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Intro 

 
Een hele fijne zomer gewenst 
 
Als je droomt van reizen, reis je altijd al een beetje… De hoop is als de zon die, 
als we ergens naartoe reizen, de schaduw op de last achter ons werpt. De 
zomer, de zon, de vakantie zorgen ervoor dat we op iets anders kunnen 
focussen dan op alle zorgen van de voorbije tijd. We willen graag even aan 
alleen maar positieve dingen denken. We hopen dat we binnenkort Covid-19 
achter ons kunnen laten, maar nu moeten we nog even waakzaam blijven.  
 
We kunnen wel de keuze maken om te focussen op het positieve. We mogen al 
veel meer dan vorige zomer, mogen meer sociale contacten hebben, kunnen 
genieten van een mooie tuin,…  
 
Vanuit het directieteam willen we graag iedereen een heel fijne vakantie 
toewensen! Geniet met volle teugen van de zonnige dagen, zodat de batterijen 
opnieuw opgeladen worden en ons lichaam de nodige vitamines krijgt. Ons 
lichaam heeft ook rust nodig en ook daarvoor dient vakantie, om te genieten 
van de nodige rust.  
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Familienieuws: 
 
 

Overleden bewoners: 
 

WZC: 
De Kesel Antonia K 310 
De Ruyter Antoine K 035 
Versluys Juliaan K 231 
De Smet Denise K 405 
 
AW De Zilverlinde: / 
 

Nieuwe bewoners: 
 
WZC:  
De Poorter Monika K 310 
Pauwels Anaïs K 035 
De Vos André K 402 
Pauwels Eddy K 231 
Blomme Firmin K 411 

 
 
AW De Zilverlinde:  
Jacques Cecilia flat 015 
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Familienieuws: 
 
Jarigen juli : 
 
Korenbloem  
5 juli Debbaut Alice  
11 juli Tack Marie- Louise 
 
Zonnebloem  
1 juli De craene antoon  
11 juli Haerens Jenny  
27 juli Andries Denise  
29 juli De Groote Lisette  
31 juli Dobbelaere Jenny  
31 juli Van Hulle Christiane   
 
Klaproos 
5 juli Bekaert Rachelle  
5 juli De wispelaere Godelieve 
17 juli Pauwels Andre  
27 juli Van Daele Iréne 

 
Waterlelie  
5 juli Hoorebeke Hermana  

 
 

Madelief 4 
7 juli Daemers Firmin  
15 juli De Visscher Godelieve  
29 juli Tack Marcel  
 
Madelief 5  
11 juli ZR  Van Renterghem Annetta  
11 juli Van overmeire Maria  
12 juli Van de  Velde Roger  
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Familienieuws: 
 
Jarigen aug: 
 
 

 
Zonnebloem  
16 aug De pauw Lucrece  
27 aug Santens Roger  
29 aug Bonamie Antoinette  
 
Waterlelie  
25 aug Mollet Veronique  
26 aug De poorter Monika  
 
 
Madelief 5 
6 aug Van Hulle Anette  
24 aug Mares Benoni  
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Personeelsnieuws: 
Personeelsleden in dienst : 
Eline Roegiers: zorgkundige Zonnebloem 
Phebe De Lange: zorgkundige Korenbloem 
 

Personeelsleden uit dienst : 
Lisa Van Zele: zorgkundige Zonnebloem 
Naomi Scheltiens: zorgkundige Waterlelie 
Ana Arias De Crus: logistiek op Zonnebloem 
Alexandra Van Loo: diensthoofd zorgafdeling Korenbloem 
 
Onze oprechte deelneming : 
/ 
 

Proficiat aan : 
Emilie Van de Putte en partner met de geboorte van hun zoontje Yaro. 
Laetitia Dhont en partner met de geboorte van hun dochtertje Sophia. 
Shanti Ekhator en partner met de geboorte van hun zoontje Luka. 
Tiffany Scheerens met de geboorte van haar dochtertje Leah.  
Sofie D’Haeze en echtgenoot met de geboorte van hun zoontje Lewis  
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Bewoner in beeld  
 
 
Naam: De Wever Simonne  
Geboortedatum: 9 /10/1936 
Afkomstig van: Waarschoot 
Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: Frieten met stoofvlees 
Eén van de mooiste plekken waar ik ben geweest: De Efteling 
Hier ben ik heel goed in: Breien 
Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: Gewoon mezelf 
Bijna niemand weet dat: Ik heb geen geheimen 
Op dit dier lijk ik het meest: Poes, ik word graag eens vastgenomen 
Mijn leukste herinnering: trouw  
Dit ben ik in drie woorden: graag slapen, goed eten, weggaan 
Mijn tip voor een gelukkig leven: Content zijn met wat je hebt  
De mooiste voorwerpen op mijn kamer zijn: Foto’s 
Ik heb een hekel aan: Roddelen , ruzie maken 
De beste uitvinding ooit: De televisie, gaat de verveling tegen  
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Personeel in beeld  

 
Naam: Nathalie Ide  
Geboortedatum: 17.01.1978 
Woonplaats: Eeklo 
Op deze afdeling werk ik:  Onthaal / Facturatie 
Hobby's: Mijn bijberoep als pedicure; uitstappen in gezinsverband 
Op dit dier lijk ik het meest: Dolfijn 
Dit zit het liefst in mijn broodtrommel: Een salade 
Dit doe ik het liefst in het weekend: Met familie en vrienden 
afspreken, gaan shoppen met de kinderen of gewoon eens rustig 
luieren in de zetel bij een leuke film met een grote zak chips 
Dit zou het perfecte personeelsfeest zijn: Een barbecue aanvullend 
met een dansavond. 
Als de wekker gaat denk ik: Nieuwe dag breekt aan en spring ik 
onmiddellijk uit bed. 
Dit wilde ik als kind later worden: Kleuterjuf 
Ik kan echt niet leven zonder: Familie en vrienden 
1 van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Egypte meer bepaald 
Luxor (De Tempel van Hatjepsoet) 
Mijn ultieme droom: Mijn kinderen gelukkig en gezond zien 
opgroeien.  
De beste uitvinding ooit: Een computer en de auto 
Als je gaat trakteren zou ik dit heel lekker vinden: Frietjes of Chinees 
Dit heb ik van de bewoners geleerd: Geniet van elke dag! ☺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

De Zilverlinde 
 
Bewoners van de Zilverlinde genoten op 30 juni van hun zomerfeestje.  
Dank aan het keukenteam om ons te voorzien van een heerlijke koude schotel!  
De Zilverlinde was merkbaar tevreden !  
 
Met de vakantiemaanden in het verschiet valt er ook voor hen weer heel wat 
te beleven. Elke inwoner van de Zilverlinde zal dan ook een zomer programma 
ontvangen in hun bus. 
Enkele enthousiaste inwoners organiseren ook volgende extra activiteiten: 
 
Maandag 19 juli om 14.30u  
Dansnamiddag cafetaria WZC  
Koffie en gebak  
 
Vrijdag 6 augustus om 14.30u  
Zingen in de cafetaria WZC 
Ijsjes  
 
Vrijdag 30 augustus om 14.30u  
Zingen in de cafetaria WZC 
Drankje  
 
Meer info zal later volgen over bovenstaande activiteiten.  
 
Wij wensen ieder van jullie een stralende zomer toe , waarbij jullie kunnen 
genieten van elkaars gezelschap !  
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Pastoraal  
          Juni 2021 
Op weg in de zomer  

Waak in de komende tijd over de eenzaamheid en het verlangen naar contact 
van zieke en zorgbehoevende medemensen, nu de zomer aanbreekt en 
mensen weggaan van elkaar. Dat wij ook in den vreemde denken aan wie thuis 
moet blijven. 

Waak in de komende tijd over de vele, diepe vragen en het verlangen naar zin 
voor het leven van zieke en zorgbehoevende medemensen , nu de zomer 
aanbreekt en de dagen langer worden. Dat wij ook in al het genieten de vragen 
en de zorgen begrijpen.  

 

Waak in de komende tijd over het verlangen om erbij te horen, dat verlangen 
dat aanwezig is, zeker bij zieke en zorgbehoevende medemensen, nu de zomer 
aanbreekt en onze activiteiten misschien minderen. Dat wij creatief zoeken om 
mensen het gevoel te geven erbij te horen.  

 

Waak in de komende tijd over het zoekend geloof van kwetsbare mensen, 
vooral van wie in onzekerheid leeft door ziekte en zorgen, nu de zomer 
aanbreekt en alles vanzelf lijkt te moeten gaan. Dat wij een God aanbidden die 
niemand in de steek laat. 
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Pastoraal  
         Augustus 2021 
REISBRIEF  
waarde vriend 
het is hier prachtig 
de koeien zijn ontroerend drachtig 
de spoorlijn loopt dwars door het dal  
een vrouw beheert de waterval  
elk huis of hok met beemd en gaard  
verkoopt men op een ansichtkaart  
de mensen lopen traag en stug en komen op geen stap terug  
men zegt God heeft ons klein gebouwd  
maar sneed ons uit behoorlijk hout  
dit alles sta ik aan te zien  
zo is het paradijs misschien  
en verder is hier alles prachtig  
het wordt me soms wel eens te machtig 
 
 Uit: Bergman, De inhoud van het oppervlak (1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf donderdag 1 juli 2021 
Elke donderdag voormiddag 

 
Woord en communiedienst 

Vanaf 10u in de cafetaria 
 

Alle bewoners zijn van harte welkom 
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Pastoraal  
 
15 augustus: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 
Moderne magnificatlezing 
 
Maria zong: 
wat is God toch grandioos. 
Hij betekent alles voor mij. 
Ik ben helemaal opgetogen 
omdat Hij naar mij heeft omgekeken. 
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders, 
een doodgewoon meisje 
dat graag voor anderen klaar staat. 
 
Maar voortaan zal iedereen zeggen 
dat ik het heel erg getroffen heb. 
Hij is inderdaad machtig groot 
en Hij heeft zijn naam waargemaakt 
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs. 
 
Zo doet Hij met ons. 
Alle mensen die naar Hem opzien, 
hebben dat steeds ondervonden. 
Wie hem in de arm neemt, 
staat sterk. 
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan 
zal bedrogen uitkomen. 
 
De machtigen laat Hij rustig vallen 
maar de kleinen helpt Hij vooruit. 
Aan ons, die nog zoveel tekortkomen, 
geeft Hij wat we maar nodig hebben. 
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien 
stuurt Hij weg met lege handen. 
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen 
vanaf Abraham en zijn volk 
tot nu toe en in eeuwigheid. 
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Pastoraal  
 
Bezinning 
Maria, 
moeder van alle mensen. 
Gezegend zijt gij onder alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
 
Maria, 
bron van leven, 
bron van alle hoop, 
op U stellen wij ons vertrouwen. 
 
Gij die op ons neerziet: 
uw kinderen – 
uw volk onderweg. 
 
Alles hebt gij meegemaakt: 
de wonderlijke dagen, 
maar ook de pijnlijke momenten 
waar lijden en verdriet uw hart doorboorden. 
 
Maria, 
als een eenvoudige vrouw 
hebt gij alles doorstaan, 
uw hart in liefde aan God gegeven, 
zonder voorwaarden, 
zonder enige teruggave. 
 
Eén woord weergalmt: 
“MAGNIFICAT” 
met heel mijn hart 
juich ik om God. 
 
Wees gegroet Maria 
vol van genade; de Heer is met u; 
gezegend zijt gij onder alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus 
Heilige Maria, Moeder Gods 
bid voor ons, arme zondaars ; 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
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Pastoraal  
 
 
Ook voor ons is Maria een model en een bemoediging 
om weer vreugde en blijheid, 
moed en frisheid in onze kerken te brengen. 
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden 
en een “Blijde Boodschap” 
naar de wereld uit te dragen. 
Maria laat ons hierbij niet los. 
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond, 
bescheiden maar duidelijk, 
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven. 
In elke situatie is haar boodschap: 
laat Gods Geest bij u aan huis komen… 
dan wordt mogelijk wat anders niet kan, 
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart. 
 
Gebed voor alle moeders 
Goede God, 
Op deze dag mogen wij een glimp van U opvangen, 
en even beseffen dat Gij ons nooit in de steek laat. 
Wij danken U vandaag 
voor alle mama’s, oma’s, 
voor vrouwen en mannen die in woord en daad 
laten zien dat Gij leeft. 
Wij vragen vandaag ook steun voor alle alleenstaande mama’s,  
voor alle vrouwen, mama’s en oma’s die het moeilijk hebben door 
gezondheidsproblemen, financiële problemen, leefomstandigheden,… 
Versterk ons geloof 
en blijf ons liefdevol nabij 
alle dagen, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Wij wensen iedereen een fijne feestdag toe. 
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Info beleid  
 
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, heeft algemeen directeur Els Braeckman 
te kampen met wat gezondheidsproblemen.  
Zij zal de komende maanden tijd nemen om te herstellen en te revalideren.  
 
Wij wensen haar een spoedig herstel toe. 
 

 
 
De komende maanden zal zij vervangen worden door Tiny Baillieu en Hilde 
Taillieu die de functie van waarnemend directeur zullen opnemen. 
 
Zij zullen in nauw contact met Els het beleid verder zetten.  
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Info beleid  
 
De zomer komt eraan, bereid jullie voor! 
 

 
 
Beste bewoner, 
 
De zomer is in aantocht en elk jaar verlangen we er met zijn allen opnieuw 
naar.  
Voor veel mensen zijn warme dagen aangenaam, maar voor kwetsbare 
groepen zijn ze vaak hinderlijk en zelfs gevaarlijk. Daarom vraagt de Vlaamse 
overheid van 15 mei tot 30 september extra waakzaam te zijn en zich voor te 
bereiden op erg warme dagen.  
 
Vaak zorgt het lekkere weer soms voor minder prettige gevolgen want elk jaar 
sterven nog mensen aan de gevolgen van warmte.  De meeste mensen lopen 
geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, 
maar alert blijven is de boodschap!  Hou steeds rekening met de tips! 
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Info beleid  
En wat met Covid-19? 
 

 
 

 

Het nemen van maatregelen tegen warmte tijdens de 
corona-epidemie is niet altijd eenvoudig.  Een aantal 
maatregelen zijn in strijd met de actuele corona- 
maatregelen of moeten met enige voorzichtigheid 
worden toegepast! 

Het is steeds belangrijk om de richtlijnen omtrent Covid-19 te blijven volgen! 
Ondanks de hoge vaccinatiegraad in WZC De Linde is er momenteel een nieuwe 
variant ‘Delta’ die zijn intrede maakt.  Gelukkig werken de vaccins tegen deze 
nieuwe variant maar volledig immuun zijn we niet, doch de kans op besmetting 
is klein maar mogelijk. 
Zoals jullie weten speelt ventilatie een grote rol tegen het verspreiden van het 
corona virus.  Daarom is het ook belangrijk om het raam zoveel mogelijk open 
te zetten. 
Wanneer het heel warm is, wordt aangeraden om het raam overdag te sluiten 
zodat de warmte niet binnen kan.  Dit is echter in tegenstrijd met de 
coronamaatregelen. 
Houd de warmte buiten door de zonweringen te gebruikten en indien nodig 
kan een ventilator geplaatst worden.  Het gebruik van een ventilator kan 
risico’s inhouden daar bij een ventilator geen verse buitenlucht gebruikt wordt 
maar lucht uit de binnenruimte zelf. 
Wanneer je een ventilator plaatst, gelieve rekening te houden met volgende 
richtlijnen: 
❖ plaats de ventilator op een stofvrij tafeltje of neem een ventilator met 

statief, wanneer een ventilator op de grond staat of op een ander stoffig 
oppervlak, wordt het virus opnieuw in de lucht verdeeld 

❖ richt de ventilator nooit in jou richting omdat de lucht dan rechtstreeks 
op jou terecht komt! 

❖ bij het krijgen van bezoek, zowel knuffelcontact als sociaal contact, 
wordt de ventilator uitgezet en wordt het raam opengezet, dit om risico 
van besmetting te voorkomen door de luchtverplaatsing 

❖ tijdens de verzorging zal de ventilator steeds uitgedaan worden en wordt 
het raam opengezet 

Wanneer je alleen op de kamer bent, mag de ventilator steeds gebruikt 
worden! 
Heb je nog vragen omtrent het hitte- en ozonplan of vragen omtrent het juiste 
gebruik van de ventilator, kan je steeds terecht bij het diensthoofd van jouw 
afdeling. 
 
Ann De Vrieze , Kwaliteitscoördinator 
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Nieuws uit eigen huis  
 

AFGELOPEN JUNI MAAND  
Spaghetti “take away” 5 juni 2021 

 
Beste sympathisant  
 
Graag willen wij iedereen danken die heeft deelgenomen aan onze spaghetti 
actie! Er werden maar liefst 135 pakketten verkocht. We kunnen spreken van 
een echt succes! Met de opbrengst van het geld organiseren wij de grote 
activiteiten zoals seniorenweek , kerstconcerten, attenties voor bewoners 
enzovoort… 
 
Wij kijken dus uit naar het toekomstig programma en hopen dat de bewoners 
vele mooie momenten mogen beleven !  
 

Week van de keuken van toen  
14 juni tot 20 juni ’21 

 
In samenwerking met de keuken genoten we in juni van de keuken van toen. 
We organiseerden hierrond verschillende activiteiten. Zo bakten we op elke 

afdeling een heerlijke Meetjeslandse vlaai. Voor velen niet onbekend !  
 

Verder werden we door het keukenteam in de watten gelegd met stoofvlees en 
friet, koantjessesse een varkenskotelet en macaronipudding  

 
We bespraken ook enkele oude keukenmaterialen die we konden ontlenen bij 

het Bardelare museum. Een boekweitmolen, een bakvorm voor biscuit, een 
vleeshaak. Niets was ons onbekend en we beleefden dus vele gezellige 

momenten. 
 
 

Op woensdag 16 juni organiseerden we een ijsjesnamiddag waarbij ieder kon 
genieten van een coupe verse aardbei , dame blanche, coupe advocaat. 

En om mee af te sluiten konden bewoners ook proeven aan de proefkar van 
enkele typische meetjeslandse producten ! 

Kortom, weinig knorrende magen !  
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Nieuws uit eigen huis  
 

Zomerplanning  

Deze zomer zetten we volledig in op onze prachtige, grote tuin.  

Graag stellen wij komende zomermaanden een tuin voor waar je allerlei zaken 

kan beleven en ontdekken. 

Onderstaande activiteiten zijn enkel deze zomermaanden beschikbaar.  

Zin om samen met je knuffelcontact of medebewoners  de tuin te ontdekken?  

Trekken jullie er graag op uit ? Wil je Waarschoot eens op een andere manier 

ontdekken? Aarzel niet! De activiteiten zijn geheel vrijblijvend en gratis.  

 

Uiteraard zal ook elke bewoner een persoonlijk activiteiten programma 

ontvangen voor komende maanden. Op dat programma kunnen jullie nagaan 

wat er te doen is op de afdeling en kan je genieten van het wekelijks 

activiteitenaanbod. 

 

Activiteitenkast  

Beste bewoner en knuffelcontact, 

Graag geven wij jullie de mogelijkheid om bezoek op originele manier in te 

vullen. De activiteitenkast is een kast die volledig is ingericht om samen een fijn 

bezoek te beleven.  

Inhoud kast  

• Gezelschapsspelen  

• Wandelingen in de tuin  

• Fit-o-meter  

• Wandelingen in Waarschoot  

Kleine routes , die aangenaam zijn met rolwagen in de buurt van WZC 

• De huiskrant en Lievelink  

• Thema wandelingen in Waarschoot  

 

Waar?  

De kast is terug te vinden in de cafetaria. De kast is dus beschikbaar op 

maandag-woensdag-vrijdag en zaterdag. Vanaf augustus ook op zondag van 

14u tot 16.30u. Voel jullie vrij om folders mee te nemen.  

Vragen wij wel om zorg te dragen voor spelmateriaal en deze mooi terug te 

plaatsen. 
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Nieuws uit eigen huis  
 
Het bankje  
 
Deze zomer (juli, augustus) doet de gemeente Lievegem opnieuw mee met 
“Het Bankje”.  
Op verschillende bankjes in de gemeente kunnen wandelaars en fietsers de 
podcastreeks “Het Bankje” beluisteren.  
  
Dit project is een initiatief van OPENDOEK, het netwerk van 
amateurtoneelgezelschappen in Vlaanderen en Brussel. 
Voor deze reeks luisterverhalen werkten zij samen met 80-tal van 
amateurtoneelspelers, schrijvers, vormgevers en kunstenaars.  
Het resultaat is een reeks van 20 spannenede, aangrijpende, soms grappige 
dialogen die je via een eenvoudige QR-code kan beluisteren.  
De stickers met QR-code worden aangebracht op verschillende locaties in de 
gemeente.  
 
 
Daarnaast heb je misschien al gehoord van onze eigen podcastreeks 
“Spannende verhaaltjes voor het slapengaan”. In deze reeks worden lokale 
legendes en verhalen van de verschillende deelgemeentes van Lievegem 
vertolkt door bekende en minder bekende inwoners die in het plaatselijk 
dialect dat verhaal vertellen. De eerste twee verhalen zijn inmiddels af en 
werden tijdens het Erfgoedweekend gedeeld met het ruime publiek. (Digitaal 
via: YouTube, Spotify en Soundcloud). Nu werken we verder aan nog een paar 
verhalen. De eerste vijf verhalen zouden we ook via stickers met QR-codes op 
verschillende locaties in de gemeente laten horen.   
  
  
Één van die locaties is de  grote bank vooraan aan de parking , langs de lange 
ramenpartij van onze Zustergemeenschap “ De Bedding” 
Op deze locatie horen jullie een lokale legende.  
Ga dus met je smartphone in de hand naar de bank aan de parking en geniet 
samen met jouw bezoek van het uitzicht en dit bijzondere verhaal  
 
Veel luisterplezier !  
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Nieuws uit eigen huis  
 

Troostplek  

 

FERM ( het oude KVLV of boerinnenbond)  is een netwerk gedragen door 

vrouwen, waarmee mensen zich betrokken en verbonden voelen, op elk 

moment in het leven. Met een daadkrachtige visie op maatschappelijke 

thema’s. Met een breed aanbod van diensten. Met ontspannende en 

educatieve activiteiten. We zijn steeds dichtbij: op het platteland, in je buurt - 

waar je ook bent. Ferm zit zich in voor het creëren van troostplekken. 
 

Ook in Waarschoot is er nu een Ferm troostplek. 
 
Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je 
troost kunt vinden en samen met je buurt of gemeente in het najaar 
bloembollen plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het 
voorjaar, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken en gedenken we 
onze dierbaren. 
 
Wil jij ze ook eens bezoeken? Ga dan eens wandelen in het Merelpark (het 
parkje achter het Sociaal huis) en geniet er van de rust  
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Nieuws uit eigen huis  
 

Kunstwandeling  

De kunstacademie van Waarschoot presenteert een kunstwandelroute 

doorheen het dorp. Dit jaar leverden de leerlingen pareltjes af en die willen we 

je niet onthouden.  Wandel tussen de werken van onze leerlingen en geniet van 

de verrassende mix van Beeld, Muziek en Woord. De Wandelroute loopt 

doorheen het centrum van Waarschoot.  

Op onderstaande kaart kan je de route en werken volgen.  

De wandelroute is beschikbaar van 12 juni t.e.m. 30 september. 

 

Kijkroute ( op deze adressen kan je een kunstwerk bezichtigen)  

 

1.Oostmoer 3 

2. Stationsstraat 64  

3. Stationsstraat 45  

4. Stationsstraat 35  

5. Stationsstraat 7  

6. Waarschoot Kerk  

7. Schoolstraat 2  

8. Schoolstraat 6  

9. Schoolstraat 15  

10. Nijverheidsstraat 1 

 

Verder is er ook nog een luisterroute met QR codes. Deze route , meer info en 

de plattegrond kan je terugvinden in het foldertje van KA! 

De folders zijn beschikbaar in de activiteitenkast in de cafetaria.  
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Nieuws uit eigen huis  
ACTIVITEITEN IN EIGEN TUIN : JULI  

In de maand juli gaan we van start met de volgende activiteiten: 

 

Fit-o-meter 

Het team van de kinesisten zal een fit-o-meter installeren in de tuin. 

Wat is een fit-o-meter?  

 

Ben je wat stijf? Zin om te werken aan je basisconditie? 

Opzoek naar een sportieve uitdaging? 

Ontdek de fit-o-meter , de buitenfitness voor ouderen. 

 

We voorzien een route in de tuin met verschillende buitenoefeningen.  

De route vinden jullie terug in de activiteitenkast en in deze huiskrant.  

Telkens komen de 5 basiseigenschappen aan bod: kracht, stapoefeningen , 

coördinatie, stabiliteit en evenwicht  

 

Dankzij de fit-o-meter herontdekken we het genot van buiten sporten.  

Doe jij ook mee? 

 

Let op ! Bezoek steeds de fit-o-meter met twee personen. 

Zo kunnen jullie elkaar helpen waar nodig en is veiligheid gegarandeerd. 

 

Plattegrond Fit-o-meter  
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Nieuws uit eigen huis  
 

 Locaties Oefeningen Fit-o-meter  

1. Onthaal  

2. Fietsenberging 

3. Doorgang Abdij  

4. Witte S bank  

5. Bomenrij aan het terras van de cafetaria  

6. Cafetaria , aan rotonde lindeboom  

 

Poëzietocht  

“De poëzie licht de sluier van de verborgen schoonheid van de wereld.”  

Vanuit dit citaat stellen wij graag vanaf 19 juli onze poëzietocht voor doorheen 

de tuin. In de tuin zullen jullie 10 mooie gedichten terugvinden uitgekozen door 

de bibliotheek van Waarschoot.  

 

Zomerbar  

(Onder voorbehoud bij goed weer)  

Dinsdag 27 juli vanaf 14.30u  

Hapjes en cocktails in de tuin  

Kom gezellig vertoeven in onze bar. 

We zorgen alvast voor een streepje muziek! 
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Nieuws uit eigen huis  
Zomerplanning  

ACTIVITEITEN IN EIGEN TUIN :AUGUSTUS  

Bloemen in de tuin  

Een bloemetje bij een feest, een tuin vol mooie planten, kruiden op ons bord of 

decoratie in huis. Bloemen en planten zijn niet weg te denken uit ons dagelijks 

leven. Ze geven geur en kleur en hebben soms een bijzondere 

betekenis. Daarom staat augustus in teken van de bloemen en zullen er 

verschillende activiteiten georganiseerd worden. Wij wensen ieder van jullie 

veel plezier !   

 

Expo Bloemen  

In samenwerking met Huis van Alijn ( museum “dagelijks leven” te Gent) 

Te bezichtigen in de cafetaria gedurende de volledige maand augustus.  

 

3 interactieve wandelingen verspreid in de tuin  

• Mindfulness 

• Seniorengym met de tuinkabouter  

• bloemenverhalen 
 

Reuze spelen  

Zin om samen met familie een spel te spelen , aarzel niet om opzoek te gaan 

naar onze reuze gezelschapsspelen  

 

Muziek in de tuin  

18 augustus optreden TAMBOER  

( onder voorbehoud , enkel bij goed weer)  
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Nieuws uit eigen huis  
Zomerplanning  

JULI  & AUGUSTUS  

Wandelen in Waarschoot  

Beste bewoner en knuffelcontact, 

Vanaf maandag 19 juli starten wij met de wandelen in Waarschoot  

Wat  

Wandeling in bubbels van 10 personen  

5 rolwagen en 5 begeleiders 

Vertrek om 14.30u aan het onthaal 

Wandeling van ongeveer 1 uur doorheen het dorp  

Afsluiten doen we met een glaasje in de cafetaria  

 

Wanneer                                                                Enkel op maandag en donderdag  

Maandag 19 juli : bewoners waterlelie gaan wandelen  

Donderdag 22 juli: bewoners klaproos gaan wandelen  

Maandag 26 juli: bewoners zonnebloem gaan wandelen  

Donderdag 29 juli: bewoners madelief 4 en 5 gaan wandelen  

Maandag 2 augustus: bewoners korenbloem gaan wandelen 

Donderdag 5 augustus: bewoners waterlelie gaan wandelen 

Maandag 9 augustus: bewoners klaproos gaan wandelen 

Donderdag 12 augustus: bewoners zonnebloem gaan wandelen 

Donderdag 19 augustus: bewoners madelief 4 en 5  

Maandag 23 augustus korenbloem gaan wandelen 

Donderdag 26 augustus : Waterlelie gaan wandelen  

Maandag 30 augustus klaproos gaan wandelen  

 

Hoe deelnemen  

Knuffelcontacten die wensen deelnemen kunnen zich aanmelden bij  

Vermeire  Femke (verantwoordelijke Wonen en Leven)  

of inschrijven via animatie@wzc-delinde.be 

Graag 1 week op voorhand inschrijven. 

We wandelen per afdeling op bovenstaande data  

Afspraken  

Per bubbel zal 1 personeelslid begeleiden.  

Tijdens de wandeling blijven we samen. 

Begeleiding moet mondmasker steeds aanhouden tijdens de wandelingen. 

mailto:animatie@wzc-delinde.be
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Nieuws uit eigen huis  
Natuurrugzak  

Regionaal Landschap Meetjesland en het Expertisecentrum Dementie Paradox 

slaan de handen in elkaar en ontwikkelden de zogenaamde ‘natuurrugzak’. 

Deze zullen wij ontlenen gedurende de zomermaanden.  

 

Met dit project willen we de natuur binnenbrengen bij ouderen en tegelijkertijd 

de mogelijkheid scheppen om met beperkte mobiliteit in de buitenlucht  aan 

natuurbeleving te doen. Heel wat onderzoeken hebben immers aangetoond 

dat natuur belangrijke gezondheidseffecten heeft, ook bij ouderen ! Met 

natuurrugzakken, met daarin heel wat verschillende materialen die te maken 

hebben met natuur, komen we aan beide doelstellingen van het project 

tegemoet.  

 

We gaan komende maanden aan de slag met de rugzak! Deze speciale rugzak 

bevat onder meer een voelspel, recepten, wist-je-datjes, zoekkaarten en zoveel 

meer !  

 

Wij kijken er alvast  naar uit om samen met jullie een gezellige middag te 

beleven  
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Nieuws uit eigen huis  
T Lindeken  
De Rijdende winkel  
 
Graag stellen wij met trots de rijdende winkel voor in ons huis. 
 
Ben je opzoek naar iets om te snoepen of heb je nood aan enkele 
verzorgingsproducten? 
kom zeker een kijkje nemen aan de kar. 
Wij rijden van kamer tot kamer en je kan ons horen aan het mooie geluid van 
de fantastische koebel. 
 
Wij vragen aan bewoners om cash te betalen. 
Er worden geen aankopen doorgegeven via facturatie. 
 
De rijdende winkel verkoopt zijn producten aan dezelfde prijs zoals in de winkel 
en heeft dus zeker geen doeleinde om winst te maken  
 
T Lindeken zal langskomen 1 keer per maand , de exacte datum vinden jullie 
terug op de activiteiten planning.  
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Nieuws uit eigen huis  
T Lindeken  
De Rijdende winkel  

Prijzen ‘t Lindeken 

verzorgingsproducten 

scheermesjes 0,70 euro 
 

Nivea body crème aloë vera 200ml 2,50 euro 
Herb and blom vegan hand + body 
balm 

1,20 euro 

Palmolive shower gel 1,60 euro 
 

Fa deospray 200ml 1,70 euro 

Adidas douchegel 1,50 euro 
Adidas deo  1,50 euro 

voedingsmiddelen 

Hard fruit candies blik 1,00 euro 
Borstbollen - hoestbonbons 3,20 euro 

Werther’s original 0,50 euro 
Kitkat 1,20 euro 

Pepermunt Tiger 0,70 euro 
Creamy cookies 0,10 euro 

Mikado  1,60 euro 

Cava 4,00 euro 
schrijf- en knutselmateriaal 

Wol 1,00 euro 
Potloden 1,00 euro 

Balpennen 1,00 euro 
Pakket wenskaarten 1,00 euro 

Mandala kleurboeken 1,00 euro 

Balpennen metaal 5 stuks 1,00 euro 
Balpennen 4 kleuren 0,70 euro 

Rouwkaart 0,50 euro 
textiel 

Sneakersokken  ziki 1,90 euro 

Sokken ziki 2,00 euro 
Sokken pairz 2,20 euro 
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Foto album 
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Foto album 
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Artiest in beeld 

WILLEM VERMANDERE  

Willem Vermandere (Lauwe, 9 februari 1940) Is 
een Vlaams kleinkunstenaar, schrijver, dichter, beeldhouwer, levensfilosoof,  za
nger, gitarist, basklarinettist en schilder. 

Vermandere zingt steevast in zijn West-Vlaamse dialect. Zijn bekendste 
nummers zijn Klein ventje van Elverdinge, Lat mie maar lopen, Als ik 
zing, Blanche en zijn peird, Bange blankeman, Duizend soldaten, La Belle 
Rosselle en Ik plantte ne keer patatten. 

Willem Arthur Vermandere werd geboren in 1940 in Lauwe, nu een 
deelgemeente van Menen. Hij groeide op in muzikale sferen tussen zijn 
moeders keuken en de werkbank van vader-wagenmaker-klarinettist. Hij stapte 
zelf al heel vroeg mee in de dorpsharmonie Sint-Cecilia. Willem 
leerde Grieks en Latijn, maar was meer geboeid door de gitaar. Later begon hij 
melodietjes te componeren en zette gedichtjes op muziek. Op latere leeftijd 
studeerde Vermandere godsdienstwetenschappen te Gent en gaf hij drie jaar 
les in Nieuwpoort. Hij beschouwt zichzelf eerder beeldend kunstenaar dan 
muzikant. 

In de jaren zestig werd Vermandere vooral bekend door zijn kleinkunstliedjes in 
het West-Vlaams over de dagelijkse dingen, zijn Westhoek en de 
verschrikkingen van de Grote Oorlog. Soms worden zijn liedjes kritisch over de 
maatschappij en de kerk. Zijn optredens zijn een afwisseling van luchtige en 
doodernstige, droevige en levenslustige liedjes en muziek en worden doorspekt 
met zijn typische spitse 'vertellementen'. 

Hij maakte acht langspeelplaten en evenzoveel cd's. Zijn vaste kompanen zijn 
Freddy Desmedt (fluiten en klarinet) en Pol Depoorter (gitaren en mandoline). 

In 1991 schreef Vermandere het lied "Bange Blanke Man", een lied 
over multiculturaliteit. Veel aanhangers van de partij Vlaams 
Blok protesteerden tegen het nummer. Vermandere ontving dreigbrieven en 
tijdens de 11 juli-viering op de Brusselse Grote Markt in 1992 werd hij door 
Vlaams Blok-militanten met projectielen bekogeld.[1] 

In 2000 werd hij omwille van zijn diverse 
kunstactiviteiten ereburger van Veurne; hij woont er in de 
deelgemeente Steenkerke. Vermandere eindigde in 2005 op nr. 115 tijdens de 
Vlaamse versie van de verkiezing van De Grootste Belg. 

In 2009 werd hij opgenomen in de Radio 2 eregalerij voor een leven vol muziek. 

In 2010 bracht Vermandere op zijn 70ste verjaardag een nieuw album uit, 
genaamd Alles gaat over. Hij stond daarmee 14 weken genoteerd in de 
Ultratop 100 albums met een hoogste notering op nummer 6. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lauwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1940
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gitarist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basklarinet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_ventje_van_Elverdinge_(lied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blanche_en_zijn_peird
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bange_blankeman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lauwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gitaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdienstwetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwpoort_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldend_kunstenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westhoek_(Frans-Belgische_regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Multiculturaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Vermandere#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ereburger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veurne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkerke_(West-Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grootste_Belg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_(Vlaanderen)
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Artiest in beeld   

 

Op 20 april 2012 was hij te zien in het Sportpaleis te Antwerpen als centrale 
gast van Nekka-Nacht 2012. Gastmuzikanten waren Liesbeth List, Yevgueni, De 
Vaganten, Stoomboot, Raymond van het Groenewoud, Mustafa 
Avsar, Mira, Axl Peleman, A la Rum en de Koninklijke Harmonie Ypriana uit 
Ieper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportpaleis_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nekka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_List
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yevgueni
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vaganten
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vaganten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_van_het_Groenewoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mira_(zangeres)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Axl_Peleman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rum_(band)
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Moppen   

MOP 1 

Er zijn twee groene appeltjes en plots wordt een appeltje rood. Zegt de ander : 
"Oe kommet dadde rood wordt?" Zegt da rood geworden appeltje : "Keb uw 
steelken gezien." 

MOP 2 

‘s Morgens vroeg komen twee werkmannen de straat ingereden en beginnen 
te graven. Nadien wordt de gegraven sleuf weer dicht gegooid. 
Dit gaat zo de hele dag door. 
Vooraleer ze 's avonds vertrekken komt een buurtbewoner bij die mannen en 
vraagt hen wat ze nu eigenlijk de hele dag gedaan hebben. 
Wel zeggen die mannen : " Wij hebben draadloze telefoon gelegd". 

MOP 3 

De Post 
 
Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, adres "Hemel", waarin ze 2000 
euro vraagt om haar huurschuld af te betalen. 
 
De sorteerders van de Post weten geen raad met het adres en maken de brief 
open. 
 
Ze zijn zo ontroerd door het lot van het arme vrouwtje, dat ze met de pet 
rondgaan. 
 
Zo halen ze 1800 euro op. 
 
Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje van "God" erbij en 
sturen het terug aan het oude dametje. 
 
Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan God, adres : 
"Hemel". 
 
Ze maken de brief weer open en lezen: 
 
"Lieve God, bedankt voor het geld. 
Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de Post, want die 
hebben er 200 Euro uit gepikt..." 
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Het geheim van een Waarschootse smid: Hoe Boris van smeedwerk 
een kunstwerk maakt. 
 
In Waarschoot woont een familie Verhasselt die alleen in een beperkte kring 
een zeer hoog aanzien geniet. Ze zijn kunstsmeden over generaties heen, van 
vader Ferdinand naar (klein)zoon Boris. Het zijn zeldzame ambachtsmannen die 
als siersmid kunnen omgaan met heet smessevuur, draaibank en laspost. Maar 
daar dan het extraatje ‘kunst’ nog aan toevoegen! Vroeger een 
veelvoorkomend maar nu zeldzaam beroep. Kleinzoon Boris (24) heeft het van 
grootvader Ferdinand met de genen meegekregen en beoefent de stiel nu 
dagelijks fulltime. Hij maakt kunststukken in metaal (zie foto’s), maar voert ook 
laswerken uit in opdracht, zoals: oud smeedwerk in een kader verwerken, een 
ijzeren hekken of balustrade in smeedwerk ontwerpen of repareren, of echte 
interieurkunstwerkjes voor op de schouw toveren. Voor Boris maakt het 
allemaal niet uit. Het begon allemaal in de krokusvakantie toen Boris pas 15 
was. Hij vroeg zijn opa of hij in zijn smidse mocht leren smeden. Zijn aanleg viel 
zelfs oma op die merkte dat kleine Boris al dezelfde ‘hamerslag’ op het 
aambeeld had als zijn grootvader. Opa Ferdinand had toen als siersmid al een 
kleine twintig jaar van zijn hobby een tweede beroep gemaakt en behoorde tot 
een der beste kunstsmeden van België. Vorig jaar, toen in Gent het jaar ‘Van 
Eyck’ werd gevierd, ontwierp Boris een (verkleinde) kopie van de draak op het 
Belfort. En niet toevallig was ook dezelfde draak het eerste kunstwerk dat zijn 
opa destijds ontwierp… Het geheim smid Boris heeft jaren les en 
basistechnieken gevolgd bij bekende leermeesters. Maar van zijn opa leerde hij 
de meeste knepen. Vandaag beheerst hij praktisch alle lastechnieken, want om 
volwaardige smid te zijn moet je niet alleen lassen in het vuur kunnen 
beheersen, maar ook de Damast technieken kunnen toepassen. Damast is de 
benaming voor staal dat uit meerdere lagen bestaat. Een smid kan omwille van 
de sierwaarde de eigenschapen van damaststaal door het vouwen en smeden 
van het staal aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Damaststaal heeft 
aantrekkelijke eigenschappen en ziet er vaak mooi uit. In de smederij van Boris 
waan je je in het verleden. Hier wordt de oudste vorm van het lassen nog 
beoefend: het vuurlassen of wellen. Nog maar een handjevol siersmeden 
beheerst de techniek van het aan elkaar verbinden en in vorm brengen van 
ijzer, met niets meer dan een kolenvuur als warmtebron. Het is dus belangrijk 
dat deze techniek wordt doorgegeven aan nieuwe generaties, vindt ook opa 
Ferdinand. Hij kan gerust zijn. Zijn kleinzoon zorgt dagelijks voor het verder 
zetten van dit cultureel erfgoed met specialistische kennis en kunde. 
 
 

Waarschoot in beeld  

https://taptoe.be/regionaal-nieuws/geheim-waarschootse-smid-hoe-boris-smeedwerk-kunstwerk-maakt
https://taptoe.be/regionaal-nieuws/geheim-waarschootse-smid-hoe-boris-smeedwerk-kunstwerk-maakt
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Bevrijding Waarschoot 
Waarschoot ontwaakte vredig op 16 september 1944. Het werd een stralende 
dag. In de namiddag ging het nieuws dat de geallieerden op komst waren als 
een lopend vuurtje door het dorp. De inwoners maakten zich op om de 
bevrijders te verwelkomen. Her en der verschenen er Belgische vlaggen. 
Inwoners maakten met liefde boeketten voor hun bevrijders. Men verkocht 
zelfs Belgische vlaggetjes en guirlandes in de winkels. 

 
Oorlogscommissaris Swerts, onderpastoor De Keukelaere, socialistisch 
gemeenteraadslid Omer Roegiers dienden volgend voorstel in bij het 
schepencollege: Ze wilden tot de officiële uithanging van de Belgische vlag op 
de kerktoren en het gemeentehuis overgaan. Swerts stelde voor om Van de 
Wiele te verplichten zijn ambt neer te leggen. Men zou hem ertoe trachten te 
overtuigen door te wijzen op de noodzaak de openbare orde te waarborgen. 
Zijn voorstel werd aanvaard op voorwaarde dat Swerts persoonlijk alle 
verantwoordelijkheid zou dragen.  

Daarop begaf de groep, nu vergezeld van het schepencollege en veldwachter 
Vincent, zich naar de woning van burgemeester Standaert. Bij het zien van Van 
de Wiele verklaarde Standaert trots dat hij zijn demissie nooit had aanvaard. Hij 
zou s’anderendaags zijn ambt weer opnemen. Na het bezoek aan Standaert zou 
Van de Wiele hen meegedeeld hebben dat hij bereid was zich voor het gerecht 
te verantwoorden. Daar ze ‘niets kenden ter zijner laste weigerden ze hem aan 
te houden’. Swerts en de onderpastoor raadden hem naar verluidt aan 
Waarschoot te verlaten. De angst om slachtoffer te worden van acties van het 
verzet sloeg Swerts al geruime tijd om het hart.  

Het bleef ondertussen stil in de straten. Alfons De Pauw, lid van het Geheim 
Leger, patrouilleerde alleen langs de rijksweg van Waarschoot naar Eeklo. 
Onderweg ontmoette hij twee Kortrijkse collega’s. Samen trokken ze verder tot 
aan de Dambrug ter hoogte van het munitiedepot. Toen ze daar aankwamen 
was er een explosie. De brug leek ernstig beschadigd. Daarop ontstond er een 
vuurgevecht met de achter gebleven Duitsers. Even later werd het drietal 
vergezeld van zes andere Waarschootse mannen. De Duitsers trokken zich 
terug in het munitiedepot en men besloot ze te achtervolgen. Zo belette men 
dat ze nog langer in de richting van de brug konden vuren.  

 

 

Waarschoot in beeld  
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Het puinruimen kon beginnen want men verwachte namelijk dat er elk 
moment Canadese tanks konden opdagen. 

Diezelfde ochtend hadden The Argyll and Sutherland Highlanders of Canada, 
die de frontstreek rond Moerbrugge bewaakten, orders gekregen om op te 
rukken over de brug bij Balgeroeke waar The Lincoln & Welland Regiment 
reeds vroeger zonder slag of stoot overheen was getrokken. Het Carrier-
peloton dat als verkenner voorop reed, contacteerde The Lincoln & Welland 
Regiment Eeklo en zette vervolgens koers naar Waarschoot waar het volledige 
bataljon zich bij hen zou voegen om Waarschoot te bezetten en er stelling te 
nemen. Het konvooi vertrok om 15.00u maar de tanks moesten van 16.00u tot 
18.00u halt houden totdat de grote kraters in de hoofdweg ter hoogte van de 
Dambrug hersteld waren. De achter gebleven Duitsers werden op aanwijzen 
van de verzetsmensen gevangen genomen. 
Om 21.00u bereikten men Waarschoot waar de verschillende compagnies de 
hoofdstraten bezetten.  

De ontvangst voor de Canadezen in Waarschoot was grandioos. Een menigte 

mensen stroomde samen op het dorpsplein. Ook de ondergedoken 

werkweigeraars achtten het veilig genoeg om zich te vertonen. Toen de 

geallieerde tanks binnenrolden was er een overweldigende euforie onder de 

bevolking. De bevrijders werden enthousiast ontvangen. Er werd met 

vlaggetjes gezwaaid en iedereen wou de Tommy’s de hand schudden. Er werd 

gelachen en geweend, er waren enkel blije gezichten te zien. Het contact 

verliep vaak moeizaam daar er toen slechts enkelen Engels spraken. De 

soldaten deelden dozen cornedbeef, chocolade, sigaretten, brood en kaas uit. 

De Waarschotenaren waren buiten zichzelf van vreugde en bereid alles aan hun 

bevrijders af te staan, zelfs hun dochters.  

‘Het werd een aangename avond waar alle regimenten konden van genieten. 
Zondagmorgen werd voorzien om al het materiaal terug in orde te brengen. 
Gedurende die dag was er een luchtarmada, die bestemd was voor Nijmegen 
en Arnhem, waar te nemen boven Waarschoot.De wolken van vliegtuigen en 
meegetrokken zweefvliegers vulden de lucht zover het oog kon reiken, terwijl 
het geronk van de motoren een enorm, continue gebrul met zich meebracht. 
Het was een indrukwekkend schouwspel, en het leek dat Duitsland zijn 
nederlaag tegemoet ging. 

Waarschoot in beeld  
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Waarschoot in beeld  
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Wist je dat dieren ook humor hebben ? 
 
Modern onderzoek van Jane Goodall toont aan dat chimpansees zich wel eens 
voor de grap verstoppen om dan ineens tevoorschijn te komen. Ze hebben dan 
de grootste lol. Dieren kunnen elkaar ook kietelen. Jaak Panksepp van de 
Bowling Green University in Ohio ontdekte dat ratten elkaar ook kietelen en 
gedrag vertonen dat je als lachen kan opvatten. Het grote verschil tussen 
humor van mensen en dieren is taal, beweert Dan Estep, een Amerikaans 
dierenexpert. 
 
Wist je dat vrouwen het over het algemeen kouder hebben dan mannen ?  
 
Behalve dat het heel romantisch is om te zeggen dat je het koud hebt, zodat je 
vriend even z'n arm om je heen kan leggen, is het ook wetenschappelijk 
bewezen dat vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Bij vrouwen vloeit 
er minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen. Maar er 
zijn nog meer redenen. 
 
Zowel mannen als vrouwen hebben het moeilijk met lage temperaturen. 
Volgens professor menselijke fysiologie Mike Tipton van de universiteit van 
Portmouth komt dat doordat de mens ‘ontstaan’ is in warme streken. 
 
Later heeft hij zich moeten aanpassen aan lagere temperaturen. Maar van 
nature hebben we dus liever hoge temperaturen. Toch is het opvallend dat 
mannen minder problemen hebben met de kou dan vrouwen. 
 
Tipton onderzocht het fenomeen en kwam tot de conclusie dat vrouwen het 
wel degelijk kouder hebben dan mannen. Vreemd genoeg komt dat deels 
doordat vrouwen efficiënter omgaan met de warmte die ze produceren. 
 
Omdat het vet bij vrouwen beter verdeeld is over het lichaam dan bij mannen, 
zijn vrouwen beter in staat om het bloed naar de belangrijkste organen te laten 
stromen. Handig zou je denken, maar daardoor stroomt er bij vrouwen ook wel 
minder bloed naar de handen en voeten. En zo krijgen vrouwen het koud. 
Dat is niet de enige oorzaak. Ook hormonen spelen een rol. Tijdens de 
menstruatiecyclus verandert de temperatuur van vrouwen. In de fase na de 
eisprong kan dat al snel een verschil maken van 1 graad Celsius. 
Overigens heeft ook onze slaap een invloed op onze temperatuur. ’s Nachts 
daalt onze lichaamstemperatuur, zowel van mannen als van vrouwen. Bij 
vrouwen gebeurt dat sneller en nadrukkelijker. 

 

Wist-je-dat? 
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EMMANUEL NISOL 
(Eeklo, 1942 – Bassevelde, 2012) 

Voor Emmanuel Nisol (Eeklo, 1942 – Bassevelde, 2012), ofwel ‘El pintor’, was al 

bij aanvang geen ander lot beschoren dan één in de kunsten, met tal van 

familieleden die op hoog artistiek niveau actief waren. Nisol, die zowel in 

beeldhouwen als in schilderkunst al vroeg tekenen van hoogbegaafdheid 

vertoonde, verruilde in 1974 de Meetjeslandse klei voor de wijde wereld en 

woonde en werkte in Tenerife en Sicilië. Het zou deze traditioneel ingestelde 

artiest geen windeieren leggen: werk van hem werd overal ter wereld 

geëxposeerd en gekocht. 

 
 
 

 
 
 
 

Meetjeslandse meester  
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Ontspanning 
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Ontspanning 
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Ontspanning 

Tekenen maar ! 
Spiegel de afbeeldingen 
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Waarschoots Lied 

 

Stop die trein 
 

My sarie Marais ging jarenlang op reis  
En wou eens in waarschoot aan land :  
Van in Gent met het spoor , snuifde ze Waarschoot door en is zo in Eeklo 
gestrand.  
 
O bring mij terug naar mijn Waarschoot schoon,  
Daar waar mijn wiegje stond ;  
Daaronder bij het Liefken op de weg naar Arisdonk , 
Daar waar mijn wiegje stond. (bis) 
 
My sarie Marais was toen lichtjes van de wijs,  
Wie had haar zo wreed gefopt?  
Ze liep toen naar de chef en zeide luid met lef:  
Waarom is die trein niet gestopt?  
 
My Sarie Marais steunt nu mede onze eis:  
De trein moet in Waarschoot stop !  
De Croo die is nie wijs, die hét verloor een vijs,  
De NMBS : wat een flop!  
 
 
 

 
 
 
 
 


