Maan : 21 juli 1969, 02.56: voor het eerst staat er een mens op de maan
Brasschaat: 21 juli 2019, 13.30u: bijna precies 50 jaar later, vertrekken wij op
sterrenkamp

Redactioneeltje

“Duizend sterren en planeten”
Dit jaar draait alles rond sterren en planeten op kamp. Het kamphuis heet “de
sterren”, er komt een sterrenwichelaar onze toekomst voorspellen, we bezoeken
een planetarium, elke kampdag verwijst naar een hemellichaam, we lezen onze
horoscopen, we bezoeken het Dossinmuseum met een ster als haar embleem,
we bekijken militaire voertuigen met sterren bekleed, de kokskes roepen “kometen!” we kijken ’s nachts naar de zomerse sterrenhemel en zoeken vallende
sterren, we vullen alsnog de zwarte gaten in het kampprogramma…
Van zonnewijzers worden we dus tijdelijk “sterre-wijzers”

Waar ?
Paviljoen “De Sterren”
Jeugdverblijf Bielebaele vzw
Zwembadweg 5 (vroeger Elshoutbaan 19)
2930 Brasschaat
Tel: 03/653.52.74

Wanneer ?
Van zondag 21 juli 2019 om 13.30u verzamelen bij Leen en Paul, Dreef ter
Winkel 32, Gullegem (Tel: 485/82.94.93)
Tot zaterdag 27 juli 2019 tussen 17 u. en 17.30 u. bij Leen en Paul, Dreef ter
Winkel 32, Gullegem (Tel: 485/82.94.93)

Wat doen we op het sterrenkamp?
Ons programma is als het zonnestelsel : voor elke dag een
hemellichaam

21 JULI 2019

ZONDAG (dag van de zon)

Sterren-wijzers van de dag: Lieve en Claudine

Voormiddag: vertrek fietsers
Verzamelen in Dendermonde-station (Pierre en Paul v) allen getooid in een
gele T-shirt als eerbetoon aan de eerste touroverwinning van Merckx , ook
precies 50 jaar geleden.
Namiddag : vertrek zonnewijzers
Verzamelen, camion laden en vertrek om 13.30 u. bij Leen en Paul,
Dreef ter Winkel 32, Gullegem
Tel: 485/82.94.93
Vooravond : aankomst
Ontvangst en verkenning domein: Paul V
Avond: rode draad:
Sterrenbeeldenopdrachten met de sterrenwichelaars Flurk, Mia en Eveline
Laatavond: sterrenkijken
Na de zonsondergang (om 21:46u) gaan we op zoek naar de Grote en
Kleine Beren, de krimpende maan…

22 JULI 2019
MAANDAG
(= lundi = dag van de maan)

Sterren-wijzers van de dag: Anny en Gerda

voormiddag: Astrologie
Jan Flies, een echte astroloog komt vertellen over de rol van de sterren en
de sterrenbeelden voor ons karakter en onze levensloop. Op basis van je
preciese geboorteplaats, datum én uur kan hij jouw persoonlijke
horoscoop opmaken. Geef die gegevens zo vlug mogelijk door aan Mia
(mia.vromant@telenet.be)
‘s Middags
Maaltijd op de kampplaats
Namiddag : bezoek aan een volkssterrenwacht
Volkssterrenwacht Urania , Mattheessensstraat 60, Hove (Leen)
contact 03/455.24.93
meer info op www.urania.be

Avond: rode draad:
Sterrenbeeldenopdrachten met de sterrenwichelaars Flurk, Mia en Eveline
Laatavond: sterrenkijken
Na de zonsondergang (om 21:44u) gaan we nu op zoek naar de Draak en
de Zwaan, de verder krimpende maan…

23 JULI 2019
DINSDAG
(= mardi = dag van de planeet Mars)

Sterren-wijzers van de dag: Marijke en Leen

Voormiddag : Daguitstap naar Mechelen:
Als het weer inschikkelijk is : niet te heet of te nat gaan we gaan naar de
stad van de maneblussers, in de voormiddag geeft Ilse (Mechelse vriendin
van Katelijne) een stadsrondleiding van de parking naar de picknicplaats
(Mieke en Flurk)
’s Middags :
Picknick in openlucht nabij Dossinkazerne
Namiddag : Daguitstap naar Mechelen:
We verdelen ons in drie keuzegroepen (Mieke en Flurk)
Één groep gaat winkelen, een tweede groep gaat met Ilse voor een
verdere kennismaking met het historisch centrum van Mechelen, en een
derde groep bezoekt de Dossinkazerne of het Hof van Buysleden (meer
info verder in dit steekje)
Avond: rode draad:
Sterrenbeeldenopdrachten met de sterrenwichelaars Flurk, Mia en Eveline
Laatavond: sterrenkijken
Na de zonsondergang (om 21:43u) gaan we deze avond op zoek naar de
Lier en Hercules, de wassende maan

24 JULI 2019
WOENSDAG
(= mercredi = dag van de planeet Mercurius)

Sterren-wijzers van de dag: Bert en Rik

Voormiddag : Uitstap naar Brasschaat
We verdelen ons vooraf in twee groepen (Lieve, Leen en Katrien)
Groep 1: Bezoek site Gunfire:
Groep 2: Spoorfietsen

’s Middags :
Picknick ter plaatse aan Café Perron Noord
Namiddag : Uitstap naar Brasschaat in twee groepen
Groep 2: Bezoek site Gunfire
Groep 1: Spoorfietsen
Avond: rode draad:
Sterrenbeeldenopdrachten met de sterrenwichelaars Flurk, Mia en Eveline
Laatavond: sterrenkijken
Na de zonsondergang (om 21:42u) gaan we op zoek naar Pegasus en de
Arend, de krimpende maan

25 JULI 2019
DONDERDAG
(=jeudi = dag van de planeet Jupiter)
Sterren-wijzers van de dag: Ann D en Ann V
Voormiddag : Dagtocht deel 1: Paul V en Jan
Als echte

dwaalsterren en kometen blijven we niet stilstaan

’s Middags : Picknick halverwege
Namiddag : Dagtocht – deel 2
Avond: rode draad:
Sterrenbeeldenopdrachten met de sterrenwichelaars Flurk, Mia en Eveline
Laatavond: sterrenkijken
Na de zonsondergang (om 21:41u) gaan we op zoek naar de
Slangendrager en de Noorderkroon, de maan in haar laatste kwartier

26 JULI 2019
VRIJDAG
(=vendredi = dag van de planeet Venus)
Sterren-wijzers van de dag: Donaat, Annietje H en Mia
Voormiddag : Bezoek aan het MAS in Antwerpen: Claudine, Katrien en Jan
’s Middags :
Picknick in de omgeving van het MAS

Namiddag :?????
Bij het samenstellen van dit kampsteekje was dit nog niet geweten.
Vooravond
Bezinningsmoment (Ann D.)
Laatste avond : Het Zwarte Gat ???
Momenteel is er nog niets geweten over de laatste avond, het is blijkbaar
nog een zwart gat in ons programma.
Maar na zonsondergang (21:39u) kunnen we dan voor de laatste keer
sterrenkijken

27 JULI 2019
ZATERDAG
(= samedi = dag van de planeet Saturnus)

Sterren-wijzers van de dag: Katrien en Mieke

Voormiddag: Opkuis en planning (kern)
’s Middags : restjesmaaltijd op het kampterrein
Namiddag : terugkeer
naar huis met aankomst tussen 17 u. en 17.30 u. bij Leen en Paul,
Dreef ter Winkel 32, Gullegem
Tel: 485/82.94.93

Regen- of hitte programma

Wanneer het te heet is of te nat zorgen Bert en Jan voor een muzikaal
vervangprogramma : een sterrenzangstonde. En als het heel de tijd mooi weer
blijft, dan hebben we meteen een enthousiast laatste avondgebeuren.
Maar ook andere ideeën voor een thuisblijfactiviteit zijn welkom: een
gezelschapsspelronde, een groepsquiz, een knutsel- of kookmoment, petanque…
Wie iets wil meebrengen of uitwerken… graag

Enige bijkomende info over Spoorfietsen

De spoorfiets is een groepsvoertuig waarmee we op een oude spoorweg, zo’n 5
km lang, door het bosgebied tussen Kapellen en Brasschaat zullen fietsen. Na
een uurtje trappen komen we aan in Kamp Noord . Daar zal de tweede groep
ons, na de picknick vervangen, om het groepsvoertuig terug te fietsen naar de
startplek. Er kunnen telkens 12 mensen mee, waarvan er 4 trappen. Onderweg
rijden we door een historisch waardevol en ongerept landschap, onder andere

over de befaamde antitankgracht die tussen de twee wereldoorlogen werd
aangelegd. Meer info op https://www.kempenslandschap.be/nl/nieuws/eerstespoorfiets-historische-spoorlijn-tussen-kapellen-brasschaat

Enige bijkomende info over Gunfire

Gunfire is een expositie van naoorlogse artillerie- en cavalerievoertuigen in
Brasschaat, gelegen vlak bij het eindpunt van het spoorfietsen. Terwijl de ene
groep trapt kan de ander deze expo bezoeken. Niet alleen Belgische voertuigen
zijn te zien, maar ook tegenhangers uit andere NATO-landen en het oude
Sovjetleger.
Meer info op https://site-gunfire-brasschaat.be/

Enige bijkomende info over het Hof van Buysleden

Dit Hof is een prachtig renaissance stadspaleis, hetwelk recent werd omgevormd
tot een veelzijdig en prachtig museum.Via kunstvoorwerpen, kaarten en digitale
presentaties maakt het een reis tussen toen en nu, tussen de Bourgondische tijd
en de hedendaagse stad. Het handelt over ontdekkingen, wetenschap, macht,
vakmanschap… Bijzonder zijn ook de intrigerende en kwetsbare Besloten Hofjes ,
miniatuurbeeldhouwwerkjes over heiligen.
Verdere info op www.hofvanbuslyden.be

Enige bijkomende info over de kazerne Dossin

Dit aangrijpend museum vertelt in drie delen : Massa, Angst en Dood over de
vervolging in de vorige eeuw van de Joden en zigeuners in België. Vanuit deze
evocatie wordt het verband gelegd met de mensenrechten, en de schending
ervan, in onze huidige tijd. Op de vierde verdieping tenslotte, krijg je
daarenboven ook een panoramisch uitzicht over de stad Mechelen en over de
oude kazerne
Meer info op https://www.kazernedossin.eu/NL/Museumsite/Museum/Inleiding

Enige bijkomende info over het MAS

Het MAS (= museum aan de stroom) is veel meer dan een museum. Het is een
optelsom van belevenissen: de museumzalen, het kijkdepot, de
wandelboulevard, het panorama op het dak (spijtig maar niet
rolstoeltoegankelijk…), het museumplein, de paviljoenen, de horeca… Ok buiten
het gebouw leeft het MAS.

Wie gaat er mee op sterrenkamp?
Drie watermannen (21 januari - 19 februari)
= Mensen met een grote intellectuele en kunstzinnige nieuwsgierigheid, die bij
voorkeur alles anders en op een nieuwe manier willen doen, die gefascineerd zijn
door wetenschap en nieuwe uitvindingen en voor wie het essentieel is, anderen
daarvan op de hoogte te stellen en deelgenoot te maken. Misschien zijn hun
ideeën af en toe onbruikbaar of onpraktisch en misschien is hun drang tot het
delen met anderen soms wat te opdringerig en maken ze daarmee inbreuk op
andermans privacy. Als je Watermannen hun gang laat gaan kunnen ze het heel
ver schoppen. Watermannen zijn meestal van mening dat mensen elkaar nodig
hebben en kunnen daarom niet goed tegen alleen zijn. De Waterman is een
echte wereldhervormer en de wereld is zijn klankbord..
1. Siska
2. Annietje
3. Pierre

Drie vissen(20 februari - 20 maart)
= Bij het teken Vissen staat het 'gevoel' centraal. Er kan aan de ene kant sprake
zijn van extreme introversie en teruggetrokkenheid uit de wereld, terwijl de
Vissen aan de andere kant dromen van succes en roem. Het probleem van
Vissen is het contact met de medemens. Met hun gevoelige natuur stuiten ze
vaak op onbegrip. Het is beter dat Vissen goed naar hun innerlijke stem luisteren
in plaats van iedereen een plezier te willen doen en daardoor zelf in
moeilijkheden te raken. Vissen zijn romantisch, fantasievol en trouw als geen
ander. Met al hun goede bedoelingen kunnen Vissen soms wel eens behoorlijk de
kluts kwijt raken.

1. Kiem
2. Gerda
3. Flurk

Drie rammen ((21 maart - 20 april)
=De Ram is kinderlijk van geest, snel en wil graag in alles de eerste zijn. In
positieve zin kan hij/zij een echte pionier zijn en in negatieve zin kan dit vertaald
worden in een steeds op nieuwtjes uit zijnde, wat egoïstische persoonlijkheid.
Het zo karakteristieke zelfbewustzijn van de Ram kan zowel een leider
voortbrengen als iemand die vol zelfmedelijden is. Het arrogante, agressieve en
militaire aspect van Mars kan worden gekanaliseerd in productieve energie en
het voorkomen van conflicten.
1. Annie C
2. Dotte
3. Jos

Acht stieren (21 april - 21 mei)
=De Stier is een meester in het maken van 'de juiste' keuze. Hij/zij gaat daarin
doelbewust te werk. Een Stier kan men beter niet tegen zich in het harnas jagen.
Stieren zijn koppiger in het verzet dan wie dan ook en hun wraak is langzaam en
meedogenloos. Aan de andere kant zijn ze trouw als geen ander, uiterst
beminnelijk en charmant en hebben ze een uitstekend gevoel voor humor. Op
het creatieve vlak zijn het goede schrijvers, musici (vooral uitvoerend
kunstenaars) en schilders. Stieren nemen voor alles wat ze doen de tijd, Dit leidt
tot solide resultaten die de jaren trotseren.
1.
2.
3.
4.

Bernard
Myriam (tot vrijdagmiddag)
Rik
Paul V

5.
6.
7.
8.

Eveline (deeltijds)
Rita
Marc
Sophie

Vijf tweelingen (22 mei - 21 juni)
=Tweelingen kunnen wispelturig en nerveus zijn en zelfs verraderlijk en
bedrieglijk. Illusie is hun specialiteit en ze kunnen maar al te makkelijk een
verkeerde indruk wekken. Toch vergeeft men ze makkelijk hun indiscretie omdat
ze er zichzelf nauwelijks van bewust zijn. Ze doen het niet met opzet. Ze zijn niet
zelden multi-getalenteerd en charmant voor iedereen die met ze te maken krijgt.
Men vindt ze of heel aardig of men wil niets met ze te maken hebben. Ze zijn dol
op ingewikkelde situaties en puzzels en men kan beter een appèl doen op hun
verstand dan op hun emoties als men iets van ze gedaan wil krijgen.
1.
2.
3.
4.
5.

Marijke
Bert
Paul L
Ann V
Mia

Drie kreeften (22 juni - 22 juli)
=De Kreeft kan juist heel praktisch en zakelijk zijn. De Kreeft is defensief en op
zelfbescherming ingesteld en beschermt zijn/haar eigen veiligheid. Sommige
Kreeften zijn graag thuis terwijl andere juist aan het hoofd staan van grote
bedrijven of organisaties. In alle gevallen zal echter de veiligheid van henzelf,
hun gezin of hun zaak op de eerste plaats komen. Hun bezitterigheid komt soms
over als 'claimend', Men kan vaak moeilijk om hen heen. Ook hun hang naar
macht en het willen uitoefenen van controle, lijkt in tegenspraak met hun
gevoelige en waterige aspecten.. Ze kunnen overgevoelig zijn, mopperig en snel
geïrriteerd, maar als ze in harmonie verkeren met hun omgeving, stralen ze
evenveel schoonheid uit als de Maan zelf. Hun gevoelens zijn hun sterkste en
zwakste kant
1. Lieve
2. Ann d
3. Veerle (enkel eerste drie dagen)

Drie leeuwen(23 juli - 23 augustus)
=Leeuwen worden beschouwd als trouwe vrienden. De neiging controle te willen
uitoefenen slaat niet zozeer op anderen, maar heeft meer te maken met
zelfbeheersing en tevreden zijn over jezelf. De Leeuw kijkt als het ware in de
spiegel om te zien wat anderen van hem vinden. Hij wil sterk, edel en trouw zijn,
maar omdat, zelfkennis niet zijn sterkste kant is, neemt bij hem/haar de neiging
zichzelf in de hand te willen houden soms buitenissige proporties aan. De Leeuw
heeft een bijzonder talent voor vriendschap, dit geldt vooral voor vrouwen
geboren onder dit teken, die vooral voor andere vrouwen de beste vriendin zijn
van alle dames in de hele Zodiac. Met mannen hebben ze daarentegen vaak
moeite, omdat die zelden even trouw zijn als zijzelf. Wat een Leeuwvrouw nodig
heeft is, dat ze als een godin aangebeden wordt door haar partner.
1. Vincent
2. Katrien (deeltijds)
3. Mieke

Één maagd (24 augustus - 22 september)
=Over het algemeen zijn het toegewijde ouders en partners. Werk speelt een
belangrijke rol in het leven van de Maagd. Maagden hebben de zaken graag goed
voor elkaar, zijn ijverig en organiseren de boel tot in de puntjes of het nu gaat
om de huishouding, hun werk, hun hobby of hun kinderen, hun huiswerk, ze
pakken het op een bijna fanatieke manier aan. Ze werken hard, maar maken
toch geen harde indruk. Ze belonen zichzelf vaak stilletjes, op een manier die
niemand doorheeft.
Hoewel de Maagd vaak bijzonder slim is, doet hij/zij het lichamelijk liever kalm
aan. Hij/zij raakt snel vermoeid en mist de explosieve energie van bijvoorbeeld
Ram, Leeuw of Tweelingen. Deze trage doorzetters zijn in psychisch opzicht snel
van de kaart en tobben nogal eens met maagklachten. De meeste voldoening
vinden ze in beroepen waarin ze hun dienstbaarheid kunnen bewijzen.
1. Johan

Twee weegschalen (23 september - 22 oktober)
=De mannen geboren onder dit teken zijn vaak zeer aantrekkelijk en toegewijde
minnaars. Ook de Weegschaalvrouw, die zich meestal elegant en stijlvol weet te
kleden, is over het algemeen bijzonder aantrekkelijk maar tegelijkertijd nogal
gereserveerd. Het grootste probleem van de Weegschaal is, dat hij moeilijk
beslissingen kan nemen. Dat komt doordat hij/zij constant tracht de situatie in
evenwicht te houden en alles van alle kanten bekijkt. In persoonlijke relaties kan
deze houding nogal eens verwarring stichten. Daarbij komt nog dat de
Weegschaal buitengewoon kritisch is, maar ook heel onzeker kan zijn..
1. Claudine
2. Jan

Drie schorpioenen (23 oktober - 21 november)
=Onze enigszins dominante Schorpioen kan goed met geld omgaan, al komt geld
bij hem/haar nooit op de eerste plaats. Dat hij/zij de financiën meestal goed op
orde heeft, heeft te maken met een ordelijke geest, die er ook borg voor staat
dat Schorpioen op een ordelijke manier vorm weet te geven aan zijn/haar leven.
Het kost deze serieuze, gedreven persoonlijkheid moeite zich te ontspannen. Wat
zijn/haar smaak betreft kan de Schorpioen een voorkeur aan de dag leggen voor
luxe en extravagantie. Aan kleding en uiterlijk wordt veel zorg besteed en van
slonzigheid heeft hij/zij een enorme afkeer. De Schorpioen is zelden
revolutionair, maar houdt graag zijn status op.
1. Colette
2. Donaat
3. Carine

Één steenbok (22 december - 20 januari)
= De wereld van de steenbok is die van morele verplichtingen en vastliggende
wetten in tegenstelling tot de vrije wil en het grenzeloos optimisme. De Steenbok
is de accountant onder de sterrentekens. Bij hem moeten we als het ware
rekenschap afleggen voor onze fouten. En omdat hij zelf heel goed kan rekenen,
neigt hij meer naar zuinigheid en voorzichtigheid. Veel mensen zijn bang voor de
strengheid van de Steenbok en zien dit als iets buitengewoon negatiefs,.
1. Leen

Enkele aandachtspunten voor de Sterrenwijzers
van de Dag









’s Ochtens de groep wekken (liefst origineel, aangenaam en tijdig)
Nagaan wie extra ondersteuning nodig heeft (eventueel helpers
optrommelen)
Taakverdeling tijdens het ontbijt hoeft niet meer (voor elke kamer zoeken
we een verantwoordelijke én voor de afwas zijn er meestal meer
kandidaten dan nodig)
Daarom suggereren we om , in plaats daarvan, voor een drietal
sterrenbeelden de horoscoop van de dag voorlezen
Eventuele post voorlezen
In afspraak met de activiteitenverantwoordelijke een duidelijk
aanvangsuur en verzamelplek meedelen
Zoeken naar oplossingen voor wie de activiteit niet kan meedoen
En (dat is een duidelijke wens van de koks) klare afspraken maken met
de kokskes, én die afspraken ook bewaken zodat ieder tijdig aan tafel zit

Hoeveel kost het sterrenkamp?
Prijs kamp: 250 euro
Lidgeld: 30 euro
Te storten op rekeningnummer BE06-7785 0613 3022 op naam van ZW te
Gullegem

Wie doet wat op het sterrenkamp?
Enkele bijzondere verantwoordelijkheden :















Camion aanvragen: voor zaterdag 20/7 en 27/7 : Katrien
Wie rijdt met de camion: Bert + nonkel Geert + Myriam
Autoverdeling: Lieve
Kamerverdeling: Katrien
Taakverdeling: kamerverantwoordelijke
Financiën: Donaat
Muziekinstallatie: Bert
Beamer en computer : ?????
Knutselgerief: Myriam
Reserverolwagens: Bert
Bedankingen: kern
Kampkaartjes en bezinning op kamp: Ann D
Chef van de afwas: Bert
EHBO: Claudine

Meebrengen


















beddengoed (kussensloop, onderlaken, bovenlaken en deken of slaapzak)
Er is mogelijkheid om ter plaatse lakens te huren!
pyjama of slaapkleed
handdoeken, washandjes en toiletartikelen
voldoende ondergoed (voor 7 dagen)
voldoende verse kleren (voor 7 dagen)
kousen
pantoffels
stapschoenen voor wie die nodig heeft
degelijke regenkledij
zonnehoedje of pet
zonnebril
zonnecrème
zaklamp
zakgeld
zwemgerief (onze dichtste buur is een zwembad)
rolstoel in heel goede staat (best met extra kussen)
een duidelijk ingevulde medische fiche

Zo mogelijk ook meebrengen






Curverboxen voor de afwas meebrengen wie kan
Parkeerkaart of lerarenkaart voor wie die bezit
Gezelschapsspelen, pingpongpaletten
Petanquespel
Ideeën voor volgend werkjaar

Nog even ter herinnering
Om je persoonlijke horoscoop te kunnen opmaken, stuur je best zo vlug
mogelijk je geboorteplaats, datum en uur door naar Mia
(mia.vromant@telenet.be). Zij geeft dat door aan de astroloog voor de
maandagvoormiddag.

Lage emissiezone
Hieronder vind je een kaart van de lage emissiezone in en rond Antwerpen. Via
die website kan je nagaan of je auto hiermee rekening moet houden of niet.
https://mobly.be/nl/wiki/lage-emissiezone-antwerpenlez/?gclid=EAIaIQobChMIna6hrKr74gIVBLvtCh3I8A2zEAAYASAAEgLaVPD_BwE

Ieper, 21 april 2019
Dag Zonnewijzers
Zoals ik jullie beloofd heb, op zondag 13 april 2019 laatstleden,in het
Dienstencentrum Schievelde te Roeselare, met de verjaardag van Jocelyne
Hanssens die dit jaar 65 jaar geworden is.
Het liedje is als volgt:
Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verhuist van Evere naar Hallestad.
Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verdient hiervoor een cijfer 10 op 10.
In het begin was het zeer moeilijk, complex met veel problemen,
maar stilaan lost het zich van alles op,
en met Jocelyne haar doorzetting, is een happy end in zicht,
en is het toch veel beter als voorheen.
Refrein: Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verhuist van Evere naar Hallestad.
Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verdient hiervoor een cijfer 10 op 10.
De deuren gingen niet open of soms niet, als het wel moest.
Het lag aan het apparaat van Jocelyne.
Een man die kwam ter plaatse, kreeg het moeilijk uitgelegd.
Hij kon niet op tegen Jocelyne haar wil.
Refrein: Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verhuist van Evere naar Hallestad.
Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verdient hiervoor een cijfer 10 op 10.
Deuren gingen weer open, simpel met twee knoppen,
iedereen kon weer binnen bij Jocelyne.
Je kan nu zonder meer een uiltje vangen op terras.
Daar waar het vroeger helemaal niet kon.
Refrein: Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verhuist van Evere naar Hallestad.
Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne
verdient hiervoor een cijfer 10 op 10.
Jocelyne was heel blij, en gelukkig, in het binnenste van haar hart omdat ik heel
veel zangtalent heb van bij het koor, van de Molengalm van Gist, die jammer
genoeg gestopt is van sedert dinsdag 27 september 2016 bij Omer Ghesquière
die op zijn pensioen is. Dit jaar zal het 3 jaar geleden zijn. Jammer genoeg!
Marijke Duthoo

Lief en leed
Lief en leed vielen dit voorjaar erg dicht samen:
Op 17 april 2019 werd Eveline de trotse oma van Chloé, maar net twee maanden
later verloor ze haar moeder, Christiana Vandenberghe, ze was 84 jaar.

Enkele foto’s van voorbije activiteiten

Uitje van de nulletjes op 4 maart

Verkort weekend op 13 april te Roeselare

Verkort weekend te Roeselare op 13 april

Fietsuitstap op 18 mei te Elsegem

Medische fiche zonnewijzerskamp 2019
Naam en Voornaam :
Geboortedatum :
Adres en telefoonnummer waar je het liefst hebt dat we verwittigen als je iets overkomt :
Telefoonnummer :
Een tweede adres voor wanneer we het eerste niet kunnen bereiken :
Adres en telefoonnummer van de geneesheer die jou het beste kent :
Telefoonnummer :
Eventueel telefoonnummer van een andere geneesheer of huisarts :
Telefoonnummer :
Medicamenten die je altijd moet nemen, hoeveel en wanneer :

Medicamenten die je soms neemt (wanneer of waarom)

Ben je allergisch voor of ziek van :

Medicatie :
Voedsel :
Andere :

Heb je een ziekte of aandoening (gehad) die belangrijk is te vermelden in geval dat er iets met je
gebeurt? Nee. Zo ja, welke? (mensen met ’n aandoening vermelden hier best mogelijk de oorzaak) :

Ben je gevaccineerd tegen tetanus (klem) in de laatste 8 jaar?

Andere opmerkingen?

