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VVoorwoorwoordoord

Jurgen Duyck

Algemeen directeur

Beste allemaal,

Ieder jaar vertraagt het leven in de periode rond kerstmis en nieuwjaar.

Behalve natuurlijk bij late beslissers die vliegensvlug nog cadeautjes

moeten gaan zoeken in de winkel.

Voor je het goed en wel beseft, is het jaar weer voorbij. “Weer een

bladzijde omgedraaid”, verkondigen mensen dikwijls aan elkaar. Dat klopt,

elk jaar is een hoofdstuk dat we zelf hebben ingevuld. Met lief en leed, met

fijne dagen en mindere momenten, in groep of helemaal alleen.

Het aangename aan een bladzijde omdraaien is dat er automatisch een

nieuwe pagina voor je openligt. Helemaal wit en onbeschreven! Wat er op

die nieuwe open bladzijde komt, kunnen we voor een deel zelf bepalen. Je

schrijft namelijk je leven zelf. Alhoewel, soms bepalen omstandigheden

buiten jou wat je voortaan doet of kan doen. Aangename gebeurtenissen of

tegenvallers in je familie en bij je vrienden, ziekte of wat ongeluk achter de

hoek,… Want had je in je kindertijd gedacht dat je leven zo zou verlopen

als het nu is? Natuurlijk niet, het is een weg die kronkelt en af en toe

verrast.

Hoe dan ook nodigt de blanco pagina van het nieuwe jaar 2023 ons

allemaal uit om te beginnen schrijven. Om de 365 dagen van het kersverse

jaar in te vullen hoe we het zoveel mogelijk zouden willen.

Schrijven we die weken vol met een goedkope stylo of een blinkende

vulpen? De ouderwetse pennenstok en de inktpot zijn gelukkig met onze

kinderjaren verdwenen. Of pak je het aan in schoonschrift met grote

krullen in je letters?

Ik denk niet dat dit allemaal een groot verschil maakt. Wat je neerpent, is

zoveel belangrijker. Laat er ons in 2023 zoveel mogelijk aangename en

positieve verhalen van maken.

Hierbij wens ik jullie een schitterend Nieuw Jaar, een flinke portie

gezondheid en veel aangename geluksmomenten in 2023!
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PPastastororaalaal

Nieuwjaarswensen van de pastorale dienst

Nieuwjaarswens voor 2023

Mijn liefste wens

opnieuw geloven in de mens,

niet altijd wijzen op zijn falen

maar duizend maal herhalen

dat hij een deel is van Gods plan,

daar wordt de wereld mooier van!

Toon Hermans
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PPastastororaalaal

Drie Koningen
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PPastastororaalaal

Maria Lichtmis op Donderdag 2 februari.

Op Maria Lichtmis wordt er in veel parochies

een gezinsviering georganiseerd met

kinderzegening. Na de viering gaat men

samen aan tafel om pannenkoeken te eten

met een warme chocomelk.

Het leven, kleine mens, is toch zo mooi:

vol warmte en lieve dingen.

En blijft het niet altijd als een droom,

toch blijven de vogeltjes zingen.

De zon, die komt op en gaat onder voor

jou,

de sterretjes blijven gloeien,

de zee speelt met eb en vloed, heel

getrouw,

en de bloempjes blijven bloeien.

Het leven, kleine mens, is een gave van

God,

dat legt Hij in twee kleine handjes,

en jij mag het nu kneden, met volle genot,

en versieren met kleurrijke kantjes.

Het leven, kleine mens, is onzichtbare

kracht

die jou stuurt naar een veilige haven.

De zeilen staan bol, de liefde die wacht,

"goede vaart" en dat de reis je moge

behagen.

Aswoensdag op woensdag 22 februari: start van de

vastentijd.

Aswoensdag: eucharistie in de kapel met uitdeling van een

askruisje.

Het uur van de viering komt in de activiteitenkalender en op

affiche.

De vastenperiode eindigt met Pasen.
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PPastastororaalaal
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Alle koppels worden

uitgenodigd op 14 februari in

ons Valentijns restaurant voor

een lekkere maaltijd. De

uitnodiging volgt nog op

kamer!
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PPaspoort nieuwaspoort nieuwe bewe bewoneroner

Nieuwe bewoners

Roozenboom

Mevr. Henriette Bertier

Op 20 oktober mochten we mevr.

Henriette Bertier verwelkomen.

Henriette woont in kamer 118 van

de Roozenboom.

Op 4 november mochten we mevr.

Ivonne Prinzie verwelkomen. Ivonne

woont in kamer 115 van de

Roozenboom.

Mevr. Ivonne Prinzie

Mevr. Lisette Hoorelbeke

Op 21 december mochten we mevr.

Lisette Hoorelbeke verwelkomen.

Lisette woont in kamer 110 van de

Roozenboom.
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Nieuwe bewoners

PPaspoort nieuwaspoort nieuwe bewe bewoneroner

Mevr. Maria Vuylsteke

Popelier

Op 4 november mochten we mevr.

Maria Vuylsteke verwelkomen. Maria

woont in kamer 226 van de

Beukelaer.

Beukelaer
Dhr. Norbert Floréal
Op 17 november mochten we dhr.

Norbert Floréal verwelkomen.

Norbert woont in kamer 201 van de

Beukelaer.

Dhr. André Delanghe

Op 26 december mochten we dhr.

André Delanghe verwelkomen.

André woont in kamer 026 van de

Popelier.

Eveneens welkom

... aan allen die in

Woonzorgcentrum De Groene Verte

in KORTVERBLIJF vertoeven.
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Wij nemen afscheid...

Op 27 oktober hebben we afscheid

genomen van mevr. Elza Masson. Elza

woonde op kamer 012 van de

Popelier.

Mevr. Elza Masson

Mevr. Maria Desmet

Op 23 november hebben we

afscheid genomen van mevr. Maria

Desmet. Maria woonde in kamer 118

op de Roozenboom.

Mevr. Simon Plamonne
Op 11 december hebben we

afscheid genomen van mevr. Simon

Plamonne. Simon woonde in kamer

110 op de Roozenboom.
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Wij nemen afscheid...

Mevr. Monique Bruneel

Op 19 december hebben we

afscheid genomen van mevr.

Monique Bruneel. Monique woonde

in kamer 230 op de Beukelaer.

Mevr. Jacqueline Lobelle
Op 22 december hebben we afscheid

genomen van mevr. Jacqueline Lobelle.

Jacqueline woonde in kamer 226 op de

Beukelaer.

Mevr. Paulette Pieters

Op 23 december hebben we

afscheid genomen van mevr.

Paulette Pieters. Paulette woonde in

kamer 126 op de Roozenboom.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

Wat voorbij is...

Tania Verlinde

Activiteitenbegeleider

assistentiewoningen
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VVroeger en Nuroeger en Nu

Heeft u dat soms ook? U beluistert

muziek,telefoneert, koopt nieuw

meubilair, … en dit alles met het

idee dat wat u doet nooit door nog

modernere technologie kan

verbeterd worden. Of dat u die

mooie zitbank over 5, 10 of 15 jaar

nog steeds even mooi zal vinden,

omdat u een tijdloos model uitkoos.

Al te vaak echter merken we dat

iets binnen de kortste tijd niet meer

zo mooi, hip of modern is als

gedacht. Maar niet getreurd! De

ervaring leert ons dat alles ooit wel

eens terug komt … als u er maar

lang genoeg op wacht!

FFototogrograieaie

Door de moderne technologie worden

nauwelijks nog fototoestellen

gekocht. Foto’s maken met een

filmpje is al lang voorbij gestreefd.

Maar ook de digitale fototoestellen

zijn lang niet meer zo populair.

Tegenwoordig worden de meeste

foto’s gemaakt met een smartphone.

Dit is een gsmtoestel die zowat het

zelfde kan als een computer, maar

dan in zakformaat.

Naast bellen, berichten versturen,

zaken opzoeken op het internet,

kunnen er dus ook foto’s mee

worden genomen. Deze kun je

zelfs meteen ‘verbeteren’. Deden

we dit vroeger ook niet zo met

onze foto’s in lang vervlogen

tijden? De lippen of ogen wat

bijkleuren met een speciaal stiftje,

een mooi randje om de foto, of

de foto zodanig ensceneren dat

het leek of u zich op een andere

plaats bevond, … Ook dat behoort

nu tot de mogelijkheden.
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MMoeder natuuroeder natuurVVroeger en Nuroeger en Nu

Naast bellen, berichten versturen,

zaken opzoeken op het internet,

kunnen er dus ook foto’s mee

worden gemaakt. Deze kun je zelfs

meteen ‘verbeteren’. Deden we dit

vroeger ook niet met onze foto’s in

lang vervlogen tijden? De lippen of

ogen wat bijkleuren met een

speciaal stiftje, een mooi randje om

de foto, of de foto zodanig

ensceneren dat het leek of u zich op

een andere plaats bevond, … Ook

dat behoort nu tot de

mogelijkheden.

Wist u dat ook de Polaroidfoto –en

filmpjes (pellicule) een ware revival

kennen? De fabriek ging weliswaar

in 2008 failliet, mede door de

moderne technologie. Maar het

Nederlandse bedrijf werd gekocht

door 10 oud-werknemers. In 2018

kenden ze een echt topjaar. Ze

verkochten maar liefst 3,5 miljoen

filmpjes. Dit dus ondanks dat

fototoestellen met een filmpje al

een hele tijd vervangen zijn door

digitale fototoestellen en

smartphones.

Wie op zoek was naar een geschikt

kerstcadeau, kwam zeker de

Instaxcamera tegen. Deze wordt

geproduceerd door Fujifilm. Dit

bedrijf kwam ook in de problemen

door de verandering in de

fotomarkt door technologie. Zij

bedachten een fototoestel waarmee

foto’s meteen kunnen worden

afgedrukt. Net zoals vroeger dus

met de Polaroidcamera. Het eerste

Polaroidtoestel werd al in 1948

verkocht. Ook zij brachten

ondertussen hun oude toestel terug

op de markt.

Zo zie je maar. Alles komt terug, of

is het nooit echt verdwenen?
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Op 12 januari is het groot feest want dhr. Andries

Verstraete die verblijft in de assistentiewoningen 'De

Rozenkouter' wordt 100 jaar.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Op donderdag 12 januari 2023 wordt pastoor André Verstraete 100

jaar! Pastoor André is een van onze flatbewoners. Zijn verjaardag

zullen we uiteraard vieren samen met zijn familie en alle mede-

flatbewoners.

Hier kort het levensverhaal van Pastoor André Verstraete:

Pastoor André is geboren in Marialoop, een parochie van Meulebeke.

Hij is de zoon van dhr. Adiel Verstraete en mevr Zelie Veys. Samen met

zijn jongere broer en 2 jongere zussen groeide André op in een

boerderij met koeien, granen, gewassen,… Als oudste zoon hielp hij

uiteraard heel vaak met zijn ouders.

Toen André 12-13 jaar was, voelde hij alreeds de roeping om priester

te worden. Daarom volgde hij, na het college in Tielt, 2 jaar klein

seminarie in Roeselare. Hij eindigde zijn studies met 4 jaar groot

seminarie in Brugge.

Pastoor André is al op veel verschillende plaatsen geweest. Hij startte

eerst als professor in het college in Diksmuide en bleef daar 10 jaar

werken. Daarna verplaatste hij zich naar Merkem en werkte hij daar

als onderpastoor. Hij deed dit 10 jaar lang, bij pastoor Vandeputte en

pastoor Desmet.

In Beveren-Leie was hij ook 10 jaar onderpastoor en dit bij o.a. pastoor

Deltour.

Daarna kwam hij terug dichter. 21 jaar lang was hij pastoor in Vladslo,

een deelgemeente van Diksmuide. Tenslotte was hij nog 11 jaar

aalmoezenier in Handzame voordat hij naar Merkem terug kwam.

Pastoor André is eigenlijk overal heel graag geweest en heeft alles met

hart en ziel gedaan.

Nu vult Pastoor André zijn dagen door wekelijks te gaan kaarten en

regelmatig naar de vieringen te gaan in de kapel. Hij is heel graag in

zijn flatje in Merkem en geniet van de rust die hij er heeft.



23

Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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KalendersKalenders

De bovenstaande activiteiten zijn bedoeld voor alle afdelingen. Bewoners krijgen ook
een aparte activiteitenkalender. Deze kalender is met activiteiten enkel voor de eigen
afdeling. De activiteiten starten telkens om 14u30u.



25

KalendersKalenders
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Ode aan het Merkems pop-up

koor

Zaterdag 17 december stond met

een stip in de agenda genoteerd

Ik voelde mij zelfs een beetje

vereerd

Want ‘k was uitgenodigd naar een

optreden van het Merkems pop-up

koor

Ja, daarvoor zet men wel zijn beste

beentje voor

Dit zingend ensemble bracht een

vocaal samenspel

in het decor van het

Woonzorgcentrum hun kapel

Insiders mochten het opmerken

Eerst moesten we nog wat werken

Bewoners motiveren of activeren

Kom, schiet vlug in jullie

bovenkleren

Enkelen voelden zich wat ziek

Mevrouw in kamer x lag zelfs in de

kliniek

Toch konden we een grote meute

vergaren

Het zou zonde zijn moest dat koor

op een lege kapel staren

Gelukkig hoefde ik die klus niet

alleen te doen

Vrijwilligers Gisèle,Oswald , Nadine

en Hugo gaven ook van katoen

Sommige bewoners kwamen te

voet

En dat stapt goed

Residenten uit de flatjes

lieten hun stoel liever rollen zoals

kleine patatjes

Stipt om 14 u 30’ kon het optreden

beginnen

Ik zet me terug schrap voor het

vormen van zo goed mogelijke

zinnen

De koorleden allen keurig in het

pak , dresscode zwart

Wat een samenhorigheidsgevoel

vanaf de start

Het zijn bijna allemaal jonge of

minder jonge Merkemnaren

Dit mocht ik mijn

gelegenheidsbuurvrouw informeel

verklaren

Maar over de naam van die

aangespoelden achtte ik mij niet

bevoegd

Troostend voelde Madeleintje zich

over die tekortkoming niet

misnoegd
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Anne Marie mocht die

enthousiastelingen dirigeren

Zo mogen we dit in deze

compilatie noteren

Deze bijna familienaamgenoot

heeft in het verenigingsleven een

reputatie o zo groot

Noem haar gerust een talentrijke

duizendpoot

Zelfs bij andere events in deze

kapel krijgen we een cadeau

met de ondersteuning van Paul op

zijn piano

Die man is muzikaal virtuoos

Bij het aanhoren zijn we steeds

sprakeloos

Het bijna 30-koppig koor

serveerde kerstliederen vanaf de

bovenste plank

Na iedere stonde kregen ze van dit

luisterend publiek een applaus als

dank

Een deel van het oeuvre zongen ze

in onze moedertaal

Om het andere deel te begrijpen ,

is dit voor deze verslaggever een

ander verhaal

Wie had dit bedacht?

Sommige liedjes werden

meerstemmig gebracht

Hoorden we enkel een bas

Dan voelde een meester zich in

zijn sas

Ook de tenoren konden ons

bekoren

Stemmen die vrouwelijke violen

zich tot een sopraan of die alt

Het is en blijft een tweespalt

Moeiteloos klommen deze zangers

van de ene op de andere

toonladder

Allicht verschijnen ze nog eens op

onze nationale zender , in een

reportage van Ivan De Vadder

Onverdroten heeft iedereen van

dit gebeuren genoten

Stille nacht , heilige nacht ............

werd als een bisnummer , nu in

een duet met het publiek gebracht

Uniek en als betrokkenheid heel

chique

Hoeft het nog een betoog?

Na zo’n optreden staat ieders keel

kurkdroog

In het Koutertje konden we het

koorgezelschap terug vinden

Dit is de plek bij uitstek om

mensen te verbinden

Hier komt men terug op verhaal

Uiteraard in die West-Vlaamse

streektaal

Andermaal heeft sociaal contact

op ieders welzijn een grote impact

Zo, duurde dit liedje wat lang?

Dan zing ik nu mijn zwanenzang

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

Wegens ontbreken in het vorig Senioorke komt hierbij het vervolg

van Mariëtte D'hert haar verhaal.

Favoriete zoetigheid: pralines en taartjes.

Favoriet gerecht: kip met frietjes en sla en tomaat.

Hoe beleefde je corona: Mariëtte heeft ook het virus te pakken gehad; ze

is heel ziek geweest, ze verbleef vijf weken in het ziekenhuis in

quarantaine wat heel zwaar was om te dragen.

Leuke herinnering: Mariëtte herinnert zich nog levendig haar trouwdag

op 16 november 1957, tevens de verjaardag van haar vader Camiel;

Sommigen onder ons zullen zich nog goed de ouders van Mariëtte,

Camiel en Elza Lagaysse , herinneren ; ze verbleven zo’n goeie 20 jaar

geleden in ons rusthuis. In 2017 vierden Mariëtte en haar man Joseph hun

60-jarig huwelijk waar ze ook hele fijne herinneringen aan heeft.

Wat is je grootste wens: ooit terug kunnen stappen en vooral gezond

blijven.
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Denise Despeghel

Geboortedatum: 12/09/1933

Lievelingsdier: Hond en kat; Denises man zaliger was vroeger een

fervent vinkenliefhebber. Op een dag had poeslief de kampioen te

pakken door met haar poot door de tralies van de kooi te

prutsen. Toch werd dit vlug vergeten, “Het beestje kon er ook

niets aan doen”, lacht Denise.

Favoriete zanger: Willy Sommers en Frank Galan

Favoriete liedje: Zeven anjers, zeven rozen

Favoriete kleur: blauw en roze
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Favoriete bezigheid: Vroeger ging Denise heel graag naar de optredens

in de Kippe; Denise is ook een heel sociaal persoon, ze slaat dan ook heel

graag een praatje met haar medebewoners en het personeel.

Favoriete gerecht: Denise eet heel graag soep.

Leuke herinnering: Denise heeft veel mooie herinneringen aan de jaren

dat ze ging werken; ze is 20j met haar man naar de bieten geweest in

Frankrijk, ze heeft nog in een hotel gewerkt in Knokke en ze is nog

werkzaam geweest in Kortemark bij Star Talpe. Denise heeft ook veel

mooie reizen gemaakt waar ze met heel veel plezier aan terug denkt.

Wat is je grootste wens: Nog lang een goeie gezondheid behouden

voor mijn dochter, schoonzoon en mezelf.
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Modeshow
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Uitgebreid ontbijt
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Kerstviering

Sterzingen



34

SSffeerbeeldeneerbeelden

Optreden Rudi

Beauprez en Kristien
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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OnzOnze recepte recepten...en...

Biefstuk me frietn à la Denise!

Wuk ej ollemale nodig:

• Biefstuk

• Patatn

• Beuter

• Koude groensels

Recept:

• Beuter in de panne en biefstuk erin

• Je biefstuk meugn wel nie zwemmen in de beuter

• de bieftuk draaien en keren (bloed moet eruit lopen)

• Geen kruidn up de biefstuk

• Je patatn schellen in goe dikke frietn

• Koude groensels vo de gezondheid
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OnzOnze recepte recepten...en...

Kip met patatn en bonen à la Simonne!

Wuk ej ollemale nodig:

• Verschillende groensel mo zeker gin tomaat

• woater

• Groentebouillon

• peter en zout

Recept:

• Olle groensels in fijne stukn snijdn mo zeker gin tomaat

• woater up e hoog vuurtje zetn

• De Groensels derbie doen en groentebouillon

• kruidn me peper en zout

• en ton goed mixn want ke nie geirn brokn in me soepe

• Smoakelijk!
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

Cindy is de volgende in onze complimentenketting.

Sarah: Ik heb Cindy gekozen omdat ze een gedreven collega is die elke

dag met plezier komt werken. Cindy is een goedlachs collega. Het is

nooit te veel om iets bij te nemen! Het is fijn om jouw collega te zijn!
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Ik ben Wendy Didier en ik woon in

Merkem. Ik ben mama van 4 prachtige

dochters, namelijk Lotte, Hanne, Marie en

Merel. Wij hebben ook enkele dieren: een

hond, een konijn en 5 kippen. Na 14 jaar

gewerkt te hebben als vroedvrouw en 2

jaar als onthaalmama, ga ik deze nieuwe

uitdaging aan als verpleegkundige in het

woonzorgcentrum. Ik ben een zeer

geduldige, empathische en liefdevolle

persoon en ik hoop dat jullie dit hier

kunnen ondervinden.

Nieuwe medewerkers

Mijn naam is Jeroen Schelpe . Ik ben 44

jaar en woon in Krombeke. IK ben gelukkig

getrouwd en heb drie schatten van

dochters.

Als voornaamste hobby’s zijn we bezig met

het opstarten met een kennel voor het

fokken van Duitse Doggen. Momenteel

hebben we drie honden.

Ook houden we ons bezig met het fokken

van schapen en geiten. Die laatse zijn het

Belgisch hertegeit.. Dit is een geitensoort

die flink afneemt in aantal. Daarop zijn we

met twee die deze geit terug op de kaart

willen brengen.

Als ik kwam solliciteren had ik direct een

goed gevoel. IK zei tegen miijn vroyuw dat

dit een plaats is waar ik me zou jeunen.

Het reilen en zeilen van een keuken ken ik

al zeer goed en hoop dat ik de bewoners

en het personeel lekker eten kunnen

voorschotelen.

Om af te sluiten kijk ik ernaar uit op jullie

allemaal te leren kennen!

PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Nieuwe cafetariamedewerker

Mijn naam is Alex Vandenberghe

wonende te Merkem en ben nieuwe

cafetariavrijwilliger.

Ik ben Irisa Urkens.

Samen met mij partner woon ik

momenteel nog in passendale!

Op 1 maart verhuizen we naar

ons eigen stekje in langemark!

Naast mijn fulltime job als

zorgkundige in Langemark

vervoeg ik sinds 1 november

2022 het team in de Beukelaer.

In mijn vrije tijd ga ik vaak gaan

wandelen, voor een etentje of

een feestje ben ik ook te vinden,

en reizen vind ik ook wel heel erg

leuk!

Hopelijk komen we elkaar snel

eens tegen op de werkvloer!

Tot snel!
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VVerborgen talenterborgen talent

Onderweg...

het is vroeg en nog donker buiten

wanneer ik deze ochtend half

wakker half dromend de voordeur

achter mij sluit, de kille lucht voel

en mijn eerste voetstap zet op het

natte harde asfalt.

Goed ingeduffeld verlaat ik de

gezellige houtkachel met in mijn

neusgaten nog de heerlijke

aroma's van warme koffie en vers

meergranenbrood met plakjes

jonge gouda kaas...

Blazend op mijn handen, kloppend

op mijn dijen en mijn slapende

hersenen pijnigend over welke

windrichting ik zal volgen inhaleer

ik een flinke teug frisse zuurstof en

komen mijn stramme ledematen

langzaam in beweging.

Brrr ik heb het koud en voel nog de

pijnlijke restanten van de

loopwedstrijd gisteren achter de

kerk van een of ander vreemd

geheten gehucht. Een 'kermis loop'

in de volksmond. Altijd leuk maar

op dit moment denken mijn

spiertjes daar toch anders over...

Ondertussen ben ik aan het einde

van de straat, de meeste rolluiken

van de huizen zijn nog naar

beneden. Mijn buren slapen

waarschijnlijk nog of ze genieten

nu van hun lekkere koffie en

krokant korsterig

meergranenbrood.

Opeens in de weide voor mij zie ik

een konijntje voorzichtig huppelen

uit het hoge gras. Hij ziet er in

ieder geval wakkerder uit dan ikzelf

denk ik lachend. Kijk daar nog

eentje en nog een! Er komt precies

geen eind aan, wat mooi om te

zien...

Terwijl ik in de verte de vluchtige

konijntjes achterna tuur tot ze

helemaal uit mijn gezichtsveld

verdwenen zijn mag ik

toeschouwer zijn van het begin van

een spectaculair

natuurverschijnsel:

Afwisselend dikke en fijne

zachtroze strepen gecombineerd

met grillige vormen in

verschillende blauwtinten sieren de

lucht. Tussenin bevindt zich een

warm oranje wazige bol dat

langzaamaan opstijgt vanuit het

nog bedauwde gras. Wat een

gelukzak ben ik toch om dit

wondermooie tafereel te kunnen

aanschouwen vanop de eerste rij

en bovendien volledig gratis!

Rebecca Vanblaere
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VVerborgen talenterborgen talent

Een opvliegende fazant haan met zijn prachtige verendek op slechts een

vleugellengte afstand doet mij schrikken en ontwaken uit dit

ontspannende ochtendritueel...

Hoera ik ben wakker! Mijn loopje begint eleganter te worden en met het

krieken van de dag vind ik de nodige energie om het tempo wat op te

drijven. Als een hinde ren ik alert de ene kilometer na de andere over

straten, dreven en bospaden...

Stilaan verwelkom ik terug de bewoonde wereld en laat de

sprookjestaferelen achter mij en ontmoet een kuchende fietser op weg

naar de bakker, hoor ik een blaffende hond in de verte en het geluid

van een naderend motorrijtuig.

In mijn straat aangekomen staat mijn buurman zich klaar te maken

voor een toertje met zijn nieuwe en duur uitziende koersfiets. Welgezind

wens ik hem een fijne rit en proef reeds in mijn gedachten de warme

chocomelk die mijn huisgenoten zitten te verorberen in hun

ochtendjassen voor de houtkachel.

Met een voldaan gevoel nestel ik me bij hen in de zetel nippend van het

warme lekkers en besef hoe gelukkig en rijk ik wel ben met al dat moois

om me heen.
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NieuwsNieuws

Bedankt aan iedereen voor de talrijke opkomst op onze

kerstmarkt

Het was een groot succes!
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LDC De schakLDC De schakelel
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LDC De schakLDC De schakelel
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Pret en vPret en vererzzetet

Adam en Eva wandelen hand in hand

door het paradijs. Ineens vraagt Eva:

“Adam, hou je nog van mij?” Adam

zucht: “Ja natuurlijk, van wie anders?”

Twee moeders praten over hun kind.

Zegt de ene moeder: "Mijn zoon kan

zijn naam al zeggen." Zegt de andere

moeder: "Mijn zoon kan zijn naam al

schrijven." "Dat is nog niks", zegt een

derde moeder: "Mijn zoon kan zijn

naam achterstevoren schrijven!?" "Hoe

heet hij dan?" vragen de eerste twee

moeders. Antwoordt de derde moeder:

"Bob!"

Een kip komt de ontbijtzaal van een

hotel binnen. "Een eierdopje en wat

zout graag", zegt ze tegen de ober.

"Voor de rest zorg ik zelf."

Moeder 1: "Hoe gaat het met je zoon?"

Moeder 2: "Hij zit een week in de

gevangenis." Moeder 1: "In de

gevangenis? Waarom?" Moeder 2: "Hij

heeft tomaten op de auto van de

buurman gegooid." Moeder 1:

"Tomaten? Maar dat is toch geen reden

om iemand gevangen te zetten?" Moeder

2: "Jawel, want ze zaten nog in blik!"
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Pret en vPret en vererzzetet

Jantje komt thuis van school en lacht

enorm hard. Vraagt zijn vader aan Jantje:

"Waarom lach je zo hard?" Jantje: "Ik had

strafwerk!" Vader: "Wat is daar zo leuk

aan dan?" Jantje:" Ik moest honderd keer

“IK BEN EEN EZEL” schrijven en U moet

Uw handtekening eronder zetten van de

leraar.

Geert komt te laat op school. De juf

vraagt: ‘Waarom ben je te laat, Geert?’

‘Nou,’ zegt Geert, ‘ik droomde over

voetbal!’ De juf kijkt streng en zegt: ‘Dat

is toch geen reden om te laat te komen?’

Zegt Geert: ‘Nee, juf, maar we hadden

verlenging!’

De meester trekt z’n neus op. ‘Wie heeft er

een scheet gelaten?’ vraagt hij aan de klas. ‘Ik,

meester’, zegt Joris schuldbewust. ‘Ga maar

op de gang zitten!’ zegt de meester boos.

Joris sjokt naar de deur. ‘Maar meester’, zegt

Sanne, ‘dan zitten wij in zijn stank en hij niet…’




