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Verder nog
te lezen:

DE SCHORT VAN ONS MOEDER

Over de schort van mijn moeder
Wil ik jullie iets vertellen
Hij is heel simpel, maar is meer
Dan heel veel dure bontvellen.
De schort van ons moeder
Die was van katoen
Die droeg ze alle dagen
Zo was ze in haar doen.

Ons moeder droeg een schort
Een bonte door de week
Een witte voor de zondag
Die dan heel deftig leek.
Ik zie de schort van ons moeder
Met brood er tegenaan
Daar tikte ze een kruisje tegen
Anders kon ze niet snijden gaan.
De schort van ons moeder
Daar kroop ik heel graag onder
Als ik verlegen was
Of bang voor bliksem en donder.
Onder de schort van ons moeder
Maar dat werd ons verzwegen
Zat ieder jaar een kindje
Die zorgen hebben wij niet
meegekregen

Ons moeder heeft op haar schort
Al heel wat luiers gespeld
De ene kleine was nog niet droog
Of van de andere was ze alweer
uitgeteld.
Met de schort van ons moeder
Onderaan, de rechtse tip

Poetste ze onze oren
Of veegde de kruimels van onze lip.
De schort van ons moeder
Was altijd bij de hand
We veegden er zelfs de snotneus mee
af
We waren vaste klant.
In de schort van ons moeder
Dat heb ik nog niet verteld
Werden de aardappels geschild
En de doperwten gepeld.
Als de schort van ons moeder
Versleten was tot op de draad
Was die als stof- of schoteldoek
Nog steeds heel wat waard

Onder de schort van ons moeder
Zaten niet de duurste kleren
Maar klopte er een heel groot hart
Waar wij nog veel van kunnen leren
Onder de schort van ons moeder
Daar kruip ik niet meer onder
Ik ben niet meer verlegen
Of bang voor bliksem en donder.
Onder de schort van ons moeder
Daar zat een heel goed mens
Die ons heeft gevormd zoals we zijn
Want dat was immers haar grootste
wens.
Als ik denk aan de schort van ons
moeder
En wat ze er
allemaal mee
deed
Dan kom ik
tot de
conclusie
Dat dat liefde
heet.

Mieke
Verstraete

De Babbelaar
Mei 2022
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“Stel dat er vannacht een mirakel gebeurt en de missie en visie van SPIRIT is volledig
waargemaakt in ons huis: het is een plek waar het goed wonen, leven en werken is en iedereen
is op de een of andere manier betrokken in de realisatie ervan. Stel dat dat mirakel vannacht
gebeurde, wat is het allereerste dat je opvalt als je morgen komt werken?” Deze vraag stelden
we onze medewerkers een tijdje geleden. We kregen heel fijne, zotte en warme antwoorden die
met één rode draad waren verbonden: die van de huiselijkheid. Hoewel we natuurlijk alle ideeën
willen realiseren, starten we met het huiselijker maken van de cafetaria. Is u de groene boost al
opgevallen?

Sinds kort onderhouden we de tuinen van Regina Coeli (hoofdgebouw en centrum voor
dagverzorging) terug in eigen beheer. Tel daarbij de helpende handen van de bewoners, de
werkgroep groenzorg, van de technische dienst en de inzet van vrijwilligers en je ziet het huis
vanbuiten én vanbinnen floreren.

In het stuk gras naast de vogelkooi (aan de zij-ingang) doen we mee met de “Maai Mei Niet-
campagne”. Door het gras niet te maaien, wordt de grasmat (met een beetje geluk, regen en
zonnestralen) omgetoverd tot een bijen- en vlinderoase vol bloemen. Vorig jaar was de actie
alvast een groot succes: de wilde bloemen in de gazons die in mei niet werden gemaaid,
zorgden elke dag voor 56 kilogram nectarsuiker, een dagelijks buffet voor iets meer dan vijf
miljoen bijen.
Maai mei niet, toont aan dat vele kleintjes een groot verschil kunnen maken!

Wist u dat de maand mei (Maius in het Latijn) naar ‘Maia’ werd vernoemd? Het Griekse woord
‘maia’ betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en later ‘vroedvrouw’. De Romeinen vereerden deze
Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien ... In de vroege
Middeleeuwen werden die lofbetuigingen steeds vaker geprojecteerd op Maria en nu, zovele
eeuwen verder, staat meimaand in ons geheugen gegrift als Mariamaand, de maand waarin
Maria wordt gevierd en met haar al wie moedert.

We vieren moederdag dit jaar op zondag 8 mei.
De dag waarop we iedereen die moedert,
die liefdevol zorgt, wordt gevierd.
Die dag laten we ook in Regina Coeli
niet onopgemerkt voorbij gaan.
Medewerkers en vrijwilligers
slaan de handen in elkaar
en beloven er alvast
een feestelijke tint aan te geven!

Aan al wie moedert: dankjewel x.

Warme groet,
Els.

WZC Regina Coeli

VOORWOORD
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THAT'S THE SPIRIT

Meimaand, bloeimaand.. Langere dagen, een zonnestraal, bomen en bloemen verwennen ons
met hun kleurenpalet. Alles komt weer tot leven. Dit geeft nieuwe moed, moed om te ONT –
MOETEN
Ont – moeten is loslaten en stilstaan bij wat er voor jou belangrijk is om te genieten, je goed te
voelen.
Ont – moeten is.. dichter komen…. Samen…. ‘thope’
Ont – moeten is …samen verder schrijven aan ons levensverhaal om gewoon buitengewoon
onszelf te kunnen zijn.

Wat geeft er jou een goed gevoel ? Een thuisgevoel ? Hoe kunnen we voor jou en de anderen
het wonen en leven in ons huis nog beter maken ?
Met die vraag als hoofdthema hebben we de WOONRAAD in het leven geroepen. Elke maand op
elke afdeling organiseren we op een vast tijdstip een vergadering met medewerkers en
bewoners.. Een vergadering waarin we elkaar ont – moeten en samen op weg gaan om te
bouwen aan een huis waar het goed wonen is.

Samen op weg gaan.. Zie het als een mooie wandeling langs een kronkelig pad met bomen,
planten, mossen, bloemen. De bloemen zijn mooi en ruiken lekker. Het mos is glad. Oppassen
dat je niet uitglijdt. Brandnetels.. die kunnen hevig prikken. De vogels fluiten… plots zie je een
eekhoorn en als je geluk hebt schijnt de zon door de bomen. Een mooie wandeling.. maar
misschien de volgende keer in een bocht rond het mos wandelen ? En niet door de brandnetels
heen stappen ? Maar vooral nieuwsgierig zijn naar wat de volgende wandeling voor ons in petto
heeft.
Daar dromen we van, figuurlijk op stap gaan om samen het verschil te maken. Kleine en grote
wensen verwezenlijken
Jouw mening telt, sterker nog, is meer dan belangrijk ! Ont – moeten, niets moet… maar we
hebben er jou heel graag bij. Je bent alvast van harte uitgenodigd.

De uitnodigingen voor de woonraden zijn op weg.

Jill Willems
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MDT

Ons telefoniesysteem kreeg de voorbije weken een serieuze upgrade. Een gevolg daarvan is de
wijziging van onze interne nummers. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u ons
‘MDT’ voor te stellen, ons MultiDisciplinair Team (overleg tweewekelijks op dinsdagmiddag van
13u15 – 14u45). Wat de telefoonnummers betreft, zult u merken dat telkens enkel de twee
laatste nummers verschillend zijn. De emailadressen zien er steeds hetzelfde uit:
voornaam.naam@wznspirit.be (bv. Cindy.Catteeuw@wznspirit.be).

Als de persoon die u probeert te bellen niet aanwezig is, wordt op de afdelingen de telefoon
opgenomen door de vervanger. Zoniet wordt u of doorverbonden naar het onthaal of naar een
keuzemenu. In principe moet u uiteindelijk altijd iemand aan de lijn krijgen, 24u/24u. Mocht dat
niet zo zijn, dan loopt er toch nog ergens iets mis en horen we het graag!

Kimberley Van Daele
Psycholoog Rozelaar
050/40.78.95

Mieke Verstraete
Verantwoordelijke
Rozelaar en Maretak
050/40.78.90

Els Meuleman
Verantwoordelijke
Rozemarijn
050/40.78.87

Fabienne Gantois
Verantwoordelijke
Orchidee
050/40.78.80

Hanna Claeys
Verantwoordelijke
Lavendel
050/40.78.70

Nancy Spegelaere
Verantwoordelijke
Woonleefteam
050/40.78.60

Lotte Beernaert
Pastoraal
verantwoordelijke
050/40.78.62

Anne Anseeuw
Referentiepersoon
dementie
050/40.78.67

WZC Regina Coeli
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MDT

Dirk Desoete
Vrijwilligers-
verantwoordelijke
050/40.78.68

Peter De Bruycker
Verantwoordelijke
technische dienst
050/40.78.59

Joost Gyssels
Onderhoud tuin
050/40.78.58

Katelijn Vandenberghe
Verantwoordelijke
keuken
050/40.78.56

Lieve Vanhaerents
Sociale dienst
050/40.78.55

Hilde Bossuyt
Verantwoordelijke
team interieur
050/40.78.54

Cindy Catteeuw
Onthaal en
administratie
050/40.77.00

Els Vandecasteele
Campusdirecteur
050/40.78.50

Ook dr. Pepijn Elyn
neemt deel aan ons
MDT.

WZC Regina Coeli
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IN DE KIJKER

Kapster Ann Pintelon

Beste bewoners van Regina Coeli,

Ik ben Ann Pintelon, de kapster des huizes.

Ik ben 54 jaar en al bijna 34 jaar zelfstandig
kapster hier in Regina Coeli. Ik heb één
dochter en in mei word ik trotse oma. Ik ben
begonnen in Regina Coeli toen het nog een
residentie met zusters was. Na 5 jaar kwam
Paul Braem aan het roer en werd het een
woonzorgcentrum. Ik had al snel meer dan
de handen vol op dinsdag waardoor ook de
bewoners van Regina Coeli naar het
kapsalon afzakten, dat nog steeds gelegen is
aan de overkant van het rustoord.

Vele bewoners maken er een uitstapje van
om zich te laten verwennen en een
uitgebreide babbel te slaan. Ik heb in al die jaren veel lieve en goedlachse bewoners mogen
leren kennen. Ik doe mijn werk al jaar en dag met hart en ziel. Ik kom met heel veel plezier op
dinsdag naar Regina Coeli om een lach te zien op de bewoners hun gezicht en een praatje te
slaan met het personeel. Ik hoop nog vele jaren te mogen werken in Regina Coeli.

Met vriendelijke groeten Ann Pintelon

Kapsalon Ann

Koning Leopold III-Laan 29
8200 Sint-Andries (Brugge)
T. 050.38.87.20

WZC Regina Coeli
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WELKOM

Mevr. Vandenheede Georgette (Orchidee)
wordt 87 jaar op 1 mei

Mevr. Roelens Maria (Betferkerke)
wordt 91 jaar op 2 mei

Dhr. Burggraeve Daniel (Lavendel)
wordt 87 jaar op 8 mei

Dhr. Debree Michel (Orchidee)
wordt 92 jaar op 9 mei

Dhr. De Vos Guy (Rozelaar)
wordt 70 jaar op 9 mei

Mevr. Gunst Denise (Orchidee)
wordt 91 jaar op 14 mei

Dhr. Deschacht Stephaan (Lavendel)
wordt 73 jaar op 16 mei

Dhr. Dhondt Remi (Orchidee)
wordt 97 jaar op 19 mei

Dhr. De Knock Ben (Maretak)
wordt 74 jaar op 26 mei

Mevr. Bos Yvonne (Lavendel)
wordt 96 jaar op 31 mei

Een heel leven vol

verwondering en opwinding

verdient waardering

geniet elke seconde van

dit prachtige avontuur

een leuke verjaardag

gewenst

JARIGEN

We mogen deze maand
enkele nieuwe medewerkers

verwelkomen in ons huis!

El Azimani Mina
verpleegkundige

Vuylsteke Nirmala
verpleegkundige

We mogen deze maand
enkele nieuwe bewoners
verwelkomen in ons huis!

Desoete Magdalena

Kwam in de lavendel wonen

Opdebeeck Franz
Kwam in de orchidee wonen

Verhaeghe Theresia
Kwam in de orchidee wonen

WZC Regina Coeli
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VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers in actie
Vrijwilligerswerk doen brengt je verder. Getuige hiervan enkele foto’s van de voorbije maanden.
Brengt jou dit op ideeën; of krijg je als lezer goesting om ook te vrijwilligen?

Groeten van het Regina Coeli-team,
Dirk

PS: Steek mijn nieuwe nummer in jullie GSM 050/407 868

WZC Regina Coeli
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MOEDERDAG
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LENTEKRIEBELS

“IN MEI LEGGEN ALLE VOGELS EEN EI”

“In mei leggen alle vogels een ei” Een bekend
Nederlands gezegde, maar klopt dit wel?

We kunnen deze weerspreuk weerleggen, want niet
alle vogelsoorten leggen hun eieren in dezelfde
maand. Wanneer een vogel eieren legt, hangt af van
de vogelsoort en van het klimaat.
Er zijn standvogels en trekvogels.
Standvogels blijven het hele jaar door bij ons terwijl
trekvogels in warmere oorden overwinteren. Vele
trekvogels komen pas bij ons aan wanneer vele
standvogels al volop bezig zijn met hun nestje.
Standvogels zoals sommige eenden, leggen hun eitjes al in februari. Merels en mussen beginnen
in maart en mezen dan weer rond 1 april.
Bij trekvogels is er ook een verschil. De ooievaar is al in maart in het land en dan ook al flink aan
het broeden. De komst van de boerenzwaluw is traditioneel het teken van de start van de lente.
Deze vogels komen tussen eind maart en mei naar ons land. De vroegste broeden al in april.
Andere trekvogels zoals de koekoek, de wielewaal en de grauwe vliegenvanger komen terug in
de laatste tien dagen van april en starten dan begin mei.

Vanuit het woonleefteam in Regina Coeli hebben we
de voorbije weken ook al een paar van onze eieren
gelegd. Met als “f-EI-t” een paar leuke “lente- en
zomeractivit-EI-ten”.
Omdat de buitenlucht ons zoveel deugd doet,
plannen we vanaf mei tot en met september
opnieuw wekelijkse wandelingen op
vrijdagnamiddag. We doen hiervoor een oproep naar
de familie van bewoners om mee op stap te gaan én
we vragen opnieuw ondersteuning aan ons
enthousiast vrijwilligersteam.

En we vliegen ook af en toe iets verder, met onze
grotere zomeruitstappen waarbij vrijwilligers en familie eveneens zeer welkom zijn.
De deuren van onze cafetaria en bij mooi weer van het terras staan intussen “w-EI-d” open voor
iedereen ! We maken er samen een gezellige ontmoetingsplaats van voor jong en oud(er).

Het ganse jaar hebben we nog heel wat in petto, afhankelijk van het seizoen, de weergoden en
de inspiraties van de dag én week zullen jullie hiervan op de hoogte gebracht worden. Maar we
zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie voorstellen. Is er iets dat je graag (samen met ons) wil
organiseren of doen, laat het gerust weten aan iemand van het woonleefteam , we zoeken dan
samen uit wat mogelijk is.
Begint het bij jullie nu EIgenlijk ook te kriebelen. Mail het gerust door naar: Nancy.spegelaere@
wznspirit.be . Want alleen ‘samen’ kunnen we van Regina Coeli een echte warme thuis maken
waar het leuk wonen en leven is.

Namens het woonleefteam

Nancy Spegelaere

WZC Regina Coeli
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HOOP DOET LEVEN

Voor wie gelooft is er altijd toekomst….

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Bron : Nederland Zint-NPO2

Daniël Devisch

WZC Regina Coeli
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PASTORAAL

Beste bewoner, beste lezer,

Graag wil ik iedereen van harte bedanken voor het samen
vieren, danken en bidden tijdens de Veertigdagentijd en de
Goede Week. We beleefden het anders gezien de
coronabesmettingen in de Lavendel. In gebed bleven we zoals
steeds verbonden met elkaar.

Misschien had je het een aantal weken geleden aan de kapel opgemerkt of stelde een stagiair of
medewerker jou de vraag: Waaraan denk je als je aan Maria denkt? We willen een
Mariawandeling organiseren, wat hoort daar bij volgens jou?

Er werd de zon gesuggereerd, ik hoop inderdaad dat ze van de partij wil zijn. Daarnaast werd
opgeschreven ‘herinneringen aan ‘Maria’ in mijn leven’, bloemen plukken langs de weg om er
een boeketje of kransen mee te maken. Natuurlijk kwamen ook de bedevaarten die jullie vroeger
beleefden op en ging het vaak over de Bedevaart naar Ver-Assebroek.

WZC Regina Coeli
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PASTORAAL

Wij nemen afscheid van volgende
bewoners :

Deloddere Medardus

Dhondt Walther

Lefevre Frans

'Kom terug.'

Als ik die woorden eens zó zacht kon
zeggen dat niemand ze kon horen,
dat niemand zelfs kon denken dat ik ze dacht
...
en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken
op een ochtend:
'Ja.'

Toon Tellegen

We willen met de wandeling een soort bedevaart in huis
organiseren. Een breed geïnspireerde wandeling waarbij we
jullie, samen met familie, studenten, stagiaires, medewerkers
en vrijwilligers willen uitnodigen om rond te wandelen langs
de verschillende elementen. Vanaf maandag 9 mei kun je
folders vinden in de kapel en kan je je zo langs verschillende
punten binnen en buiten laten inspireren.

Benieuwd? Kom gerust langs.

Troostwoorden…Troostwoorden…
De voorbije weken namen we afscheid van verschillende bewoners en beleefden we verdriet.
Dan is het zoeken naar troost. Misschien helpen deze woorden…

Een verte…

Zo vaak zag ik je kijken
naar de horizon.
Ik weet niet wat je zocht.
Inzicht in dit bestaan,
in wat wij waren.
Of een helder teken
voor wat te gebeuren stond.
Misschien is er altijd
een verte die ons wenkt
voorbij de dingen.

Misschien is er
een windstreek
die wij nog niet kennen,
maar die voorzichtig
onze ogen wendt.
Ik kan het je niet vragen.
Maar als ik sta
daar waar jij stond
is er dat zacht vermoeden
van een hemel zonder grenzen.

Kris Gelaude
Lotte Beernaert

“Wakkerhoudertje”
In de week van 13 tot 17 juni nodigt elke afdeling iedereen uit voor een fijn feest. Het is een
creatief alternatief voor het grootse tuinfeest dat we tweejaarlijks organiseren. Door dat elke
afdeling afzonderlijk samen viert, valt de gezamenlijke eucharistie weg. Geen probleem, we
zijn ondertussen keien geworden in herdenken, omdenken, … Maar deze keer wil ik jullie
hulp. Ik zoek naar een ‘warmhoudertje’ in plaats van de eucharistie. Een symbool, een
boodschap, een … die we aan elke bewoner, familie, bezoeker, vrijwilliger en medewerker
kunnen meegeven. Een opdracht die even de spirituele en pastorale dimensie benadrukt en
waar mensen warm van worden. Suggesties? Laat ze me zeker horen!
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PENSIOEN

Ergens in de jaren 80 kwam een mooie, blonde jonge kracht het
personeelsbestand van Regina Coeli vervoegen. Haar naam was
Inez Demeyere ...

In haar blauwe uniform ging ze werken in het Zonnehuis gelegen
achter het hoofdgebouw. Na een tijdje mocht ze onder de vleugels
van de zusters dienst doen in het hoofdgebouw. Dit deed ze 29 jaar
lang: dagdienst. Nadien ging ze volledig 's nachts werken, 13 jaar
lang.

Moeilijk niet te geloven, Inez: Bijna 40 jaar heb je hier heel wat
schoenen mogen verslijten. Maar zoals we allen Inez kennen, wou
ze met weinig toeters en blazers met pensioen gaan. Met een
applaus van Els, de late-dienst en nachtdienst mocht ze haar laatste
nacht inzetten. In de gang wachtte haar nog een gemeend
PROFICIAT.

Inez, bedankt voor al je toewijding en je liefdevolle zorg. Geniet nu maar van een welverdiend
pensioen!

Kjartania Inghelbrecht
Mariline Van Waes



15WZC Regina Coeli

FAMILIENIEUWS

Kjartania Inghelbrecht
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BETFERKERKE

De abdij van Zevenkerken

Rond 1100 stichtte de graaf van Vlaanderen
de abdij te Sint-Andries. Thans Regina Coeli.
Tijdens de Franse Revolutie werd de abdij
opgeheven, de bezittingen verkocht en de
gebouwen afgebroken.
Eén eeuw later, in 1898, startte Dom van
Caloen met de oprichting van de huidige
abdij van Zevenkerken. Bedoeling was:
monniken als missionarissen uit te sturen.
Onder Dom Neve, tussen1912 en 1963, kende
de abdij een grote ontwikkeling. De poorten
van de abdij werden opengezet voor de
wereld.
Vandaag leven in de abdij een 25-tal
monniken.

De abdijschool van Zevenkerken bevindt zich op het prachtige domein (ongeveer 50 ha met
sportterreinen) van de abdij op 5 km van de stad Brugge. De abdijschool werd opgericht n 1911.
Ze is duidelijk geïnspireerd door de christelijke traditie. ‘ Duc in altum’ is hun lijfspreuk, wat
betekent ‘Vaar naar diepere wateren (Lucas 5, 4).

De site van Zevenkerken is zeker een bezoekje waard. Je vindt er- behalve de kerk - bossen,
vijvers en het Bijbelhuis. Een mooi stukje natuur waar je ongetwijfeld een rustige wandeling kunt
maken. Er is ook een zaal waar je ’s namiddags bvb, kunt genieten van een drankje - of nog
beter: bij mooi weer genieten van het mooie terras.

Bron: internet

Daniël Devisch
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MARETAK

In april kunnen we terugblikken op enkele leuke momenten met veel zomerkriebels en
verjaardagstaarten. De foto’s spreken voor zich!

Thibault Denolf
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ROZELAAR

Pasen in de Rozelaar

Pannenkoekentaarten maken

Naar de markt
in Oostkamp

Bezoek aan de
kinderboerderij in Torhout



19WZC Regina Coeli

ORCHIDEE

Feest in de Orchidee, Remi en Georgette vierden hun platina huwelijk!

Er stond ook een middagje cultuur op het
programma met een bezoek aan het glazen doek in
de Magdalenakerk.
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ORCHIDEE

WZC Regina Coeli

LAVENDEL

Hallo iedereen,

Mijn naam is Luc Packo en ik ben de fiere papa van Lotte, hier bij jullie
werkzaam als zorgkundige.
Onlangs was ik apetrots toen ons Lotje samen met haar vriend Jorrit in
jullie krantje, de Babbelaar, stond.
Tot zij plots afkwam en zei: ”papa ik vertel zoveel over jou en je hobby
aan de bewoners hier, schrijf eens in ’t kort iets over die hobby”.

Wel beste mensen het is niet iedereen meegegeven om als 58-jarige
nog steeds dezelfde hobby te hebben als in de lagere school.
Weliswaar is dit in de loop der jaren een uit de hand gelopen hobby
geworden die ik nog steeds met heel veel passie en respect beoefen.
Het begon al in de lagere school toen ik als 10-12 jarige de bunkers en
boerderijen in en rond Jabbeke afschuimde op zoek naar restanten uit
beide Wereldoorlogen.Ook op het veld waar in 1943 een Amerikaans
vliegtuig neerstortte was ik veel te vinden….
Kogels , helmen enz werden toen verzameld op m’n kamer. De
verzameling groeide uit , maar werd ,, na de geboorte van Lien (oudste zus van Lotte) on hold
gezet en wegens plaatsgebrek in een zoldertje uitgestald.

Ondertussen was ik al enkele foto’s tegengekomen over de bezetting van Jabbeke in WOI en
WOII.
Ik begon mij hier meer op toe te leggen en verzamelde in de kortste keren alles van
documenten, foto’s, bidprentjes, alle te maken met het Jabbeekse verleden.
Dit mondde uit in een eerste boek “Jabbeke 1914-1918” uitgegeven op 11-11-1990, als eerbetoon
aan de Jabbeekse Oud-strijders en hun gesneuvelde strijdmakkers.

Ondertussen verzamelde ik steeds verder en bezocht nog steeds het veld waar de Amerikaanse
B17 op 1-12-1943 neerstortte. Tijdens één van die keren dat ik op het veld liep op zoek naar
restanten van deze oorlogsbommenwerper, dacht ik …..hier zijn 5 van de 10 bemanningsleden
gesneuveld voor onze vrijheid en niemand die hier nog aan denkt als ze hier voorbijpasseren. Ik
besloot , als eerbetoon, een monumentje te ontwerpen met een kleine tekst erop. Ik legde dit
voor aan de Jabbeekse gemeenteraad en dit werd éénparig goedgekeurd. Op 1-12-1990 , exact
47 jaar na de crash, werd dit plechtig ingehuldigd.

Ik was toen ook al bezig met m’n tweede boek en zocht in het kader daarvan contact met de
piloot van de B17. Dit bleek echter een haast onmogelijke taak, want op de ambassade werden
adressen van ex-militairen niet vrijgegeven. Het toeval stak me een handje toe , toen ik op CNN
zag dat de man in kwestie gouverneur was van Rhode Island in de VS. Na twee jaar bellen ,
schrijven en faxen ( computer e.d. had ik toen nog niet) had ik de man plots aan de lijn. Hij was
laaiend enthousiast en beloofde naar Jabbeke te komen voor de voorstelling van m’n boek.

Op 11-11-1995 werd m’n tweede boek “Jabbeke 1940-1947” plechtig voorgesteld, en ja in
aanwezigheid van de Amerikaanse piloot/gouverneur Bruce Sundlun en z’n zoon. Nadien volgde
een plechtigheid aan het monument , waar de man z’n gesneuvelde makkers herdacht. Wat
volgde was een jarenlange vriendschap met hem en z’n familie . M’n vijf kinderen zijn als het
ware opgegroeid met namen als Sundlun en Damn Yankee (nickname van het toestel)
Toen onze Jabbeekse kerk 125 jaar bestond, vroeg onze toenmalige pastoor of ik daar een boek
wou over schrijven. Op 29-10-1999 verscheen m’n derde boek “Kerkgeschiedenis van Jabbeke”.
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LAVENDEL

Na de dood van de Amerikaanse piloot in 2011, besloot de Word War II Foudation samen met de
familie van de man een film/ docu te maken over z’n ontsnapping na de crash hier in Jabbeke in
1943. Het zou weliswaar de verfilming zijn van het hoofdstuk uit m’n tweede boek. Ik kreeg de
eer om hieraan te mogen meewerken en in september 2013 ontving ik de Amerikaanse filmcrew
samen met de dochter van de piloot hier bij mij thuis. Er werd twee dagen gefilmd op locaties,
met getuigen. M’n oudste zoon Jens speelde de jonge piloot en m’n jongste zoon Sander
(tweelingbroer van Lotte) een Duitse soldaat.

In augustus 2014 werden m’n zoon Jens en ik als eregasten uitgenodigd naar Rhode Island in de
VS voor de première van de film ‘’Above and Beyond’. Hoogtepunt uit m’n jarenlange
hobbytijd……
Ondertussen vlogen m’’n vijf kinderen de deur uit en richtte ik één van hun kamers in als m’n
privé museum . Ik mocht er al Amerikaans bezoek ontvangen, families van de Crewleden.
Het opzoeken en onderzoeken bleef en blijft steeds doorgaan . Ik had ondertussen contacten
met families van alle 10 bemanningsleden van de B17. Daarom besloten m’n oudste zoon Jens
en ik om samen een boek te schrijven over het volledige verhaal van de crash.
In oktober 2020 verscheen m’n vierde boek “Bail Out”. Het verhaal van de Damn Yankee.

Vorig jaar werd het monumentje wat opgefleurd met een prachtig infobord op een cortenstalen
plaat. Zo kan iedereen die er voorbijkomt zien en lezen wat hier zoveel jaar geleden gebeurde…..

Tussen dit alles in blijf ik verzamelen en blijf ik zoeken naar restanten van het vliegtuig en z’n
bemanning, dit samen met m’n zoon Sander en Jens.
Dit was in grote trekken m’n levenslange hobby….

Luc Packo
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ROZEMARIJN

Wandelen met Guust en Louis

We kregen de kans om met Guust en Louis op stap te gaan. Guust en Louis zijn 2 alpaca’s van
Viro vzw. Dankzij vrijwilligers , die ondertussen het gewoon zijn om de dieren te halsteren en om
ermee op pad te gaan, geven zij de kans aan organisaties of kinderen om in kleine groepen te
gaan wandelen in St Michiels . Zo ontstaan er fijne connecties tussen mens en dier.

Els Meuleman
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WAAR GEBEURD

DOEHETZELF

Echt gebeurd (op 8 april)

In Limburg wagen everzwijnen zich meer en meer in woonwijken. Een toezichter vroeg aan een
bewoner hoe hij daarop reageerde.

De man antwoordde: “Ja, afmaken, hé.”
De beambte reageerde verschrikt: “Afmaken?”
Jawel was het geruststellende antwoord: “De tuin afmaken, afschutten.”

Dubbele betekenissen kunnen hilarische gevolgen
hebben.

Mariline Van Waes

WERKTEN MEE
AAN DIT NUMMER:

Els Vandecasteele

Lotte Beernaert

Dirk Desoete

Kjartania Inghelbrecht

Jill Willems

Mieke De Witte

Thibault Denolf

Sofie Fransoo

Mariline Van Waes

Stacey Zeebroek

Daniël Devisch

Nancy Spegelaere

Mieke Verstraete

Els Meuleman
Luc Packo

COLOFON
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Breng je oplossing van de

woordpuzzel binnen bij Cindy

aan het onthaal voor 15 mei

en maak kans op een prijs!

Naam :

Afdeling :

Oplossing woordpuzzel mei :

Bij mij is het elke dag Pasen
ik zoek altijd iets

De volgende bewoners
hadden de juiste oplossing!

Van Overloop Prosper (Betferkerke),
Devisch Daniël (Betferkerke),

Schalembier Wilfried (Betferkerke),
Casteleyn Elise (Betferkerke)
Zuster Agnes (Betferkerke)

Roelens Maria (Betferkerke)
Gouwy Maria (Betferkerke)

Zwaenepoel Odette (Orchidee)
Van Yperen Lodewijk (Orchidee)

Dalle Maria (Orchidee)

Zij ontvangen binnenkort hun prijs.


