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V O O RW O O R D

Beste bewoner, familie, medewerker, vrijwilliger,
Beste lezer,
Tijdens de zomermaanden schrijven we één huiskrantje
minder, waardoor je nu eentje krijgt dat loopt van midden
juli tot einde augustus, maar.. geen paniek.. we hebben het
speciaal een beetje dikker gemaakt. En zo hebben ook de
redacteurs de kans om van wat welverdiende vakantie te genieten.
Niettegenstaande we na die ene hittegolf wat in het typische Belgische weertje
blijven hangen, zitten we toch volop in midden zomer. Medewerkers nemen
vakantie, jobstudenten verdienen een centje bij en doen wat extra ervaring op.
Tijd voor nieuwe contacten en nieuwe babbels. Misschien ook nog eens tijd om
fotoalbums boven te halen of je vroegere reisavonturen met anderen te delen.
De aangeboden activiteiten krijgen een zomers tintje. Verder wordt er ook
ingezet op individuele activiteiten en veel wandelen. We trachten op een aantal
tijdstippen ook onze zomerbar te openen. Een kleurrijke cocktail en wat zuiderse
muziek kan ongetwijfeld extra genietmomenten creëren.

Denk je tijdens het lezen van dit krantje soms, hier zou ik ook wel willen aan mee
schrijven? Onze redactie zoekt nog enkele enthousiaste leden, die mee willen
denken en dit krantje fijne inhoud geven. Het zou fijn zijn mochten we in deze
redactieraad ook bewoners met wat creatief talent hiervoor kunnen verwelkomen.
Stel je gerust kandidaat bij mezelf of aan het onthaal.
Geniet van deze zomer op een manier die jou het meeste deugd doet, en apropo,
veel leesplezier!

Tom Van Berckelaer – waarnemend directeur

REDACTIE
Tom Van Berckelaer
Katrien Van Robaeys
Christel Somers
Hanane Azarkan
Lien Clissen

WERKTEN VERDER MEE
animatie-en ergo team
Marijke De Smedt
Ineke Struelens
Maarten Vekeman
Rik Wesemael
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BEWONERSRAAD

In juni kwamen de volgende punten aan bod :


Vorig verslag



Maaltijden



Avondgenot



Activiteiten



Vragen van bewoners

Er waren in totaal 36 bewoners op 4 verschillende bewonersraden aanwezig.
Wegens de huidige maatregelen kunnen helaas geen familieleden uitgenodigd
worden en vonden er geen familieraden plaats.

Vorig verslag
Het probleem van de pistolets is nog aanwezig gezien er nu broodjes gegeven
worden. Er wordt ook nog geen afwisseling gegeven in dikte van de frietjes. Er
geeft ook iemand aan dat de voedingswaarden van het brood niet op de broodzak
staan. Deze punten worden doorgegeven aan Sodexo.
Het assortiment kaas is al ruimer en dat wordt geapprecieerd, het mag zelfs nog
ruimer.
De georganiseerde activiteiten van de afgelopen periode werden als
positief ervaren.

Maaltijden
Aanwezige bewoners gaven aan in het algemeen tevreden te zijn over de
maaltijden. Ze zijn ook tevreden over het brood en de koffiekoeken.
Er wordt meer variatie in kazen gevraagd. De belegkeuze wordt benoemd als
beperkt al is er meestal wel voldoende variatie. De zorgmedewerkers worden
extra aangemoedigd om wat aanwezig is ook aan te bieden (ander beleg in
koelkast, peperkoek of speculoos in de kast, potjes smeerkaas,…) Als bewoner
mag je gerust ook de vraag stellen of er nog ander aanbod op je woonwijk is op
dat moment.

ACTUEEL
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BEWONERSRAAD

Eitjes worden lekker gebakken maar de voorkeur wordt niet steeds bevraagd.
Ook een gekookt eitje of wentelteefje kan smaken. Dit wordt meegenomen binnen
de teams als aandachtspunt.
Er is vraag naar meer fruit op het menu.
Bovengenoemde vragen werden doorgegeven aan het keukenteam. Zij bekijken
welke acties kunnen gebeuren.
Er werden nog enkele afdelingsspecifieke aandachtspunten vernoemd die reeds in
de betrokken teams werden gecommuniceerd.
Avondgenot – snackavond in het restaurant
Dit concept spreekt duidelijk aan. Nieuwe suggesties vanuit de bewoners:
tomaatgarnaal, slaatje zalm, breughel gerechtjes, wraps, croques,..
Mosselen friet en steak friet werden ook geopperd: dit zien we als middagmaal.
Mosselen komen op het menu, steak kan bv. bij een chef en tour.
Activiteiten
Er lijkt vooral nood naar ‘eens weg zijn’ : naar het park, dierentuin, zee,.. maar ook
genieten van de beiaardconcerten. Deze punten worden bekeken binnen team
begeleiders wonen en leven. Misschien ook een leuke activiteit om met je
familie of vrienden te doen? De reeds geplande activiteiten werden besproken.
Café Royal wordt nog eens gekaderd : bedoeling om SAMEN de jarigen te vieren.
Bestel je hiervoor een taartje, dan wordt dat ook alleen in het restaurant
geserveerd.
Varia
Enkele losse puntjes als servies dat niet altijd even proper blijkt na de afwas,
bewoners MBW die zoveel mogelijk hopen samen te blijven na verhuis,… werden
individueel opgenomen met de juiste personen.
Er wordt ook gevraagd om de verschillende ondersteunende teams nog eens voor
te stellen: woonzorgcoaches, team ergo, team kine, enz.. dat nemen we op in
deze en de komende Apropo-edities.
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Woodstock 1969

Woodstock (voluit Woodstock Music & Art Fair) was een muziekfestival dat
van 15 tot en met 18 augustus 1969 gehouden werd in de Amerikaanse
plaats Bethel.

Het Woodstockfestival was een hoogtepunt
van de tegencultuur van de jaren zestig en
van het hippietijdperk. Het festival
werd Woodstock genoemd naar
de gelijknamige plaats op een kleine 70 km
afstand die bekend stond als centrum van
de toenmalige hippiecultuur.

Het festival had als motto "3 Days of Peace & Music" (Nederlandse vertaling:
'drie dagen van vrede en muziek'). Het geldt als een van de belangrijkste en
bekendste evenementen in de geschiedenis van de Amerikaanse
hippiecultuur en popmuziek. Hoewel aanvankelijk 200.000 mensen werden
verwacht, lag het uiteindelijke bezoekersaantal ruim boven de 400.000, van wie
de meesten geen entreegeld hadden betaald. Hierdoor was het festival eerst
niet winstgevend voor de organisatoren, maar dankzij de platenverkoop en
inkomsten van de film werd het dat uiteindelijk toch nog.

ACTUEEL
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Woodstock 1969

Ondanks het gebruik van alcohol en drugs was er weinig misdaad en geweld op het
festival. Er waren echter te weinig voorzieningen getroffen voor het onverwacht
grote aantal bezoekers, waardoor de autoriteiten uiteindelijk besloten
de noodtoestand over het festivalterrein uit te roepen. Er vielen drie doden: één
gerelateerd aan insuline, één doordat een man in slaap was gevallen en door
een tractor werd overreden en een andere festivalganger stierf aan een
gesprongen blindedarm. Daarnaast werden er op het festival twee baby's geboren
en hadden vier vrouwen een miskraam. In 2017 werd de grond tot historisch
erfgoed verklaard. Het werd opgenomen in het National register of Historic Places.

Woodstock 1969 groeide al snel uit tot meer dan alleen een muziekfestival. Het
festival werd een synoniem voor vrede. Zo was het een manier om gezamenlijk
uitdrukking te geven aan onvrede over de Amerikaanse Vietnampolitiek. Op het
nieuws waren vooral beelden te zien van oorlogsgeweld en demonstraties.
Headliners waren ronkende namen als Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead,
Joe Cocker, en Crosby, Stills, Nash and Young (CSN&Y). Om u een idee te geven:
Neil Young (die dus met CSN&Y op Woodstock speelde) vraagt vandaag de dag
met zijn band Crazy Horse om en bij de 1 miljoen dollar voor een optreden.
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VLIETEN IN EN ONDER MECHELEN

Wisten jullie dat onder Mechelen een wirwar is van vlieten ?
Momenteel is onze stad volop bezig om een groot deel van
deze vlieten bloot te leggen en door onze binnenstad te laten
vloeien.
Samen gaan wij op stap en vertrekken aan de Melaan welke
als eerste werd open gelegd.. Voorheen was de Melaan een
vliet die de stad doorkruiste en in de Dijle uitmondde.
Verworden tot open riool, werd deze waterloop in 1913
gedempt De eerste stap om water terug zichtbaar te maken,
was het openleggen van de Nieuwe Melaan.
In 2007 werd ze opnieuw ingehuldigd als open vliet, gevuld met Dijlewater en
regenwater en de 17deeeuwse brug bij het Minderbroedersklooster gerestaureerd.
Het project kreeg Europese subsidies in het kader van ‘Water in Historic City
+Centers’ en werd bekroond. De openbare ruimte is opgedeeld in twee niveaus:
de rijweg op het hoogste niveau en het voetgangersgebied
een halve meter lager. Hierdoor werd de kademuur opnieuw
zichtbaar en kan je verpozen op de verlaagde kaderand. De
Nieuwe Melaan slingert rond het Conservatorium en de
Kunstacademie, die voorheen een eerder troosteloze indruk
gaven, maar zich nu spiegelen in het water en een frisse
aanblik krijgen door de combinatie van oud en nieuw. Dit
project zette de lijnen uit voor het vlietenproject: de
materiaalsoorten, maatvoering, verlichtingen, het groen.

We wandelen door de Minderbroedersgang en vervolgen onze weg door de
Sint-Katelijnestraat waar we aan huisnummer 20 even halt houden en merken dat
men daar bezig is met het openleggen van een stuk van de vliet de Nieuwe
Melaan met melding Posthoornbrug. Wij vervolgen onze weg tot aan de Zelestraat
waar we de opengelegde Heergracht terugvinden. Aan het begin van de Zelestraat
was vroeger een watertrap of waterschap. Mensen konden er water uit de
Heergracht putten. Voor de veiligheid was daar een ketting voor gehangen.
De naburige Sint-Katelijnebrug noemde men daarom vroeger ooit Kettingbrug.
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VLIETEN IN EN ONDER MECHELEN

We wandelen verder de Zelestraat in en gaan via
het Bornstraatje naar Heembeemd. We steken
het plein over en gaan door de open poort het
Klein Begijnhof Bogaard in. Hier hangt een bordje
waarop staat Duivelsvlietje of Hellevlietje. Het
vlietje, een zijtak van de Heergracht , was
gegraven om de vochtige ondergrond in deze
buurt droog te leggen. Het vertrok in de
Zelestraat , kruiste de Heembeemd en liep langs
het Schuttevee naar het Klein Begijnhof. Als je
even door de poort gaat kom je in een groene
zone waar ook de vliet werd opengelegd. We
keren terug op onze passen en gaan verder door
en komen terecht in de Kanunnik De Deckerstraat
waar we rechtdoor de Schoutetstraat volgen tot
het einde. We slaan rechtsaf tot aan de brug. Vanaf de Ankerbrug zie je het
Groen Waterke, het laatste authentieke overblijfsel van de vliet de Oude Melaan.
Het eendenkroos vormt een groene laag op het water. Vandaar de naam.

We keren even terug tot aan de
Schoutetstraat en slaan wat verder rechts de
Sint-Janstraat in en volgen deze tot het einde
van de straat. Daar slaan we linksaf en zijn
dan in de Frederik de Merodestraat die we
oversteken en onmiddellijk linksaf volgen.
Hier vinden wij ook het museum Hof van
Busleyden. We wandelen tot aan de Lange
Heergracht en slaan rechtsaf en volgen de
vliet. Deze vliet doorkruiste het noordelijke
deel van de stad. Zoals veel andere vlieten
werd ze gedempt in net begin van de 20ste
eeuw, maar in 2011 terug heropend.

ACTUEEL
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VLIETEN IN EN ONDER MECHELEN
We vervolgen onze wandeling door rechtsaf het
Paardenstraatje in te slaan tot aan de Veemarkt.
We steken de Veemarkt over en gaan rechtdoor naar
de verlichtingswinkel en volgen daar de vliet in de Rik
Wouterstuin. Hier vinden we het zelfportret van Rik
Wouters (1882-1916). Hij was de zoon van een
Mechelse meubelmaker. Zijn ouderlijk huis bevindt zich
in de Rik Woutersstraat 41-43. Vanaf 1912 brak hij
door als kunstenaar met schilderijen en
beeldhouwwerken. Dit zelfportret maakte hij zelf in
2011. We verlaten de tuin via de brug naar rechts en
vervolgen onze weg tot aan de Zakstraat.
Deze slaan we in en zien onmiddellijk een nieuwe
opengelegde vliet. Wij wandelen langs deze vliet en komen zo in de Muntstraat.
De vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat is de achtste vliet die terug
zichtbaar is.
Naast het vlietje loopt een voetgangers pad, zodat je tussen de
stadswoningen door naar de Zak- en Muntstraat kan wandelen. Met de
openlegging van deze vliet wordt er een groot stuk vliet met een oppervlakte van
600 m² toegevoegd aan de binnenstad.
De vliet heeft meerdere functies:
• ze creëert een zachte blauwgroene voetgangersverbinding tussen de
Zak- en Muntstraat
• ze verbetert de levenskwaliteit in de binnenstad en biedt verkoeling tijdens
hitte
• ze vormt een extra buffer voor regenwater waarop stadswoningen hun
regenwater kunnen aansluiten dat zo niet meer rechtstreeks in de riolering
komt.

Als we de uitgang van de vliet verlaten wandelen we linksaf en
komen in de Huidevettersstraat. We volgen deze straat en wat
verder kunnen we via een poortje langs de vliet wandelen die
aan de Leermarkt uit komt.
Daar slaan we rechtsaf en wandelen naar de Botermarkt, waar
we ook de laatste vliet terugvinden. De Botermarkt is een bijzondere plek die een ontmoetingspunt vormt voor heel wat
Mechelaars, zeker voor jongeren. Het plein vormt daarnaast

ACTUEEL
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DE VLIETEN IN MECHELEN—VROEGER
Met de herinrichting kwam de Koolvliet terug in
het straatbeeld. De nieuwe
Botermarkt biedt ruimte aan diverse functies:
De vliet is voorzien over de helft van het plein,
met in het verlengde ervan speelwater in de vorm
van een fontein. Hierdoor kunnen er ook markten
en evenementen plaatsvinden.
 Een zo breed mogelijk profiel, van gevel tot
gevel, met ruimte voor
terrasjes en een vlotte doorgang van het plein.


Meerstammige bomen zorgen voor een groene
klemtoon. Bovendien
bloeien ze tweemaal per jaar, wat groene variatie
in de seizoenen geeft.




Voor elk wat wils: jongeren behouden hun favoriete
ontmoetingsplek, kinderen kunnen spelen in de
fontein, volwassenen en ouderen kunnen een terrasje
doen en genieten van het zicht op de vliet. Daarnaast
zijn voldoende fietsenstallingen en zitmogelijkheden
voorzien op het plein.
Zo komen we aan het einde van onze wandeling. Ik hoop
dat jullie hebben genoten van de wandeling en wat meer
bent te weten gekomen over de vlieten in onze Mechelse
binnenstad.

Rik Wesemael en
Opsinjoorke van Mechelen

PRIKBORD
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W I J V E RW E L K O M E N

➢

VANDER VELDEN Lydia

kamer 350 sinds 30/05/2021

➢

DEWINDT Corneel

kamer 513 sinds 07/06/2021

➢

DE WAAL Petrus

kamer 467 sinds 28/06/2021

➢

VAN DEN BOSCH Willy

kamer 261 sinds 29/06/2021

➢

VAN DER LEYDEN Willy

kamer 111 sinds 29/06/2021

➢

SMETS Frans

kamer 110 sinds 30/06/2021

➢

WOLFF Eddy

kamer 129 sinds 01/07/2021

➢

LANDAS Anna

kamer 114 sinds 07/07/2021

➢

DE WILDER Rosalia

kamer 128 sinds 01/08/2021

➢

DE STAERCKE Emilie

kamer 204 sinds 13/07/2021

NIEUW PERSONEEL

Mohammed Arramdani
Medewerker keuken

Mohammad Nazaraseh
Medewerker keuken
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W I J N E M E N A F S C H E I D VA N
➢

SYMONS Juliana

kamer 211 sinds 26/05/2021

➢

DERBOVEN Maria

kamer 278 sinds 30/05/2021

➢

VERRYCKEN Andrew

kamer 276 sinds 30/05/2021

➢

HOUTHUYS Marcel

kamer 111 sinds 08/06/2021

➢

VAN VLIERBERGHE Lucien

kamer 523 sinds 12/06/2021

➢

DE BECKER Herman

kamer 104 sinds 20/06/2021

➢

VERBIST Justine

kamer 526 sinds 23/06/2021

➢

WITTEMANS Alfons

kamer 606 sinds 11/07/2021

U I T B E TA L I N G Z A K G E L D
Het zakgeld van AUGUSTUS 2021 zal worden uitbetaald op:
Dienst boekhouding:

in de VOORMIDDAG
VRIJDAG 13 augustus 2021

Op de kamer:

in de NAMIDDAG
VRIJDAG 13 augustus 2021
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PUZZEL

Welke cocktail herken je op de foto’s.
Aan de ingrediënten kan je uitmaken welke cocktail we hier voor jou
klaar maken.
Witte rum, suikersiroop, spa bruis, munt, limoen, ijs
Witte rum, ananassap, kokoslikeur, kokosmelk, ananasstukjes, ijs
Wodka, tomatensap, limoensap, tabasco, selderijzout, zwarte peper,
worcestershire saus, ijs, stukje tomaat
Gin, tonic, ijs, limoen
Tequila, sinaasappelsap, grenadine, ijs, maraschinokers en appelsien
Water, thee, zoetstof ( honing, agavesiroop, ahornsiroop), citroen of ander fruit

LIFESTYLE
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Z O M E R C O C K TA I L S

Er zijn heel wat snelle, eenvoudige en aantrekkelijke drankjes die op de afdeling
kunnen worden geserveerd om de vochtinname bij onze bewoners te stimuleren.
Vraag zeker naar het beschikbare assortiment in de keuken. Wanneer er wat meer
tijd is om onze bewoners extra te verwennen, geven we jullie ter inspiratie nog
twee recepten mee van verfrissende mocktails. Deze recepten zijn opgemaakt en
uitgetest door onze chefs, op maat van onze bewoners. Wij wensen jullie alvast
een verfrissende zomer toe!
Frisse Mojito
Voor 1 portie:
•120 cl citroenlimonade (light of zero voor diabetici)
•120 cl bruisend water
•Enkele blaadjes verse munt
•1/2 limoen
•Zoetstof of suiker op smaak
Bereidingswijze:
Rol de limoen en snij hem vervolgens in stukken. Plet de munt met een staaf. Doe
de limoen in een kan samen met de zoetstof of suiker. Voeg het limoensap toe.
Meng goed en voeg de citroenlimonade en het water toe. Serveer met een takje
munt en een schijfje limoen.
Aardbeien Margarita
Voor 1 portie:
•120 ml sinaasappelsap
•120 ml bruisend water
•60 ml limoensap
•Enkele aardbeien
•ijsblokjes
•Limoenschijfjes (als garnituur)
Bereidingswijze:
Voeg alle ingrediënten toe in een blender (behalve het ijs en de limoenschijfjes)
en mix. Presenteer het drankje in een glas met ijs, een schijfje limoen en een
stukje aardbei.
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PUZZEL

1

Draag je op je hoofd

2

Voertuig om mee te rijden

3

Schijnt boven aan de hemel

4

Om mee te voetballen

5

Neem je mee op reis

6

Zit je in op het strand

7

Aan de kust ga je naar het ……

8

Om te drinken en om in te spelen

1

2

3
5
4
7

6

8
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PUZZEL
Vul in: je krijgt allen de klinkers!
1. Dier met wol
2. Kleur
3. Persoon die je geneest
4. Groente

5. Werelddeel

A
O

A

A

E

O
O
A

E
A

A

I

Nog wat raadseltjes:
Welke appel zou je nog voor geen 10 appels willen ruilen?
Wat ben ik? …………………………………
In welke kastelen kun je niet wonen?
Wat ben ik? ……………………….

A

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JULI—AUGUSTUS

Vrijdag
16, 30 juli en
6, 20 augustus

DEN DIJLE-AVOND
16.30 uur — 20.30 uur

De vrolijke luisteraars
Donderdag 5 en 26 augustus
10.15 uur
animatielokaal

Dijlepot

Carrefour Zemst

Dijleshop

DONDERDAG
12 augustus

Elke woensdag

Vertrek om 13 uur

13 uur tot 16 uur

Met inschrijving

(komen langs op de afdeling)

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JULI—AUGUSTUS

Zomerfit juli en augustus
Donderdag
22, 29 juli en
5,12,19,26 augustus
10.15 uur

Bij mooi weer buiten turnen in de tuin.
Bij slecht weer in het restaurant

Muzieknamiddag

Zangavond

Vragen staat vrij

Maandag 19 juli en

Vrijdag 23 juli

16 augustus
14.30 uur - 15.30 uur
terras

14.30 uur - 15.30 uur

Daguitstap naar Roosendaelveld

Met inschrijving
Dinsdag 20 juli: A3
Dinsdag 27 juli: MBW
Woensdag 11 augustus: A5-6
Dinsdag 17 augustus: C3-4

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JULI—AUGUSTUS

Zityoga
Gezelschapsspellen
Dinsdag 10 augustus
Animatielokaal 14 uur

Eucharistie
Vrijdag 6 augustus
Restaurant 14.30 uur

Dinsdag 10 augustus
10.15 uur

Animatielokaal
of buiten bij mooi weer

Avondgenot
Donderdag 29 juli
Restaurant 16.30 uur

Avondgenot

Bingo
Donderdag 26 augustus
Restaurant 16.30 uur

Woensdag 28 juli en 25 augustus
Restaurant 14 uur

UIT EN THUIS
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BELEVINGSKALENDER JULI—AUGUSTUS

Café Royal
Op maandag 30 AUGUSTUS

De bewoners die jarig zijn tussen 16 juli en 31
a u g u s t u s w o r d e n g e t r a k t e e r d o p e e n l e k k e r st u k b i sc u i t .
De niet-jarigen betalen hiervoor 3 euro.
Graag inschrijven en betalen
v ó ó r d i n s d ag 2 4 a u g u s t u s b i j d e b e g e l e i d e r w o n e n e n l e ve n
o f o p d e a f d e l i ng .

The Oldies 50's & 60's
Bart Mertens

Vrijdag 20 augustus
Om 14 uur
Met inschrijving
Tuin of restaurant

UIT EN THUIS
BELEVINGSKALENDER JULI—AUGUSTUS

IJsroomnamiddag
Dinsdag 27 juli: MBW
Maandag 2 aug: C6
Dinsdag 3 aug: C5 en MBW
Woensdag 4 aug: C4
Donderdag 5 aug: C3
Dinsdag 17 aug: A3
Woensdag 18 aug: A6 en niveau 2
Donderdag 19 aug: A5 en niveau 1

Crèmekar in de tuin: Donderdag 22 juli
Crèmekar in de tuin: Dinsdag 24 augustus

22

UIT EN THUIS

23

WAT I S E R T E B E L E V E N I N D E E R G O ?
Beste bewoners,
De stemronde voor onze nijlpaarden is afgelopen. Nancy en ik
hebben alle stemmen geteld en de uitslag was zeer duidelijk.
48 stemmen voor Juan en 6 stemmen voor Pablo.
Juan mag bij deze zijn intrek nemen in Hof van Egmont 2. We
zijn nog wel opzoek naar een mooi plaatsje waar hij mag staan
pronken. Heb jij toevallig een idee, dan mag je het ons altijd
laten weten.
Verder wensen we Pablo veel succes met zijn verhuis naar
Roosendaelveld!
Groetjes,
Ines en Nancy

Creatief Schilderen
Op vrijdag 16 juli en 6, 27 augustus.

Vanaf 10 uur in het ergotherapielokaal.

Wandelclub (psychische en
fysieke cluster)

Elke maandag in juli en augustus (bij
mooi weer)
Vanaf 10.30 uur strekken we de
benen in de prachtige Botanique.

Iedereen is welkom, ook al ben je

Zitnetbal

Crea en kleuren

Op vrijdag 23 en 30 juli en 13 en 20
augustus.

Elke woensdagvoormiddag om 10 uur
in het ergotherapielokaal.

Vanaf 10 uur in de Dijlepot en bij mooi
weer buiten in onze tuin.

IN DE KIJKER
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LIEN CLISSEN OP
Samen met een 20-tal vrienden uit Leest mochten we op Rock
Werchter 4 uur per dag gaan ‘werken’ Wij moesten ons verdelen in 5
groepjes en elk groepje mocht aan één van de vijf sanitaire blokken
gaan staan. Je zou denken ‘Wat voor een jobke is me dat’. Wel ik kan
je zeggen dat wij vier uur per dag heel veel plezier maakten. Wij zagen
dat niet als ‘werken’. We moesten er voor zorgen dat de
festivalbezoeker geen toiletrolletjes meenamen uit de dixie toiletten.
Gemakkelijk klusje zou je denken, maar vaak moesten we achter de
mensen aanlopen die snel een rolletje hadden ‘meegepikt’. Staan discussiëren met de
mensen over de wc rol die ze niet mochten meenemen. Als iedereen wat teveel pintjes
gedronken had wisten ze vaak niet meer wat ze kwamen doen. Ik kan je verzekeren dat
daar dan hilarische gesprekken uit voortkwamen.
Nu vragen jullie je waarschijnlijk af waarom ze dat rolletje niet
mochten meenemen. Wel, om de zoveel tijd kwam ‘het ruimerke’
het festivalterrein op om al de dixies leeg te maken (lees=
uitzuigen met een grote stofzuiger). Deze grote stofzuiger kan
papier mee zuigen maar niet het kartonneke van dat rolletje
wc-papier, want dan was de zuiger verstopt. Wat was dan het
gevolg als ze de rol niet helemaal mochten meenemen, ze trokken
al het wc-papier van het rolletje. Soms vroeg ik mij wel af hoe groot
de ‘boodschap’ kon zijn. Door die vier uur per dag te werken
mochten wij gratis genieten van het festival. We kregen drank– en eetbonnetjes en
waren na die vier uur vrij voor de rest van de dag.
Wij gingen dan met heel de groep luisteren en genieten van de
muziek. Zo hebben we volgende groepen kunnen zien die mij
zijn bijgebleven: Lily Allen, The Killers, Cold Play, Elbow, Kings
of Leon, Kaiser Chiefs, Franz Ferdinand. Voor mij ging het niet
zozeer om de muziek. Ik kon meer genieten van de sfeer en de
gezelligheid van het festival. Ik beleefde deze vier dagen alsof
je op een andere wereld en een andere ritme leefde.
Doordat we daar ‘werkten’ mochten wij mainstage gaan eten. Iedere dag was het een
andere menu. Onze slaapplaats was uiteraard in een tentje op een wei achter het grote
podium. Een tentje waarin je ’s morgens al puffend uitkomt wanneer de ochtendzon er
op stond. Zwetend, nood aan een waterke door de dag voordien.
Gelukkig hadden wij het voordeel dat we de douches
onbeperkt konden gebruiken. Dus daar maakten we toch gretig
gebruik van om zo de dag ‘fris’ te kunnen beginnen. Zo konden
we vol moed terug vier uur aan één van de sanitaire blokken
gaan staan.

IN DE KIJKER
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K AT R I E N — J A Z Z B I L Z E N 1 9 7 5
Mijn eerste festival ooit was ‘Jazz Bilzen’ , vaak ook wel ‘ het Woodstock van België’
genoemd.
Die drie dagen in Bilzen waren een ultieme belevenis:
overnachten in een tentje en genieten van de sfeer, zowel op
de festivalweide als in het dorpje Bilzen zelf, waar mensen
rondslenterden, her en der op de grond neer zaten of lagen te
slapen. En uiteraard van de muziek: een mix van jazz, pop en
rock maakte het festival tot een absolute trendsetter in Europa,
van waaruit het latere Torhout-Werchter ontstond dat nog later
Rock Werchter werd.

Jazz Bilzen kreeg grote namen over de vloer: The
Pebbles, The Moody Blues, Rory Gallagher,
Cat Stevens, Small Faces, , Deep Purple, Black
Sabbath, The Kinks, , Procol Harum, Golden
Earring, Rod Stewart, Status Quo, Lou Reed,
AC/DC, Ike & Tina Turner, The Cure, Van
Morrison, James Brown,The Police en zoveel
meer. Stuk voor stuk legendarische namen die hun
sporen hebben achtergelaten in de
muziekgeschiedenis. Sterker nog, heel veel van deze
bands hadden hun eerste Europese optreden in
Bilzen.
Vele grote festivals volgden het voorbeeld van
Jazz Bilzen en toekomstige organisatoren
kwamen in Bilzen kijken hoe het moest, waardoor
Jazz Bilzen ook de ‘moeder van alle festivals’
wordt genoemd.
Was jij ook ooit op Jazz Bilzen? Laat het me dan
zeker weten, ‘k ben benieuwd!

BIJZONDERE ONTMOETING
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WA LT E R S C H A E R L A E K E N
Hallo,
Mijn naam is Walter, geboren op 22 maart 1953 en opgegroeid in de
Tuinbouwstraat te Mechelen. Sommigen onder jullie zullen me ongetwijfeld wel
kennen.
In juli 2014 heb ik samen met mijn moeder mijn intrek genomen in Hof van
Egmont. Ik heb altijd op de Maneblusserswijk gewoond.

Je kon me tot voor kort dagelijks in het hoekje in de voortuin vinden waar ik
naar de radio luisterde, kruiswoordraadsels oploste en me bezighield met de
duiven. Ondertussen ben ik verhuisd naar een nieuwe woning in de Schijfstraat.
Na de verhuis heb ik veel verdriet gehad omdat ik mijn duiven hard mis. Ik heb
als afscheidscadeau een ingekaderde foto gekregen van ‘ons ma’. Die kader staat
op mijn nachtkastje en op mijn kamerdeur hangt ook een foto van één van de
duiven, zo zijn ze toch dicht bij mij.
Ik ben altijd al een duivenliefhebber geweest maar hier in Hof van Egmont
begon het allemaal toen ik eens buiten zat en ik een stuk brood aan een witte
duif gaf. De volgende dag kwam de duif terug. Twee dagen later waren het 2
duiven en zo werd de groep alsmaar groter, ik kreeg al snel 15 tot 20 duiven op
bezoek.
Het voorbije jaar was een moeilijke periode door het coronagebeuren. Ik heb
veel gehad aan de duiven. Ik kon er altijd een babbeltje tegen doen en ik vond
het fijn dat ik zorg droeg voor hen en hen dagelijks op bezoek kreeg. Al snel zag
ik de duiven als men kameraden.
Voor de verhuis heb ik verdriet gehad omdat één van de duiven, Kwikky
gestorven is. Kwikky was al een tijdje gekwetst aan haar pootje en zal
waarschijnlijk aan haar kwetsuur bezweken zijn.
Als ik eraan terugdenk, kan ik zeker zeggen dat ik veel mooie momenten heb
gehad met de duiven. Het is jammer dat ik door de verhuis de duiven nu minder
zal zien. Ik heb aan een bewoonster gevraagd om een oogje in het zeil te
houden en ervoor te zorgen dat alles goed gaat met de duiven en daardoor ben
ik wat geruster.
Ik zal proberen om regelmatig nog eens op bezoek te komen om een goeiedag
te doen aan de duiven, ex medebewoners en medewerkers.
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BIJZONDERE ONTMOETING
WA LT E R S C H A E R L A E K E N

Graag vertel ik jullie over een mooie herinnering aan de witte duif:
Ik liet de witte duif weten dat ik de dag nadien iets later zou zijn omdat ik een
afspraak had. Op het moment dat ik het vertelde, had ik de indruk dat de duif
me had begrepen.
Na mijn afspraak heb ik de bus genomen richting huis en bij het uitstappen aan
de bushalte zag ik dat de witte duif aan de bushalte me zat op te wachten.
Dit was voor mij het bewijs dat de witte duif me begrepen had en het aanvoelt
als ik even niet aanwezig ben of later ben dan gewoonlijk.

Walter en Kwikky

TERUGBLIK
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SUIKERFEEST

EK VOETBAL
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TERUGBLIK
VA D E R D A G : B A R B I E R O P B E Z O E K

TERUGBLIK
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BUITEN PICKNICKEN

SANSEVERIA’S VERPOTTEN

TELEFOONNUMMERS
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•

Woonwijk niveau 1

vpla1@zbrivierenland.be

015 44 82 71

•

Woonwijk niveau 2

vpla2@zbrivierenland.be

015 44 82 72

•

Woonwijk A3-4

vpla3@zbrivierenland.be

015 44 82 73

•

Woonwijk A5-6

vpla5@zbrivierenland.be

015 44 82 74

•

Woonwijk C3-4

vplc4@zbrivierenland.be

015 44 82 75

•

Woonwijk C5-6

vplc6@zbrivierenland.be

015 44 82 76

•

Woonwijk MBW

vpld2@zbrivierenland.be

015 44 82 70
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