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VVoorwoorwoordoord

Beste allemaal,

“Zo zoemt zachtjes de zonnige

zomer.” Dit zinnetje heb ik

onlangs gehoord terwijl ik ’s

avonds op het terras naar de tuin

zat te kijken. Toegegeven,

vermoedelijk zal dit tekstlijntje

nooit de Nobelprijs Literatuur

winnen, maar ik vind toch dat het

goed klinkt.

Bovendien geeft dat zinnetje

direct het gevoel van de zomer

weer. De wereld rondom ons

vertraagt en wordt stiller, tenzij in

het weekend van de zomerkermis

en op de grote festivalweiden.

Buiten hoor je ook milde geluiden

die je anders nooit hoort.

Natuurlijk heb je die dikke

bromvlieg liever niet rond je

hoofd en haat je een rotmug als

ze je in je slaap stoort. Maar dan

is er bijvoorbeeld het zacht geruis

van de bomen, wat je lang niet

meer hebt opgemerkt. De school

vlakbij is dicht en toch hoor je in

de stilte veel nadrukkelijker hoe

enkele kinderen vlakbij zitten te

spelen en te tateren. Zoveel

duidelijker dan anders wanneer er

zoveel geluid in de buurt is.

Hier in huis brengt de zomer ook

elk jaar weer een grote

verandering met zich mee. Terwijl

medewerkers aan hun

welverdiende vakantie beginnen,

dagen meisjes en jongens in de

gangen op om de vaste

personeelsleden tijdelijk te

vervangen. Soms zijn ze stilletjes

in hun eerste werkdagen, maar

algauw wijkt de onwennigheid

voor een praatje en een jonge

lach. De jobstudenten steken veel

op van onze vaste medewerkers

en maken uitgebreid kennis met

de levensverhalen die de

bewoners en gebruikers hen

tussendoor vertellen. Omdat hun

wereld zoveel sneller draait, kijken

die jongeren soms alsof wij recht

uit de prehistorie komen gestapt.

Maar omgekeerd leren wij,

bewoners en medewerkers, ook

veel bij van hen: hoe ze denken,

wat ze van hun leven

verwachten…

Dan doet het deugd wanneer je

merkt dat nieuwe werknemers

vaak jongeren zijn die hier stage

liepen. Of die in ons

woonzorgcentrum enkele jaren in

juli of augustus een studentenjob

hebben verricht. Dat bewijst dat

het hier helemaal niet onaardig is

om aan het werk te zijn, denken

we dan met een glimlach.

Zo zoemt zachtjes de zonnige

zomer verder.

Jurgen Duyck

Algemeen directeur
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PPastastororaalaal

Vakantietijd….

De zee

Ik wil alleen zijn met de zee,

Ik wil alleen zijn met het strand,

Ik wil mijn ziel wat laten varen,

Niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen

rond dingen die ik voel

en de zee, ik weet het zeker,

Ik wil alleen zijn met de golven,

Ik wil alleen zijn met de lucht,

ik wil luist’ren naar mijn adem,

ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,

daarna zal ik verder gaan,

en de zee, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans

Een welverdiende vakantie aan onze medewerkers

en een hartelijk welkom aan de jobstudenten!
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PPastastororaalaal

TOUR DE FRANCE 2022: PARCOURS EN ETAPPES

De 109e Tour de France begint op vrijdag 1 juli in Kopenhagen en de race

finisht op zondag de 24e in Parijs. Al in de eerste week staat er een

kasseienrit en finish op La Planche des Belles Filles op het menu.

In week 2 trekt de gele karavaan de Alpen in – met finish in Alpe d’Huez –

en in de slotweek wachten de Pyreneeën.

De tijdrit op de een-na-laatste dag zou wel eens beslissend kunnen zijn.

Voor onze renners en alle Flandriens deze ode.

Helden sterven niet in het niets

Ode aan de Flandriens

Het zijn doodgewone mensen

uit een warme moederschoot geboren

van poten en oren voorzien

gewoon zoals jij en ik

Zij hebben iets heel bijzonders

het stroomt naar iedere cel

voedt de passie met lentekracht

laat dromen in werkelijkheid vervullen

geen storm, dijkbreuk, tsunami

houdt hem tegen

het doel is heilig verklaard

Hun verhaal, daden, uitspraken,…

staan als een bestseller

met fijne inkt opgeschreven

vastgelegd op de gevoelige plaat

zijn ze door de tijd en ruimte verheven

als blauwdruk gegrift

in ieder menselijk hart.

Veel kijkgenot aan alle koersliefhebbers !
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PPastastororaalaal

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er talrijke processies en

ommegangen die opnieuw kunnen doorgaan na 2 jaar stilte.

Hierbij een overzicht:

De Maria

Ommegangprocessie in

Poperinge, gaat door op

zondag 3 juli om 15u30; Gratis

toegang.

De Sint-Godelieve processie in

Gistel start op zondag 10 juli om

16u. Er zijn zitplaatsen op 2

tribunes aan 2€ die je kan

reserveren. Om 16u is er een

slotceremonie aan de OLV kerk.

Zondag 31 juli gaat de

Boetprocessie door in Veurne.

Gebedstocht voor O L Vrouw Van

Tuine: Op zaterdag 6 augustus

2022, houden wij een gebedstocht

over de vestingen ter ere van O L

Vrouw Van Tuine patrones van Ieper.

We verzamelen om 20 uur op de

vestingen t.h.v. het Esplanadeplein.

Bij regenweer in de kathedraal.
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PPastastororaalaal

Processie Brugse Belofte op maandag 15

augustus 2022

De processie vertrekt omstreeks 9.30 uur in de

Smedenstraat en gaat vervolgens via het Zand

naar de Zuidzandstraat. Daar schuiven de

personaliteiten in die de plechtige misviering in de

Sint-Salvatorskathedraal hebben bijgewoond. De

weg wordt vervolgd naar de O.-L.-Vrouw-van-de-

Potterie waar de kaars omstreeks 11 uur plechtig

wordt overhandigd. Omstreeks 11.30 uur, na de

gebedsdienst in de kapel van O.-L.-Vrouw-van-de-

Potterie komt de processie terug naar de

Smedenstraat.

Op 22 augustus gaat er jaarlijks in De Panne een kaarsjesprocessie uit

als afsluiting van de noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Dit

gaat door in de Dumontwijk in De Panne. Tijdens deze processie vormt

zich een Nederlandstalige en een Franstalige groep rond het Mariabeeld.

Al zingend en biddend trekken de processiegangers met talloze kaarsen

vanuit de crypte door de Dumontwijk.
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PPastastororaalaal

De wekelijkse vieringen in de kapel tijdens de maanden juli en

augustus

• Woensdag 6 juli: Eucharistieviering met Priester Georges

• Woensdag 13 juli: Viering op groot scherm op 0 voorkant met animatie

• Woensdag 20 juli: Eucharistieviering met Priester Georges

• Woensdag 27 juli: geen viering in de kapel maar op je TV om 10u

• Woensdag 3 augustus: Gebedsviering met Communiebedeling met

Karien

• Woensdag 10 augustus: Eucharistieviering met Priester Georges

• Woensdag 17 augustus: Geen mis maar wel op donderdag 18

augustus op bedevaart naar de kapel van Langewaede

• Woensdag 24 augustus: Eucharistieviering met Priester Georges

• Woensdag 31 augustus: Viering op je TV om 10u.

Vanaf juli zijn er houten kruisjes te verkrijgen op de winkelkar.

Mensen die een kruisje op hun kamer willen hangen maar er zelf

geen hebben kunnen dit aan een voordelige prijs aankopen. Meer

info bij Karien (pastoraal) of Sharon (activatieteam).
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Nieuwe bewoners

Mevr. Mia Ascrawat

Op 13 juni mochten we mevr. Mia

Ascrawat verwelkomen. Mia verblijft in

kamer 209 van de Beukelaer. Zij is de

vrouw van dhr. Paul Vandaele.

BewBewonersinfonersinfoo

Op 14 juni mochten we dhr. Roland

Ghesquiere verwelkomen. Roland

verblijft op kamer 232 van de

beukelaer.

Dhr. Roland Ghesquiere
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Mevr. Maria Vanysacker

Wij nemen afscheid...

Op 1 juni hebben we afscheid

genomen van mevr. Maria

Vanysacker. Maria verbleef op

kamer 232 van de Beukelaer.

Dhr. Roger Borlé

Op 27 hebben we afscheid

genomen van dhr. Roger Borlé.

Roger verbleef op kamer 115 van

de Roozenboom.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

Nieuwe bewoners

Op 1 april mochten we mevr. Hilda

Joseph en dhr. Fernand

Maeckelberghe verwelkomen in

flat 30.

Mevr. Hilda Joseph en Dhr.
Fernand Maeckelberghe

Op 16 mei mochten we dhr. Paul

Vandaele verwelkomen. Paul

verblijft in flat 024.

Dhr. Paul Vandaele
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
Datum: 13.06.2022

Aanwezig:

Sophie Warlop (SD), Marieke Demeersseman (woonassistent)

Mevr. M. Verkinderen, mevr. A. Debey, mevr. M. Goemaere, mevr. G.

Maertens, mevr. I. Vermeersch, mevr. L. Cours, mevr. M. Chirouter, mevr.

O. Prinzie, Mevr. H. Joseph en dhr. F. Maeckelberge, mevr. J. Ameel, mevr.

Hooghe A. en mevr. C. Verschave

Verontschuldigd:

Verslaggever: Marieke

Verslag

1. TO DO VORIG VERSLAG - sept 2021

2. HET ETEN

a. De soep is te pikant voor sommige bewoners, maar wel heel lekker.

Soep kan ook erg zouterig zijn.

’s Middags is de soep lauw voor de mensen die op flat eten. Dit wordt

wellicht te vroeg in de kannetjes geschept. Dit geven we door aan de

keuken.

b. Het servies: de messen snijden niet meer goed. Bvb het is heel moeilijk

om biefstuk te snijden.

c. Het eten is lekker! Gisteren was het bvb heel lekker. Warm eten ’s

avonds is ook goed. Niet iedereen krijgt helaas voldoende vlees. Het mag

soms wat meer zijn. Soms krijgt men veel saus of veel been, maar weinig

vlees. Dit wordt doorgegeven aan de keuken.

d. Menu hangt niet altijd uit (zoals nu). Dit geven we door aan het

activatieteam.

e. De zomer komt eraan. Welke menu’s krijgen ze graag? Koude schotel

met vis, mosselen,… De variatie in het eten is best goed.

f. Marieke zal eens langsgaan bij enkele bewoners i.v.m. het eten

(persoonlijke aanpassingen)

g. De zondag krijgen de bewoners altijd koekebrood. Graag eens een

pistolet in plaats van elke zondag koekebrood. Of eens een sandwiches of

chocoladekoek. Graag wat meer variatie hierin.

h. Charcuterie moet aangepast worden aan hoeveelheid brood. Bvb 4

boterhammen = 2 bolletjes krabsla

i. Puree is soms niet warm genoeg. Voorstel om terug te eten in cafetaria

zodat de maaltijd niet aan kwaliteit verliest. Dit wordt positief ontvangen.

De tafelschikking zal Marieke bekijken en daarna zal men terug eten in de

cafetaria.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

1. ACTIVITEITEN:

a. Er wordt helaas niet altijd doorgegeven wanneer activiteiten plots

geannuleerd worden. Ook graag aanbod activiteiten meer uithangen

zodat iedereen op de hoogte is hiervan. Bvb flatbewoners wisten niet dat

er een modeshow was in het WZC. Dit vonden sommigen heel jammer.

b. Vorig jaar waren er ook geen activiteiten tijdens het verlof van Tania.

Dit vindt men over het algemeen echt jammer. Graag jobstudent dan of

iemand anders die activiteiten dan kan aanbieden. Bewoners willen graag

dat de activiteiten doorlopen tijdens verlofperiodes.

c. Huidig aanbod activiteiten: Bingo, uno, 5 sec spel, gespreksact.,… Het

aanbod is goed. Liever activiteiten hier intern dan extern bvb liever

pannenkoeken bakken dan uitstap.

d. Volgend jaar bestaan de flatjes 20 jaar. Bewoners willen graag een

feestmenu. Meer hoeft eigenlijk niet voor hen.

e. Wekelijkse activiteiten: Op dinsdag Okra kaarting buitenshuis, dinsdag

breiclub in het WZC, Woensdag activiteit in het zaaltje. Laatste vrijdag van

de maand is er hier kaarting.

f. Men zou graag meer deelnemen aan grote activiteiten: bvb modeshow,

optreden Johny Clarysse,… We nemen dit zeker mee.

2. WASSERETTE

a. Het sorteren van afval gaat nu beter. Er staat een grotere bak voor het

papier.

b. Er hangen 2 nieuwe affiches uit voor de wasmachines en droogkast;

Elke bewoner heeft nu zijn vast moment om de was te doen. Dit verloopt

beter. Marieke kan het schema wijzigen op vraag van de bewoners.

3. Technische zaken: Technische defecten worden best doorgegeven aan

Marieke. Marieke speelt dit dan door aan de technieker.

4. Vuilzakken mogen ten vroegste donderdagavond buiten gezet worden,

niet eerder. Dit gebeurt zo.

5. Cafetaria is nu ook elke namiddag open.

VVerslagerslag
bewbewonersronersraad GAaad GAWW
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MMoeder natuuroeder natuur

Vlinderstruiken hebben een enorme

groeikracht en de bloemen ruiken

heerlijk! Ze zijn er in verschillende

kleuren, dus altijd wel eentje die bij jouw

smaak past. Om de mooie

bloemenpracht van de vlinderstruik te

behouden, is het belangrijk om hem in

maart te snoeien. Handig: vlinderstruiken

doen het goed in de volle zon en kunnen

daardoor ook goed tegen droogte.

Stokrozen doen het al snel goed:

in een landelijke tuin of bij een

boerderij, maar zeker ook in

geveltuintjes! Wij vinden het altijd

een prachtig gezicht, zo’n lange

stengel met allemaal bloemen

eraan!

Er bestaan verschillende soorten

hibiscus, en wij zijn met name dol

op de soorten die van die prachtige

grote bloemen heeft. Hibiscus

begint in juli te bloeien, en bloeit

ook in augustus. Een prachtige

zomerbloeier dus!

Bloeiers in juli!Bloeiers in juli!
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MMoeder natuuroeder natuur

Bloeiers in augustus!Bloeiers in augustus!

Duifkruid is mooi in boeketten, ik

heb hem altijd wel in de snijtuin

staan. De plant heeft slappe

stengels, maar dat kun je oplossen

door ze tegen stevigere planten aan

te zetten in de border. De bloemen

zien eruit als speldenkussentjes, en

ruiken heerlijk. Duifkruid begint in

juli of augustus te bloeien, en bloeit

zeker tot en met oktober door – een

beetje afhankelijk van de soort.

Een uitgebreide beschrijving is

feitelijk niet nodig, want iedereen

kent het madeliefje. Maar toch

wat gegevens.....

Ze groeit op vochtige, voedselrijke,

betreden, beweide, of vaak

gemaaide grasgrond.

De gladiool is een populaire
zomerbloeier om zijn zeer
gevarieerde kleurenspel,
geschiktheid als snijbloem en het
gemak waarmee deze bol groeit en
bloeit. Voor een gespreide bloei
adviseren wij u om de week een
aantal bollen aan te planten.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Hallo,

Graag stel ik mezelf even voor: Ik ben Marieke Demeersseman, 31 jaar

en mama van 2 zoontjes, Loïc en Wout. Sommigen onder jullie zullen mij

alreeds kennen als onthaalbediende van De Groene Verte. Ik werk hier

immers al 3 jaar aan het onthaal.

Tijdens mijn zwangerschapsverlof kreeg ik echter de mogelijkheid om

hier verder te groeien en kreeg ik een nieuwe functie aangeboden, nl.

als woonassistent van de assistentiewoningen. Mijn collega, Sophie

Warlop, heeft immers haar handen vol als sociaal assistent van het

woonzorgcentrum en gaf daarom de taak als woonassistent door aan

mij. Een job die ik ondertussen sinds 16 mei met hart en ziel doe!

Daarnaast start ik ook als stagebegeleider. Stagiairs kunnen nu bij mij

terecht bij opstart van hun stage en voor verdere begeleiding.

Tenslotte krijg ik ook enkele opdrachten bij op vlak van kwaliteit.

Zoals u hier leest, biedt deze job alvast veel variatie en is het voor mij

echt een nieuwe uitdaging! Ik zet mij dan ook voor de volle 100% in om

de flatbewoners de juiste ondersteuning te geven en de stagiairs warm

te verwelkomen en goed te begeleiden gedurende hun stage hier in

onze voorziening.

En wie weet, misschien komen we elkaar binnenkort eens tegen!

Warme groetjes,

Marieke

Links op de foto: Marieke Demeersseman

Rechts op de foto: Sophie Warlop
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

De zomer staat voor de deur.

Dat wil ook zeggen een welverdiende vakantie voor onze

hardwerkende medewerkers.

Dat wil ook zeggen dat we onze jobstudenten terug

mogen verwelkomen.

Geniet met volle teugen! En welkom aan onze

jobstudenten.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Aan het strand van De Panne

Onze teamleden lagen er reeds 2 volle corona jaren over te dromen

Het moest er eens van komen

In de vroege morgen van de langste dag van het jaar

zette het team de valiezen op de Beukelaer klaar

Voor een dagreis, jawel naar de zee

En deze huisdichter? ..... die liftte mee

Welgeteld 32 begeleiders mochten zich over de residenten ontfermen

Zo noemt men dit in bedekte termen

Een kersenteler trakteerde met een proeverij op de bus

Dat was al een pittige klus

Rond de klok van 10 uur mochten we De Groene Verte en hun

achterblijvers uitwuiven

en hoopten een uurtje later die zout zilte lucht op te snuiven

Maar nee; dit is een vast onderdeel bij zo’n dagreizen

Eerst de hongerige spijzen

Op het terras van bezoekerscentrum Duinenpanne

Uiteraard in De Panne

Hoeveel sandwiches wij er mochten opeten?

Sorry, dit ben ik al vergeten

Als een goeie huismoeder staken Sophie en Sharon hun frigobox

echter afgeladen vol

Zo at iedereen hun buikje bol

Plots ronkt in de achterliggende duinen een motorzaag

Immens luid en staag

Het was niet meer te doen

Zo schoten wij wat vlugger in onze wandelschoen

Onze twee voornoemde dames stapten voor

En wij? wij volgden spoor

Langs heel wat straten en smalle stegen

Op en neer, het begon al eens door te wegen

Gelukkig met vereende krachten

Alzo moest men op niemand wachten
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Daar om de hoek, in die brasserie moesten we zijn

Voor een volgend pannenkoeken festijn

Samen met een kopje van het zwarte goud

Zo’n combinatie laat niemand koud

Nu in rechte lijn naar het zeewater

Voor o.a. een fotosessie ; zeg maar herinneringen voor later

The sky is the limiet

Ongelooflijk hoe elke badgast hiervan geniet

Kuierend op de dijk en langs het strand

In een combine of-waarom niet- hand in hand

Stap voor stap, of beter golf per golf, bij een milde zeebries uitwaaien

Maar nog belangrijker: onder elkaar wat levensvreugde zaaien

Jong en minder jong, grote en kleine geluksmomenten bezorgen

Ook in deze setting is dit onze missie , gisteren,vandaag en morgen

Zo mocht onze namiddag op het ritme van de zee verder kabbelen

Maar welk smaakvol gerecht wij bij onze thuiskomst in het Koutertje

mochten op “knabbelen”

Wel beste lezer, daarover mag jij bij een volgend bezoek met enkele

bewoners van de Beukelaer rustig babbelen

Kris Hooghe
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Jeffrey Debruyne

Geboortedatum: 11/11/1952 (69 jaar)

Lievelingsdier: duif, Jeffrey was en is nog altijd een fervente

duivenliefhebber. Vanaf zijn 16de beoefende hij de duivensport, hij is

zelfs nog kampioen geweest in de plaatselijke duivenclub.

Favoriete zanger: Jeffrey had vroeger stapels cd’s, hij hoort eigenlijk

alle muziek graag, maar zijn voorkeur gaat toch uit naar de muziek

van Pink Floyd en Deep Purple.
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Favoriete liedje: “Another brick in the wall” van Pink Floyd.

Favoriete kleur: blauw

Favoriete bezigheid: lezen, kruiswoordraadsels oplossen en heel veel

wandelen

Favoriete zoetigheid: pudding met speculooskoekjes

Favoriete gerecht: Jeffrey was vroeger hobbyhok, zijn eigen bereide

spaghetti staat nog steeds op nr. 1

Leuke herinnering: als wielertoerist een 10-daagse tocht van

Zwitserland naar Brugge

Hoe beleefde je corona: Jeffrey heeft (toch niet dat hij weet) nog nooit

corona gehad en is intussen ook gevaccineerd; hij is ook niet echt bang

van het virus

Wat is je grootste wens: gezond blijven
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Alpaca's op bezoek
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Op stap met de

beukelaer
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Popelierweek
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Vrijwilligersfeest
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Algemene

ziekenzalving
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Zomerse

wandelingen
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Zomerse

wandelingen
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OnzOnze recepte recepten...en...

Nen koude pla à la Godelieve!

Wuk ej ollemole nodig:

koude boontjes

Gekuiste sala

tomatn gesneden

schelletjes hespe en salami

hardgekookte eiers

e bitje krabsalade

zelfgemakte mayonaise

bolletjes gekapt

koude gekokte patatn

geraspte karootn

peterselie vo te versiern

Recept:

• je pakt ne grote plateau

• eerst de salade up de plateau leggen

• ton de tomatn erup leggen en de boontjes e bitje schikken

• je geraspte karootn erup leggen

• je hespe en salami in schelletjes rollen en erup leggen

• de geirnoars bie de tomatn leggen

• je eiers in twee doen en erbie leggen

• je bolletjes gekapt erup

• e potje me zelfgemakte mayonaise erbie zetten

• koude patatn in e potje apart met e klak mayonaise en peper en

zout

• Versieren met petersien

Smoakelijk
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OnzOnze recepte recepten...en...

Vette derms à la Roland!

Wuk ej ollemole nodig:

Vette derms van de beenhouwer

Ajoens

Peper en zout

bradbeuter

Recept:

• De vette derms in blokjes snijden

• Ajoens in de panne brun bakn

• Ajoens uit de panne aln en de vette derms

in de panne bakn

• Daarna alles toepe doen

• Toene kruidn met peper en zout

Smakelijk
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Verjaardagen
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

Nancy kiest Emely:

Emely is de volgende in onze complimentenketting.

Nancy: het is leuk samen ideeën te kunnen delen in verband met het

wonen en leven en niet te vergeten in ons deco teampje .
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Nieuwe medewerkers

Hallo, Mijn naam is Malwina (Malvina

uitgesproken Skakuj). Sedert 6 juni

werk ik als poetsmedewerker in het

woonzorgcentrum. Je kan mij op alle

afdelingen terugvinden. Ik woon in

Houthulst en heb samen met mijn

partner 2 kinderen. Ik hoop om in het

woonzorgcentrum een goede band te

kunnen opbouwen met mijn collega’s

en ook met de bewoners.

Hallo, Mijn naam is Ria Dewyse en

werk als poetsmedewerker in het

woonzorgcentrum. Je kan mij in de

keuken terugvinden. Ik woon in

Houthulst en heb 4 kinderen. Ik hoop

om in het woonzorgcentrum een

goede band te kunnen opbouwen met

mijn collega’s en ook met de bewoners

want ik ben graag onder het volk. Ook

ga ik graag eens wandelen.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Geboortenieuws

Op 18 mei is Jolien Goderis bevallen

van een flinke dochter Oona. Jolien

werkt bij ons als zorgkundige op de

popelier.

Op 24 juni stapte Chloé Lajoie in het

huwelijksbootje. Chloé werkt bij ons als

ergotherapeut in het activatieteam.

Huwelijksnieuws
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Hallo,

ik ben Hans Deneut, verpleegkundige op afdeling de beukelaer. Zoals

weinigen onder jullie weten speel ik reeds jarenlang alt-saxofoon. Ik

vind dat dit instrument een heel mooie klank heeft en daarom heb ik

ervoor gekozen om dit te bespelen. Ik ben gestart in het derde

leerjaar in de muziekschool en heb 9 jaar lessen gevolgd. Ondertussen

werd ik na 1 jaar les lid van de Koninklijke Grote Harmonie van Wervik.

Eerst startte ik in het mini-orkestje om dan door te schuiven naar het

jeugdmuziek en uiteindelijk de Grote Harmonie. Jarenlang heb ik vele

concerten mogen spelen en zelfs enkele keren in het buitenland

mogen optreden zoals in Duitsland en Frankrijk. Ik heb ook enkele

keren meegedaan aan wedstrijden waar ik enkele keren hoog

geëindigd ben. Ik ben jarenlang lid gebleven van de harmonie tot rond

2016 beslist werd om te stoppen met de harmonie wegens te weinig

leden. Dit was voor mij het moment om te beslissen om nog enkel

thuis af en toe op mijn saxofoon te spelen en mijn saxofoon door te

geven aan mijn dochter.

PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes
VVerborgen talenterborgen talentenen
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VVerborgen talenterborgen talentenen

Allebei mijn kinderen zijn ook gebeten door de muziekmicrobe. Mijn

dochter heeft ook alt-saxofoon leren spelen en is ondertussen ook

afgestudeerd aan de muziekschool. Mijn zoon is nog bezig hoorn aan

het leren maar is ook een echt natuurtalent. Mijn beide kinderen zijn

nu lid geworden van harmonie Sint-Cecilia. Dit is de harmonie van

Geluwe waar ik woon en daar kun je mij terugvinden in het publiek als

enthousiaste toeschouwer van mijn kinderen en trotse papa. Ik heb

als droom om terug te starten in de harmonie als ik wat ouder ben,

want nu is het moeilijk met mijn job te combineren. Muziek bespelen is

een erg verslavende hobby en wil ik nooit opgeven.
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Vorig jaar organiseerde de Landelijke Gilde van Merkem samen met

verschillende verenigingen tal van activiteiten in het kader van Dorp in de
Kijker. In totaal werkten 18 verenigingen van Merkem mee om van Dorp
in de Kijker, ondanks coronabeperkingen, een feest voor de hele

gemeente te maken.

Er werd een Ronde van Merkem georganiseerd, Merkem tegoare, een

fotozoektocht, een bebloemingsactie en er werd een kunstwerk bij het

Stationshuis geplaatst. De balans van alle activiteiten werd opgemaakt en

de winst werd verdeeld. “Vooraf was duidelijk gesteld dat alle eventuele

winst ten goede van Merkem moest komen”, verduidelijkt Frederick

Debeuckelaere, stuwende kracht van de Landelijke Gilde die organisator

was.

“Er werden in totaal 43.781 euro kosten gemaakt en de inkomsten waren

49.543 euro, een winst dus van 5.762 euro. Dat geld wordt besteed aan

de afwerking met een bord en zitbank bij het kunstwerk en aan twee

picknicktafels waarvan er één rolstoelvriendelijk is. We hebben besloten

om jaarlijks één keer met alle Merkemse verenigingen bijeen te komen en

daar te bespreken wat we nog kunnen organiseren. Ons doel was om

Merkem samen te brengen. Dat is iets waarvoor we ons ook in de

toekomst willen blijven inzetten. Het kernteam bestond uit: Sarah

Depover, Gaelle Decruw, Jeroen Vandromme, Michiel Vanderstichele,

Philip Vanlerberghe, Lucrece Sap, Tom Dewanckel en ikzelf. We waren

heel tevreden met de resultaten. We bedanken iedereen die op de een of

andere manier heeft meegeholpen en vooral ook iedereen die deelnam

aan de activiteiten. Het zal zeker niet bij één keer blijven. We zijn van plan

om nog wat dingen te organiseren in ons mooie, gezellige dorp.”

Bron: KW

NieuwsNieuws
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LDC De schakLDC De schakelel
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Pret en vPret en vererzzetet

Aan de hemelpoort:

Er komt een prostituee bij de hemelpoort.

Petrus vraagt wat ze vroeger geweest is.

De vrouw bekent dat ze prostituee is geweest.

'Dan mag je hier niet naar binnen, ' zegt Petrus, 'ga daar maar even op

het bankje zitten.'

De vrouw gaat op het bankje zitten huilen.

Er komt een oud baasje bij de hemelpoort met een enorme zak op zijn

rug.

Hij loopt naar het huilende vrouwtje op het bankje, en vraagt wat er aan

scheelt.

Ze legt uit: 'Ik ben vroeger prostituee geweest, en nu mag ik niet naar

binnen.'

'Is dat het ?' , zegt de man. 'Ik ben kleermaker geweest. Weet je wat ?

Ik heb een zak met oude kleren op mijn rug.

We gooien de kleren eruit en jij gaat in die zak zitten.

Dan smokkel ik jou de hemel in !'

Zo gezegd, zo gedaan.

De kleermaker loopt naar de hemelpoort, en Petrus vraagt de man wat

hij vroeger geweest is.

'Ik ben kleermaker geweest,' zegt de man.

'Dan mag je naar binnen,' zegt Petrus.

Als de man voorbij loopt, vraagt Petrus : 'Maar wat zit er in die zak?'

De kleermaker zegt : 'O, een oude naaimachine!

OK, loop maar door!
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Pret en vPret en vererzzetet

Jan en Piet zitten samen in een

café.

Jan roept: “een rondje van IKKE!”

Zegt Piet: “Nee, dat moet zijn, een

rondje van mij!”

Jan antwoordt : “Ook goed!”

Twee kannibalen zitten in het

oerwoud te eten, zegt de ene

tegen de andere:

"Ik haat mijn schoonmoeder!"

waarop zijn kameraad antwoordt:

"Eet dan alleen uw groentjes op."

Wat staat er op het graf van een

ambtenaar?

Hier rust hij verder.

Wat staat er op het graf van een

grafdelver?

Uitgedolven.

Wat staat er op het graf van een

tandarts?

Hier vul ik mijn laatste gaatje..

Een passagier aan een sexy

hostess: "Wat is uw naam?"

Hostess: "Mercedes mijnheer"

Passagier: "O! mooie naam! "Enige

verwantschap met Mercedes

Benz?"

Hostess: “Zelfde prijs!"
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Er waren eens drie poesjes, die elkaar vroegen waar zij

het liefste zouden wonen. Het eerste poesje zei: "In een

melkfabriek, want daar is 's morgens melk, 's middags

melk en 's avonds melk!". "Welnee", zei het tweede

poesje, "in een kattenvoerfabriek, want daar zijn 's

morgens brokjes, 's middags brokjes en 's avonds

brokjes!". "Pff”, zei het derde poesje, "geef mij maar een

brouwerij: 's morgens een kater, 's middags een kater en

's avonds een kater!!!".

Mark spuugt zijn kauwgom tegen het

raam van een vriend met wie hij ruzie

heeft. Een agent ziet het en zegt: ‘Hou

daar eens mee op! Wat zou jij ervan

vinden als ik mijn kauwgom op jou

raam zou spugen?’ Dan zegt Mark:

‘Heel knap, meneer de agent, want wij

wonen op de dertiende verdieping van

een flat!’

Pret en vPret en vererzzetet




