib heeft een nieuw karretje.
De mensen van de bib vragen om de
boeken die uitgelezen zijn klaar te
leggen op de tafel zodat deze
opgehaald kunnen worden, ook als
jullie niet thuis zijn.
Dankjewel!
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Moppentrommel
Jantje komt terug van de dokter. Zijn moeder vraagt: 'En? Wat
heeft de dokter je gegeven? Een hoestdrankje of pillen?' 'Geen van
beide,' zegt Jantje, 'alleen de rekening!'
Welke salade helpt tegen jeuk?
Antwoord:
Krabsalade!
David maakt een puzzel van dertig stukjes. Dan komt
Nine binnen en zegt: 'Wat een leuke puzzel, hoe lang heb
je erover gedaan?' 'Twee jaar', antwoordt David. 'Is dat
niet een beetje lang?' vraagt Nine verbaasd. 'Nee hoor, ik
heb er zelfs de helft van de normale tijd over gedaan.
Want op de doos staat vier tot vijf jaar!'
Een oude dame wordt door een brandweerman uit haar
brandende huis gehaald. Boven op de ladder zegt de
brandweerman: “Zo oma, nu even op de tanden bijten!” “Nee
toch!”, zegt de oude dame, “Dan moeten we weer terug, want die
liggen nog op mijn nachtkastje.”
Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste:
"Volgens mij is de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet
ziet hem al voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt de tweede,
"het licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het
licht direct." Zegt de derde: "Volgens mij is de diarree is het
snelste. Want tijdens een wandeling in het bos voelde ik een
rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed
het licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn
broek gescheten had!"
Vraag: Er staan langs de weg wel eens bordjes met "Zachte berm"
Waarom staan er nooit bordjes met "Harde berm"? Die krijgen ze
daar niet in de grond.
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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 5 oktober 2021
Dinsdag 12 oktober 2021
Dinsdag 19 oktober 2021
Dinsdag 26 oktober 2021

Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje
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Oplossing puzzel
Kruiswoordraadsel pagina 56-57
A

B

C

D

E

1

B

R

U

I

N

2

E

O

S

3

D

D

4

E

E

5

N

R

6

K

E

7

E

N

8

N

F

G

H

I

J

K

L

P

A

T

E

R

S

S

E

C

C

H

E

T

O

D

O

E

T

E

R

N

I

L

E

A

R

L

A

S

S

I

S

S

T

E

N

P

E

N

S

E

V

I

N

E

X

E

N

R

L

M
U

O

M

S

C

9

B

10

E

R

U

S

H

K

L

E

P

N

O

11

T

D

12

R

A

S

L

13

A

R

T

E

14

N

E

R

I

15

S

N

O

R

N

G
F

E

C

R

H

O

R

S

O

U

D

E

O

L

N

O

K

E

E

L

E
A

A

V

N

S

T

N

N

D

O

R

A

S

E

I

N

A

K

R

R

64

Openingsuren en spreekuren
 Bezoekuren
Alle dagen van 10u – 12u en 13u30 – 19u, 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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