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Beste vrienden,
Zelfs mocht je hun namen inkorten tot initialen, dan nog kunnen ze hier niet op
een dubbele pagina.
Zo talrijk zijn ze, soms in beeld maar veelal anoniem, die de strijd aangingen met
het coronavirus.
Zij die zieke mensen verzorgen en gezonde mensen behoeden voor besmetting.
Hartverwarmend is het hoeveel Belgen nu het beste van zichzelf geven, vakkundig
en plichtsbewust,onvermoeibaar en onbaatzuchtig.
Wees hen dankbaar en breng hun hulde.
Blijf gezond,

De voorzitter

Secretariaat
André Zeebroek en
Verbeke huwden in 1955.

Margriet

Nu 65 jaar later vieren ze hun
briljanten huwelijksjubileum.

3 virussen zijn met elkaar op stap.
Zegt de eerste: " ik heb vandaag 20.000 mensen besmet."
"Ik 10.000" zegt de tweede.
Bij de derde is het stil, heel stil.
" Wel Covidje, hoeveel heb jij er besmet?" vragen de anderen.
" Euh, geen enkele" zegt Covid-19.
" Hoezo " vraagt de eerste "jij was toch goed bezig?"
" Wel" zegt Covidje" het zit zo, bij kinderen heb ik geen vat. Bij de ouderen mag ik
niet binnen en de rest zit thuis of achter slot en grendel of loopt met een masker
op."
"Ja dan zullen het moeilijke tijden zijn voor jou" zeggen de andere twee.
"Maar er is hoop!" zegt Covidje -19,” ze mogen terug wat meer buiten en er zullen
er toch een paar stommeriken tussen zitten waar ik kan op toeslaan."
Moraal van het verhaal:
Wees niet egoïstisch
Hang niet de stoere uit
Bescherm uzelf en de anderen
Was regelmatig uw handen
Blijf afstand houden
Draag uw masker waar het nodig is
Enkel met ons allen kunnen we dit virus verslaan.
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Agenda. Onder voorbehoud

Activiteiten in het jaar 2020
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.

1. Ledenvergaderingen.
De Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende vergaderen in principe
op de tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juli, augustus en november, om
14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
Donderdag 17 september 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Reisverhaal "China en Siberië" door Geert Van de Velde
koffietafel en tombola

Donderdag 22 oktober 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Film " Raid op Zeebrugge" door Gilbert Possenier
koffietafel en tombola

Donderdag 10 december 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Muzikale quiz door Robert Dhondt
Koffietafel

2. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof 2020.

06 jul ? – 27 jul ? – 17 aug ?– 21 sep - 19 okt – 09 nov – 30 nov – 21 dec.

De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een
speciale menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend
ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De deelname aan
het eten is niet verplicht. Er kan ook gewoon deelgenomen worden aan de
ontspanning. Iedereen is welkom.
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2020
04 sep – 02 okt – 06 nov – 04 dec.

4. Ledenvergadering.
17 sep – 22 okt – 10 dec.
5. Koningsdag 2020.
Zaterdag 14 november 2020
Tijdens het jaar 2020 zal het Koninginnehof gesloten zijn op de hierna vermelde
data:
04 t/m 11 SEP
23 t/m 30 OKT
26 t/m 31 DEC.
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Corona gewoon zes letters één woord, waar we vroeger nog nooit van hadden
gehoord! Een virusje reukloos en onzichtbaar klein, maar hoe groot zou de
invloed niet zijn!!
Na China heel ver hier vandaan,
kan nu ook België de virus niet weerstaan!
Ongrijpbaar voor ons allemaal,
zonder medicijnen zijn maatregelen maximaal!!
Het gevaar voor besmetting is erg groot, daarom dit briefje als redder in
nood. Enkele woorden een kort bericht, hopelijk tovert het een glimlach op
je gezicht!!
Zes letters het zet leder een even stil, binnen blijven in maart en straks ook
april. Niemand weet echt hoe lang het echt duurt, daarom hebben wij dit
kaartje gestuurd !!!
We wensen je ook in deze moeilijke tijd,
het allerbeste in de Corona strijd.
We denken aan je ledere dag,
&&&&&&&&&&&&&&&&

Veel mensen vragen zich af waarom militaire veteranen niet in paniek
raken over en tijdens COVID-19 crisis, wel ...
De huidige gebeurtenissen hebben me doen beseffen dat mijn vorige leven
in het leger een aantal overeenkomsten vertoonde ...
Nooit wc-papier aanwezig
Veel conserven gegeten tijdens de opdrachten
Alles wat je moest doen werd bevolen
Bevolen in groep of vast omlijnde groepsgrootte
Het paniekgedrag van anderen bekijken
Constant bevelen krijgen die gedurig veranderen
De ontvangen bevelen zijn al verouderd wanneer ze u bereiken
Vooraf wordt u gezegd wat u moet doen in uw vrije tijd
Altijd in de rij staan om uw eten te ontvangen
De hele tijd een masker meedragen
Weekendplannen mislukken altijd
Je favoriete bars zijn verboden terrein
Een permanent uitgaansverbod is nooit ver weg

-5Dit hebben onze voorouders meegemaakt. Toen was het nog erger.
Affiche van 100 jaar geleden.
100 jaar geleden. Er is echt niets nieuws onder de zon !
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MARC CONSTANDT
Oostende
Een van de eerste trekpleisters van het ontluikend toerisme in de 19de eeuw was de Belgische
badplaats Oostende. Door de aard van het vreemdelingenverkeer in die tijd (duidelijk een
'rijkeluistoerisme') en door het feit dat de Belgische vorsten in de zomer meestal in Oostende
resideerden en in hun kielzog een deel van de internationale high society in de badplaats
neerstreek, kreeg deze Belgische kustplaats een stempel van bijna monumentale chique
opgedrukt. De herinneringen aan die tijd zijn in het Oostende van vandaag schaars geworden,
maar voor hen die er oog en gevoel voor hebben, is de sfeer van toen nog duidelijk
waarneembaar.
Het toerisme in Oostende begon omstreeks 1780. Op initiatief van Engelsen werden daar toen
de eerste zeebaden genomen en in 1784 kreeg de Engelsman William Heskett toestemming in
een eenvoudig barakje verfrissingen te verkopen aan de badgasten.
Hoewel het baden in zee in de 19de eeuw een vrij omslachtige bezigheid was, werd het toch een
populair vermaak. Na het kopen van een kaartje mocht
men plaatsnemen in een genummerde badkar die vervolgens door een koetsier te paard een eindje in zee
werd gereden. Daar kon dan tenslotte de verfrissende
plons plaatsvinden. Onervaren baadsters konden desgewenst, maar wel tegen betaling, de hulp krijgen van
een badvrouw. Virginie Loveling, een Vlaamse
schrijfster, beleefde dit als volgt: *Wij zagen ze (de
baadster) door het wijf, dat half uit het water recht bleef
staan, ginder ver, vastgehouden, met het hoofd onder
opkomende baren duiken.
Het vrouwelijk schoon, verpakt in een uitvoerig badpak, lokte veel geïnteresseerden; vaak werd
geklaagd over gluurders. De reddingsdienst hield een oogje in het zeil om al te geestdriftige
baders te waarschuwen. Behouden uit zee teruggekeerd kon de bader zich neervlijen in een
strandstoel om van de doorstane emoties te bekomen. Intussen konden de kinderen een tochtje
maken op een gehuurde ezel of pony.
Behalve de baden vormden ook de gunstige verbindingen met Oostende een stimulans voor het
toerisme. Van 1838 af kon de vakantieganger vanuit Brussel naar de kust sporen en na 1846
was er ook een goede verbinding met Dover. Daarbij kwam in 1885 nog een stoomtram, die
later geëlektrificeerd werd. Omstreeks 1921 vervolmaakte een vliegveld het communicatienet.
Vorsten, villa’s en bookmakers
Doordat de koningen Leopold l en II 's zomers meestal in Oostende verbleven, betekende dit in
feite de tijdelijke overbrenging van het koninklijke hof naar de kust. Dit trok natuurlijk de high
society aan. Industriëlen, edellieden en binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
lieten zich graag in Oostende zien. Zo kwam in 1890 en 1905 de Duitse keizer Wilhelm II op
bezoek, was in 1900,1902 en 1905 de sjah van Perzië present en had de Belgische koning in
Oostende vrij regelmatig contact met kolonel North, de Engelse 'nitraatkoning', die in 1892 en
1893 in de Belgische badplaats een paar toeristische activiteiten steunde. Aangetrokken door de
drie troeven van Oostende - zeebaden, goede verbindingen en koninklijke residentie - vonden
veel toeristen de weg naar de Belgische kust. Lange tijd moesten ze onderdak zoeken in de
binnenstad, want aanvankelijk waren daar de enige hotels gevestigd. In die binnenstad verrezen
ook de eerste vermaakscentra: het Casino, gehuisvest in het stadhuis, in 1836, en het eerste
Koninklijk Theater in 1845. Doordat Oostende tot 1865 een militaire vesting bleef, droeg de
kuststrook langs de zee lange tijd een militair karakter; er werden uitsluitend houten paviljoens
gebouwd waarvan er een tot Kursaal werd gepromoveerd.
Na 1865 werden op de zeedijk de eerste stenen gebouwen opgericht, maar de grote doorbraak
vond eerst plaats in 1874. In versneld tempo werden op de dijk villa's en hotels in de meest
luxueuze uitvoering opgetrokken, zo zelfs dat men sprak van een permanente
architectuurtentoonstelling. De bekroning van dat alles werd de nieuwe Kursaal. die in 1878
werd geopend. Grote vedetten als Caruso en Tino Rossi brachten er de gasten in vervoering en
de roulette trok veel publiek . Al was het gokken nog niet gelegaliseerd, zodat de politie vaak moest optreden.
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Vrouwe Fortuna kon men ook tarten op de paardenrenbaan. Engelse toeristen zorgden al in
1830 voor de invoering van het paardenrennen en van de eerste bookmakers.
In de jaren daarop werd dit vermaak op vrij onregelmatige tijdstippen en onder primitieve
omstandigheden voortgezet. In 1883 echter werd nabij het fort Wellington de eerste, echte
renbaan geopend, de Wellingtonrenbaan, die haar naam niet alleen te danken had aan haar
ligging maar ook aan haar beschermheer, de hertog van Wellington.
Bij de renbaan werd het Royal Palace Hotel gebouwd. Deze 'parel onder de hotels' genoot het
voorrecht het merendeel van de voorname bezoekers te mogen herbergen. Met z'n liefst 400
kamers kon het Royal Palace zelfs ruim uitgevallen koninklijke gevolgen zonder enige problemen huisvesten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zowel renbaan als hotel vernield. De
renbaan herrees; van het eens zo fameuze hotel bleef alleen de naam bewaard. Op de plaats
waar het eens had gestaan, verscheen later een flatgebouw ten behoeve van het naoorlogse
appartementstoerisme.
Het Koninklijk Theater (het tweede; dat van 1845 werd in 1905 vervangen), waarin onder
andere Sarah Bernhardt optrad, ontwikkelde zich eveneens tot een belangrijke trekpleister, al
werd het stevig beconcurreerd door musichalls en variétézalen. Tot het ruime toeristische
aanbod behoorden verder panorama's (met taferelen als de Slag bij de IJzer uit de Eerste
Wereldoorlog), een zeeaquarium, schaatsbanen, tennisvelden en schietbanen.
Toeristen met een wankele gezondheid hadden wat minder mogelijkheden.
Lange tijd konden zij voor geneeskrachtig water alleen
terecht in de kleine Trinkhall van het Leopoldpark. Later
was het ook mogelijk kuurbaden te nemen in het HydroTherapeutisch Instituut (1885-1911), vlak naast de
Kursaal, terwijl in 1933 bovendien het stedelijk
Thermenpaleis in gebruik werd genomen. Voor de
wandelaar had (en heeft) Oostende wel heel wat te
bieden. Het Leopoldpark (1861) en het MariaHendrikapark (1892) vormden een aantrekkelijk groengebied. Ook kon men wandelen op de zeedijk en op de
pier, waar men deelnam aan een non-stop 'modeshow' van goedgeklede vakantiegangers.
Bloemencorso's, vliegtuigshows, zeilwedstrijden en het strandleven zelf vormden daarvoor een
uitstekend decor. Lange tijd waren dames onder zonneschermen een vertrouwd beeld op het
strand - want bruinverbrand was in die tijd slechts degene die werkte...
Sporen van de 'goede, oude tijd'
De periode van het 'rijkeluistoerisme' is definitief voorbij. Door de sociaaleconomische
ontwikkeling en de toegenomen welvaart kreeg een steeds groter publiek de mogelijkheid deel
te nemen aan een vorm van toerisme die zich ook gedurende wat langere tijd buiten de eigen
woonplaats kon afspelen. Voorheen kwamen ook minder
gefortuneerden wel eens per trein voor een ‘zon'-dagje naar zee,
maar daar bleef het dan ook wel bij. Mede door de opkomst van
het massatoerisme verdwenen jammer genoeg veel restanten
van het vreemdelingenverkeer dat zo kenmerkend was voor de
19de eeuw. Ook de Tweede Wereldoorlog legde veel in puin. Van
het spoor van de toerist uit de 19de eeuw is dus betrekkelijk
weinig terug te vinden.
Dat valt al op bij het eerste contact met Oostende. De
treinreiziger komt thans aan in wat men het 'zeestation' placht te
noemen. Vandaar vertrokken de pakketboten. Vroeger kwamen
de treinen aan op het Ernest Feysplein, dat we passeren op onze
weg van het station naar de Kapellebrug. Via deze brug komen
we in de Kapellestraat, die toeristisch interessant werd doordat
het eerste en het tweede station in haar verlengde lagen. Het
toeristisch-commercieel belang van deze straat is opnieuw
toegenomen sinds ze grotendeels tot verkeersvrije winkelstraat
werd gemaakt. Op het Wapenplein, waarop de Kapellestraat uitkomt, stond vóór de
bombardementen van de Tweede Wereldoorlog het stadhuis. Het verhuisde naar het derde
handelsdok en op het Wapenplein verrees een nieuw gebouw, het feestpaleis.
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In de Vlaanderenstraat bevindt zich op nummer 27 het Ensormuseum. Het is gevestigd in een
huis waarin de oom van de schilder eertijds een souvenirwinkel dreef. De in Oostende geboren
schilder James Ensor (1860-1949) heeft in zijn werk veel vastgelegd van de sfeer in zijn
geboorteplaats in La Belle Époque, onder
meer in de ets 'Baden te Oostende' uit
1899. Een van zijn geliefde motieven was
het carnaval dat in Oostende uitbundig
werd gevierd en duizenden toeristen
trok.
Via de Vlaanderenstraat komen we op de
Albert I-promenade, de voormalige
zeedijk. Van de luxueuze zeedijkhotels
van weleer is er maar één bewaard
gebleven: het etablissement 'Les Heures
Claires', een verbouwing van het 'Hotel
du Littoral'. Van andere hotels, zoals
‘Belle-Vue' en 'Britannia' bleef als herinnering alleen de naam over.
Even verderop komen we aan de Kursaal, het centrum van de zeedijk en van het toeristisch
gebeuren. Het huidige gebouw werd pas in 1953 geopend, ter vervanging van het 19de-eeuwse
gebouw dat in de Tweede Wereldoorlog werd vernield. In de Kursaal wordt nog steeds het
kansspel beoefend, terwijl er verder tentoonstellingen worden georganiseerd en muzikale
evenementen plaatsvinden.
Voorbij de Kursaal, op het westelijke gedeelte van de zeedijk, zijn nog enkele herinneringen aan
de 'goede, oude tijd' bewaard gebleven, onder andere een vijftal authentieke villa's tussen de
Kemmelberg en de Parijsstraat. Enige ervan zijn ontworpen door de architect Antoine Dujardin
(1848-1933), de bouwmeester bij uitstek van 19de-eeuwse toeristen voorzieningen in
Oostende. Aan de hand van die zeldzame voorbeelden kunnen we ons er een idee van vormen
hoe de zeedijk er vroeger heeft uitgezien.
Drie gapers en dikke Matille
Aan de overzijde van de Parijsstraat is nog een onderdeel te vinden van het vroegere Koninklijk
Chalet. Het zijn de zogenoemde Venetiaanse galerijen, die Leopold II in 1900 liet bouwen. De
drie poorten verderop, waarvan er een gesierd is met een ruiterstandbeeld van koning Leopold
II, worden in de volksmond 'de drie gapers' genoemd. Daarna bereiken we de Koninklijke
Galerijen die een van de weinige overblijfselen uit La Belle Époque vormen. Ze werden in 1906
gebouwd naar een ontwerp van de Franse architect Charles Girault en vormden een waarlijk
koninklijk geschenk aan de stad. Na de 381,8 m galerij, met namaak-dorische zuilen, te hebben
doorlopen, staan we meteen voor de nieuwe Wellingtonrenbaan die in 1947 werd geopend. Via
de Koningin Astridlaan komen we voorbij het Thermenpaleis, een van de weinige historische
gebouwen die Oostende nog rijk is. Het Thermaal Instituut geeft kuren met bron-en zeewater
Weldra komen we bij het voor het publiek opengestelde Koningspark, dat vroeger aansloot bij
het eerder vermelde Koninklijke Chalet, waarvan de plaats thans wordt ingenomen door de
Koninklijke Villa. Via de Chaletstraat en de Warschaustraat komen we op het Leopoldplein met
het ruiterstandbeeld van Leopold I uit 1901. Het Leopoldpark bereiken we via de Karei
Janssenslaan.
Voor de aanleg van dit park werd gebruik gemaakt van de grachten en glooiingen van de
vroegere stadsomwallingen. Ook hier hebben veranderingen plaatsgevonden: de al eerder
vermelde Trinkhall is verdwenen, het oude postkantoor werd in de Tweede Wereldoorlog
verwoest en een stuk park viel ten offer aan het doortrekken van de Leopold II-laan. Interessant
zijn het bloemenuurwerk en de buste van James Ensor; vermakelijk het beeld dat 'de zee'
voorstelt maar dat in de volksmond om voor de hand liggende redenen 'Dikke Matille' wordt
genoemd.
Van het 19de-eeuwse Oostende is dus niet zo heel erg veel overgebleven. Kursaal en renbaan
zijn al aan hun zoveelste versie toe, het Koninklijk Theater werd vervangen door een immens
flatgebouw en alleen de Koninklijke Galerijen en het Leopoldpark vormen nog vrij gave
restanten die de herinnering levend houden aan de mondaine badplaats die Oostende in de
19de eeuw was.
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Mensen@vanbijons

Ons Lid Denise (98) diende in zelfde
legereenheid als de Queen.
Dinsdag 21 april vierde de Engelse Koningin Elisabeth haar 94ste
verjaardag, maar ze moet qua leeftijd de duimen leggen voor ons
lid, de 98-jarige en erg kranige Denise Lenaers uit Oostende.
Tijdens WO II kruisten hun wegen zich eventjes in het Engelse
leger.

Denise Lenaers houdt zichzelf nog altijd fit anno vandaag
"Mijn vader was visser en bij het uitbreken van de oorlog ben ik met mijn
moeder en mijn tantes Bertha en Maria met een vissersboot via Frankrijk
naar Engeland gevlucht. Uiteindelijk zijn we in Preston aanbeland", vertelt
Denise, die toen 18 jaar was. "Aangezien ik geen zin had om zwaar labeur te
verrichten, ben ik naar het leger getrokken en werd ik ingelijfd in de ATS, de
Auxiliary Territorial Service."
Dat was de vrouwentak van het Britse leger tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De afdeling bestond tot l februari 1949, toen het werd samengevoegd met
het Women's Royal Army Corps. "Ik wist me op te werken van gewone soldaat tot sergeant en kon er mijn diploma lichamelijke opvoeding halen om
les te geven aan die eenheid. Een paar jaar later sloot ook Prinses Elisabeth
zich aan bij die eenheid. Veel contact hadden we natuurlijk niet. Ze werd
tamelijk afgeschermd en ik vermoed dat haar dienst in het leger eerder een
morele geste was om een hart onder de riem van de strijdkrachten te
steken. Ik was trots dat ze niet voor de Navy of de Airforce koos, maar voor
mijn legereenheid."
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Simonne Brugghe
Simonne Elodia Brugghe werd geboren te Roeselare op 16 december 1922. Zij was de
dochter van Allard Michiel en Irma Vanmaele. Samen met Alice, haar tweelingzus, nog
twee broers en acht zussen, groeide ze op in Roeselare. Ze behaalde op 28 juni 1941,
tijdens de Tweede Wereldoorlog, het onderwijzersdiploma in Tielt. Daardoor ontving
ze een paspoort waarmee ze de gemarkeerde linies kon doorkruisen, wat haar later
goed van pas zou komen.
Via haar ouders kwam ze in contact met het verzet. Op 2 september 1944 ontmoetten
zij en haar vader een groep Poolse officieren. Tijdens deze ontmoeting kreeg Simonne
haar eerste opdracht : het controleren van informatie over de Duitse verdediging in
Roeselare. Ook werd haar gevraagd precieze inlichtingen te verzamelen over getal- en
wapensterkte van de Duitsers. Met een list kon ze de nodige inlichtingen verzamelen.
De stad Roeselare werd op 8 september 1944 door de Poolse legers van Generaal
Stanislaw Maczek bevrijd.
Op 11 september 1944 werd
Simonne Brugghe door het
Schepencollege benoemd tot
interimair onderwijzeres in de
lagere
Stadsmeisjesschool
te
Roeselare. Wat later, op 12
december 1944, ontving ze tijdens
een militaire parade op de Grote
Markt te Roeselare het "Kruis der
Dapperheid", overhandigd door
de Poolse Generaal Maczek. Dit
werd haar niet door iedereen in
Roeselare in dank afgenomen en
belemmerde haar carrière bij het
stedelijk
onderwijs.
Simonne
diende in maart 1945 haar ontslag
in en trad in dienst van het Poolse
leger dat in tegenstelling tot het Belgische wel vrouwen toeliet. Ze nam dienst in de
afdeling 'YMCA' van het Pools Bevrijdingsleger. Ze ontving de benoeming
'verbindingsofficier' bij de Welfare en zou dit ook blijven tot de 1 ste Poolse
Pantserdivisie na de oorlog zich terugtrok. Ze besteedde de eerste maanden van haar
verblijf in het leger aan het leren van het Pools. Later organiseerde ze als
verbindingsofficier de materiële steun voor de mensen die werden bevrijd uit de
concentratiekampen. Ze was verantwoordelijk voor de toevoer van kledij en
materiaal. Nadat ze in Roeselare
tevergeefs werk had gezocht, besloot
Simonne naar Londen te gaan. Daar vond
ze werk als receptioniste. Hier leerde ze
haar man, Patrick Crilly, kennen. Omdat
Patrick ook niet onmiddellijk werk vond
in Engeland, verhuisden ze na hun
huwelijknaar Australië. Daar werden hun
twee kinderen Claire en Patrick geboren.
In 1982 werd Brugghe nog in haar
thuisstad Roeselare gehuldigd. Simonne
overleed in 1987 te Narangba van een hartkwaal. Ze ligt begraven op het Caboolture
Cemetery.
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Een val voorkomen: tips & weetjes
Informatiefolder voor patiënten, familie en
bezoekers
Hoe kan je een val thuis en in het
ziekenhuis voorkomen?
Plaats het bed altijd in de laagste
stand om veilig in en uitte stappen.
Loop niet rond op sokken of blote
voeten. Draag veilige schoenen of
pantoffels.
Ga zitten bij het aan- en uitkleden in
plaats van rechtop te staan.
Loop niet rond met je leesbril.
Steek steeds de verlichting aan, zeker
bij verplaatsingen 's nachts.
Let op voor losliggende
voorwerpen of kabels.
Vermijd natte en gladde vloeren.
Neem medicatie volgens de voorgeschreven dosis en op het juiste tijdstip.
Hou veelgebruikte voorwerpen binnen handbereik.
Een val is snel gebeurd, ook in het ziekenhuis.
Met deze folder willen we jou informeren over hoe je een val thuis en
in het ziekenhuis kan voorkomen.
Risicofactoren die de kans op vallen kunnen verhogen:
Medicatie
Vooral slaap- en kalmeermiddelen voor het hart, vocht afdrijvende medicatie en
antidepressiva kunnen het risico op vallen verhogen.
Pijn
Door pijn gaat bewegen vaak moeilijker met stramme spieren en gewrichten tot
gevolg.
Te weinig beweging
Door te weinig te bewegen, vermindert de spierkracht en ontstaan er
evenwichtsstoornissen.
Problemen met het zicht
Een verminderde gezichtsscherpte, een verminderd dieptezicht en
contrastgevoeligheid kunnen een oorzaak zijn van vallen.
Te lage bloeddruk
Als je last hebt van duizeligheid bij het rechtkomen uit het bed of de zetel, loop je
een verhoogd risico op vallen en laat je best je bloeddruk eens nakijken.
Leeftijd
Naarmate je ouder wordt, verhoogt het risico op vallen. Oorzaken hiervoor
kunnen een vermindering van evenwichtsgevoel, mobiliteit en spiersterkte zijn.
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Voetproblemen zoals blaren, eeltknobbels, ingegroeide nagels, ... maar ook
onveilige schoenen, kunnen belangrijke oorzaken zijn van vallen.
Valangst
Mensen met valangst gaan risicovolle situaties vermijden en durven niet meer te
bewegen uit angst om te vallen. Hierdoor neemt de spierkracht af en verhoogt het
risico op vallen.
Aandoeningen
Heel wat aandoeningen kunnen aan de basis liggen van vallen: (urine)incontinentie, alcoholmisbruik, depressie, ziekte van Parkinson, diabetes,...
Het niet correct gebruiken van een staphulpmiddel
Gebruik je krukken, eenrollator of een ander
hulpmiddel om te stappen?
Neem de adviezen van dezorgverleners ter harte
om een (bijkomende) val te voorkomen.
Wat zijn veilige schoenen of
pantoffels?
 Schoenen die goed aansluiten
 Schoenen met een stevige zool met
reliëf
 Platte schoenen of schoenen met een
lage, brede en stevige hak
 Sandalen of pantoffels met een
stevige zool waarbij de hiel omsloten
is.

Voor de allerkleinsten
Doe de spijlen van het kinderbedje steeds omhoog wanneer er geen direct
toezicht is, ook al duurt dit maar even.
Laat je kind nooit alleen op een verzorgingskussen.
Plaats een kinderzitje of draagbare autostoel niet op tafel, maar steeds op de
grond.
Vermijd rondslingerend speelgoed op de grond.
Kom je op consultatie en ben je moeilijk te been?
Aan de ingang van het ziekenhuis staan rolwagens ter beschikking die je kan
gebruiken of vraag aan het onthaal wie je kan begeleiden.

Let op!
Zie je dit geel bord in het ziekenhuis staan? Dan is de vloer
waarschijnlijk nog nat. Neem eventueel een andere weg of
wees extra voorzichtig om een val te voorkomen.
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Veertien tips om inbrekers buiten te houden.
Wist je dat er in België meer dan 141 woninginbraken per dag worden gepleegd? De
sociale kosten die hieraan verbonden zijn, zijn aanzienlijk: wij betalen jaarlijks meer dan
350 miljoen euro…
Op 18 oktober 2019 vond de zesde nationale actiedag plaats. Op deze dag werden
woningdiefstallen bestreden.
De slagzin van de nationale actiedag tegen woninginbraken was ‘1 dag niet’. De
achterliggende gedachte? Burgers, scholen, ondernemers en verenigingen mobiliseren
om hun buurt veiliger te maken.
Het initiatief, een organisatie van Binnenlandse Zaken en de politie, moet burgers
bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak.
Wist u dat een inbreker het na gemiddeld 3 minuten opgeeft? Hoe moeilijker u het hem
dus maakt, hoe kleiner de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak. Hier
volgen veertien tips:
1. Maak uw huis goed zichtbaar door goede binnen- en buitenverlichting en een laag
gesnoeide voortuin.
2. Leg waardevolle voorwerpen uit het zicht, berg ze op, registreer en fotografeer via de
1dagniet-app.
3. Vergeet de zij- en achterkant niet, want daar slaan ongewenste gasten bij voorkeur toe.
4. Sluit alle ramen en deuren, maar ook garage, tuinhuis en kelderraam, zelfs al ben je
maar enkele minuten weg.
5. Help de inbreker niet en laat dus geen ladder of ander (tuin)gereedschap
rondslingeren.
6. Geef uw woning bij afwezigheid een bewoonde indruk. Vermijd dus een volle
brievenbus of een briefje op de deur, gebruik uw rolluiken correct en maak goede
afspraken met de buren.
7. Beheer uw sleutels goed en dus niet onder de deurmat of in de bloembak.
8. Kies liefst voor een beveiligde meerpunten sluiting (min. 3 sluitpunten) met
horizontale nachtsloten van minimaal 2 cm lang.
9. Een goed contact met de buren en een gezonde vorm van sociale controle is nog altijd
de beste preventie tegen inbraak. In buurten waar mensen elkaar niet kennen, kunnen
inbrekers makkelijk anoniem rondlopen en hun slag slaan.
10. Elektronische beveiliging is een belangrijke aanvulling op de voorgaande
maatregelen. Naast een afschrikwekkend effect heeft het alarmsysteem vooral als doel
een inbraak of poging tot te detecteren, en de bewoners, omwonenden en de politie
rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
11. Wees alert voor auto’s met vreemde nummerplaten die meermaals door de straat
rijden. Ook een auto met één of meerdere inzittenden die schijnbaar zonder reden langs
de straat geparkeerd staat, kan verdacht zijn.
12. Meld problemen die de veiligheid schaden, zoals kapotte straatverlichting of niet
gesnoeid groen, aan de verantwoordelijke instanties.
13. Maak (oudere) alleenstaande buren duidelijk dat ze nooit de deur mogen openen
voor vreemden.
14. Als u minstens een week met vakantie gaat, kan u aan de lokale politie vragen om
dagelijks je woning te controleren. Maar nog efficiënter is het als u ook goede afspraken
met de buren maakt om bij elke afwezigheid op elkaars woning te letten.
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Josef Thorak de uitverkoren kunstenaar van Adolf Hitler
Hef kunstwerk gekend als "De paarden van Adolf Hitler"
Josef Thorak was een Oostenrijkse
beeldhouwer en een groot
kunstenaar van nazi-Duitsland, die
in opdracht van Adolf Hitler dit
kunstwerk "De paarden" ontwierp
en maakte.
Deze paarden hebben tot 20 maart
1945 voor de Kanselarij in Berlijn
gestaan. Jarenlang heeft men naar
deze paarden gezocht en dacht
men dat ze verloren waren gegaan.
Maar dat bleek uiteindelijk toch
niet waar.
Deze twee bronzen paarden stonden sinds
1936 voor de Rijkskanselarij van
Adolf
Hitler te Berlijn en waren na de oorlog
beiden onvindbaar.
Jarenlang
heeft
men
naar
deze
beeldhouwwerken gezocht en was men er
van overtuigd dat ze verloren waren gegaan.
Een van de grootste nazi-kunstcollecties ter
wereld bevindt zich op een landgoed in
Nederland. De eigenaar wil onbekend
blijven en beweert dat het hem alleen om
de kunst op zich gaat. Onder andere omvat
de collectie originele kopieën van twee
paarden die Hitler door Thorak had laten maken, de originele veel grotere beelden,
hebben tot 20 maart 1945 voor de Kanselarij in Berlijn gestaan.
In mei 2015 werden al twee beelden gevonden in een loods in Bad Dürkheim, mede
dankzij een tip en hulp van drie Nederlandse roofkunstjagers en via een gewezen
kazerne in Duitsland van het Russische leger waren ze in handen gekomen van louche
handelaren. De politie kwam massaal in actie en troffen nog veel meer nazi-kunst aan.
Men was ook lang vergeten dat er nog een derde paard bestond, dat de kunstenaar
zelf had gehouden. Journalisten van de Süddeutsche Zeitung vonden niet veel later de
enorme sculptuur van het derde paard terug, op de binnenplaats van een gymnasium
school.
Volgens de krant staat het paard op de binnenplaats van de school in de plaats Ising,
honderd kilometer ten oosten van München. Er staat geen uitleg bij wat het beeld
voorstelt. Kennelijk heeft de familie van de kunstenaar in 1961 het schoolgeld voor
hun zoon betaald door het beeld aan de school te schenken. Het gymnasium
beschouwt het daarom als zijn eigendom.
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stond in 1939
centraal in een
beroemde
tentoonstelling
van nazi-kunst
in München.
Volgens
de
Süddeutsche
Zeitung staat er
nog wel meer
nazi-kunst
onopgemerkt
in het land.
Andere werken
worden door
Duitse musea
verborgen
gehouden uit angst dat ze verkeerde bezoekers zouden aantrekken. Daarnaast
is er een levendige handel in kunst en andere nazi-voorwerpen

Josef Thorak
Josef Thorak werd op 7 februari
1889
geboren
in
Salzburg,
Oostenrijk en overleed in 1952. Van
zijn vader leerde hij pottenbakken
en studeerde zowel in Wenen als
Berlijn voor beeldende kunstenaar.
Hij bleek succesvol : en vóór de
Tweede Wereldoorlog maakte hij
reeds
beeldhouwwerken
voor
onder andere een Berlijnse balzaal
en ontwierp en maakte hij een
bevrijdingsmonument in Turkije.
Toen in 1933 het nationaalsocialisme aan de macht kwam,
stond het werk van Thorak in het
teken van deze macht. Tot op dat
moment was hij nog getrouwd met
een Joodse vrouw, waar hij spoedig
van scheidde.
De Nederlandse historicus Arthur
Brand is de man die de twee
bronzen paarden op het spoor
kwam. De paarden maakten deel uit
van de privécollectie van Adolf
Hitler. Josef Thorak was één van
de grote beeldhouwers van het,
naziregime
en
de
favoriete
kunstenaar van Adolf Hitler.

.
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Voor degene die het nog steeds niet snappen !!! ......
Bericht van het Coronavirus.
Vandaag ben je uit je huis gegaan, rustig, alsof ik niet besta.
Opgesloten zijn is ingewikkeld, het gevoel om opgesloten te worden.... Je
zult kennissen tegenkomen, ze hoesten niet, ze zijn in orde, het kan geen
kwaad om hun handen te schudden. Een paar knuffels, je maakt een grapje,
en dan ga je naar de jouwe.
Je ziet me niet, je voelt me niet, toch heb je me meegebracht. In het midden
van jouw familie kies ik rustig mijn nest... ik val na een paar dagen aan, je
vrouw/vriendin is uitgeput, haar lichaam is zwaar.
Niets alarmerend denk je, het is een verkoudheid. Ik heb koorts en hoest
gegooid, maar je blijft blind en doof.
Van binnen controleer ik alles, als een tovenaar ga ik je een ritje maken...
Kijk haar, ze stikt, ze stikt, ze raakt in paniek, ze lijdt, je neemt contact op
met de hulpdiensten, zonder te begrijpen dat het haar tijd is!
In het ziekenhuis ben ik een koning, hier praten ze alleen over mij, ze
vrezen me allemaal, ik weet het, verpleegkundigen, dokters,ambulanciers,…
ik maak ze allemaal bang!
Je vrouw/vriendin wordt steeds zwakker, maar geen middelen, geen
plaatsen, geen beademing, geen maskers.
Geen steun, geen familie, ze ligt alleen op de bodem van haar bed.
Ik voel dat ze bang is, ze huilt, ze heeft het koud, ze voelt zich eenzaam, het
is donker, ze zegt dat ze van je houdt.
Ze valt in slaap, ik val harder aan!
Alles gaat allemaal aan, honderdtachtig hartslag, vijfentwintig bloeddruk,
geen lucht, en dan niets meer.... Ik heb besloten, dat ook voor haar zal de
slaap eeuwig zijn.
Je kon geen afscheid nemen, net als alle anderen, nam ik haar mee in het
donker. Er zal nooit meer een volgende keer zijn.
Je was toch gewaarschuwd, hè?
Mijn naam is Covid-19, en vanavond met jouw hulp heb ik je helft
vermoord!
Jij hebt alleen nog je ogen om te huilen...
Blijf in uw kot - respecteer de regels in uw eigen belang of iemand die u lief
is...
Eigenbelang of egoïsme... dat ken je toch !
Ik wou dat vijf van mijn contacten dit bericht kopiëren en publiceren
This is a wake-up call voor het kleine groepje die het nog steeds niet willen
begrijpen, misschien op deze manier wel !
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