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Familienieuws: 
 

Overleden bewoners: 
 

WZC: 
Mevr. De Wispelaere Elza 
Dhr. Vyncke Jozef 
Mevr. Geiregat Rachel  
Mevr. Leydens Himelda 
Dhr. Omer Van de Voorde 
Mvr De Craecker Anaïs  
E. H. Van Cauteren  
Dhr. Stock Albert  
Mevr. Gaudius Paula 
 
AW De Zilverlinde: 
Mevr. Temmerman Marcella 
Dhr. De Meyer Jules 
 

Nieuwe bewoners: 
 
WZC: 
K 225 Mevr. Ramon Kristiana 
K 507 Mevr. Willems Marie Louise 
K 304 Mevr. Vermeire Angela  
K 213 Mevr. Vanhecke Margaretha 
K 115 EH Dewitte Johan 
K 517 Mevr. Van Overmeire Maria  
K118 Dhr. Termont Ulrik 
K4 Mevr Van der Hoogerstraete Christiana 
K018 Mevr. Van Hulle Gisela 
 
AW De Zilverlinde:  
Flat 003: Mevr. Van Hoorebeke Clara 
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Familienieuws: 
 
Jarigen maart: 
 
Korenbloem  

• Claeys Julia    26/03/1930 

• Van Huffel Roland  26/03/1936 

• Aerssens Achiel   27/03/1931 

• Dauw Romana   31/03/1931 
 

Zonnebloem  

• De Bie Marcel  05/03/1937 

• Dewitte Johan  21/03/1938 

• De Baets Emilienne 27/03/1937 
 

Klaproos 
 

• De Muynck Gilbeert 13/03/1938 

• Van De velde Valentina  14/03/1928 
 

Waterlelie  

• Tanghe Eric   24/03/1941 

• De Schryver Roger  29/03/1946 
 

Madelief 4 

• Depuydt Maria   12/03/1927 
 

Madelief 5  

• Mollet Werner   12/03/1936 
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Familienieuws: 
 
Jarigen april : 
 
 

Korenbloem  

• Berlé Rosanna  10/04/1935 

• De Vos Georgine  22/04/1935 
 
Zonnebloem  

• Vandewalle Rita  06/04/1946 

• De Craecker Anaïs  17/04/1931 
 
Klaproos 

• Van Hoecke Georgette 08/04/1935 

• De Wispelaere Maria 08/04/1936 
 

Waterlelie  

• Van Hecke Erna  03/04/1924 

• Martens Christine   05/04/1936 

• Laureyns Yolande  20/04/1931 
 

Madelief 4 

• Van Hecke Suzanne 04/04/1931 

• Hacquaert Annette 06/04/1935 
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Personeelsnieuws: 
Personeelsleden in dienst : 
Cindy Hoste: verpleegkundige Waterlelie 
Shauny Velghe: logistiek Waterlelie 
Veerle Joossens: zorgkundige van Zonnebloem naar Klaproos 
Cleo Coppens: zorgkundige Korenbloem 
Emmelie Claeys: zorgkundige Madeliefje 
Sandy Sterck: zorgkundige Korenbloem 
Keely Van de Walle: zorgkundige van Korenbloem naar Madeliefje 
 
Personeelsleden uit dienst : 
Loessaert Veronique: zorgkundige Korenbloem 
Verlez Maité: zorgkundige Korenbloem 
Loete Hilde: verpleegkundige  
Paelinck Shauni: zorgkundige Zonnebloem 
 
Proficiat aan : 
Simon Vereecken en echtgenote met de geboorte van hun dochtertje. 
 
Onze oprechte deelneming : 
Michael Van de Veire met het overlijden van zijn vader. 
Lindsey Gijsels met het overlijden van haar opa. 
Tim Van de Keere met het overlijden van schoongrootvader.  
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Bewoner in beeld  
 
Naam: Kristiana Ramon  
Geboortedatum: 31/12/1932 
Afkomstig van: Oostende en daarna Sint Amandsberg 
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: Ik ben een alleseter 
Eén van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Joegoslavië 
Klein dorp tegen Zagreb 
 
Hier ben ik heel goed in:Huishouden doen , naaien  
Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: / 
Bijna niemand weet dat: ik graag wandel  
Mijn ultieme droom: Ik zou graag nog een reis maken naar het 
Noorden 
Op dit dier lijk ik het meest: Een dier dat alles ziet  
Mijn leukste herinnering:Mijn trouwdag 
Dit ben ik in drie woorden: Geïnteresseerd , verstandig en geliefd 
Mijn tip voor een gelukkig leven:Content zijn met kleine dingen  
Het mooiste voorwerp op mijn kamer is: Foto’s van mijn kinderen 
Ik heb een hekel aan: Achterklap 
De beste uitvinding ooit: De telefoon 
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Personeel in beeld  

 
Naam: Jessy Depaepe 
Zo had ik ook nog kunnen heten Kristof of David als ik een jongen was 
Geboortedatum: 7 juni 1995 
Woonplaats: Waarschoot en vanaf 1 februari Eeklo  
Op deze afdeling werk ik:  Keuken / Afwas 
Hobby's: Kleuren voor volwassenen  

Op dit dier lijk ik het meest: Papegaai, ik babbel graag       
Dit zit het liefst in mijn broodtrommel: Macaroni 
Dit doe ik het liefst in het weekend : Naar mijn vriend gaan, een belini 
drinken  
Dit zou het perfecte personeelsfeest zijn: Eens goed uitgaan , altijd 
leuk om elkaar te leren kennen op een andere manier 
Als de wekker gaat denk ik: Ik ga mij nog eens draaien  
Dit wilde ik als kind later worden: Kapster, animatrice  
Ik kan echt niet leven zonder: Koekjes  
1 van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Oostenrijk  
Mijn ultieme droom: Cruise maken  
De beste uitvinding ooit: GSM  
Als je gaat trakteren zou ik dit heel lekker vinden:In de winter een 
pannenkoek met warme chocolademelk en in de zomer een Belini  
Dit heb ik van de bewoners geleerd:  Je leeft maar 1 keer  
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De Zilverlinde 

Driekoningen op bezoek in De Zilverlinde  
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Pastoraal  
                      

                                                                                                    Maart  2021 

Maart is de maand van de ziekenzegening  
Deze ziekenzegening zal doorgaan op eigen afdeling in de leefruimte op 
volgende momenten: 

 Korenbloem vrijdag 5 februari 
 Zonnebloem donderdag 4 februari 
 Klaproos     woensdag 3 februari  
 Waterlelie  dinsdag 2 februari 
 Madelief 4 woensdag 10 februari 
 Madelief 5  donderdag 11 februari 

 
In kader van de ziekenzegening plaatsen wij graag volgend stukje uit het 
Evangelie en onderstaande bezinningstekst  
 
EVANGELIE : mc 6, 53-56 [53]  
Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar 
legden ze aan. [54] Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. [55] 
In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken 
op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar 
was. [56] Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de 
zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed 
mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas 
 
Bezinningstekst “ Indien ik je dragen kan”  
Indien ik je dragen kan over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten 
heen dan draag ik je uren en dagen en jaren lang.  
 
Indien ik de woorden ken om antwoord te geven op je duizend en een vraag 
over leven, dood, over jezelf over liefhebben en gelukkig worden, dan praat ik 
met je uren en dagen en jaren lang.  
 
Indien ik de vrede in je hart kan planten door geduldig te wachten en te hopen 
tot het zaad van vrede in je open breekt dat wacht ik uren en dagen en jaren 
lang Indien ik genezen kan wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid 
en onverwerkt verdriet dan blijf ik bij je uren en dagen en jaren lang.  
 
Maar we zijn niet groter niet sterker dan jij en we weten niet alles en we 
kunnen niet zoveel en we zijn maar vrienden op je weg voor uren en dagen en 
jaren lang. 
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Pastoraal  
 

                                                                                                        April  2021 
Opgewekt leven  

 
Opgewekt leven – daarvoor moet je geen voorspoed hebben, niet succesvol 
zijn, niet sterk en gezond, rijk en beroemd. 
Opgewekt leven – dat bereik je niet met een vierstappenplan over “hoe word ik 
gelukkig?” 
Je kunt dat niet forceren door je glimlachspieren te krullen, je te schminken of 
je body te builden. 
Opgewekt leven – dat is niet alleen maar weggelegd voor mensen met chance, 
voor carrièrejagers en kinderen die goed zijn op school en in de sport. 
Het is geen kwestie van: je bent het of je bent het niet, dat ligt nu eenmaal in je 
karakter of anders heb je pech gehad. 
Opgewekt – dat word je. 
Iemand wekt je op. 
Het kan je zomaar overkomen. 
Zo ging dat op de eerste paasmorgen namelijk. 
Zo gaat het verhaal. 
Er lag een dikke steen op, leven was doodgemaakt, alles hield daar op, alle 
hoop was vergaan en in verdriet veranderd, en ‘blauw op straat’ stond erbij om 
de doofpot te garanderen. 
Dat er toch maar geen opstand zou komen. 
Maar de opstand kwam. 
Het leven werd opgewekt. 
Uit de grot tevoorschijn getrokken. 
Rustig in een tuin, en op het strand, tot zelfs achter de deuren van hun angst, 
merkten zijn vrienden: die Jezus, we begrijpen het niet, maar hij is niet dood. 
Vanaf die dag leefden ze opgewekt. 
Maakten ze nieuwe vrienden. 
Vormden ze groepjes mensen die alles deelden. 
Opgewekt leven, dat kan je zomaar overkomen. 
Als iemand je ziet staan. 
Je bij je naam noemt op zo'n manier dat je je erkend voelt. 
Het ziet zitten met je. 
Mocht je al bij de pakken hebben neergezeten, vanaf dan word je opgewekt. 
Je staat op, op je voeten, alsof je voor het eerst ervaart wat leven is. 
Opgewekt leven. 
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Pastoraal  
 

                                                                                                        April  2021 
 
Bezinningstekst Pasen  
 
Pasen is opstaan 
Opstaan je 
oefent het dagelijks, 
soms vroeg, 
soms laat, 
soms blij en gelukkig, 
soms met tegenzin. 
 
Opstaan en je plaats afstaan, 
is een beetje meer mens worden 
voor een ander die moeilijk te been is; 
het is een beetje sterven 
aan eigenliefde en gemakzucht. 
 
Opstaan is niet langer blijven zitten, 
is op het nieuwe gericht zijn, 
is geroepen zijn op weg te gaan. 
 
Opstaan is je niet neerleggen bij verdrukking, 
bij wat mensen met macht eisen, 
is je niet neerleggen bij je eigen fouten en tekorten. 
 
Opstaan is je laten wekken, 
is in opstand komen 
tegen dat leventje van ons 
dat geen echt “opgewekt leven” is. 
 
Frans Weerts 
 

Wij wensen al onze lezers een Zalig Pasen 
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Nieuws uit eigen huis  
 

15-21 maart 2021 Week van de Diëtist  
 
Onze diëtiste in huis Inge De Roo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondervoeding? Hoe pakken we het aan in ons WZC? 
Uit de cijfers van de opsporingscampagne van NutriAction zou 13% van de 
Belgische ouderen ondervoed zijn in woonzorgcentra en loopt 50% een risico 
op ondervoeding. 
Ondervoeding bij ouderen heeft fysieke en psychologische gevolgen die leiden 
tot een sneller verlies van autonomie en mobiliteit. 
Bewoners in woonzorgcentra zijn kwetsbaar doordat ze vaak meerdere 
chronische ziektes of beperkingen hebben. Er zijn veel mogelijke oorzaken en 
risicofactoren als het gaat over ondervoeding. Zowel gezondheidsproblemen 
zoals verminderde eetlust, malabsorptie, kauw- en slikproblemen, veel 
medicatie, maar ook het psychisch welbevinden en sociale factoren spelen 
hierin een rol. 
Ondervoeding kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals verlies van 
spiermassa en verminderde spierkracht, wat op zijn beurt leidt tot verhoogd 
valrisico. Ook kan de bewoner gevoeliger worden voor infecties en kan er een 
vertraagde wondheling optreden. Soms kan dit het begin zijn van een vicieuze 
cirkel die moeilijk te doorbreken is. 
Het voorkomen, dedecteren en behandelen van ondervoeding vergt een multi-
disciplinaire aanpak. Elk lid van het zorgteam draagt bij tot het algemeen 
welbevinden van de bewoner en daar is gezond eten een essentieel onderdeel 
van. Wanneer er een voedingsprobleem bij een bewoner waargenomen wordt 
of er treedt gewichtsverlies op bij de maandelijkse wegingen wordt mijn hulp 
als diëtiste ingeroepen. 
Na overleg in de MDO vergaderingen (multi-disciplinair overleg) wordt er een 
actieplan opgesteld. 
 

 



13 
 

Nieuws uit eigen huis  
 

15-21 maart 2021 Week van de Diëtist  
 

Het is belangrijk bij ondervoeding dat de aangeboden voeding zo dicht mogelijk 
aanleunt bij de traditionele voeding. Er wordt altijd individueel nagegaan wat 
de beste aanpak is voor de bewoner. Kleine wijzigingen in de voeding ( 
boterhammetje bij de soep, potje appelmoes bij de maaltijd) of in de omgeving 
(rustig alleen op de kamer eten of juist bij de andere bewoners in de living) 
kunnen een positieve invloed hebben op de eetlust. 
Verrijking van de voeding gebeurt steeds in samenspraak met de behandelende 
arts en de bewoner. Verrijking van de voeding kan onder verschillende vormen 
zoals een energieverrijkt poeder toevoegen aan pudding of yoghurt, of een 
energierijk drankje aanbieden.  
Bij slik-en/of kauwproblemen zal ook de textuur van de maaltijden worden 
aangepast. Een boordmaaltijd kan dan bestaan uit een shake van graanvlokken, 
fruit en yoghurt. Ook de warme maaltijd wordt aangeboden in de vorm van 
mousse of gladgemalen voeding. 
Dagelijks staat het keukenteam klaar om een lekkere en gezonde maaltijd te 
bereiden. 
De smaakbeleving van de bewoners is een belangrijk onderdeel in de strijd 
tegen ondervoeding. Door gebruik te maken van verse, seizoensgebonden 
producten in combinatie met verschillende soorten kruiden, combinaties van 
voedingsmiddelen, bereiden van verse sauzen en soep spelen we in op het 
optimaliseren van de smaak van de gerechten. 
In de week van 15 maart staat het thema “ondervoeding” in de kijker. 
Vanuit het keukenteam willen we ons steentje bijdragen door onze bewoners 
elke dag te verwennen met een lekker home-made dessertje bij de koffie. 
Wie kan een lekker toetje bij de koffie nu nog afslaan? 
Smakelijk !!! 
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Nieuws uit eigen huis  

 
WAFELBAK BROEDERLIJK DELEN  
 
Omwille van Covid- 19 kunnen wij geen jaarlijkse wafelbak organiseren. 
Niettemin doen wij graag een warme oproep om de denken en te delen met de 
mensen uit het Zuiden. Doe vrijblijvend een gift en steun Broederlijk Delen. 
 

 
 

60 jaar BROEDERLIJK DELEN:  delen en herverdelen 

In 2021 vieren we onze zestigste verjaardag. 
Zestig jaar solidair tegen armoede en onrecht.  
Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. Die strijd willen we niet 
loslaten.De roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit. 
 
We botsten overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de 
grenzen van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande 
systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die 
ons allemaal aangaan. Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, armoede… 
 
Ons antwoord op deze problemen is, net als zestig jaar geleden, delen en 
herverdelen. Want er is genoeg voor iedereen. Maar we moeten ons er van 
bewust zijn dat niet iedereen een eerlijk aandeel in handen heeft. En dat wie 
teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen.  
Zodat iedereen kan leven met genoeg. 
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Nieuws uit eigen huis  
Werking voor personen met dementie   

 

 

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor 
familieleden en vrienden van mensen met dementie. 

Elke keer staat een ander thema centraal. 
Er wordt een deskundige uitgenodigd rond een bepaald aspect van dementie. 
Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. 

Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid 
gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere 
lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook. 

Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met 
hun vragen en twijfels terecht kunnen. 

Dit is een gratis initiatief. U bent van harte welkom! 

Eerst volgende bijeenkomst  
 
6 april 2021: Omgaan met dementie * 
Locatie: Bass’cul, Dorp 48, 9968 Bassevelde 
Tijdstip: 14u tot 16u (toegang gratis) 
 
OPGELET: inschrijven is verplicht! 
Heb je hierbij vragen of hulp nodig contacteer: 09 376 71 80 
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Nieuws uit eigen huis  
Aandachtspersoon  
Ontstaan  
Meer en meer voelen wij aan dat de bewoner nood heeft aan andere 
belevingen en gerichte ondersteuning naast de gekende zorgmomenten.  
Deze nood moedigt ons aan om de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener te 
versterken  
 
Concept  
Met dit project benaderen we elkaar vanuit een andere invalshoek.  
Onze momenten samen zijn meer dan enkel fysieke zorg geven en ontvangen. 
 Er ontstaat een wederkerigheid tussen de zorgverlener en de bewoner.  
De één betekent zoveel als de ander voor elkaar. Het project zorgt voor een 
goed gevoel.Geven en ontvangen vinden een evenwicht.  
Iedereen die in ons huis woont, is de moeite om te ontmoeten en krijgt daarom 
een aandachtspersoon uit het zorgteam.  
Wie jouw persoonlijke aandachtspersoon is, kan je ontdekken aan de hand van 
het kaartje op de kamer. 
Wat kan een aandachtspersoon voor jou betekenen ?  
Tijdens een vrij moment zal de toegewezen aandachtspersoon een‘moment’ 
van persoonlijke ‘aandacht’ geven, steeds aangepast aan de noden en wensen 
van de bewoner. Centraal staat 'aandacht’, wat we lezen als: nabij zijn, 
contactmomenten, moment van eenzaamheid opvangen, babbeltje, een 
wandeling,... Samen op zoek gaan naar dat kleine geluk.  
Kan ik bij de aandachtpersoon terecht met al mijn vragen ?  
Het zorgteam is verantwoordelijk als groep voor de detailzorg en het algemeen 
welzijn van de bewoner. Indien men opmerkingen heeft of er zijn vragen, 
verwijzen wij graag door naar de hoofdverpleegkundige. Zaken met betrekking 
tot financiën, bezoek bank, boodschappen doen, kledij kopen, … behoren niet 
tot een taak van een aandachtspersoon.  
 
Bewoner en aandachtspersoon gaan samen op zoek om zo een wereld van 
verschil te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbeeld van kaartje 
aandachtspersoon. 

Deze kaarten zijn telkens in de 
kleur van de afdeling waar u 

verblijft en op de kamer 
aanwezig.  
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Nieuws uit eigen huis  
Koor De Linde  
Lente editie  
 
Beste lezer , 
Het koor staat opnieuw paraat met een heuse lente editie ! 
We laten de zon in ons hart en komen graag bij jullie langs. 
De hier en daar scheve noot zullen jullie ons moeten vergeven , wij zullen ons 
uiterste best doen om de stembanden goed op te warmen en voor jullie een 
mooie repertoire te voorzien.  
Jullie kunnen ons terugvinden in de leefruimte. Zie onderstaande data. 
 
Tot slot willen wij jullie ook danken voor de warme reacties die we mochten 
ontvangen tijdens onze Kersteditie, het smaakt duidelijk naar meer !   
 
April  2021 
 

• Waterlelie en Korenbloem  
Maandag 19 april vanaf 15u 

• Klaproos en Madelief 5 

• Maandag 26 april  vanaf 15u 

• Zonnebloem en Madelief 4  

• Maandag 12 april  vanaf 15u  
 
Zelf een verzoeknummer ?  
Aarzel dan niet om jouw aanvraag door te geven via het personeel.  
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Nieuws uit eigen huis  
 

 
 
Afscheid  nemen  … 
 
Zowat  acht  jaar  geleden,  in  februari  2013,  zond  de  Bisschop  van  Gent  EH 
Johan  Dewitte  naar  Waarschoot  om  priester  te  zijn,  midden  de  mensen  
van  ‘De  Linde’  en  ‘De  Zilverlinde’. 
 
Daar  komt  nu  een  einde  aan.  Terwille  van  zijn  straks  83  jaar  vroeg  de  
huidige  Bisschop  hem  om  op  rust  te  gaan.   
 
Gedurende  de  voorbije  acht  jaar  was  Johan  onder  ons  om  in  Zijn  Naam  
het  Blijde  Nieuws  te  verkondigen  dat  God  onze  Vader  is  die  ons  allen  
heel  graag  ziet  en  ons  aan  elkaar  toevertrouwt.  Dit  heeft  Johan  ons  zo  
vaak  gezegd  en  voorgeleefd. 
 
We  koesteren  samen  vele  dankbare  herinneringen  aan  deze  periode. 
Zoals  ons  door  EH  Dewitte  werd  getoond,  proberen  wij  om  ons  werk  met  
aandacht,  verantwoordelijkheidszin,  goedheid  voor  elke  mens  en  met  
geduld  verder  te  zetten  in  verbondenheid. 
 
Wij  hopen  dat  Johan  fier  zal  zijn  voor  de wijze  waarop  wij  pastoraal  in  
ons  huis  verder  zullen  zetten. 
 
Met de woorden van EH Dewitte: samen  verder  op  weg  
in  de  geest  van  de  heilige  Vincent  Depaul.  Ik  dank  
God,  die  U  zijn  goede  gaven  zal  blijven  schenken.  
Daartoe  draag  ik  U  allen  verder  mee  in  het  gebed  
tot  Hem.  Met  een  hartelijke  groet  van  aalmoezenier  
Johan. 
 

Dank  u  wel  EH  Johan  Dewitte. 
Ook  wij dragen  u  mee   
in  ons  gebed  en  hart ! 
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Nieuws uit eigen huis  
Valpreventie  

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie 

Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke 

gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op 

psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie 

teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door 

een toename van de zorgkosten. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort 

bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de 

onderliggende risicofactoren worden aangepakt. 

 

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met 

de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en 

fractuurpreventie in de belangstelling tijdens de jaarlijkse Week van de 

Valpreventie. Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle 

gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te 

informeren over val- en fractuurpreventie.  De 10de editie van de Week van de 

Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, draagt de slogan 

‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. Hiermee dagen we de vijf Vlaamse 

provincies en Brussel uit om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van 

‘beste valpreventieprovincie van het jaar’ 

Binnen ons wzc ‘DeLinde’ zullen wij in deze week verschillende activiteiten doen 

om jullie aandacht hierop te zetten. 

 
 

https://vlaamselogos.be/
https://www.gezondleven.be/
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Nieuws uit eigen huis  
Valpreventie vervolg  
 
Enkele bekende Vlamingen zullen vier opdrachten aankondigen die focussen op 
belangrijke valrisicofactoren. 
 
 
° Een eerste opdracht zal focussen rond de belangrijke valrisicofactoren 
verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit. Deze factoren beïnvloeden 

de posturale controle, die vereist is om 
eenvoudige en complexe bewegingen zoals 
rechtop staan en stappen uit te voeren. De 
beste remedie om valpartijen te voorkomen is 
daarom dan ook lichaamsbeweging! Daarnaast 
heeft regelmatig bewegen ook nog tal van 
andere voordelen: versterking van het 
immuunsysteem, verminderen van stress, 
behouden of bekomen van een gezond 
lichaamsgewicht, en een verminderd risico op 
diabetes, hoge bloeddruk en hartproblemen.  

 
Activiteiten in WZC:  

- Bewegingscircuit in de kinezaal gedurende gans de maand april 
 - Wie wordt de krachtpatser van ‘De Linde’?  
 - Volksspelen op de afdeling 
 - Vlaamse kermis in de tuin op vr. 23/4 
    
  
° Een tweede factor die het risico om te vallen kan verhogen is ongezonde 
voeding. Naast het belang voor de algemene gezondheid, is gezonde voeding 

ook belangrijk om je spieren en beenderen 
sterk te houden en zo je valrisico te 
verminderen. Vooral calcium, vitamine D en 
eiwitten zijn belangrijk voor een goede 
werking van de spieren en stevige botten en 
voor het verminderen van letsels ten 
gevolge van een valincident. De tweede 
opdracht gaat dan ook hierover. 

 
 

Activiteiten in WZC:   
- Met de diëtiste wordt een gezonde menu opgesteld. 
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Nieuws uit eigen huis  
Valpreventie vervolg  

 
° Een derde opdracht focust op de risico’s van een onveilige omgeving. De 

omgeving heeft een belangrijke invloed op de mate 
van fysieke activiteit. De aan- of afwezigheid van 
goede voorzieningen in de gemeente of stad kunnen 
de mate van beweging bij de oudere bewoners op 
een positieve of negatieve manier beïnvloeden. 
Veilige oversteekplaatsen, goed aangelegde en 
onderhouden wandel- en fietspaden, voldoende 
rustbanken, … kunnen ervoor zorgen dat ouderen 
meer buiten komen en bewegen. 

 
Activiteiten in WZC:   

- De veiligheid in  de tuin en op de afdelingen wordt bekeken en de 
gevaren worden doorgegeven en opgelost. 
- samen zorgen we voor een veilige en aangename omgeving 
- ism de ouderenzorg van Lievegem worden de onveilige punten in de  
gemeente opgespoord. 
 

° De vierde opdracht gaat over het dragen van on(aan)gepast schoeisel (bv. 
met gladde zool, teenslippers) een belangrijke 
valrisicofactor. Slecht schoeisel heeft namelijk een 
invloed op het evenwicht en verhoogt het risico op 
uitglijden, struikelen en vallen. Ook op kousen (zelfs 
op antislipkousen) of op blote voeten lopen, 
verhoogt het valrisico. Draag dus altijd (zowel 
binnen als buiten) goed schoeisel. Veilig schoeisel 
omsluit de voet, heeft de juiste maat, een stevige 
hielkap, geen hak, een stevige zool en een 
sluitingsmechanisme. 
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Nieuws uit eigen huis  
Valpreventie vervolg  
Activiteiten in WZC:  

- Elysees shoes komen terug op bezoek in ons WZC in de maand mei.  
 Iedereen krijgt de mogelijkheid om goed schoeisel aan te kopen. 
 
De opdrachten zullen bekend gemaakt worden vanaf 22 februari 2021. Daarna 
kan de strijd tussen de provincies echt van start gaan. Op het einde Week van 
de Valpreventie zullen we weten welke provincie zich de ‘beste valpreventie-
provincie van het jaar’ mag noemen! 
 
Overzicht activiteiten voor valpreventie.  
 

- Bewegingscircuit in de kinezaal gedurende gans de maand april 
 Begeleiding kineteam 

 - Wie wordt de krachtpatser van ‘De Linde’?  
Op de afdeling, begeleiding wonen & leven van 19 – 23/4 

 - Volksspelen op de afdeling 
   Week van 19 tot 23 april, begeleiding Rode team 
 - Vlaamse kermis in de tuin op vr. 23/4 
   Begeleiding Rode team 

- Wandelen in de tuin en in Lievegem gedurende gans het jaar 
 Opsporen van onveilige situaties 
- Elysees shoes (schoenenverkoop) in ons WZC in de maand mei.  
 
- infovergadering rond valpreventie met valquiz. 

 in de polyvalente zaal in de maand september 
  

  
 
We hopen van harte dat jullie gemotiveerd worden om hier naar toe te komen!  

 

 

                              Hilde Van de Rostyne, valpreventiecoördinator 
Het paramedisch team : kiné, ergo, logo, animatie 

De  directie en het personeel van WZC De Linde 
 
 
 
Raadpleeg voor meer informatie de website  
www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie 

     

http://www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie
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Nieuws uit eigen huis  
Beste bewoner en familie, 
 
Het toedienen van de vaccinaties Covid-19 hebben hun eindpunt bereikt in  
WZC De Linde!   
Eindelijk een lichtpunt om uit te kijken naar versoepelingen omtrent bezoek! 
Als laatsten werden op 23 februari 2021 de medewerkers in WZC De Linde gevaccineerd, ten 
vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede vaccinatie, dus rond 6 maart 2021, zodat 
het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen, kunnen versoepelingen 
toegelaten worden    
 
Heel wat bewoners alsook medewerkers hebben zich laten vaccineren waardoor aan de 
vereisten voor versoepelingen werd voldaan namelijk  90% van de bewoners en 70% van de 
medewerkers heeft zich laten vaccineren.   
 
Toch moeten we behoedzaam zijn en de veiligheid niet uit het oog verliezen. 
 
De basisregels voor hygiëne en bescherming voor 
contacten tussen de medewerkers en de 
bewoners blijft cruciaal, ook als is iedereen 
gevaccineerd: 

• afstand houden  

• handhygiëne  

• dragen van een chirurgisch mondmasker 
Deze richtlijnen gelden tevens voor de bezoekers 
ondanks de versoepelingen! 
  

 

Aan de andere kant zijn we tevreden dat er meer ruimte komt voor jullie bewoners die de 
voorbije maanden weinig sociaal contact hadden. 
De richtlijnen van de versoepelingen in de eerste fase worden samen met de directie, 
preventieadviseur, CRA-arts en diensthoofden besproken om alles optimaal te laten verlopen. 
Eénmaal de afspraken zijn vastgelegd, zullen jullie en je familie op de hoogte gebracht worden. 
 
Meer onderlinge contacten tussen de bewoners en meer bezoek is mogelijk, doch in deze 
beginfase van het versoepelen zullen we nog steeds rekening moeten houden met de 
veiligheidsmaatregelen die in de rest van de maatschappij van toepassing is. 
 
Wat de volgende stappen zijn voor meer bezoek- en contactmogelijkheden weten we nog niet, 
veel zal afhangen van de snelheid waarmee de vaccins aan de bevolking wordt toegediend, de 
werkzaamheid van het vaccin, welke effecten de vaccinatie heeft op de besmettingen, …  
 
We zijn er nog niet maar stapsgewijs hopen we terug te keren naar het ‘normale leven’. 
 
Nog even volhouden!  Samen sterk, we komen er wel! 
 
Ann De Vrieze - kwaliteitscoördinator 
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Foto album 

Nieuwjaarsrecepties 
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Foto album 

Driekoningen  
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Foto album  

Carnaval  
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Foto album 
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Artiest in beeld 
 

James Last  

Hans (James) Last (Bremen, 17 april 1929 – Palm Beach Gardens (Florida), 9 
juni 2015) was een Duits jazzbassist, componist en orkestleider die met zijn 
populaire 'Happy Party Sound' internationale bekendheid, ruim 200 gouden en 
17 platina platen verwierf. 

Last werd geboren als jongste kind van een meteropnemer bij de Bremense 
gasmaatschappij. Vader Louis Last trad in zijn vrije tijd op als amateurmuzikant. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde Last een muzikale opleiding aan de 
militaire academie van Bückeburg bij Hannover. Na de oorlog werd 
hij contrabassist en kwam hij met zijn broers Robert en Werner bij het nieuwe 
orkest van Radio Bremen. In 1950, 1951 en 1952 werd hij uitgeroepen tot beste 
jazzbassist van Duitsland. In 1955 verhuisde hij naar Hamburg waar hij als 
arrangeur/componist werkte voor grote orkesten, instrumentalisten en 
zangsterren. Ook trad hij er in het huwelijk met Waltraud Wiese, met wie hij 
een dochter en een zoon kreeg. In 1963 tekende hij een exclusiviteitscontract 
bij Polydor en in mei 1965 verscheen zijn eerste lp als James Last: "Non Stop 
Dancing 65". Buiten zijn medeweten had de platenfirma zijn voornaam 
gewijzigd (al bracht Polydor in 1966 nog een lp uit onder de naam Hans 
Last: Ännchen von Tharau bittet zum Tanz). De Happy Party Sound van James 
Last was echter een feit en de succestrein was vertrokken. Last bracht 190 
originele platen uit in elk mogelijk genre. Als componist schreef hij enkele 
honderden melodieën, waaronder evergreens en wereldhits als Games that 
Lovers play, The Lonely Shepherd (Der einsame Hirte, thema uit De Verlaten 
Mijn), Lingerin' On, Happy Heart, When the Snow is on the Roses en Fool. 

Vanaf 1969 ging het James Last-orkest op stap, met wereldtournees en kleinere 
Europese rondreizen, maar telkens met uitverkochte zalen. De show groeide 
door de jaren uit tot een grootschalig spektakel. Last heeft meer dan 200 
gouden en 17 platina platen in ontvangst kunnen nemen voor een verkoop van 
80 miljoen albums in 150 landen. In Nederland was zijn eerste 
televisieoptreden tijdens het Grand Gala du Disque in 1969 en zijn eerste live 
touroptreden in Stein op 22 januari 1971. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bremen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/17_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1929
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palm_Beach_Gardens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florida_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orkestleider
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platina_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contrabas
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Last&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kai_Warner&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Bremen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polydor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenzame_Herder
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Verlaten_Mijn&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Verlaten_Mijn&action=edit&redlink=1
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Artiest in beeld 

 

Na 42 jaar huwelijk verloor hij in december 1997 zijn vrouw Waltraud aan 
kanker. In juni 1999 hertrouwde hij met de 30 jaar jongere Christine Grundner 
uit München. Zij woonden afwisselend in West Palm Beach (Florida) en 
Hamburg. Last heeft twee kleinzoons via zijn dochter en een kleindochter en 
kleinzoon via zijn zoon. 

 
James Last in Amsterdam (1970) 

Last was, ondanks zijn hoge leeftijd, tot het laatst actief. In 2013 ging hij op 
tournee door Europa met "The Last Tour 2013 - Einmal noch". Vanaf maart 
2015 stond een tournee door Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk op het programma. Zijn laatste concert gaf hij op 26 april 
2015 in Keulen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://nl.wikipedia.org/wiki/West_Palm_Beach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florida_(staat)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand_Gala_du_Disque_in_RAI_Amsterdam._James_Last_Band,_Bestanddeelnr_923-3019.jpg
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Moppen   
 

De jeugdige vrouwenveroveraar zit lui onderuitgezakt in zijn sportwagen, met 
zijn rechterarm om de schouders van het meisje naast hem. Hij stuurt met zijn 
linkerhand. Een agent houdt hem aan. 'Je moet allebei je handen gebruiken,' 
zegt hij. 'Dat kunt u nu wel zeggen, maar hoe moet ik dan sturen?' 

Als een dame in de tram stapt, wil een heer opstaan. Ze zegt: Ach, blijft u toch 
zitten, ik ben helemaal niet moe, hoor. Even later het zelfde ritueel, de man wil 
opstaan, maar de dame duwt hem met zachte hand weer op zijn plaats terug. 
Ze dringt erop aan dat hij blijft zitten, totdat hij bij de derde poging kwaad 
wordt: Hou toch ‘ns op met die onzin, door uw gedoe ben ik nu al twee haltes 
te ver gereden 

Er zit een klein kereltje in de trein. Tegenover hem zit een boom van een kerel. 
"Kunt u mij zeggen wanneer deze trein in Breukelen stopt?" vraagt het kleine 
mannetje. "Deze trein stopt helemaal niet in Breukelen", zegt die grote kerel: 
"Dit is de sneltrein naar Utrecht, die rijdt het station van Breukelen gewoon 
voorbij." "Lekker is dat", zegt het mannetje, "Ik heb een belangrijke afspraak in 
Breukelen. Die loop ik nou mooi mis." "Dat hoeft niet", zegt die grote kerel: "Bij 
het station van Breukelen wil ik je wel aan je kraag buiten het raampje houden, 
boven het perron. Als jij dan zorgt dat je de snelheid van de trein krijgt, dan laat 
ik je los." "Zou u dat willen doen?" vraagt het mannetje. "Tuurlijk", zegt de 
kerel. Zo gezegd zo gedaan. De kerel houdt het mannetje uit het raam bij 
Breukelen, het mannetje loopt hard over het perron mee en wordt losgelaten. 
Als de grote kerel in Utrecht uitstapt, ziet hij daar ineens het kleine mannetje 
weer lopen. "Hè", zegt hij, "Ik had je in Breukelen toch uit de trein gelaten? 
Wat doe jij nou hier?" "Zal ik je vertellen", zegt het mannetje: "Ik loop in 
Breukelen over het perron lekker uit te lopen. Zit er in de laatste coupé een 
vent die denkt dat ik de trein moet halen. En die heeft me d'r weer 
ingetrokken." 
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OVER DRANKGELEGENHEDEN 

TE WAARSCHOOT VANAF DE 16de EEUW 

Vooraleer aandacht te schenken aan de feiten en toestanden in verband met 

de evolutie der herbergen binnen de gemeente sinds de zestiende eeuw, 

komen wel een paar toelichtingen van pas. 

Drank, zowel als eten, is een noodwendigheid om in leven te blijven, en om zijn 

dorst te lessen kan men overal terecht, vanaf "een slok uit de beek" tot het zich 

laten opdienen van een verkwikkende drank.  Reeds in de Oudheid werd 

daarop ingespeeld en waren er, ten behoeve van de uithuizigen, plaatsen waar, 

uiteraard tegen betaling, "gelegenheid geboden werd iets te drinken".  Daaraan 

werden mettertijd veel benamingen gegeven, waaraan Van Dale in zijn dik 

woordenboek de hiernavolgende betekenissen geeft. 

In de eerste plaats heeft men de HERBERG, wat in feite een logement, een 

plaats is waar men vreemdelingen huisvest, later uitgegroeid tot een huis waar 

drank in het klein wordt verkocht en waar men ook andere spijs en drank 

verkrijgen kan. 

Ongeveer gelijklopend daarmee is er de AFSPANNING, zijnde een herberg of 

stalhouderij, waar de reiziger iets kon gebruiken gedurende de tijd die nodig 

was voor het pleisteren tijdens het uitspannen of wisselen der paarden van de 

postkoetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschoot in beeld  
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Periode 1916. 
Kerkstraat. 
  

De tijdens de Franse periode gebruikte benamingen voor het beroep van 

herbergier geven daaromtrent een juister beeld.  Een "cabaretier" was een 

uitbater van "un lieu où l'on boit, où l'on achète des boissons spiritueuses au 

détail", een plaats waar kan gedronken worden of waar men geestrijke dranken 

in het klein aankoopt, terwijl een "aubergist" een herbergier was, een uitbater 

"d'une maison où l'on trouve à manger, à boire et à coucher en payant" dus 

een huis waar men, tegen betaling, kon eten, drinken en slapen. 

Spreekt men van een CAFE of KOFFIEHUIS, dan wordt daarmee een openbaar 

lokaal bedoeld, waar men zowel koffie en thee als bier, sterke dranken en 

likeuren kan verkrijgen en gebruiken. 

Een KROEG blijkt in feite een herberg of café van gering alooi te zijn. 

 

 

Waarschoot in beeld  
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Met SLIJTERIJ wordt een "winkel" bedoeld, waar handel in het klein gedreven 

wordt, inzonderheid van sterke dranken voor gebruik elders, zodat deze 

benaming verkeerd gebruikt wordt voor een openbare 

drankgelegenheid.  Daartegenover staat echter de TAPPERIJ, zijnde het bedrijf 

van een tapper of verkoper van wijn, bier en een sterke dranken, nog altijd 

volgens de Dikke Van Dale, gelijklopend met kroeg. 

Sinds de gedeeltelijke veramerikanisering van onze kultuur wordt ook gewag 

gemaakt van PUB, zijnde het Engels voor kroeg en een BAR is een lokaal voor 

het gebruik van sterke dranken, waar men, staande of zittend op krukjes voor 

een toog drinkt, in 't bijzonder zulk een lokaal dat min of meer weelderig 

ingericht is (en men op voorhand al de maten kent van het bedienend 

personeel). 

Blijft nog de meest gebruikte betiteling "STAMMENEE", zijnde het 

Zuidnederlands voor kroeg of estaminet, de doordeweekse herberg of 

bierhuis.  Wie meent dat estaminet van het Frans komt, komt bedrogen uit, 

aangezien het afkomstig is van het Spaans.  Zoals dit ook gebeurde gedurende 

de jongste wereldoorlog, toen de inwoners onderdak moesten verlenen aan de 

soldaten van het bezettingsleger, werden ten tijde der Spaanse overheersing 

de soldaten inderdaad ingekwartierd bij burgers.  Waar een dochter in huis 

was, werd op de deur "esta minetta" geschreven, wat betekent:, 'hier is een 

mooi meisje".  Wat natuurlijk zijn weerslag gaf op het vriendenbezoek, dat 

gretig uitgebuit werd door de bewoners, door uit het gezellig samenzijn zoveel 

mogelijk munt te slaan. 

Er kan overal en veel gedronken worden, want zelden werd of wordt in een 

openbaar lokaal het geestrijk nat gedronken enkel en alleen om de dorst te 

lessen.  Er zijn immers zoveel redenen om het edele gerstenat of geestrijke 

dranken te nutten, zowel tijdens een gezellig samenzijn of praatje, het klinken 

op een afgesloten overeenkomst, ook nog om reden van een feestelijke 

gebeurtenis of om de miserie weg te spoelen, en noem maar op.  Neem daar 

nog bij de talrijke spelen die er gedaan worden, met een rondje onder de 

deelnemers als inzet.   

Waarschoot in beeld  
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Op de schoolbanken werd (of wordt) aangeleerd dat "de Oude Belgen leefden 

van jacht en visvangst" en olijkerds voegen er, al of niet terecht, aan toe "zij 

dobbelden om hun vrouwen en dronken bier uit de schedels van hun verslagen 

vijanden". 

Na het eerste of eventueel het tweede glas tegen de dorst, komen er over het 

algemeen nog meer, met alle gevolgen vandien.  De Belgen schijnen altijd 

duchtige drinkers geweest te zijn, die steeds een reden klaar hadden om 

misbruik te maken van de geboden mogelijkheden, bij zoverre dat de wetgever 

moest tussenkomen om er paal en perk aan te stellen, zodat uiteindelijk bij wet 

van 16 augustus 1887 strafbepalingen werden vastgesteld, zowel voor 

diegenen die dronken bevonden werden in openbare plaatsen, als voor hen die 

een ander dronken maakten, en voor dezen die in dronken toestand misdrijven 

begingen. 

Deze wet verzekerde niet in voldoende mate de beteugeling van de openbare 

dronkenschap, zodat bij wet van 14 november 1939 de oude werd opgeheven, 

meteen strengere strafbepalingen werden vastgesteld en een groot aantal 

ambtenaren en agenten gemachtigd werden de misdrijven vast te 

stellen.  Daarenboven moet sindsdien de wettekst uitgehangen worden in de 

voornaamste zaal van alle herbergen, koffiehuizen en andere drankslijterijen. 

De Belg zou echter geen Belg zijn, mocht hij niet een achterpoortje vinden op 

een wetgeving.  Zo ook op deze van 29 augustus 1919 op het regiem van de 

alkohol, waarbij het verbruik, alsmede de verkoop en de aanbieding van ter 

plaatse te verbruiken sterke dranken verboden werd in alle voor het publiek 

toegankelijke plaatsen.  Recente wetten hebben daarin verandering gebracht, 

maar destijds mocht het dus niet.  Dat gold echter niet voor de lokalen van 

verenigingen en groeperingen, die door hun statuten of door de bijzondere 

wijze waarop zij hun leden aanwierven, een privaat karakter hadden.  Met het 

gevolg dat een betrekkelijk groot aantal zogenaamde "private kringen" tot 

stand kwam, die geen andere bedoeling hadden dan alkohol aan hun leden te 

verkopen.  Het werd derhalve een uiterlijke schijn, waarachter het werkelijk 

publiek karakter van de slijterij kon schuilgaan.  

 

Waarschoot in beeld  
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 Door die omstandigheden was het niet te verwonderen dat de herbergiers er 

hun beklag over maakten, dat de verbruikers hun gelegenheid voorbij gingen 

om zich naar die kringen te begeven, waar iedereen die er om vroeg sterke 

drank kon bekomen. 

Door een andere wet van 14 november 1939 werden dergelijke plaatsen dan 

ook als publiek beschouwd, zodat het sindsdien ook daar verboden was sterke 

drank te schenken.  Wat aanleiding gaf tot talrijke geheime of sluikcafé's. 

Zeer veel openbare drankgelegenheden waren er vroeger te Waarschoot 

niet.  De wetgeving heeft er wellicht toe bijgedragen dat er toen meer geheime 

dan openbare café's waren, en waarvan de sluikuitbaters enkel de voordelen 

kenden en geen last der nadelen hadden, zolang zij niet op heterdaad betrapt 

werden. 

Er zijn weinig oude herbergen te Waarschoot bekend.  Vallen evenwel te 

vernoemen de afspanning DE LEEST (1598), de RAMONCKE (1571) op de Kere, 

een benaming die afkomstig schijn te zijn van "Roomonke", zijnde rode monnik 

of rode pater, verder nog DE SONNE (1598) en vooral DE CROONE (1571), aan 

de kerk, ten oosten van het kerkhof, eeuwenlang de officiële vergaderplaats 

van het plaatselijke bestuur (zijnde het huis een twintigtal jaren geleden 

gesloopt en laatst bewoond door de gezusters Matthys), en na 1600 DE PEIRE. 

De Potter en Broeckaert geven verder nog, aan de hand van, de telling in 1779: 

ST.-HUBERT, dagtekenend van vóór 1696, DEN APPEL, DE SWAENE, DE 

FORTUNE, DEN DOBBELEN ARENT (van vóór 1692), DE GAUDE PEIRE, allemaal 

op het dorp, 'T BEIRTJE, HET OSSENHOOFT, DEN HERT (van vóór 1698), DEN 

STUYVER (opgericht omtrent 1729), DE SCHAERE (van vóór 1677) in de 

Kerkstraat en DE STERRE.  Verder waren er een drietal herbergen zonder 

uitsteekbord, naam of teken, één op Oostmoer en twee in Arisdonk.  Hier ging 

het vermoedelijk om DE ROOSE en DEN KEYSER, volgens het landboek van het 

zesde jaar de Franse Republiek, in onze tijdrekening 1798. 

 

 

Waarschoot in beeld  
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Omstreeks 1794 waren er 22 personen, waarvan het beroep van 

herbergier(ster) opgetekend staat in de bevolkingsregisters, en niet "122" zoals 

vermeld in de "Geschiedenis van Waerschoot" door Frans De Potter en Jan 

Broeckaert (1866) en dat vermoedelijk te wijten is aan een drukfout. 

Aangezien het onmogelijk is al de ooit bestaande herbergen te citeren, wordt 

de evolutie over zeven periodes behandeld, met de vermoedelijke situering in 

de huidige straat (ondanks het feit dat bepaalde ervan gedurende de eerste 

periodes niet bestonden) en zonder vermelding van die straten waar geen 

herbergen waren gedurende de gerefereerde periodes of jaren. 
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Wist je dat… 

 

Wist je dat... de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is ? 

De boom is een Bristlecone Pine en staat in de White Mountains in Californië. 
 
De exacte leeftijd van de boom is 4767 jaar. In de jaren 50 ontdekte Edward 
Schulman enkele bomen die meer dan 3.000 en 4.000 jaar oud zijn in de White 
Mountains op een hoogte van 3048 tot 3354 meter. De oudste van deze bomen 
was dus "Methuselah" met zijn 4767 jaar. 
 
Wist je dat... honing meer dan 3000 jaar houdbaar blijft ? 

In honing zitten hoge concentraties suiker en weinig vocht. Voor bacteriën en 
schimmels is dit een slechte omgeving om in te overleven. De honing trekt 
vocht uit zijn omgeving en dus ook uit de schimmels en bacteriën. Hierdoor 
maken zij echt geen kans. 

Wist je dat... de grootse cactus ter wereld 25 meter hoog is ? 

De cereus is de grootste cactussoort ter wereld. Deze soort cactus is te vinden 
in zowel noord als zuid Amerika. De gemiddelde lengte is tussen de 12 en 15 
meter hoog. 
De Californische reus zoals de grootse cactus ter wereld ook wel word 
genoemd. Staat in het Guinness Book of Records en word officieel erkend als 
de meest gigantische cactus ter wereld. Met een lengte van 25 meter is het niet 
alleen de grootse cactus ter wereld maar ook de zwaarste plant ter wereld. Er 
word geschat dat er 6 tot 10 ton water in de plant bevind. 

Wist je dat... de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn ? 

De gezichten van de mensen die in je droom voorkomen heb je al een keer in 
het echt gezien. Het brein kan geen gezichten bedenken. Het zelfde geld voor 
de omgeving waar je doom zich bevind. Slaap is heel belangrijk voor je lichaam 
je verwerkt de dingen die je die dag gezien gehoord en gevoeld hebt. Je zou 
eerder overlijden aan slaaptekort dan voedseltekort. Het lichaam kan 2 weken 
zonder eten en maar 10 dagen zonder slaap. 

 

 

Wist-je-dat? 

https://raadselsenpuzzels.nl/wist-je-dat-jes/wist-je-dat-60/
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Basiel De Craene  
(Waarschoot, 15 april 1880 – Merendree, 10 mei 1956) was een Vlaams dichter 
en priester. 

Hij was de enige zoon van vier kinderen in het gezin van Petrus Johannes De 
Craene, timmerman-winkelier en van Maria Emerantia Daugimont, 
winkelierster. 

Hij studeerde aan het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, het Klein-Seminarie 
in Sint-Niklaas, aan het Groot-Seminarie in Gent, en aan de Katholieke 
Universiteit in Leuven, waar hij promoveerde tot baccalaureus in kerkelijk 
recht. In 1905 werd hij tot priester gewijd. 

Tijdens de eerste jaren van zijn priesterschap was hij eerst onderpastoor 
in Aalst (Mijlbeek) (1906-1910), vervolgens in Sint-Niklaas-Tereken (1910-1915) 
en Kaprijke (1915-1931), waar hij een rondreizend toneelgezelschap van 
jongeren oprichtte. 

Toen hij in 1931 tot pastoor benoemd werd van Bachte-Maria-Leerne nabij 
het kasteel van Ooidonk, een dorp van kunstenaars, kreeg zijn leven een 
andere wending. 

In 1933 begon hij zelf een eerste dichtbundel te schrijven. De idee van de 
jaarlijkse bijeenkomst van dichters begon te groeien. 

Poëziedagen 

Vanaf 1937 vonden zo de Vlaamse Poëziedagen in Bachte-Maria-Leerne plaats. 
Dat jaar gingen ze door in het park van het kasteel van Ooidonk van graaf t'Kint 
de Roodenbeke. Aangezien Basiel De Craene vervolgens als pastoor van 
Merendree werd aangesteld, werden de Poëziedagen vanaf 1938 in Merendree 
gehouden, waar ze tot 1955 werden georganiseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarschoot   
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GASTON DE MEY 
(Kaprijke, 1933 – Balgerhoeke, 2015) 

Gaston De Mey (Kaprijke, 1933 – Balgerhoeke, 2015) is zonder enige twijfel de 

belangrijkste kunstenaar die Kaprijke in haar lange bestaansgeschiedenis heeft 

voortgebracht. Onder auspiciën van zijn grote leermeester Luc Verstraete 

evolueerde hij van veilig figuratief werk naar een geheel eigen beeldtaal waarin 

letters centraal stonden. Deze omwenteling bewerkstelligde een nationale 

doorbraak voor de artistieke laatbloeier en brachten hem zelfs prijzen in 

binnen- en buitenland. De invloed van De Mey op de naoorlogse Meetjeslandse 

kunst valt hoe dan ook niet te onderschatten. 

 
  
 
 
 
 
 

Meetjeslandse meester  
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Doolhof 
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Waarschoots Lied 

 

Charlo  
Tekst Gustaaf Gernaey 1902 

 
Wie is er gekend ten allen kant Charlo, charlo , charlo 

Bijna door heel ons Belgenland idem 
Wie is er die man zo hoog geroemd 
Zeg mij hoe dat hij wordt genoemd 

Charlo, Charlo , charlo 
 

Wie heeft er peerden van ’t beste ras 
Wie heeft er gerijen van eerste klas 
Wie heeft er ook toto onzen wens 

Een grote en een kleine diligens 
Wie rijdt er mee wijven naar Lourdes of Gent 

Mee zijnen major overal goed gekend 
Wie vliegt er daar naartoe nu op drie uren juist 

Want zijne majoor dat is enen uit de duust 
Wie voert er de pastoor, wie is dat gewend 
En mee de begijnen naar heulder convent 

En wie helpt er de nonnekes uit de pijn 
Als zij in Eeklo of Kleit moeten zijn 

En als wij nu rijden met onze gebuur 
Wie zegt er: komt daar ne keer af de voituur 

En steekt er een beetje aan mijn gerij 
Of ’t zit hier verdomme in de beetenpartij 

Wie zegt er aan Clara: rijdt gij maar naar Gent 
Want gij zijt nu ook al de peerden gewend 
En binst dat zij weg is, zo rap en gezwind 

Wie doet er het werk en speelt er met ’t kind 
Wie past er op de kleinen en geeft er hem pap 

En gaat het aan’t schreemen, wie maakt het nen tap 
En als het nu eens op de vloer heeft gekakt 
Wie is er die seffens een shuppe maar pakt 

 
Wie mogen wij danken voor ’t geen dat hij doet 
Om ons te vervoeren met haast en met spoed 

Wie zullen wij eren tot achter zijn dood 
Die vriendelijke vent , die gedienstige kloot 

 
CHARLO 
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Poëzie 

 
 

Sylvie Marie groeide op in Tielt en liep er ook school. Daarna trok ze 
naar Gent om er aan de universiteit Politieke en Sociale Wetenschappen te 
studeren. Het laatste jaar van die studies bracht ze als Erasmusstudente door 
in Rijsel. Aan de VLEKHO in Brussel voltooide ze haar studententijd met een 
postgraduaat journalistiek. 

Marie publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften. Ze won ook 
enkele poëziewedstrijden en staat regelmatig op het podium, zoals op het 
poëziefestival Onbederf'lijk Vers in Nijmegen in 2006 en in 's-Hertogenbosch in 
2009. In februari 2009 kwam haar debuutbundel Zonder uit. De uitgave is een 
Belgisch-Nederlandse co-editie: Zonder wordt uitgegeven door zowel Uitgeverij 
Vrijdag in Antwerpen als door Uitgeverij Podium in Amsterdam. Twee jaar later 
verscheen Toen je me ten huwelijk vroeg, dat genomineerd werd voor 
de Herman de Coninckprijs, de J.C. Bloemprijs en de Eline Van Haarenprijs. 
Voor Altijd een raam kreeg ze in 2017 de laatste provinciale prijs Letterkunde 
van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Tussen november 2009 en juni 2011 schreef Sylvie Marie als huisdichteres 
regelmatig gedichten voor het weekblad Humo. Vandaag werkt ze als 
leerkracht literaire creatie aan de academies van Tielt en Ieper en geeft ze 
regelmatig workshops poëzie 
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