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Mijn echtgenote vindt me een 
ouderwetse man. Reden? Ik 
neem altijd een paar boeken 
mee op reis om tijdens mijn 
vakantie te lezen, iets waar ik 
tijdens het werkjaar nauwelijks 
aan toe kom. Boeken wegen te 
zwaar in de valies, vindt ze, en 
bovendien is het niet “modern”. 

Zij “downloadt” haar boeken via 
de website, en leest ze dan op 
een “e-reader” of een” tablet”. 
Och zo, ik ben dan wel graag 
ouderwets, want ik hou van het 
bladeren, het bekijken van een 
tekening binnenin of een foto op 
de kaft. Het “fysieke” van een 
boek spreekt me nog aan. 

Trouwens, “Het Anker” wil je 
toch ook niet missen op reis? 

Alvast véél leesgenot en een 
deugddoende “time-out” ge-
wenst (moderne woordkeuze 
hé?!).

Joris en de redactie
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Aalters dialect

Ze hebben het gestolen van mij kben dert peetje van

kleine boerderij kortweunste

Het is niet te doen Tegen klippen en birgen

www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Aalters

Hij weet van niets Hij weeit nog van tuitn of bloazen.

in slechte staat kaduukelijk

een zijspan siedekerre

bezoek overkomste

station stoisie

dronken, zat poebeloere

gesloten vermoakt

wesp abbeldussle

vergiet, zeef strumeinne

opwindsleutel draajlink

vroedvrouw achterwoarstrij’e

ambetant kind pekelteeve

Iets doms doen Den uil uithahn

uitgeput de kieëste af

kwaadaardig plagen èssepikkn

kruisje op voorhoofd tjeesebeware

 

WUK! 

 

DJU! 

 

JOJIK! 

Laat het jullie smaken Dat ulder welbestreube
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Wij respecteren de wensen van sommige bewoners en/of gasten om 
hun foto niet te publiceren.

Mevrouw VANTYGHEM 
Katrien is bij ons komen 
wonen sinds 1 april. Zij 
woont op kamer 301, op 
De Parel. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

De heer MATTHYS Carlos 
is bij ons komen wonen 
sinds 5 april. Hij woont 
op kamer 312, op De 
Parel. Hij is afkomstig 
van Eeklo.

De heer MEEUWS Paul 
is bij ons komen wonen 
sinds 1 april. Hij woont 
op kamer 301, op De 
Parel. Hij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw  L I P P E N S 
Jeanine was bij ons 
komen wonen sinds 
2april. Zij woonde op 
kamer 111, op De Haven. 
Zij was afkomstig van 
Evergem.

Mevrouw DE ZUTTER 
Klarissa is bij ons komen 
wonen sinds 11 april. Zij 
woont op kamer 327, op 
De Parel. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw GEIRNAERT 
Marie-Therese is bij ons 
komen wonen sinds 15 
april. Zij woont op kamer 
110, op De Haven. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

Mevrouw VAN DE 
WYNCKEL Agnes was bij 
ons komen wonen sinds 
16 april. Zij woonde op 
kamer 303, op De Parel. 
Zij was afkomstig van 
Maldegem.

De heer VAN OOTEGEM 
Antoine was bij ons 
komen wonen sinds 16 
april. Hij woonde op 
kamer 303, op De Parel. 
Hij was afkomstig van 
Maldegem.
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Wij respecteren de wensen van sommige bewoners en/of gasten om 
hun foto niet te publiceren.

De heer CLEPPE Jean is 
bij ons komen wonen 
sinds 18 april. Hij woont 
op kamer 135, op De 
Haven. Hij is afkomstig 
van Eeklo.

De heer MOLLET 
Roger komt sinds  14 
mei   naar het dagver-
zorgingscentrum. Hij is 
afkomstig van Lievegem.

Mevrouw BONNE Norma 
is bij ons komen wonen 
sinds 15 mei. Zij woont 
op kamer 134, op De 
Haven. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw DE SCHUYTER 
Amandine komt sinds 
23 april naar het 
dagverzorgingscentrum. 
Zij is afkomstig van 
Eeklo.

Mevrouw DANNEELS Ria 
is bij ons komen wonen 
sinds 21 mei. Zij woont 
op kamer 111, op De 
Haven. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw DECLOEDT 
Willemina is bij ons 
komen wonen sinds 24 
mei. Zij woont op kamer 
249, op De Branding. 
Zij is afkomstig van 
Maldegem.

Mevrouw De Vreese 
Simona komt sinds 
28 mei naar het 
dagverzorgingscentrum. 
Zij is afkomstig van 
Eeklo.
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Wij respecteren de wensen van sommige bewoners en/of gasten om 
hun foto niet te publiceren.

De heer HUTSEBAUT 
Marcel is bij ons komen 
wonen sinds 4 juni. Hij 
woont op kamer 218, 
op De Branding. Hij is 
afkomstig van Eeklo.

Mevrouw DE BAERE 
Margaretha is bij ons 
komen wonen sinds 13 
juni. Zij woont op kamer 
318, op De Parel. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

De heer MOLS Robrecht 
is bij ons komen wonen 
sinds 11 juni. Hij woont 
op kamer 303, op De 
Parel. Hij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw VAN DER 
JEUGHT Rosetta is bij ons 
komen wonen sinds 11 
juni. Zij woont op kamer 
303, op De Parel. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

De heer VAN DE VELDE 
Rafaël is bij ons komen 
wonen sinds 21 juni. 
Hij woont op kamer 
234, op De Branding. 
Hij is afkomstig van 
Maldegem.



  JULI     AUGUSTUS

01 Baudewijn Verstraeten 119 03 Guido Ingels 246

03 Elga Van De Merkt 006 05 Els De Praeter 008

06 Freddy De Smet 201 07 Triphon Maenhout 025
08 Elisabeth De Groote 223 16 Norma Bonne 134

09 Robert Verhe 332 16 Omer Willems DVC

10 Denise Zwankaert 225 17 Agnes Bauwens 221

10 Laurette Bert 240 19 Denise Claeys 219
11 Simonne Saey 018 19 Johan Slock 308

12 Erik Van Den Neste 027 21 Ria Baute DVC

14 Luc Goethals 004 23 Adriana De Ceuninck 109

16 Antoinette De Backer 014 24 Germana Pattyn 317

16 Rafaël Van De Velde 234 30 Marie-Louise Van Hoore-
beke

DVC

20 Ria Mauws 103

20 Luc Boelens DVC

20 Nelly Barbier 138

20 Odette Dekkers 244

21 Amanda Heye 220

21 Arthur De Roo 333

26 Annie Hertleer 235

26 Marcel Hutsebaut 218
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  SEPTEMBER     

01 Paula De Vusser 245

01 Raphael Engels DVC

03 Elza Welvaert 216

06 Jeanine Dewilde DVC

11 Jose Hinion 313

11 Noel Dobbelaere DVC

18 Robrecht Mols 303
18 Germaine Vanhoucke DVC
23 Marie-Aimée De Keyser 233

26 Robert D’Herckers 021

26 Ghislena Termote 115

29 Georgette Goeme 335

30 Jeannine De Lange 202

JA
R
IG

E B
EW

O
N

ER
S
 EN

 G
A
S
TEN

7



EE
N

 B
EW

O
N

ER
 V

ER
TE

LT

8

Blankenberge, 18 november in 
een jaar dat voor haar een weten 
is en voor ons een raden, werd 
Yvette Bultinck geboren. Als enig 
kind mocht ze doen wat ze wou en 
omdat ze aan “ ’t zeitje” woonden 
ging Yvette als kind vaak spelen 
op het strand van Blankenberge 
met een paar vriendjes en 
vriendinnetjes. Ze moeten vast 
en zeker een mooie vriendschap 
hebben gehad want ze hoort deze 
vrienden nu zelfs nog! 

Yvette liep school in de 
normaalschool in Brugge. In 
Blankenberge was er ook een 
normaalschool maar dit was een 
jongensschool en dus moest 
Yvette elke weekdag naar Brugge. 
In haar vrije tijd reed ze met haar 
vrienden zelfs met de fiets naar 
Brugge: van Blankenberge naar 
Oostende en dan van Oostende 
reden ze door naar Brugge. Dit 
deed ze vaak wanneer het Meifoor 
was in Brugge. 

Nadat ze haar schoolcarrière 
in Brugge had afgerond volgde 
ze “Regentaat Snit en Naad”. 
Hoewel Yvette deze opleiding niet 
afmaakte kon ze zelf wel kledij 
maken en herstellen en wist ze 
hier veel van af. 

Ze ging aan 
de slag in een 
tricot winkel in 
Blankenberge, 
g e n a a m d 
“Germaine”. Na 
een tijdje koos 
Yvette voor 

een andere winkel “Trois Suisses” 
gelegen in Brugge. 
Dit was volgens Yvette een zeer 
mooie winkel waar ze heel veel 
soorten wol hadden. De hoofdzetel 
van deze winkel lag in Roubaix, 
waar Yvette enkele keren naartoe 
moest om zich te presenteren 
en om haar bekwaamheid aan te 
tonen. Dit was duidelijk een winkel 
die niet zomaar iemand aannam. 

Na een tijdje besloot Yvette haar 
carrière over een andere boeg te 
gooien en begon ze een job als 
gids in de “Corona Lotus” fabriek. 
Zij deed daar de rondleiding zowel 
in het Frans als in het Nederlands. 
Tot op de dag van vandaag kan 
Yvette nog vloeiend Frans spreken! 
Ze noemt spontaan de namen van 
enkele koeken (Zebra’s, Bimbo’s, 
Madeleinen, Frangipanne) op alsof 
gisteren was. Deze job deed ze 
totdat ze in pensioen is gegaan. 

Yvette heeft al op verschillende 
plaatsen gewoond zoals 

Blankenberge en Gent maar 
uiteindelijk bouwde ze met haar 
man in Eeklo. Ze leerde haar 
man kennen toen zij 17 jaar 
was. Haar man was afkomstig uit 
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een gezin die een meubelfabriek 
uitbaatte in Sint-Joris-ten-Distel: 
meubelfabriek Goossens. 
Toen hij 18 werd moest hij echter 
in het leger, hij ging bij de marine. 
Hij vertrok naar Congo voor zes 
maanden waar hij het één en 
het ander meemaakte.  Leon 
trad na zijn legerdienst niet in de 
voetstappen van zijn ouders maar 
besloot om onderwijzer te worden.

Ze leidden een mooi leven samen: 
gingen vaak op uitstap, deden 
veel met hun vrienden en gingen 
ook vaak uit eten. Ze hadden zo 
wat hun vaste restaurants zoals 
“Huittrilière”, “Malpertus” en de 
“Siphon”.  Yvette glundert wanneer 
ze hierover vertelt, ze deed dit 
echt graag en gaat er nu ook 
graag nog eens op uit. Ons Yvette 
ziet er natuurlijk altijd goed uit, 
net zoals vroeger. Ze heeft altijd 
mooie kledij aan, gaat elke week 
naar de kapster, heeft altijd mooie 
juweeltjes aan en is een moderne 
madam die altijd mee is met de 
nieuwste trends! 

Samen met haar man Leon kreeg ze 
een dochter, genaamd Marjan. Op 
haar beurt kreeg Marjan ook twee 
kinderen. Yvette kreeg eerst een 
kleindochter die nu als burgerlijk 
ingenieur in de luchtvaart werkt. 
Ze werkt onder andere aan de 
satellieten die rond de aarde 
draaien. Als tweede kleinkind 
kreeg Yvette een kleinzoon die 
nu nog studeert in Gent. Yvette is 
zeer fier op haar kleinkinderen en 
spreekt vol lof over hen, wat zeker 
en vast verdiend is! 

We zijn blij dat Yvette bij ons is want 
het is een lieve en behulpzame 
dame die graag  geniet maar die 
niet terugdeinst om te helpen! 
Voor een babbeltje kunnen we 
altijd bij haar terecht!

Bedankt voor het interview Yvette 
en SANTE! 
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Sedert 13 mei is mevrouw De Smedt Catharina bij ons in 
dienst. Zij werkt als administratief bediende.

Nieuwe medewerkers:

Geboorten

Op 26 april is Gust geboren. Gust is de kleinzoon van mevrouw MARTENS 
Marie Christine

Op 2 juni is Lia geboren. Lia is de dochter van mevrouw VAN BELLE 
Jorina.

Op 22 juni is Lize geboren. Lize is de kleindochter van mevrouw 
GOETHALS Ria.

Huwelijk

Op 5 juni is mevrouw KARIPOVA Victoria in het huwelijksbootje getreden 
met Zhurko Igor.



Ik ben Anniek De Vogelaere.
Ik werk op De Branding sedert 
1 augustus 1990, getrouwd met 
Nico en mama van 3 kinderen: 
Michelle, Stefany en Gregory.

Mijn hobby is zingen in het 
gemengd koor Canticorum uit 
Adegem, waar ik de altstem zing. 
Ook een zus en mijn ouders zijn 
er lid. Ik ben in het koor gegaan 
in 2011. Canticorum is ontstaan 
als kerkkoor, sedert 11 jaar onder 
leiding van Jan Wauters, maar in 
de loop van de jaren hebben we 
ook andere leuke uitdagingen 
aangegaan om te zingen. Het 
koor bestaat op dit moment uit 56 
koorleden.

Elke dinsdag-
avond is er 
repetitie van 
19.30 u tot 
21.30 u en 
bij speciale 
c o n c e r t e n 
lassen we 
een volledige 
repetitiedag 
in.

De Kerstconcerten doen we samen 
met jeugdkoor De Papaver uit 
Adegem olv. Annelies Lammertyn, 
en dat is altijd met een of 
andere groep die zorgt voor de 
instrumentale begeleiding.

Onze niet kerkelijke optredens 
kaderen vaak in een welbepaald 
thema.

Canticorum Amoureus werd 
gebracht ter gelegenheid van 
Valentijn.
Een variatie aan nummers, gaande 
van “Plaisir d’amour” tot “All of 
me” van John Legend.

D
E H

O
B
B
YK

A
M

ER

11



Eindelijk Vrij? was een evocatieconcert 
naar aanleiding van 150 jaar afschaffing 
van de slavernij in de Verenigde Staten, 
waarin gospelsongs werden gezongen 
onder leiding van Jan Wauters, samen 
met een jazzcombo, bestaande uit 
gerenommeerde jazzmusici: Stijn 
Wauters (piano), Jean van Lint (bas en 
zang), Greg van Lint (drums) en Vincent 
Mardens (saxofoon). 
Dit concert werd uiteindelijk drie keer 
gebracht wegens groot succes.

Twee keer mogen optreden met Guido Belcanto, een keer in september 
2017 en dit jaar opnieuw in januari, met liedjes zoals “Toverdrank” 
en “Het zeildoek van de botsauto’s” was een fantastische ervaring. 

Daar gingen wel de nodige zenuwen mee gepaard, maar het was 
zeer leuk om samen met zo een talent op het podium te staan, met 
bovendien een prachtig combo bestaande uit Stijn Wauters, Fré 
Madou en Jelle Van Giel.
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Dit jaar op 22 december staan er 3 kerstconcerten gepland, terug 
in samenwerking met een combo en het kinderkoor De Papaver onder 
leiding van Annelies  Lammertyn.

Wat is nu zo leuk aan deze hobby?
Voor mij is dat een uitlaatklep,om te ontstressen, het is een beetje 
hetzelfde effect als op het eind van een bos te staan en eens goed te 
roepen en er zit ook steeds een uitdaging aan vast. 

Een meerstemmig muziekstuk kan soms zeer moeilijk zijn om aan te 
leren, maar geeft je een kick als je dat dan kan uitvoeren, bijvoorbeeld 
“Hallelujah” van Händel.

Andere hobby’s
Ik ga elke week zwemmen, en bied hulp bij activiteiten van KWB, 
zoals bijvoorbeeld meehelpen bij het klaarmaken van een buffet. 

In de zomer doe ik mee aan een fotozoektocht, die de volledige 
zomer doorloopt, of ga ik op zoek naar doosjes die je kan vinden na 
het opzoeken van coördinaten. Verder probeer ik zo veel mogelijk te 
genieten.



Kaprijke is een 
rustig dorpje te 
midden van het 
mooie Meetjesland. 

Aan de rand van 
het centrale dorpsplein ligt al 
jaren het  woonzorgcentrum Sint-
Vincentius.

Juli 2010 was een belangrijk jaar, 
de verhuis naar dit  gloednieuw, 
modern gebouw. Elke kamer 
heeft een mooi uitzicht op een 
verzorgde binnen- of buitentuin. 
Er wordt gretig gebruikt gemaakt 
van deze landelijke omgeving 
voor de dagelijkse wandelingen 
van onze bewoners. We hebben 
ook 2 nieuwsgierige poezen, die 
graag mee op wandel gaan met de 
bewoners.

Met een 70 tal personeelsleden 
trachten we om elke dag  de  
68 bewoners en 10 bewoners 
kortverblijf een aangename thuis 
te bezorgen. Dit gebeurt door zorg 
op maat aan te bieden.
Om de bewoners een zo goed 
mogelijke thuis te geven,  zijn er 

hier enkele zaken opgestart zoals:
Op afdeling 1 een restaurant “le 
canard d’or” waar de bewoners 
elke dag keuze hebben uit 2 menu’s 
met daarbij de mogelijkheid van 
een glas witte of rode wijn en ook 
ruime keuze desserts.

Een  ‘wellness’. Enkele dagen per 
week genieten de bewoners  van een 
deugddoende massage, relaxatie 
bad en/of infraroodcabine. Dit 
heeft uiteraard veel succes.

Onze duo-fiets met de naam ‘TAN-
TAN’. Deze wordt in de zomer ook 
goed gebruikt. Niet enkel door 
bewoners met personeel, maar 
ook met familie.
Twee petanquebanen. Deze 
heeft het gemeentebestuur vorig 
aangelegd in onze tuin, dicht bij 
de cafetaria. Samen met OKRA 
is er hier om de 14 dagen een 
petanquewedstrijd. 

Voorstelling WZC Sint Vincentius te Kaprijke.
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We hebben ook een groot aanbod 
aan vrijwilligers die verschillende 
facetten van het leven in ons WZC 
ondersteunen.
Iedere dag (uit-
gezonderd op dins-
d a g n a m i d d a g )  
openhouden van 
onze cafetaria.
Pastorale vrijwilligers 
Vrijwilligers die 
helpen bij de rijdende 
winkel, persoonlijke 
bezoekjes brengen, 
decoreren van het 
huis en helpen 
bij allerhande 
activiteiten die 
onze animatie 
organiseert.

Ook de bewoners helpen mee of 
hebben een dagelijkse taak zoals 
het verzorgen van onze 2 poezen, 
krant ophalen aan de brievenbus, 
tafels dekken in het restaurant, 
handdoeken en servetten plooien…

Ondertussen zijn we een aantal 
jaartjes verder. Een beetje 
uitbreiding ligt dan ook op de loer. 

In 2019 starten we met de 
uitbreiding van de cafetaria, alsook 
de leefruimtes op de afdelingen.

We kijken al uit naar deze 
vernieuwingen.
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Petrus Eggers
Kok

Wat was je grootste kinder-
droom?
Elvis Presley mogen ontmoeten.

Je krijgt zomaar € 1.000. Wat 
zou je er mee doen?
Met mijn collega’s eens goed gaan 
eten.

Voor welk gerecht mogen ze 
je ’s nachts wakker maken?
Biefstuk friet!
 

Welke waarden draag jij hoog 
in het vaandel?
Dat iedere persoon gelijk is.

Waar word je echt kwaad van?
Oneerlijkheid en leugens

Wat is je mooiste cadeau ooit 
gekregen?
Ik ben nog aan het wachten …

Wie of wat brengt jou aan het 
lachen?
Tommy Cooper en Laurel & Hardy

Wat is je grootste blunder ooit 
begaan?
Nog niet meegemaakt.

Wie zie je als je ’s morgens in 
de spiegel kijkt?
Geef mij nog een uurtje.

Door omstandigheden moet 
je vluchten en je mag maar 3 
dingen meenemen. Welke?
Mijn geliefde, paspoort en water

Naar wie kijk je op? Waarom?
Elvis Presley. Hij maakt me elke 
dag goed gezind.

Waar verlang je nog naar?
Met de moto (Harley Davidson) de 
Route 66 doen.

Hoe wil je dat mensen je 
herinneren?
Goedlachs en bereidwillig.

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit kreeg?
Dat ik niet moet onderdoen voor 
topchefs.



Wat is je favoriete plek op 
aarde?
Thuis!

Waar lig je ’s nachts van 
wakker?
Van niets.

Waar heb je schrik van?
Van niets.

Wat zou je aan jezelf willen 
veranderen?
Mijn buik.

Wat heb je geleerd van 
bewoners?
Geduld, liefdevol en respectvol.

S
TEEK

K
A
A
RT

17



PA
S
TO

R
A
A
L

18

Gebed voor de vakantietijd

God, geef mij een hart dat uitnodigt
- als een rustbank in de zomer -

iedere voorbijganger, ieder mens langs de weg.

Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen.

Een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten
en kan bidden zonder woorden.

Een hart dat door alles heen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zoals U op de zevende dag

toen alles weer goed was wat U had gemaakt.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 
of mijn fiets zal gebruiken,

of ik de andere kant van de wereld of van mijn dorp zal zien,
de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven,

of stil van mijn stoel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie zal nemen

en dan is het feest al begonnen.



Samen de zorg(en) even vergeten aan 
de Molen Van Medael!
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In het dagverzorgingscentrum is 
naast de zorg voor de gasten, ook 
de zorg voor diens mantelzorgers 
een belangrijk doel. Een reis 
mogen organiseren, waarvan zij 
beiden kunnen genieten is dan 
ook een mooie uitdaging!
Vol enthousiasme gaan we van 
start met de voorbereidingen en 
elke gast én mantelzorger krijgt 
een uitnodiging.

Kort voor de reis, nodig ik iedereen 
uit voor een infovergadering, 
voor een toelichting van het 
activiteitenprogramma en de 
checklist van het materiaal dat 
zeker in de koffer moet. Als er 
op dat moment nog vragen of 
aandachtspunten zijn voor tijdens 
de reis, dan kunnen die gesteld 
of besproken worden. We willen 
namelijk goed voorbereid aan 
onze trip beginnen!

In de week 
van 1 april 
tot en met 5 
april 2019, 
is het dan 
zover. Met 
een groep 
van twaalf 
gasten en 
m a n t e l -
zorgers en 
zes medewerkers trekken we 
richting Homburg in de Voerstreek. 

De kok van het woonzorgcentrum, 
één van de chauffeurs van het 
dagverzorgingscentrum, twee 
verpleegkundigen, één zorg-

kundige en ikzelf, ergotherapeute 
zullen gedurende deze week 
instaan voor de zorg voor de 
gasten. We zijn op alles voorbereid. 
De aanhangwagen van de bus 
is volgeladen  met rollators, 
rolwagens en wandelstokken, 
want we zijn van plan om op 

verkenning te 
gaan in de mooie 
Voerstreek.

Ook voor de 
zorgmomenten 
is er niets 
te kort, we 
hebben enkele 
t o i l e t s t o e l e n 
mee, een tillift, 
v e r z o r g i n g s -

materiaal en ter plaatse werden al 
enkele hoog laag bedden geleverd 

Een week op vakantie met de gasten én mantelzorgers van het 
dagverzorgingscentrum De Koraal.

Een unieke kans! Een uitdaging!
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om aan alle wensen en noden van 
de gasten te kunnen voldoen.
Het weer zit op de eerste dag al 
mee. Onder een stralende zon 
komen we aan op onze vakantie-
bestemming, vakantiedomein De 
Molen Van Medael gelegen in een 
mooi dorpje, 
Homburg op 
de grens met 
Nederland en 
Du i t s l a nd . 
Wij zullen 
een week 
verblijven in 
de accom-
modatie, Het 
Herenhuis. 

Na het inrichten van de woning en 
het verkennen van de plaatselijke 
supermarkt nemen we ruim de tijd 
om te genieten van een aperitiefje 
en zo te klinken op de start van 
een onvergetelijke week! 
Een leuke avondactiviteit mag 
ook niet ontbreken, dus gaan we 
na het avondmaal van start met 

een muziekbingo vol liederen van 
vroeger en nu. Moe van de reis, 
maar voldaan, genieten we van 
een welverdiende nachtrust.
Na een probleemloze nacht en de 
ochtendverzorging, krijgen we een 
mooi ontbijtbuffet vol heerlijke 

streekproducten 
voo r ge s cho t e l d 
door Danny, de kok 
en zijn souschef, 
Patrick. De trend 
voor de komende 
dagen is dan ook 
gezet!

We genieten tijdens 
deze week van 

mooie uitstappen. Zo nemen we 
deel aan een huifkarrentocht, 
waar we de grens van Nederland, 
Duitsland en België kruisen. 

We gaan ook op verkenning in 
Maastricht, waar we alle leuke 
plekjes ontdekken samen met een 
gids en afsluiten met een boottocht 
op de Maas. 

Samen de zorg(en) even vergeten aan 
de Molen Van Medael!



Samen de zorg(en) even vergeten aan 
de Molen Van Medael!
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Op het domein kunnen we een 
workshop volgen en onze eigen 
Limburgse Vlaai bakken. 
Op een boogscheut van 
het vakantiedomein ligt de 
indrukwekkende en gekende 
Amerikaanse begraafplaats Henri 
Chapelle, waaraan een bezoek 
uiteraard niet kan ontbreken.

Ook ’s avonds is er een mooi 
programma, zo genieten we 
van een heerlijke gourmet, is er 



Samen de zorg(en) even vergeten aan de Molen 
Van Medael!
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een verrassingsavond waar 
de medewerkers én som-
mige mantelzorgers in de 
verkleedkoffer duiken, is er een 
muziekbingo en op de laatste 
avond worden de foto’s van de 
voorbije dagen bekeken.

Op vrijdag is het dan tijd om 
de koffers te pakken en, met 
opgeladen batterijen, terug 
naar huis te vertrekken.

We kunnen terugblikken op een 
deugddoende vakantie met een 
lach én een traan en vol mooie 
momenten om nog heel lang aan 
terug te denken!
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Playback show vrijwilligers
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Humival

Feest op de goede samenwerking!

Op vrijdag 17 mei trokken we met enkele familieleden en bewoners 
naar Waarschoot. We vierden er feest samen met de collega’s van 

vzw Humival. Sinds een goed 
jaar werken we namelijk nauwer 
samen!

Humival is een voorziening voor 
mensen met een beperking, 
gelegen te Waarschoot. Hoewel 
zij werkzaam zijn in een andere 
sector dan de onze, merkten we al 
gauw enkele gelijkenissen op. Wij 
delen namelijk dezelfde visie over 
“hoe omgaan met bewoners”.



Humival

Om de kwaliteit van onze bewoners te verhogen, hebben wij er dan 
ook voor gekozen om de handen in elkaar te slaan. Wij werken nu 
samen op drie vlakken:

Vrijwilligerswerk

Met ons WZC zijn we sinds kort één van de vele werkposten van vzw 
Humival. Wekelijks verwelkomen we reeds één cliënt van hen die ons 
helpt met logistieke taken en een helpende hand is bij onze activiteiten. 
In de toekomst hadden we graag nog meer cliënten van vzw Humival 
ontvangen hier in ons huis.

Animatie

We delen ook activiteiten met elkaar. Zo kregen wij al de kans om uilen 
te aaien tijdens een vogelshow, komen we regelmatig samen om te 
bloemschikken en komen de bewoners van Humival regelmatig bij ons 
rollatordansen.

Delen van kennis

Het afgelopen jaar kwamen er 5 medewerkers van ons huis samen met 
een groepje collega’s van Humival. We leerden van elkaar en bespraken 
heel wat thema’s. Een bezoek aan elkanders voorziening was ook een 
hele verrijking. Wij zullen hier verder op inzetten. 

Ook voor de toekomst zijn we enkele plannen aan het smeden! Later 
meer nieuws…
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Feestjes
Maria is 105…..     
    
Het is slechts een enkeling 
gegeven, om méér dan een eeuw 
te mogen leven.
’t Is trouwens aan weinig mensen 
geschonken, om 105 jaar naar 
schone jongskes te kunnen 
lonken….
 
Een hart dat al zolang blijft 
kloppen, denkt er zelfs niet aan 
om te stoppen, want….Maria 
heeft de ambitie om een record te 
verslaan en voor de titel “oudste vrouw ooit” te 
gaan.
Dit staat vandaag op 117 jaar dus ……..nog 12 
jaar te gaan zowaar!

En ja, links en rechts is er wel wat sleet en 
er is al eens iets dat Maria vergeet, maar zo 
’n drama is dat niet als je maar van ’t leven 
geniet!
Maria ziet alles en hoort als de vinken en is 
soms serieus bij de pinken
dan geeft ze een knipoog van: “Heb je’t verstoan” 
We gaan ons hier nog ne keer “goe laten goan!”

Maria, geniet van de aandacht, de bloemen, dit 
feest en eigenlijk, al wat er gebeurde is al goed 
geweest….
“Meepakken wat kan” is nu voor u de leuze 
en eerlijk gezegd: “Da’s op alle leeftijden een 
verstandige keuze!”
 
Vandaag zijn we er allemaal gèren bij en zijn de 
meesten opgewekt en blij
en als ’t God belieft, dat zullen we zien staan we 
hier nog verschillende decennia misschien…

Maria, collega Oscar kunnen we niet meer vieren maar 
jou hopen we nog jaren met recepties en cadeautjes te 
plezieren. We willen u als team vooral blijvend met de 
beste zorgen  omringen en speciaal voor u gaan we nu 
dit liedje zingen:

“Happy Birthday to you……..”  
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Feestjes



Bezoek in ons huis...
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Op stap



 
A
C
TI

V
IT

EI
TE

N
 I

N
 B

EE
LD

30

Bedevaart
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Bedevaart
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Mariahulde
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Welkomstviering
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Boudewijnpark
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BBQ



Weetjes, ingezonden door Germain Ryckaert
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De aardappel
In 1795 werd in Frankrijk een prijs 
uitgeloofd voor degene die een nieuw 
voedsel kon vinden voor het volk (dat tot 
dan toe enkel brood at). Ene Parmentier 
stelde de aardappel voor, die kort geleden 
door de  spanjaarden meegebracht werd 
uit Zuid-Amerika.
Hij kreeg van de regering een veld tot 
zijn beschikking van 10 ha om proeven te 
nemen met de kweek van deze pomme 
de terre. Na het planten moest hij zijn 
veld afschermen tegen dieven.
Hij slaagde met glans in zijn opzet en 
weldra werd de knol in heel Frankrijk op 
alle mogelijke manieren klaargemaakt: 
de grote chefs lieten ze ongeschild koken in water of bakken in de 
oven. Deze twee methoden raakten het meest verspreid en de rage 
waaide over naar België en Nederland. Vooral de Duitsers waren zeer 
enthousiast over deze “Kartoffel” en toen in Ierland grote hongersnood 
heerste door de mislukte graanoogst, kwamen de Ieren de aardappelen 
opkopen en weldra werden ze daar ook op grote schaal gekweekt.

Pokken
Deze ziekte, epidemisch in de 18e eeuw, was sedert de 16e eeuw 
verdubbeld in verspreiding in Europa, waar elk jaar een half miljoen 
mensen aan de ziekte stierven. De moderne Grieken kenden nochtans 
een remedie ertegen, om ze te voorkomen of tenminste te beperken.
Deze bestond erin kunstmatig de ziekte in te enten. Omdat de 
pokdalige meisjes waardeloos waren voor de harems van de Turken 
lieten de vaders hun dochters behandelen. De behandeling bestond 
erin dat de moeder een kleine incisie maakte in het voorhoofd van 
het meisje en er een beetje uitvloeisel inwreef van iemand met de 
ziekte, hoewel dit tamelijk pijnlijk was werd het uitgebreid toegepast. 
In Europa was dit procédé niet gekend, tot op een zeker moment Marie 
Worthley Montague, echtgenote van de Ambassadeur van Engeland in 
Constantinopel, van een oude vrouw vernam hoe dit in zijn werk ging 
en dit meebracht naar Engeland waar zij het in de bekendheid bracht 
en waar het weldra een echt modeverschijnsel werd en binnen de 
kortste tijd algemeen toegepast werd alsook in de scholen.
Op enkele jaren was de ziekte in Europa zeldzaam geworden, behoudens 
enkele verspreide opflakkeringen ter plaatse onder minder ontwikkelde 
groepen. 
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Kamiel De Baets is trotse overgrootvader van Sam. Samen 
met zijn zoon Koen en kleinzoon Steven zijn ze een viergeslacht. 
Overgrootmoeder Maria is heel blij met de nieuwe aanwinst. 



Heilige Thomas 3 juli
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We kennen allemaal de Heilige 
Thomas wel, al is het maar 
door de uitdrukking: “een 
ongelovige thomas zijn”.

De apostel Thomas is een van de 
twaalf apostelen van Jezus uit het 
Nieuwe Testament. 

De  Bijbel  verschaft weinig  
biografische informatie over 
Thomas. Hij wordt slechts enkele 
malen genoemd in de evangeliën. 
De eerste vermelding is direct na 
het overlijden van Lazarus. Jezus 
wilde terugkeren naar Judea waar 
de Joden hem kort daarvoor wilden 
stenigen. Thomas zei daarop: 
“Laten ook wij maar gaan, om met 
hem te sterven.” 

Thomas komt ook voor in het 
verslag van het Laatste Avondmaal. 
Jezus zei bij die gelegenheid dat hij 
een plaats voor zijn discipelen zou 
bereiden en dan zou terugkomen. 
Hij voegde daaraan toe: “Jullie 

kennen de weg naar waar ik heen 
ga.” Thomas reageerde daarop 
met: “Wij weten niet eens waar 
u naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen 
weten?” Het antwoord van Jezus 
luidde: “Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door mij.”

Verreweg het bekendst is de 
passage waarin de discipelen de 
opgestane Jezus hebben gezien. 
Thomas was hier niet bij en kon 
het niet geloven. Hij zei: “Alleen 
als ik de wonden van de spijkers 
in zijn handen zie en met mijn 
vingers kan voelen, en als ik mijn 
hand in zijn zij kan leggen, zal 
ik het geloven.” Een week later 
verscheen Jezus weer; ditmaal 
was Thomas er wel bij. Jezus zei 
tegen hem: “Leg je vingers hier en 
kijk naar mijn handen, en leg je 
hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.” 
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- Sint-Thomas de kortste dag, en de langste nacht.

- Sint-Thom draait de klok om.

Thomas antwoordde: “Mijn Heer, 
mijn God!” Jezus zei tegen hem: 
“Omdat je me gezien hebt, geloof 
je. Gelukkig zijn zij die niet zien 
en toch geloven.”

Het naamfeest van de heilige 
Thomas bevond  zich tot de 
kalenderhervorming van het 
Tweede Vaticaans Concilie in 1969 
traditioneel op 21 december. 
Daarom kende men vroeger de 
weerspreuken: 

Beide spreuken verwijzen naar 
het feit dat rond Sint-Thomasdag 
de dagen opnieuw gaan lengen.

De heilige Thomas is ook een 
‘voorsluitheilige’: op Sint-
Thomasdag mochten kinderen 
namelijk hun ouders of 
schoolmeester buitensluiten tot 
hen een traktatie of gunst werd 
beloofd. ‘Sluiterkensdag’ is een 
oud Vlaams volksgebruik dan nu 
bijna volledig in onbruik is geraakt.

Vroeger kwam het vooral voor in 
de streek rond Duffel.

Heilige Thomas 3 juli



Deze keer is onze kok Petrus voor het eerst uitgenodigd op de afdeling 
om een demonstratie te geven van zijn kunnen!
Zijn vuurdoop ging door op vrijdag 14 juni op De Haven. De bewoners 
kozen een ongelooflijk lekker dessert: nl. Crème Brûlée

 Ingrediënten (4 pers.)
 - 250 ml room
 - 250 ml melk
 - 22 vanillestokjes
 - 12 eidooiers
 - 100 g suiker
 - 2 el bruine suiker
 - 2 el kristalsuiker
 - gasbrandertje voor het 
    karameliseren

Werkwijze:
Verwarm de room en de melk in een kookpot. Snijd de vanillestokjes 
overlangs en schraap met een aardappelmes de zaadjes eruit, voeg deze 
toe aan de melk en room samen met de opengesneden vanillestokjes. 
Klop de suiker op met de dooiers tot alles mooi wit begint te worden.
Als de room kookt voeg je deze al kloppend bij de eier-suiker mengeling. 
Verwijder de vanillestokjes.
Klop goed los en laat minimum 20 tot 30 minuten rusten in de koelkast 
of 1 nachtje.
Je kan hem ook meteen maken maar dan heb je meer schuim op de 
mengeling.

Verwarm de oven voor op 90°C

Verdeel het mengsel over kleine ovenschaaltjes of -potjes en zet op 
de bakplaat.
Plaats minstens 1 uur in een voorverwarmde oven van 90°C.
Schud even met een schaaltje zodat je de stevigheid van de crème 
kan testen. Wanneer de inhoud nog vloeibaar is, verleng je de baktijd 
per 10 minuten totdat er een vaste massa ontstaat.

Laat de crème brûlée minstens 30 minuten afkoelen.

Meng de 2 el bruine suiker en de 2 el kristalsuiker. Strooi een fijn 
laagje bovenop de crème. Laat de suiker smelten en karameliseren 
met behulp van een gasbrandertje.
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Elisabeth-sterren  
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Vakantie doet veel mensen uitkijken en al op voorhand wat genieten 
van de vooruitzichten. Toch doen we niet overal op dezelfde manier. In 
maart mocht ik op vakantie naar de Filipijnen omdat mijn broer daar 
trouwde, en af ten toe konden we het niet laten om een vakantie aan 
de kusten in de Filipijnen te vergelijken met een vakantie aan onze 
Belgische kust, stel Blankenberge... Reis en vergelijk maar even mee …

In België heeft een 
werknemer doorsnee 
22 dagen verlof, 
in de Filipijnen 
waar veel mensen 
verschillende jobs 
combineren, moeten 
ze het veelal stellen  
met slechts 10 tot 12 
dagen betaald verlof, 
met de feestdagen 
inbegrepen. Dat zorgt 

er onmiddellijk voor dat 
je niet zomaar veel en 
ver op reis kan gaan. 
De doorsnee Filipijn 
blijft daarom meestal 
in eigen land en 
streek. Wie in de buurt 
woont van een strand, 
trekt daar al eens 
naartoe, of ze zoeken 
verkoeling in water-
vallen, meren in de 
buurt en winkelcentra 
met airco… Want waar wij in 

Blankenberge al spreken 
van een ‘goede zomer’ met 
temperaturen tussen de 
27 en de 33 graden, loopt de 
temperatuur in de Filipijnse 
zomer gemakkelijk op tot 
40 graden in de schaduw, 
en nog een stuk hoger in de 
zon.

In Blankenberge (en heel België) spelen wij al bij het minste straaltje 
zon, zoveel mogelijk kleren uit, en bikini of zwembroek aan.
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In de Filipijnen daarentegen, vluchten de mensen effectief weg van 
de zon, en kleden zich vaak nog met lange broekspijpen en mouwen 
ter bescherming van de zon. Paraplu’s worden daar dan ook meer 
als parasol gebruikt ipv tegen de regen. Ook hun 
zwempakken hebben meestal lange mouwen en 
pijpen. Ze beschermen beter tegen de zon, en 

tegelijk ook tegen 
kwallenbeten die 
je al zwemmend 
wel eens kan 
tegenkomen in de 
zeeën en oceanen 
rond de Filipijnen. 
Je reporter kan er van meespreken, 
dat een bikini op dergelijk moment 
niet echt bescherming biedt. Auw!

Staan we in België op weg naar zee in de file met auto, dan moet je in 
de Filipijnen op sommige plaatsen zorgen dat je de enige bus van die 
dag haalt om op je bestemming 
te geraken, al is het boven op het 
dak!

Op het strand van Blankenberge 
zie je vooral gelukkige kinderen 
die wel eens  papieren bloemen 
knutselen om te verkopen voor 
schelpen.

Wanneer je in de Filipijnen kin-
deren iets ziet verkopen, dan is 
dat echter niet voor het plezier, 
maar moeten ze hun eigen kost 
verdienen.
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Hebben ze vrij van 
school, maar kunnen 
ze niet op vakantie 
gaan, dat bouwen ze 
ook in de Filipijnen, 
al eens kampen, met 
het materiaal dat daar 
voor handen is … Een 
speelpleinwerking of 
Chiro bestaat er niet. 

Maar overal ter wereld houden mensen van lekker eten! In Blankenberge 
genieten we dan van een heerlijk ijsje of een pakje frieten.

In de Filipijnen verkopen 
ze op straat een heel 
arsenaal aan rijst-, vis- 
& vleesgerechten. Je eet 
er dan ook niet met mes 
en vork, maar vooral 
met stokjes of vork en 
lepel. Een mes aan tafel 
brengen is er onbeleefd. 
Het wordt gezien alsof 

je een wapen mee aan tafel brengt. 
Eerlijk? Eten met stokjes is behoorlijk 
moeilijk, maar ook kip snijden met 
een lepel vraagt heel wat oefening. 
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Gelukkig eten ze er net als hier heel graag fruit, en in de Filipijnen pluk 
je het exotische fruit zoals mango’s en bananen gewoon rijp van de 
bomen!
Laat de zomer ook hier in Eeklo maar smaken!

België

Filipijnen

vliegafstand: 10.713 km



zomer  /  winter

storm  /  regenbui

auto  /  fiets

frieten  /  pasta

koffie  /  thee

bril  /  hoorapparaat

vroege vogel  /  lang opblijven

bad  /  douche

krant  /  tv-nieuws

platteland  /  stad

reizen  /  lekker thuis

wijn  /  bier

chips  /  chocolade

plat  /  bruis

alleenstaand huis  /  appartement

hond  /  kat

brief  /  mail

hak  /  plat

voetbal  /  wielrennen

blond  /  donker
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Ketty Bruggeman
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Er was eens een vrachtwagenchauffeur en die stond voor een rood 
licht... achter hem stond een vrouw die stapte uit en ging hem zeggen 
dat hij zijn lading aan het verliezen was... hij negeerde haar... het werd 
groen en hij reed verder... aan de volgende lichten moest hij weer 
stoppen.... dezelfde vrouw stond weer aan zijn raam en zie: “Meneer, 
u verliest uw lading!”... de vrachtwagenchauffeur deed zijn raam open 
en vroeg: “wat is er nu toch met u?” “Meneer, u verliest uw lading...” 
waarop dat hij zegt: “wat wil je? ik ben zout aan het strooien...”

Jantje zit met zijn mama in de trein. Hij zit constant met zijn 
hoofd uit het raampje te hangen. “Doe dat nou niet,” zegt 
mama, “straks waait je petje weg!” Maar Jantje luistert niet 
en gaat gewoon door. Een man ziet het en pakt Jantje’s petje 
af en verstopt het snel achter zijn rug. Jantje roept: “He, wat 
heb je met mijn petje gedaan?”
“Oh,” zegt de man, “dat heb ik weggetoverd.” 
“Nou, tover het dan meteen terug!” zegt Jantje. 
De man zegt “OK, doe je ogen maar dicht.” Jantje doet zijn 
ogen dicht, waarop de man zegt: “Hokus pokus pilatus pas...” 
en hij haalt het petje tevoorschijn. 
Jantje doet zijn ogen open, pakt het petje, gooit het uit het 
raam en zegt: “Nog een keer!”...

Een man heeft een nieuwe Mercedes gekocht en gaat op een mooie 
zomeravond even lekker een stuk rijden... Het dak eraf, de wind glijdt 
door zijn haar en hij besluit eens te kijken hoe hard zijn wagen nou 
eigenlijk kan. Net als de kilometerteller een respectabele 180 km/u 
aangeeft, ziet hij in zijn spiegel 2 blauwe zwaailichten... 
“Met geen mogelijkheid dat ze een Mercedes kunnen bijhouden,” denkt 
hij nog en trapt de bolide nog harder op zijn staart. Pijlsnel vliegt hij 
over de weg : 190, 200, 230 zelfs, maar.. de politie zit nog steeds vlak 
achter hem. 
“Waar ben ik godsnaam mee bezig?” denkt hij en hij gaat naar de kant 
van de weg. De agent loopt naar hem toe, pakt zijn rijbewijs zonder 
ook maar iets te zeggen, bekijkt zijn rijbewijs en auto aandachtig. 
Ineens zegt hij: “Ik heb een lange zware dag achter de rug en jij bent 
echt de laatste die ik aan de kant zet vandaag. 
Ik heb geen zin in nog méér papierwerk dus als je 
me een zééééér goed (!!!) excuus kan geven, ééntje 
die ik ook nog nooit eerder heb gehoord waarom je zo 
scheurde over de weg, dan laat ik je gaan!” 
“Afgelopen week is mijn vrouw ervandoor gegaan 
met een politieagent,” zegt de man, “en ik was 
bang dat je haar terug wilde geven!” 
Waarop de agent zegt: “Een prettige avond nog...” 47



Mevrouw VAN WAES Elza, overleden op zondag 31 maart 2019. Zij 
kwam naar ons dagverzorgingscentrum. 

Mevrouw DE LANNOY Mariette, overleden op woensdag 3 april 2019. 
Zij kwam naar ons dagverzorgingscentrum. 

Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Rachel, overleden op woensdag 3 april. 
Zij woonde op kamer 113.

Mevrouw CAEBERGS Josephine, overleden op donderdag 4 april 2019. 
Zij woonde op kamer 327.

Mevrouw LIPPENS Jeanine, overleden op woensdag 10 april 2019. Zij 
woonde op kamer 111. Zij was de moeder van mevrouw GELDHOF 
Sabine en de grootmoeder van mevrouw POLFLIET Jana.

De heer ROESBEKE Albrecht, overleden op woensdag 24 april 2019. Hij 
woonde op kamer 134.

De heer DE BAERE Gerard, overleden op woensdag 24 april 2019. Hij 
was de vader van mevrouw De Baere Caroline.
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De heer PAUWELS Roger, overleden op vrijdag 3 mei 2019. Hij was de 
vader van mevrouw PAUWELS Helene.

Mevrouw VANGENECHTEN Liliane, overleden op woensdag 8 mei 2019. 
Zij woonde op kamer 135.

Mevrouw SERLET Magdalena, overleden op donderdag 9 mei 2019. Zij 
woonde op kamer 249. 

Mevrouw VANDEUREN Sonja, overleden op dinsdag 14 mei 2019. Zij 
was de schoonmoeder van mevrouw SERRY Sofie.

Mevrouw DE KEYSER Nelly, overleden op woensdag 15 mei 2019. Zij 
woonde op kamer 120.

Mevrouw ANTHEUNIS ELiana, overleden op donderdag 16 mei 2019. 
Zij woonde op kamer 134. 
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De heer CAECKAERT Erik, overleden op zaterdag 18 mei 2019. Hij was 
de schoonbroer van mevrouw SPILLEBEEN Linda.

De heer VERSPEURT Oscar, overleden op zondag 19 mei 2019. Hij 
woonde op kamer 318.

De heer VAN OOTEGEM Antoine, overleden op donderdag 23 mei 2019. 
Hij woonde op kamer 303. Hij was ook de vader van mevrouw VAN 
OOTEGEM Emmy.

De heer VAN VOOREN Karel, overleden op zondag 26 mei 2019. Hij 
woonde op kamer 218.

Mevrouw ROEYGENS Mady, overleden op zaterdag juni 2019. Zij was 
de moeder van mevrouw DE ZUTTER Annick.

Mevrouw SLOCK Magdalena, overleden op woensdag 26 juni 2019. Zij  
kwam naar ons dagverzorgingscentrum.
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Nieuw drinkwaterproductiecentrum heeft pak mooie gevolgen voor inwoners
Zachter water om te douchen en koffie te zetten
De Watergroep heeft 
haar nieuwe water-
productiecentrum aan 
de Waaistraat in Eeklo 
in dienst genomen. 
Hierdoor loopt zachter 
water door de kranen in 
Eeklo, Sint-Laureins en 
Maldegem en dat is goed 
nieuws voor veel zaken, 
waaronder het milieu. 
(Erwin Mynsberghe)

In het nieuwe 
productiecentrum aan 
de Waaistraat, net 
boven de expresweg op 
de grens met Kaprijke, 
wordt op basis van 
grondwater uit de buurt 
drinkwater gemaakt 
door De Watergroep.
“Van hieruit leveren 
we lekker en gezond 
drinkwater in Eeklo, 
Maldegem en Sint-
Laureins”, zegt woord-
voerster Kathleen De 
Schepper van De Water-
groep. Het nieuwe 
productiecentrum zorgt 
voor zachter water.

“Hoe zachter het 
water is, hoe minder 
waspoeder er nodig 
is”

“Het water dat in 
Eeklo en omgeving tot 
nog toe uit de kraan 
kwam, is hard water 
tussen de 23 en de 36 
Franse graden. Door 
het water te ontharden 
in het nieuwe water-

p r odu c t i e c en t r um , 
wordt het water 
heel wat zachter. De 
Watergroep streeft naar 
een hardheid tussen 
de 15, het wettelijke 
minimum, en 17 Franse 
graden.

Minder reinigen

Het zachte water biedt 
heel wat voordelen. “Hoe 
zachter het water is, 
hoe minder waspoeder 
er nodig is. Het wasgoed 
is ook minder hard 
en grauw. Doordat er 
minder kalkafzetting 
optreedt, zijn kranen 
en gootstenen gemak-
kelijker te reinigen en 
hoeven de boiler en 
het koffiezetapparaat 
minder vaak te worden 
ontkalkt. Ook het milieu 
vaart er trouwens wel bij. 
In het afvalwater komen 
minder wasproducten, 
schoonmaakmiddelen 
en zoutlozingen van 
particuliere ontharders 
terecht. De afvalberg 

wordt kleiner doordat 
apparaten langer 
meegaan”, weet De 
Schepper.
Het nieuwe en zachtere 
water heeft ook gevolgen 
voor de huiselijke 
onthardingsinstallaties.
“Klanten die thuis een 
onthardingsinstallatie 
hebben, raden wij aan 
om een installateur te 
contacteren voor het 
nemen van de gepaste 
maatregelen”, klinkt het 
nog
Het vorige waterpro-
ductiecentrum huist in 
een prachtig gebouw 
uit 1937. Wat gaat daar 
nu mee gebeuren? “We 
hebben daar nog geen 
nieuwe bestemming 
voor, maar we gaan 
het zeker in stand 
houden, want het is een 
beschermend gebouw”, 
besluit De Schepper.
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Mariagrot van Kleit moet weer echt bedevaartsoord worden: “Mooiste 
plekje van Meetjesland om tot rust te komen”
Bisdom geeft nieuwe pastoor opdracht tot verdere uitbouw

© Joeri Seymortier  - Pastoor Luc Mertens 
aan de grot van Kleit

De Mariagrot van 
Kleit, langs de N44 in 
Maldegem, moet verder 
uitgebouwd worden tot 
het bedevaartsoord voor 
heel het Meetjesland. Die 
opdracht kreeg de nieuwe 
pastoor Luc Mertens mee 
van het bisdom Gent. “Een 
van de mooiste plekjes 
van het Meetjesland om 
tot rust te komen”, klinkt 
het. 

De Lourdesgrot van Kleit bij 
Maldegem bestaat al meer dan zestig 
jaar. Het bisdom Gent heeft pastoor 
Luc Mertens gevraagd om de site van 
de Mariagrot van Kleit verder uit te 
bouwen tot bedevaartsoord. 

“Het bisdom vraagt inderdaad naar een 
verdere uitbouw van onze Mariagrot 
in Kleit”, zegt pastoor Luc Mertens. 
“Toen ik hier vorig najaar kwam als 
nieuwe pastoor van Maldegem, was 
ik echt wel onder de indruk van de 
site van de Mariagrot van Kleit. Een 
prachtig plekje midden in het groen, 
waar mensen echt tot rust kunnen 

komen. Het is de bedoeling om hier 
echt wel meer dingen te organiseren. 
Ik sta ter beschikking voor groepen 
die naar hier willen komen, en zal 
hier als pastoor van Maldegem ook 
voorgaan in vieringen. Samen met 
de vrijwilligers van de parochie gaan 
we nadenken wat we nog kunnen 
doen, om deze Mariagrot nog meer 
te doen schitteren. Dit moet nog 
meer het bedevaartsoord voor heel 
het Meetjesland worden.” 
“Wat niet iedereen weet, is dat er 
achter de mooie grot van Kleit ook 
nog een kapel zit voor de Heilige 
Rita”, zegt pastoor Mertens.

Leerlingen maken graffiti over verkeersveiligheid
Eeklo - College Ten 
Doorn en jeugdhuis 
De Route werkten 
een graffitiproject 
uit rond verkeers-
veiligheid. “De 
leerlingen van 2BSO 
namen deel aan de 
graffitiwedstrijd van 
XIU, een organisatie 
die ijvert voor 
verkeersveiligheid 
bij jongeren”, zegt 
de leerkracht Klaas De Clercq. “De leerlingen maakten samen in De Route een 
graffitiwerk dat een zichtbare plaats zal krijgen op onze school.” (svg)
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De kerkfabriek van Kaprijke zal 
instaan voor de wederopbouw 
van het vernielde kapelletje 13 
aan de Kleemkapel in Kaprijke. 
Het kapelletje is al enige 
tijd verdwenen nadat het bij 
een ongeval werd vernield. 
De gemeenteraad heeft 
gisterenavond beslist om de 
kerkfabriek te machtigen 
voor het uitvoeren van de 
overheidsopdracht voor de 
wederopbouw.
De gemeente zal instaan voor 
de financiering van de netto 
kost, die geraamd wordt op 
9 000 euro. (PDB)

Kaprijke - Kapelletje Kleemkapel 
hersteld

Foto: ©Taptoe

Leerlingen College ten Doorn in de prijzen met boot op zonne-energie
Vijf leerlingen van College 
ten Doorn in Eeklo hebben 
de hoofdprijs gekaapt in de 
finale van de Solar Olympics in 
Technopolis Mechelen. 

De wedstrijd werd 
georganiseerd door het Agoria 
Solar Team van de KULeuven, 
dat deelneemt aan het 
wereldkampioenschap voor 
zonnewagens. Zeventig teams 
uit het secundair onderwijs 
namen deel. College ten Doorn 
viel in de prijzen met hun ‘Singularity 
Beast’. Dat is een vaartuig op zonne-
energie dat kan ingezet worden 
om de waterkwaliteit te bepalen. 
De winnaars zijn de zesdejaars 
Cédric Catry, Karam Kaspar, Toon 
Lanszweert, Abdullah Sabaa Allil en 

Thomas Van Acker. 
Opmerkelijk is dat twee van de 
winnaars hun carrière op College ten 
Doorn startten in de OKAN-klas. Dat 
is de Onthaalklas voor Anderstalige 
Nieuwkomers. Karam en Abdullah 
zijn allebei afkomstig van Syrië. (Joeri 
Seymortier, foto JSA)

 De stad wil meer spelelementen 
in het straatbeeld krijgen. 
De hinkeltegels op het Van 
Hoorebekeplein zijn een begin. 
“We zien meteen dat mensen die passeren, 
spontaan gaan hinkelen. Dat smaakt 
dus naar meer. We onderzoeken wat 
nog allemaal kan, maar een levensgroot 
schaakspel lijkt mij ook wel leuk.” 
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JULI

4 13.30u: Havenfeesten

AUGUSTUS

SEPTEMBER

16

5

25 2314.45u Contactkoor

14.30u: Petanque in 
de cafetaria

Wandelingen in het 
Het Leen

Wandelingen naar de 
markt

20 27

SEPTEMBER

Vakantie met 
bewoners

Wandelingen naar de 
markt

14.45u Contactkoor

Wandelingen naar de 
markt

Wandelingen in het 
Het Leen

14.45u Contactkoor
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Ook op reis bereidt de kok een heerlijke maaltijd klaar.
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* BARBECUE  * BLANKENBERGE  * BOEK
* BOS   * COCTAIL   * CRUISE
* GENIETEN  * INSMEREN   * KLEEDJES
* NATUUR  * PARIJS    * PRETPARK
* REIZEN   * RUST    * STRAND   
* TERRASJE  * VAKANTIE   * VUURWERK    
* WANDELEN  * ZEE    * ZOMER    
* ZON   * ZONNEBRIL   * ZWEMMEN



Oplossing vorige puzzel



WZC Sint-Elisabeth
Tieltsesteenweg 25   9900 Eeklo

Tel: 09/376 08 11    Fax:09/376 08 05
www.wzcsint-elisabeth.be

zorgsaam@stelisabeth.zkj.be


