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Ursels dialect

hij is doodmoe hij es de kieeste af

de periode van bekendmaking van nakend 
huwelijk

ze zijn in de gebôn

www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Ursels

hij is bedrogen hij es gereeen van Costers e moerhond

iemand aanvallen ten kandeele goan

klein hondje preudelekkerken

deugniet raveel

koffie (waterachtig) piezewei

losbol loetsjepoep

struikelen sobbelen

vlinder fliefleddre

kouwelijk persoon ketijvegoard

gebedsgenezing aflezen

roodborstje poverjan

onhandig iemand ongewèddigoard

spijbelen de schoole blèn

wanneer een kind niet wil of durft 
spreken 

es ui tonge noar de smesse 
toch

ze kan het goed uitleggen ze heet een muile van lintsjes

 

WUK! 

 

DJU! 

 

JOJIK! 
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Wij respecteren de wensen van sommige bewoners en/of gasten om 
hun foto niet te publiceren.

De heer DE DEYNE 
Georges was bij ons 
komen wonen sinds 
28 juni. Hij woonde op 
kamer 113, op De Haven. 
Hij was afkomstig van 
Eeklo.

De heer CAECKAERT 
Honore was bij ons 
komen wonen sinds 
17 juli. Hij woonde op 
kamer 119, op De Haven. 
Hij was afkomstig van 
Maldegem.

Mevrouw RAMON 
Kristiana komt sinds  2 
juli   naar het dagverzor-
gingscentrum. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

De heer BONCKAERT 
Patrick komt sinds  12 
juli   naar het dagverzor-
gingscentrum. Hij is 
afkomstig van Adegem.

De heer VERHEECKE 
Desire komt sinds  25 
juli   naar het dagverzor-
gingscentrum. Hij is 
afkomstig van Eeklo.

Mevrouw VLERICK 
Delfina komt sinds  26 
juli   naar het dagverzor-
gingscentrum. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

De heer VAN OOST 
Andre komt sinds  30 
juli   naar het dagverzor-
gingscentrum. Hij is 
afkomstig van Aalter.
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Wij respecteren de wensen van sommige bewoners en/of gasten om 
hun foto niet te publiceren.

De heer VAN DAELE 
Eddy  komt sinds 20 
augustus naar het 
dagverzorgingscentrum. 
Hij is afkomstig van 
Eeklo.

Mevrouw BEAUPREZ 
Euphrasie is bij ons 
komen wonen sinds 28 
augustus. Zij woont op 
kamer 322, op De Parel. 
Zij is afkomstig van 
Eeklo.

Mevrouw LECOMTE Irena 
is bij ons komen wonen 
sinds 28 augustus. Zij 
woont op kamer 124, 
op De Haven. Zij is 
afkomstig van Eeklo.

Mevrouw VAN DE 
WALLE Martha is bij ons 
komen wonen sinds 4 
september. Zij woont op 
kamer 326, op De Parel. 
Zij is afkomstig van 
Oosteeklo.

Mevrouw SWANCKAERT 
Rachel is bij ons 
komen wonen sinds 5 
september. Zij woont 
op kamer 115, op De 
Haven. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

De heer  DE  BAETS 
Etienne is bij ons 
komen wonen   sinds  
26 augustus. Hij woont 
op kamer 238, op De 
Branding. Hij is afkomstig 
van Eeklo.

De heer DE METSENAERE 
Remi is bij ons komen 
wonen sinds 13 augustus. 
Hij woont op kamer 
324, op De Parel. Hij is 
afkomstig van Adegem.



Mevrouw VAN ACKER 
Jacqueline is bij ons 
komen wonen sinds 13 
september. Zij woont 
op kamer 128, op De 
Haven. Zij is afkomstig 
van Eeklo.

Mevrouw EVERAERT 
Marie Jozef is bij ons 
komen wonen sinds 16 
september. Zij woont op 
kamer 310, op De Parel. 
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.

Mevrouw Van De 
Veire Edith is bij ons 
komen wonen sinds 18 
september. Zij woont 
op kamer 119, op De 
Haven. Zij is afkomstig 
van Sint-Laureins.

De heer LEUS Marc is bij 
ons komen wonen sinds 
19 september. Hij woont 
op kamer 10, op De 
Deining. Hij is afkomstig 
van Letterhoutem.

Mevrouw HEENE 
Jeanine komt sinds 18 
september naar het 
dagverzorgingscentrum. 
Zij is afkomstig van 
Eeklo.

De heer JANSSENS 
François komt sinds 
19 september naar het 
dagverzorgingscentrum. 
Hij is afkomstig van 
Kaprijke.



  OKTOBER     NOVEMBER

03 Marie Vermeersch DVC 01 Rene Lippens 011

06 Petra Verstraete 101 01 Annie De La Rivière 241

06 Achiel D’huyvetter DVC 04 Nelly Pieters 035
08 Odillia Thys DVC 09 Andrea Coppens 012

09 Roger Mollet DVC 11 Rudy Verbrugghen 007

10 Rachel Swanckaert 115 13 Jacqueline De Baets DVC

15 Albertine Matthys 118 13 Marietta Danel DVC
15 Helena Driessens 330 17 Desire Verheecke DVC

16 Ivonne Bauwens 304 18 Yvette Bultinck 208

16 Denise Vervust 243 20 Annette Baete DVC

17 Lilianne Van Wijnsberghe DVC 22 Elza Matthys 248

18 Leona Vyncke 315 23 Godfried Coucquyt 152

18 Andrea Demaret DVC 24 Margriet Goossens DVC

20 Luc Impens 005 26 Simona De Vreese DVC

21 Juliana Goethals 147 26 Maria Willems 129

22 Antoon Lips 133 28 Margaretha De Baere 318

24 Charlotte Sels 132

25 Jacques Damman 211

25 Laurent Spittael 314

26 Adriana De Zutter 023

26 Gerard De Vusser 320

26 Nelly Van Den Driessche 143

28 Romain Beirnaert 131
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Sedert 1 juli is mevrouw Lisa CLOOSTERMANS bij ons in 
dienst. Zij werkt als zorgkundige op De Parel.

Sedert 12 augustus is mevrouw Shauni PAELINCK bij ons 
in dienst. Zij werkt als zorgkundige op De Deining.

Sedert 1 september is mevrouw Heidi CEUTERICK bij ons 
in dienst. Zij werkt als zorgkundige op De Branding.

Sedert 16 september is de heer Mario VAN DER VENNET 
bij ons in dienst. Hij werkt als verpleegkundige op De 
Haven.

Nieuwe medewerkers:

Geboorten

Op 4 juli is Storm geboren. Storm is de kleinzoon van mevrouw Cindy 
VAN HYFTE.

Op 10 september is Tess geboren. Tess is de kleindochter van mevrouw 
GOETHALS Ria.

Huwelijk

Op 12 juli is mevrouw Sylvia SAPORITO in het 
huwelijksbootje getreden met Danny Thonon.
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Sinds juli dit jaar 
komt André Van 
Oost elke dinsdag 
en vrijdag naar de 
Koraal. André is 
woonachtig te Aalter 
en heeft de mooie 
leeftijd van 92 jaar. 
Hij heeft ons dus toch 
wel het een en het 
ander te vertellen…

André is gebeten door de microbe 
van het wielrennen. Hij kijkt graag 
naar het wielrennen en heeft zelf 
ook heel lang aan wielrennen 
gedaan. Hij kreeg de smaak van 
het wielrennen te pakken door zijn 
“kozijnen” Noel Forré en Marcel 
Rijckaert, die won toen zowat alles 
en werd later de mekanieker van 
Eddy Merckx.

Op een dag bracht hij een 
artikel mee naar de Koraal 
waarin in een notendop zijn 
wielrennerscarrière beschre-
ven staat, een palmares om U 
tegen te zeggen.

André reed zijn eerste wedstrijd 
in Watervliet in het jaar 1942 én 
hij bleek een sterke finisher te 
zijn. Veel winnen zat er in volle 
oorlogstijd niet in, want   André 
werd op 16 jarige leeftijd opgepakt 
door de Duitsers in 1944. Dit 
was een traumatische periode in 
het leven van André. Tijdens zijn 
verhaal over deze moeilijke periode 
is André merkbaar aangedaan. 

Per toeval geraakte André 
uit de handen van de Duitse 
soldaten, maar later hoorde 
hij dat zijn kameraden 
waarmee hij dit leed deelde 
dit niet hadden overleefd.

André is geboren in een 
boerengezin, hij was dus 
voorbestemd om landbouwer 
te worden. Van wielrennen 
was geen sprake, want daar 

was niet genoeg mee te verdienen. 
Aangezien voltijds studeren ook 
niet mogelijk was, begon hij op 
afstand te studeren. Hij kreeg de 
leerstof per brief en moest die zelf 
instuderen om na een bepaalde 
tijd in Antwerpen examen te gaan 
afleggen. Zo behaalde hij het 
diploma van automekanieker.  

André heeft zo een hele tijd 
gewerkt bij Touring Wegenhulp en 
had ook een eigen autogarage. Van 
wielrennen was er in deze drukke 
periode geen sprake. Wel legde 
André zijn verplaatsingen van en 
naar de garage, van Ursel naar 
Pittem af met de fiets en hij reed 
soms nog eens een extra stuk rond 

André Van Oost een buitenbeentje in het 
Belgisch wielrennen



om aan zijn kilometers te komen.  
In deze periode was André ook 
een fervent autocoureur, op die 
manier kon hij de auto’s waaraan 
hij sleutelde ook zelf eens testen.

Na een onderbreking van ongeveer 
35 jaar is hij dan toch opnieuw 
beginnen wielrennen en dit deed 
hij maar liefst tot zijn 80 jaar!

André reisde voor zijn wedstrijden 

de hele wereld rond en zo kwam 
hij terecht in Edmonton in Canada, 
Brisbane in Australië en nog veel 
meer andere mooie plaatsen.

Leuk om te weten is dat André 
Van Oost de oom is van Ria Van 
Oost, collega verpleegkundige 
hier in WZC Sint-Elisabeth én ook 
gebeten door de microbe van het 
wielrennen.

Hieronder volgt het palmares van André, op basis van de vele 
krantenartikels die André meebracht om dit verhaal te schrijven. 

1942: 
eerste wedstrijd in Watervliet

1945-1949: 
30 overwinningen in de jeugd-
categorieën

1984: 
herstart bij de WAOD in Zomergem

1985: 
2 overwinningen

1986: 
kampioen van België in Wachtebeke

Algemeen: 250 overwinningen

5 maal kampioen van België

Kampioen van Vlaanderen

3 maal wereldkampioen: 1x bij de 65+ en 2x bij de 70+

6 maal kampioen van Oost-Vlaanderen

3 maal deelname aan de Olympische spelen bij de Masters

EEN
 B

EW
O

N
ER

 V
ERTELT

9



Voorstelling WZC De Lichtervelde te Eke.
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Woonzorgcentrum de Lichtervelde bevindt zich in Eke, een deelgemeente 
van Nazareth. Een huis dat in de omgeving bekend staat als een huis 
met een goede geest en een positieve sfeer. 
In ons huis wonen 230 bewoners waarvan 10 kamers kortverblijf. 
Ons woonzorgcentrum is onderverdeeld in 8 afdelingen waarvan twee 
afdelingen voor mensen met dementie. Om al deze mensen van de 
nodige zorgen te voorzien wordt er beroep gedaan op een 200-tal 
medewerkers die zich dag in dag uit inzetten voor de bewoners. 

Daarnaast kunnen wij beroep doen op een 70-tal vrijwilligers die 
elke dag klaarstaan voor de meest uiteenlopende taken: bewoners 
bezoeken, ’s zomers gaan wandelen met de bewoners, meehelpen in 
de vieringen, mensen naar activiteiten brengen, praktische hulp op 
de afdelingen,… Zonder deze mensen zou De Lichtervelde niet zijn 
wat het nu was. De belangeloze inzet wordt door de bewoners en het 
personeel dan ook enorm gewaardeerd.

In ons dagverzorgingscentrum De Parel is er van maandag tot zaterdag 
een gezellige drukte. Er wordt gekaart, gelachen en gebabbeld.

Sinds kort hebben we er een nieuwe bewoonster bij, genaamd Louise. 
Zij is onze rusthuishond en leert momenteel kennismaken met de 
bewoners en het personeel op de afdeling voor mensen met dementie. 

In en om De Lichtervelde wordt er heel wat georganiseerd. Een greep 
uit het aanbod:
- Wekelijkse wandelingen met de bewoners in de zomer
- Verschillende contactmomenten met de leerlingen van de school
- Verschillende uitstappen in de zomer (Planckendael, de zee, …)
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- Senioren 14-daagse in november met tal van activiteiten
- Zomersfeer met grote barbecue voor bewoners, familie, 
        vrijwilligers en sympathisanten
- 11-novemberviering met de Oudstrijders
- Gezellige kerstmarkt
- Bedevaart naar Oostakker
- Solidariteitsmaaltijd en quiz ten voordele van Lisanga
- Gemeentelijke ontmoetingsdagen in samenwerking met Samana
- …

In de loop van 2019 staat er een grote verandering op stapel. Er komt 
een volledige vervangingsnieuwbouw waarbij het huidige gebouw 
uiteindelijk afgebroken zal worden. De Lichtervelde zoals we het 
vandaag kennen met de typische groene muren zal er niet meer zijn. 

Maar de positieve geest die er is onder bewoners, personeel, vrijwilligers, 
familie en bezoekers nemen we zeker mee naar de nieuwe gebouwen. 

Voorstelling WZC De Lichtervelde te Eke.
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Lisa Cloostermans
Zorgkundige

Wat was je grootste kinder-
droom?
Met oude mensen werken.

Je krijgt zomaar € 1.000. Wat 
zou je er mee doen?
Een grote reis maken.

Voor welk gerecht mogen ze 
je ’s nachts wakker maken?
Scampi’s.
 

Welke waarden draag jij hoog 
in het vaandel?
Eerlijkheid, respect voor de 
medemens.

Waar word je echt kwaad van?
Van oneerlijkheid.

Wat is je mooiste cadeau ooit 
gekregen?
Mijn hond.

Wie of wat brengt jou aan het 
lachen?
Mijn vriend.

Wat is je grootste blunder ooit 
begaan?
Dat ik mijn code niet meer wist 
van bepaalde kaarten.

Wie zie je als je ’s morgens in 
de spiegel kijkt?
Mezelf.

Door omstandigheden moet 
je vluchten en je mag maar 3 
dingen meenemen. Welke?
Mijn ouders, mijn vriend en mijn 
hond.

Naar wie kijk je op? Waarom?
Naar mijn ouders, omdat ze er 
altijd zijn voor mij.

Waar verlang je nog naar?
Om een stukje van de wereld te 
zien.

Waar heb je schrik van?
Spinnen.



Hoe wil je dat mensen je 
herinneren?
Als een goed gezind iemand.

Wat is het mooiste compliment 
dat je ooit kreeg?
Dat ik mooie ogen heb.

Wat is je favoriete plek op 
aarde?
Bij mijn familie.

Waar lig je ’s nachts van 
wakker?
Om een dierbaar iemand te 
verliezen.

Wat zou je aan jezelf willen 
veranderen?
Geen acné meer, en nog meer 
zelfzeker zijn.

Wat heb je geleerd van 
bewoners?
Dat je content moet zijn met de 
kleinste dingen die je hebt of krijgt.

Je ziet een vallende ster. Wat 
wens je dan voor jezelf?
Dat ik de lotto eens win.
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Sinds enige tijd verplaats ik mij over korte afstand met de step  
naar mijn werkplek. 
Het is aangenaam om de wind door mijn haren te voelen en een beetje 
beweging te hebben voor/na het werk alvorens ik mij voor de nog 
overige 32 km vastbind aan de zetel van mijn electro-gemotoriseerd 
voertuig.

Het voordeel van zo’n step is dat hij makkelijk op te plooien is en zo 
niet veel opbergruimte behoeft.
Het omgekeerde is ook waar: in 1,2,3 staat hij opgeklapt, klaar om 
langs de weg te zoeven.

Als je snelheid dezelfde is als van een voetganger mag je op het voet-
pad rijden; indien je sneller gaat dan een voetganger moet je op het 
fietspad rijden.

Mijn step, of zoals in de volksmond gezegd: “trotinette”,  is een ongemo-
toriseerd type en wordt dus aangedreven met spierkracht.
De banden bestaan uit PU-rubber en het stuur is in hoogte verstelbaar. 

De stap is ‘gestept’: meer 
bewegen is mijn nieuwe motto!

Groetjes 
Katleen

De step



16 oktober: H. Gerardus van Majella
Patroonheilige van de kleermakers
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Gerardus werd op 23 april 1726 als 
zoon van een kleermaker geboren 
in het plaatsje Muro Lucano, nabij 
Napels in Zuid-Italie. 

Wanneer hij 23 jaar was, trad 
hij als lekenbroeder bij de 
Redemptoristen in het klooster 
in. Hij werkte er als portier, 
kleermaker, koster, geldinzamelaar 
en ziekenverpleger. Hij was zeer 
gehoorzaam en toegewijd. Veel 
van de paters stond hij ter hulp bij 
hun dagelijkse werkzaamheden. 
Vijf jaar na zijn intrede legde 
Gerardus de eeuwige geloften af. 

Hij stond bekend om zijn visioenen 
en de wonderen die hij verrichtte. 
Door zijn bescheidenheid en 
grote verering door de bevolking, 

vanwege zijn wondere gave, 
probeerde men hem steeds 
valselijk te betichten van allerlei 
kwalijke zaken.

Op 16 oktober 1755 overleed 
Gerardus in het klooster Caposele 
nabij Napels en werd hier ook 
begraven. Vanaf die tijd reeds 
was zijn graf het doel van vele 
pelgrims. 

Hij stond bekend als een eenvoudig 
persoon die reeds vanaf zijn jeugd 
waardering genoot bij de mensen. 
Als hij in een stad of dorp verscheen 
dan riepen de mensen al vooruit 
dat de “heilige” onderweg was. 

In 1893 werd Gerardus door 
paus Leo zalig verklaard. In het 
jaar 1904, op 4 december, werd 
Gerardus door paus Pius X heilig 
verklaard. Hij wordt vooral vereerd 
door vrouwen die een kind wensen 
of zwanger zijn. In Europa zijn 
veel bedevaartplaatsen hem ter 
ere. In Nederland en Vlaanderen 
ligt de bekendste in Wittem, Zuid-
Limburg (NL).
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Uitstappen...



Havenfeesten
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Uitstappen...
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Uitstappen...



Smullen maar...
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In huis...



Sneukeltoer
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Op reis...



Op reis...
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Uitstappen...



Plattelandsfeest
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Professionalisering in de zorg

Begrippen als “levenslang leren” of een lerende organisatie duiken vaak 
op in managementtijdschriften. Ook in onze sector is het nodig om “bij 
te blijven”, om nieuwe tendensen op te volgen en ervoor te zorgen dat 
je de job kent. 

Daarom is bijscholen en het verwerven van een extra competentie of 
diploma een meerwaarde.

In WZC St-Elisabeth is de studeermicrobe sterk aanwezig. Naast 6 mensen 
die via project 600 studeren voor verpleegkundige, zijn er dit jaar 4 
medewerkers afgestudeerd in volgende disciplines: pijnverpleegkundige, 
referentiepersoon palliatieve zorgen,  referentiepersoon dementie en 
bachelor zorgmanagement. 

Hun kennis en kunde zal ongetwijfeld de zorg voor onze bewoners ten 
goede komen. Proficiat! 

©Joris Snaet



Vergaderitis*

Sommigen vragen me soms: “ 
Joris, wat doet ge eigenlijk ganse 
dagen?” Waar die vraag vandaan 
komt? Vermoedelijk omdat men 
mij vaak met agenda en kaften 
doorheen de gangen ziet lopen 
op weg naar alweer een ander 
overlegmoment. “En wordt ge daar 
niet moe van?” hoor ik dan. Och 
ja, er zijn vergaderingen waar ik 
met plezier heenga, maar helaas 
zijn er ook andere. 

Eén van de toppers vind ik toch wel 
de “gebruikersraad”. Die meeting 
is zo anders dan de andere. Het 
publiek is heel divers: bewoners, 
medewerkers, familieleden, 
mantelzorgers, vrijwilligers, 
gasten van De Koraal, 
sympathisanten,... Allemaal 
mensen die geïnteresseerd zijn 
om te weten wat er in huis zal 
gebeuren en er getuigen van 
een grote betrokkenheid. Leuk 
is ook dat ik die vergadering 
niet als voorzitter meemaak, 
maar als lid. Dit is toch een iets 
comfortabelere positie. An doet 
het trouwens schitterend in haar 
rol, ik zou het niet beter kunnen!

Vanochtend was ik trots dat er zo 
snel gereageerd werd op vragen en 
suggesties vanuit de vergadering. 
Toen een alert familielid vroeg of 
er iets mis was met de ventilatie, 
een terechte vraag, werd direct 
het diensthoofd van de technische 
dienst erbij gehaald, en ja, enkele 
minuten nadien had Paul het 
al opgelost. Was alles maar zo 
eenvoudig….

Ik hoop, door dit te vertellen, 
dat eenieder hier in huis snel en 
direct durft reageren als er iets 
fout loopt of niet goed werkt. Dan 
kunnen we, indien mogelijk, ook 
snel ingrijpen. 
Trouwens, iedereen is welkom op 
de gebruikersraad…dus laat ook 
jouw stem horen!

En of ik soms “de kriebels” krijg 
van vergade-ringen? Wel inte-
gendeel, deze ochtend voelde ik 
me opnieuw opgeladen. Bedankt!

Joris

1. (medisch) ontsteking van 
het deel van het lichaam dat het 
grondwoord noemt
2. (pejoratief) denkbeeldige 
ziekte, die vaak een overmaat 
van het grondwoord uitdrukt, 
zoals “regulitis”: te veel regulering 
of “vergaderitis”: te veel 
vergaderingen
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Nieuwe website

Wij zijn reeds aan onze derde website. Met een frissere lay-out, snellere 
interactie, zowel bruikbaar op de computer als de mobiele toestellen 
(tablet, smartphone ) en met een duidelijke navigatie. 

Er is nu ook een beter onderscheid tussen de diensten van WZC Sint-
Elisabeth enerzijds en de activiteiten van de vzw Zorg-Saam (waartoe 
we behoren) anderzijds. De hoofdkleuren zijn blauw, wit en goud 
gebleven. 

Neem zeker een kijkje online via www.wzcsint-elisabeth.be en laat ons 
gerust weten wat je ervan vindt of wat je er nog op mist.



IN
G

EZO
N

D
EN

31

Daar alleen                  kan liefde wonen

daar alleen                       is ‘t leven zoet

waar men stil               en ongedwongen

alles voor                           elkander doet
Juliana Goethals
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Prociat



PA
S
TO

R
A
A
L

33

Ze zijn gegaan
aan lief en leed

en sterfelijkheid voorbij.
Maar nog steeds 

wonen zij
hier om ons heen.

In stilte die omarmt.
In licht dat ondanks 

alle duisternis
weer opstaat.

En in het grenzeloze
van de liefde,

die langs alle wegen
met ons verder gaat.

 Kris Gelaude  
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Oktober – Rozenkransmaand

Met de leuze “Oktobermaand – 
missiemaand” zijn veel van de 
personeelsleden groot geworden 
op school en in de parochie. Maar 
veel van onze bewoners zijn 
misschien wel nog meer vertrouwd 
met de zegswijze: “Oktober – 
rozenkransmaand”. 

7 Oktober is immers de feestdag 
van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Heilige Rozenkrans. De feestdag 
gaat terug tot de 16de eeuw. Maar 
het was paus Paulus VI die er in 
1969 de huidige naam aan gaf. In 
de 19de eeuw breidde paus Leo XIII 
de viering uit naar de hele maand 
oktober, die zo Rozenkransmaand 
werd. 

De rozenkrans bidden is mét Maria 
bidden, is met Maria geloven, 
hopen en liefhebben in de blije, de 
droevige, de glorierijke momenten 
van ons leven. 
Het is een levensnabij gebed, 
dicht bij de werkelijkheden die wij 
dagelijks ervaren, maar omdat 
Maria meebidt, wordt het ook een 

gebed heel dicht bij haar Zoon en 
bij de Vader. 

Wanneer wij ons leven verbinden 
met de blije, droevige en 
glorierijke momenten in het leven 
van Jezus, wordt ons leven meer 
betekenisvol. Het is niet zomaar 
een litanie van miserie of geluk 
die we laten klinken, neen, door 
ons leven in al zijn kleinheid, 
beperktheid en kwetsbaarheid, 
maar evenzeer schoonheid en 
volheid, te verbinden aan dat van 
Jezus, wordt ons leven geheiligd.
Wanneer we soms moeilijk uit 
onze woorden komen wanneer we 
bidden, kan het helpen om via de 
het Weesgegroet en dus ook de 
rozenkrans, Maria te vragen mee 
te bidden met ons. We mogen ons 
geloof enten op het hare. 

Telkens wanneer Maria met ons 
meebidt, zegt ze: “Geloof maar, 
heb maar vertrouwen, ik heb dat 
ook gehad en zie: mijn kleinheid 
heeft God groot gemaakt!”. We 
moeten geen volleerde bidders 
zijn – als die er al zijn – om 
oprecht voor God te staan. Hij 
vraagt niet dat we perfect zijn en 
Hij valt niet over onze stamelende 
woorden. Maar het doet wel deugd 
als Maria meedoet, als zij als een 
zuster naast ons staat en met ons 
meebidt.

Het rozenkransgebed helpt ook om 
ons bidden eerlijk te houden. We 
blijven niet hangen bij de blijde of 
bij de droevige of bij de glorierijke 
mysteries. We bidden ze allemaal. 
We kijken naar het volledige leven 
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Oktober – Rozenkransmaand
van Christus en niet een klein 
stukje ervan dat wij koesteren. 
We staren ons ook niet blind op 
onze eigen miserie of geluk, alles 
krijgt zijn deel en dus wordt ons 
gebed eerlijker en evenwichtiger. 
Er is immers altijd een reden om 
te klagen in ons gebed, maar de 
rozenkrans helpt ons om ook elke 
keer te vragen, te danken en ons 
geluk uit te spreken. 

Het rozenkrans gebed geeft ook 
evenwicht in ons bidden doordat 
we niet alleen naar Christus en 
onszelf kijken, maar ook naar onze 
broeders en zusters. Als Maria “Ja” 
zegt op de vraag van God, doet 
zij dat niet alleen voor mij, maar 
voor iedereen, voor het heil van 
heel de wereld. Als Jezus geboren 
wordt in Bethlehem, is dat niet 
alleen voor zijn ouders, voor de 
herders en de wijzen, maar voor 
alle mensen van de hele wereld 
en van alle tijden die Hij met Gods 
liefde wil redden. Als Jezus op het 
kruis sterft, is dat niet alleen om 
mij te verzoenen met God, maar 
alle mensen. We kunnen zo bij 
iedere statie zien hoe ons geloof 
tenvolle recht doet aan ons leven 
in al zijn omstandigheden, maar 
ook aan ons samenleven met 
onze broeders en zusters veraf en 
dichtbij.

En zo komen we opnieuw bij 
“Oktober – Missiemaand” terecht 
… 

Op woensdag 2 oktober houden 
we een rozenkransviering in 
onze kapel. (15u)

Misschien heb je graag dat 
we expliciet voor jou bidden, 
of voor de gezondheid van 
een familielid, misschien wil 
je wel danken om een groot 
geluk in je leven, of wil je een 
intentie opdragen aan een 
personeelslid, de missies of 
een kleinkind, … Alle intenties 
mogen jullie doorgeven 
aan Liesbet en Anne van de 
pastorale dienst. 



       Ingrediënten (4 pers.)
       - 100 gr suiker
       - 2 eieren 
       - 25 gr gist
       - 2 1/2 dl melk
       - 500 gr bloem
       - 75 gr rozijnen
       - een snuifje zout

Werkwijze:

Meng de bloem met de eieren, het zout en de suiker. Warm de melk 
op tot lichaamstemperatuur en los daarin de gist op. Giet dit bij het 
bloemmengsel en meng goed tot een deeg. Voeg de rozijnen toe en 
maak er een mooi balletje van.

Leg er een handdoek over en laat 20 min rijzen. Sla het deeg kapot en 
maak balletjes. Pocheer in water (net onder het kookpunt) gedurende 
ongeveer 7 minuten. Serveer met gesmolten boter en bruine suiker.
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In Malta wisten de mensen aan de kleur van de bus naar welke stad die 
ging. Op die manier hoefde je niet te kunnen lezen om je bestemming 
te kennen.
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Het Anker op stap...



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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Roger De Spiegelaere
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De gast van een meubelhandelaar moet een kleerkast gaan 
plaatsen in de Carnotsraat in Antwerpen. De kleerkast is 
geplaatst en betaald en hij rijdt vrolijk terug naar zijn 
baas. Daar aangekomen zegt zijn baas dat hij terug 
moet want mevrouw heeft gebeld dat de kleerkast 
uit elkaar is gevallen.

Bij zijn aankomst aldaar vraagt hij aan de vrouw 
wat er is gebeurd. De vrouw zegt:”Meneer, U was de 
straat amper uit, er passeerde een tram en de kast 
viel uit elkaar”.

De kleerkast wordt terug in elkaar gezet en de gast vraagt of mevrouw 
een zaklamp heeft. Hij zal met die lamp in de kast gaan zitten om te 
zien wat de reden is dat die kast uit elkaar valt.

Hij zit amper in de kast als de heer des huizes thuiskomt, hij kijkt vol 
bewondering naar de mooie kast, wanneer hij de kast opendoet, ziet 
hij de man zitten en zegt: ”Ik hoop dat U een goede reden kan geven 
waarom U hier in de kleerkast zit ?”
Waarop de man verbauwereerd antwoordt:”Geloof het of niet maar ik 
zit hier op de tram te wachten!”
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De heer Robert VERHE, overleden op woensdag 3 juli 2019. Hij woonde 
op kamer 332.

Mevrouw Elza BRUGGEMAN, overleden op zondag 7 juli 2019. Zij 
woonde op kamer 322.

Mevrouw Jeannine NAUDTS, overleden op zaterdag 13 juli 2019. Zij 
was de moeder van mevrouw Anne Marie DE VRIEZE en mevrouw 
Marie Anne DE VRIEZE.

Mevrouw Anna BAUWENS, overleden op dinsdag 30 juli 2019. Zij 
woonde op kamer 124.

De heer Uben WILLEMS, overleden op woensdag 31 juli 2019. Hij 
woonde op kamer 326.

Mevrouw Lisette GRYP, overleden op vrijdag 9 augustus 2019. Zij 
woonde op kamer 310.

De heer Honoré CAECKAERT , overleden op donderdag 22 augustus 
2019. Hij woonde op kamer 119. 

De heer Georges DE DEYNE, overleden op vrijdag 23 augustus 2019. 
Hij woonde op kamer 113.
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Mevrouw Germaine VAN HYFTE, overleden op zaterdag 24 augustus 
2019. Zij woonde op kamer 324. 

De heer Michel BERNAERDT, overleden op donderdag 29 augustus 
2019. Hij woonde op kamer 238.

De heer Jaak VAN DEN BORRE, overleden op maandag 2 september 
2019. Hij woonde op kamer 128.

Mevrouw Georgette GOEME, overleden op maandag 2 september 2019. 
Zij woonde op kamer 335.

Mevrouw Jeanine VANDER VENNET, overleden op zaterdag 7 september 
2019. Zij was de moeder van mevrouw Els VAN DE GEJUCHTE.

Mevrouw Simonne SAEY, overleden op maandag 9 september 2019. Zij 
woonde op kamer 18.

De heer Roger MOLLET, overleden op vrijdag 20 september 2019. Hij 
kwam naar ons dagverzorgingscentrum.

Mevrouw Augusta SIX, overleden op zaterdag 28 september 2019. Zij 
woonde op kamer 148.
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De politie Meetjesland 
Centrum verhuist 
eind dit jaar naar de 
nieuwe gebouwen in de 
Raverschootstraat 67 in 
Eeklo. Vandaag huizen 
de 110 politiemensen die 
Eeklo, Kaprijke en Sint-
Laureins bedienen, in wat 
wel eens het slechtste 
politiegebouw van het 
land genoemd wordt. De 
nieuwbouw wordt er een 
met de meest moderne 
snufjes. Kostprijs: 9 
miljoen euro.  

Politie naar hippe nieuwbouw

© Joeri Seymortier  - De top van de politie en de aannemer gaven een 
eerste rondleiding door de ruwbouw van het nieuwe politiekantoor van 

Eeklo. 

Einde van een icoon: zwembad Oostveldstraat gaat in 
september tegen de vlakte 
Speciaal voor de jeugd 
heeft het Eeklose 
stadsbestuur enkele 
nieuwe attracties aan-
gekocht voor het 
Verbauwenbad. Voor 
het oude zwembad aan 
de Oostveldstraat is de 
sloophamer ondertussen 
besteld. Als alles 
goed gaat kunnen de 
werkzaamheden vanaf 
september starten. Dan 
verdwijnt een icoon aan 
de Oostveldstraat: 50 
jaar, meer dan 8 miljoen 
bezoekers.
 

Het oude en gesloten zwembad aan de Oostveldstraat wordt in 
september gesloopt. ©mye

Okra viert ‘Samen 125 jaar’ Eeklo- Okra Eeklo Centrum bestaat 
dit jaar 65 jaar, Okra Sint-Jozef 
30 jaar en Okra Sint-Antonius 
30 jaar. “Daarom besloten we 
om het evenement ‘Samen 125 
jaar’ op touw te zetten”, zegt 
de voorzitter van Okra Eeklo, 
Rosita Meiresonne. “Eerst stond 
een academische zitting op het 
programma en daarna genoten 
we samen van  een barbecue. Ook 
Geert Beullens, de directeur van 
Okra Midden Vlaanderen, kwam 
langs.” (mwm)
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Een aantal vrijwilligers 
werkten het idee mee uit en 
lieten het concept passen 
in de sfeer en de uitstraling 
van de Huysmanhoeve. 
“Boerengolf speel je met 
een klomp aan een steel en 
een balletje”, zegt Stephanie 
Paridaen. “Verspreid over de site zijn 
er tien holes. De bedoeling is om met 
zo weinig mogelijk slagen de bal in de 
holes te mikken.” 

Je betaalt 5 euro per persoon, inclusief 
een drankje achteraf. Je reserveert de 
boerengolfsets ter plaatse, waarna je 
direct van start kan gaan. Voor grote 

groepen kan gereserveerd worden via 
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be 
of 09/327.04.47. 

Spelen kan dit jaar nog tot de 
seizoensafsluiter op zondag 29 
september. Telkens van woensdag tot 
vrijdag, tussen 11 en 18 uur. 

Nieuw: Boerengolf op Streekcentrum Huysmanhoeve

Vanaf nu kan je in Eeklo 
boerengolf spelen. Plat-
telandscentrum Meetjesland 
bouwde een mooi parcours 
uit op de Huysmanhoeve.  

Het voorbije weekend werden in de 
jachthaven onder een stralende junizon 
de nieuwe maatjes geproefd. "Dankzij 
visser op rust Kees Oreel konden we onze 
bezoekers weer verwennen met maatjes 
van A-kwaliteit", zegt Johan Savat. "Volgend 
jaar is het precies 25 jaar geleden dat 
het clubhuis in de jachthaven zijn deuren 
opende. Een bijzondere verjaardag, die we 
zullen vieren met een heus havenfeest." 

©Michel Wijne

Maatjesfestival lokt massa volk

Vlaanderen investeert de komende 
twee jaar maar liefst 4,1 miljoen 
euro in grote wegenwerken rond 
Eeklo. Zo wordt in 2021 ruim een 
miljoen euro uitgetrokken om 
een rotonde aan te leggen op het 
kruispunt van de Ringlaan  en de 
Industrielaan. Het wordt een kopie 
van de rotonde aan het ziekenhuis 
AZ Alma. 
Dit toont aan dat het de Vlaamse 
overheid menens is met de aanleg 
van de Ring want deze werken op 
het reeds bestaande stuk van de 
Ring tussen N9 en Nieuwendorpe 
worden aanzien als een eerste fase 
in het dossier. Aan het kruispunt Teut 
komt er geen rotonde en worden 
de verkeerslichten behouden.
 

Meetjeslandse sprokkels
Ring plots een heel stuk 
dichterbij

Uit Nieuwsblad, Taptoe, Het Laatste Nieuws,...
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OKTOBER

4 14u: Modeshow in de 
cafetaria

OKTOBER

NOVEMBER

5

7

11

14

20

2514.30: Petanqueclub

13.30u: Senioren-
namiddag kaaifeesten

Week van NAH; 
relaxatienamiddag 
en herfstwandeling 
voor bewoners met 
hersenletsel

8

15

25

26

29

NOVEMBER

14u: Oliebollenbak ten 
voordele van Lisanga

Feest Sint-Elisabeth 
14u: mis en daarna 
taartenfestijn op de 
afdelingen

14u: play-back show 
medewerkers

14.30: Petanqueclub

14u: Dierenaainamid-
dag in de cafetaria 31

14.30: Petanqueclub22

14: Bekeruitreiking 
kaartersclub cafetaria

14.30: Petanqueclub

14.30: Petanqueclub
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Af en toe krijgen we het bezoek van een schattige viervoeter.
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* BLADEREN  * BOLSTERS  * BOS
* BRUIN   * CHOCOMELK  * GEEL
* GEZELLIGHEID * HERFST   * KANEEL
* KASTANJES  * KNUS   * ONTSPANNING
* OPENHAARD  * PADDENSTOEL * PANNENKOEKEN
* POMPOEN  * REGEN   * ROOD
* SEIZOEN  * SPINNEN  * STOOFPOTJES
* WANDELEN  * WINTERUUR  * WITLOOF



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


