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Ook jij kan meewerken aan deze huiskrant:
Al je inspiratie, ideeën, reacties,
opmerkingen en suggesties kan je kwijt aan
één van de medewerkers of in de ideeënbus
in de cafetaria (traphal naast lift).

DE ZOMER IS IN ’T LAND !!!
In ons vorig huiskrantje waren we blij met de komst van de
lente, nu is het volop zoMer met middenin de “M” van “Mooi
weer”.
Wie houdt er niet van het zomerzonnetje, dat ’s morgens als je
wakker wordt al door de gordijnen piept ? En dan die zwoele
zomeravonden, als er wat verkoeling komt, lekker buiten op het
terras. En onze bewoners krijgen er nog gratis “zicht op zee”
(versta vijver) bij.
De heetste zomerdagen kunnen soms een beetje benauwend
zijn, dat is minder aangenaam als men in bed moet blijven of
men niet goed de warmte verdraagt. Maar zijn sommige dagen
dan een beetje te warm, zodat men ’s avonds doodmoe naar
bed gaat en men ’s nachts niet goed kan slapen door de hitte
die zich in de kamer heeft genesteld, dan denken we maar
alvast aan die gezellige najaarsdagen die er met de volgende
Thuiskrant zullen aankomen.
Want dat is de charme van seizoenen die mekaar opvolgen met
de regelmaat van een klok, d.w.z. als de weergoden ons
goedgezind zijn natuurlijk.
Voor alle Akapellenaren, bij leven en welzijn, een prachtige
zomer met een temperatuurtje ergens netjes middenin !
MAGDA
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ZAG JE OOIT AL EEN GROEPJE
70-PLUSSERS VROLIJK (?!?!?) SURFEN ?
Computers, internet, web-sites, chatten, e-mails sturen, ...
het klonk ons allemaal zo vreemd in de oren. Maar dat was
vroeger, want nu zijn dit begrippen geworden waarover we
kunnen meepraten.
Op 7 mei gingen Maria, Roza,
Simonne, Georgette, Paula en
Mathilde samen met de
vrijwilligers Marcel, Chris, Geert,
Sonja, Ingrid, Lea, Paul,
Bonneke en Griet op
internetcursus. Het SPJ en
het CSC-vormingswerk
organiseerden samen met het
gemeentebestuur een cursus internet voor senioren. Pieter, de
lesgever van dienst, maakte onze bewoners wegwijs in de
"wondere wereld van het internet "
We gingen op zoek naar informatie in
die reuzenbibliotheek die het internet
is en we leerden ook e-mail berichten
versturen. Als afsluiter mochten we
"chatten". Chatten is eigenlijk praten
over het internet met mensen die je al
dan niet kent.
De tijd vloog veel te snel en we
hadden maar al te graag nog wat
strafstudie willen krijgen zodat we
konden nablijven in onze
internetschool.
Aan de inrichters van dit leuke
initiatief bedankt voor de vlotte
organisatie en graag tot ziens.
Meer foto's van onze internauten kan je bewonderen op de
website: users.pandora.be/spjkapelle/
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OPROEP ...
Wie kent nog een gedicht uit zijn jeugd ? Toen wij school liepen
leerden wij gedichten die wij moesten voordragen in de klas.
Waarom zou ieder van ons zich niet inspannen om er zich één
te herinneren ?
De bedoeling is een voordrachtnamiddag te organiseren waar
ieder zijn of haar gedicht kan voordragen. Als we allemaal
samenwerken moet dit zeker lukken.
De gedichten die de kinderen nu leren zijn niet meer dezelfde
dan diegene die ze ons aanleerden als kinderen.
Laat ons trachten dit te verwezenlijken, het zal onze kinderen
en kleinkinderen zeker plezieren te horen en te zien hoe wij ons
die gedichten nog kunnen herinneren en voordragen.
Wij worden jonger als wij ook onze geest laten werken !
Ik reken op U allen om dit te realiseren. Griet zal al de
gedichten verzamelen.

ECHT GEBEURD MIDDEN IN DE NACHT !!!
Een man wordt wakker en stapt uit bed omdat zijn telefoon
rinkelt, neemt de hoorn en zegt : "Hallo".
De beller vraagt : "Ben ik verbonden met het nummer nul, nul,
nul, twaalf, zeshonderdachtendertig negentien ?"
De slaper zegt : "Neen, U is verbonden met nummer zero, zero,
zero, twaalf zes honderd acht en dertig negentien."
De beller zegt : "Sorry, dan ben ik
verkeerd verbonden en spijt het mij U
wakker te hebben gemaakt."
De slaper antwoordt : "U hoeft zich
niet te verontschuldigen, ik moest toch
opstaan omdat mijn telefoon rinkelde."
Was het nummer al dan niet fout ?
F. Mattens.
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DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP
AAN BEJAARDEN
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is bestemd voor
zorgbehoevende bejaarden met een beperkt inkomen.
De aanvraag bestaat uit een medisch dossier dat wordt
ingevuld door de huisarts en een aangifte van de inkomsten die
wordt ingevuld door de aanvrager.
De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar de
aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister. Ongeveer
6 maanden na de aanvraag ontvangt men een beslissing.
Buiten het eventuele honorarium van de eigen huisarts zijn er
geen kosten voor de aanvrager.
Naast een administratief onderzoek van de inkomsten volgt een
medisch onderzoek door een arts die is aangesteld door het
Ministerie van Sociale Zaken. Indien de aanvrager zich niet kan
verplaatsen komt deze arts ter plaatse.
Het bedrag van de tegemoetkoming hangt in de eerste plaats af
van de graad van zorgbehoevendheid van de aanvrager.
Ook het inkomen van de aanvrager en van zijn partner speelt
een belangrijke rol. De tegemoetkoming wordt namelijk
verminderd met het bedrag van het inkomen dat het
grensbedrag overschrijdt.
Op 01/09/2000 waren deze grensbedragen 386.166 Fr voor
een gehuwde bejaarde en 290.799 Fr voor een alleenstaande.
Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met pensioenen en
kadastraal inkomen, ook de verkoop of schenking van
eigendommen of gelden in de loop van de 10 jaar die de
aanvraag voorafgaan, worden verrekend.
Voor zeer zwaar zorgbehoevende bejaarden met een laag
inkomen kan het bedrag van de tegemoetkoming oplopen tot
± 17.000 Fr per maand.
Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor deze
tegemoetkoming kan je voor meer informatie contact opnemen
met Marc Peeters.
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MENEER DE BARON
IS NIET THUIS…
Toots Thielemans, de bijna 80-jarige
jazzmuzikant mag je vanaf nu baron
noemen.
Toots, Ketje, Thielemans werd op 29 april
1922 geboren in Brussel. Hij groeide op
met de muziek van Django Reinhardt en
verloor later zijn hart aan de bebop.
Toots leerde op eigen houtje mondharmonica en gitaar spelen.
Na de oorlog kwam hij in de muziekbusiness terecht als
begeleider van Edith Piaf. Later, in 1951, kwam hij in New York
terecht waar hij optrad met o.a. Charlie Parker, Miles Davis en
Milt Jackson. In 1963 scoorde hij zijn eerste wereldhit met de
klassieker “Bluesette”.
Ondertussen is “baron Toots” wereldberoemd. Hij trad op met
de meest uiteenlopende wereldsterren en wordt alom
gerespecteerd. Dat werd nog maar eens bewezen toen hij op
13 juli de Edison Jazz Award mocht in ontvangst nemen.
De kwieke tachtiger met zijn eeuwig glimlach mag fier zijn en
dat zijn wij ook op onze Baron-Belg.
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WELKOM IN AKAPELLA
Van Haesendonck Germaine - wooneenheid 102
Germaine is geboren te Zemst op 07/08/1914.
Ze is de zus van Maria Van Haesendonck
(wooneenheid 141). Ze werkte vroeger als
bediende in een confectiebedrijf. Germaine
was gehuwd met Albertus Verlinden, een
fabrieksarbeider en tuinbouwer. Ze hadden
geen kinderen. De ouders van Germaine
kwamen inwonen en ze heeft 10 jaar lang voor
hen gezorgd. Germaine houdt van klassieke muziek en ze
woont in Akapella sinds 9/05/2001.
Cuypers Maria - wooneenheid 131
Maria werd geboren op 13/03/1920 te
Hombeek. Na de lagere school volgde ze
steno-dactylo in de avondschool. Maria bleef
thuis wonen waar ze hielp op de boerderij en
later haar ouders en haar broer verzorgde.
Maria is een grote kattenliefhebber. Thuis had
ze een prachtige kater en ze verzamelt nog steeds foto's van
haar favoriete huisdier. Daarnaast houdt Maria van haken.
Vroeger ging ze dikwijls op daguitstap met de boerinnenbond.
Maria is niet gehuwd en woont sinds 21/05/2001 in Akapella.
Virgske Publie - wooneenheid 204
Virgske is geboren op 10/11/1910 te Leest.
Daar is ze steeds blijven wonen. Ze huwde in
1933 met Jan Nieuweling. Virgske heeft 1
dochter en 2 kleindochters. Vroeger hielp ze
haar ouders op de boerderij en met hun
melkronde. Later ging ze bij enkele priesters
huishoudelijke hulp bieden. Tuinieren en lezen waren haar
grote hobby's. Virgske woont sinds 31/05/2001 in Akapella.
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WIJ GEDENKEN
Julie Buelens, overleden op 25/05/2001
Anna Meysmans, overleden op 18/07/2001
Louis Solie, overleden op 18/07/2001
Jef Van Vlasselaer, overleden op 02/08/2001
Albert Weymiens, overleden op 13/08/2001
Jeanne Brouwers, overleden op 22/08/2001

CASA BLANCA OP BEZOEK
Via het project MAROKKO ANDERS BEKEKEN maakten we
vorig jaar kennis met Marokkaanse mannen en vrouwen.
Die week maakte een sterke indruk op onze bewoners en onze
Marokkaanse gasten. We waren dan ook heel blij met de vraag
van de vrouwen van Casa Blanca om een weerzien te
organiseren.
Op 17 juni was het dan zover. Na een rondleiding door ons
woon-en zorgcentrum aten we samen en was er gelegenheid
om wat bij te praten.
Tijdens deze ontmoeting wilden we ook tijd maken voor een
dialoog rond ouderenzorg. Zorg voor ouderen is niet meer wat
het 20 jaar geleden was. Toch blijft vaak nog een eng en
stereotiep beeld hangen en is de stap naar een rusthuis erg
groot voor ouderen.
Voor de migrantengemeenschap is de drempel nog een stuk
hoger. Verlies van eigenheid en vrijheid in denken en doen is
een angst voor elke bewoner die deze stap in zijn leven zet.
Na de middag brachten onze gasten een modeshow en
vertelden ze over natuurlijke make-up producten. We sloten de
dag af met heerlijke Marokkaanse thee en gebak.
Even waanden wij ons weer op reis ten midden van alle
vreemde geuren, prachtige muziek en zonnige gezichten.
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VERJAARDAGEN
Juli 2001
01.07.1918
01.07.1929
01.07.1942
02.07.1953
02.07.1970
03.07.1915
06.07.1945
07.07.1929
08.07.1936
20.07.1920
22.07.1913
22.07.1915
24.07.1935
25.07.1912
27.07.1922
27.07.1953
27.07.1927
31.07.1934

De Moor Rosette (wooneenheid 206)
Saerens Maria (vrijwilliger)
Vervloet Hilde (vrijwilliger)
De Prins Magda (boekhouding en administratie)
Spinnoy Miranda (keuken)
Van Humbeeck Georges (wooneenheid 007)
Diddens Maria (vrijwilliger)
Van Dyck Maria (wooneenheid 111)
De Souter Isidoor (vrijwilliger)
Van den Bossche Mathilde (wooneenheid 104)
Plaskie Lisa (wooneenheid 117)
Uyttebroeck Jeanne (wooneenheid 023)
De Smet Marcel (vrijwilliger)
Van Humbeeck Nieke (wooneenheid 144)
Kerremans Stin (wooneenheid 114)
Van Barel Rose-Marie (interieurverzorging)
Broothaerts Emmy (vrijwilliger)
Verhoeven Lea (vrijwilliger)

Augustus
01.08.1910
01.08.1913
02.08.1978
04.08.1928
05.08.1916
07.08.1914
12.08.1920
14.08.1935
15.08.1938
16.08.1927
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Thielemans Lisa (wooneenheid 215)
Van den Bergh Roos (wooneenheid 205)
Van Extergem Cindy (bewonerszorg)
Beckx Julia (vrijwilliger)
Meuldermans Thee (wooneenheid 002)
Van Haesendonck Germaine (wooneenheid 102)
De Ruysscher Jeanne (wooneenheid 120)
Lauwers Antoinette (vrijwilliger)
Troch Josfine (vrijwilliger)
De Wolf Julien (wooneenheid 201)

17.08.1951
18.08.1968
24.08.1917
25.08.1910
27.08.1979
28.08.1961
29.08.1923
29.08.1938
30.08.1913
30.08.1920
30.08.1979

De Donder Hugo (vrijwilliger)
Pinxten Nadia (bewonerszorg)
Bosmans Yvonne (wooneenheid 007)
L'Host Rosa (wooneenheid 212)
Scheers Cindy (keuken en interieurverzorging)
Roels Marijke (bewonerszorg)
Van Hoeck Lisette (vrijwilliger)
Verholen Yvonne (vrijwilliger)
Van Breedam Martha (wooneenheid 143)
De Buyser Florent (wooneenheid 210)
De Maeyer Hans (vrijwilliger)

September
03.09.1910
03.09.1912
05.09.1923
08.09.1915
09.09.1914
10.09.1908
10.09.1972
11.09.1954
13.09.1963
13.09.1909
15.09.1920
17.09.1913
17.09.1918
20.09.1919
20.09.1933
21.09.1979
22.09.1913
24.09.1905
28.09.1965

Goffyn Julia (wooneenheid 115)
Robeyns Jeanne (wooneenheid 015)
Beckx Paul (vrijwilliger)
Collet Philomene (wooneenheid 208)
Segers Maria (wooneenheid 209)
Selleslagh Fien (wooneenheid 018)
Van Aken Anja (bewonerszorg)
Peeters Ria (bewonerszorg)
Windey Patricia (bewonerszorg)
De Wit Margriet (wooneenheid 121)
Piessens Jeanne (wooneenheid 004)
Nys Tinneke (wooneenheid 016)
De Neys Paula (wooneenheid 025)
Peeters Maria (wooneenheid 019)
Van Den Broeck Jan (vrijwilliger)
Schellemans Elly (ergotherapie)
Fonderie Meen (wooneenheid 112)
De Boeck Miet (wooneenheid 138)
Cornelis Anne-Marie (bewonerszorg)
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WIST JE DAT ...
... Volgens een 16e-eeuwse legende versloeg
Salvius Brabo, neef van Julius Caesar,
de reus Antigoon, die de Schelde onveilig
maakte. Hij strafte hem op dezelfde wijze als
Antigoon deed met de schippers die
hun tol niet konden betalen: hij hakte zijn
rechterhand af en wierp die in de Schelde.
Omdat de Vlamingen moeite hebben met
het uitspreken van de 'h', ontstond hieruit de
naam Antwerpen.
Door de eeuwen heen was er van de hand
van Antigoon geen enkel spoor, tot er zich
enkele weken geleden een merkwaardig
verschijnsel voordeed in de vijver van
Akapella ...
... we volgens één van onze bewoners één lift in eerste klas
hebben en één in tweede klas. Zij verkiest éérste klas met
vasttapijt ...
... Paola (bewonerszorg) geen vis lust. Alleen scampi’s met
veel looksaus. Voor haar verjaardag zorgt Dirk voor een
frisse kauwgom...
... we met 2 deelnemers en een vrijwilliger deelnamen aan de
gemeentelijke petanquewedstrijd en Frans Mattens er met
de beker ging lopen ...
... het dit jaar in Akapella zeker al 4 keer Pasen is geweest.
Sommigen denken dat er iets niet klopt met Karel ...
zijn computer, wij denken er het onze van ...
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VRIENDENKRING AKAPELLA
Wie zich het AKAPELLABAL van 17 april 2001 nog herinnert
kan getuigen dat het, evenals de vorige uitgave, een denderend
succes was.
Dit kon alleen dankzij de hulp van directie, personeelsleden en
vrijwilligers van Akapella. Er werden o.a. massaal kaarten
verkocht op de opendeurdag van de Kapelse middenstand.
Ook onze dank aan alle gulle sponsors !
Het verheugt ons dan ook een bedrag van 70.000 bef te
kunnen overhandigen, bestemd voor extra animatie van onze
bewoners !
Graag tot volgend jaar !
Patrice.

WEERSPREUKEN
Juni dondergevaar,
is een vruchtbaar jaar.
Prijkt juli in hete zonnegloed,
dan zijn in de herfst de vruchten goed.
Als augustus het sterk dauwen doet,
dan blijft het weer goed.

VAN HARTE GEFELICITEERD
Kelly Vos (bewonerszorg) en Pascal De Kerpel trouwen op
zaterdag 1 september 2001 in Londerzeel.
We wensen hen héééél veel geluk, lol en warme voeten ...
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POEZIE
Zomers
Zomers van tóen,
zijn groener en warmer,
Zomers van nú
zijn een tikkeltje armer.
Maar straks zijn de zomers
van nú net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van tóen !
T. Hermans.

Een lief woord
een warme blik
een steun
een luisterend oor
een enig gebaar
het gevoel van
je bent er ook
je telt mee
je bent ook iemand
al is het maar even
toch ben je er nodig
het doet wonderen
het maakt me gelukkig
het kost niets
maar ... 't is meer dan ... iets
mijn beste vriend.
F. Vandermeersch
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NIET TE MISSEN IN SEPTEMBER 2001
Zaterdag 08.09

Familiefeest - Barbecue

Maandag 10.09

Ochtendgymnastiek

Vrijdag 14.09

Dansnamiddag met Dj Harold

Dinsdag 18.09

Dag van de Vrede

Vrijdag 21.09

Ochtendgymnastiek

Dinsdag 25.09

Verjaardagsfeest

???

Thuiskrant 9

NIET TE MISSEN IN OKTOBER 2001
Donderdag 04.10

Werelddierendag

Vrijdag 05.10

Optreden van Cecile Van Dijck

Maandag 08.10

Ochtendgymnastiek

Woensdag 10.10

Internationale dag van de ouderen

Dinsdag 16.10

Wereldvoedseldag

Maandag 22.10

Volksdans

Maandag 29.10

Gedenkviering voor de overledenen
bewoners van Akapella.

Maandag 29.10

Verjaardagstaart bakken

Dinsdag 30.10

Verjaardagsfeest

BELANGRIJK BERICHT VOOR WORKAHOLICS
Op zaterdag 8 september 2001 organiseren wij een
barbecue voor de bewoners en hun naaste familie.
Ook de workaholics onder U, diegenen voor wie een feest
pas écht geslaagd is als ze zelf de handen uit de mouwen
kunnen steken, zijn meer dan welkom en kunnen zich
aanmelden bij Marc.
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WEERZIENSFEEST IN SINT-JOOST
Tijdens de week van 9 tot en met 13 april kreeg Akapella 10
schattenjagers op bezoek. De kinderen uit de Gemeentelijke
Basisschool van Sint-Joost-Ten-Noode kwamen een week lang
zoeken naar de schat van Akapella. Er zijn heel wat schatten
gevonden die week. We misten mekaar ook wel een beetje en
daarom brachten we op 30 mei met enkele bewoners en
vrijwilligers een bezoek aan de school van de kinderen in SintJoost-Ten-Noode.

Toen we toekwamen in Sint-Joost stonden de kinderen, hun
moeders, de directeur, de mensen van integratiecentrum Foyer
en Mia van Radio 2 ons op straat op te wachten. De liftbus was
een hele attractie. Alle bewoners van de Grensstraat kennen nu
ook de “nieuwe oude” vrienden van de kinderen.
Het weerzien was warm en het was net alsof we mekaar maar
een dagje gemist hadden. De moeders zouden zorgen voor
“een hapje”. Bij onze gastvrije Turkse vrienden is een hapje
eigenlijk een vier-sterren-maaltijd: overheerlijk maar veel te
veel.
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Er werd heel wat over en weer gepraat en gevraagd: “hoe gaat
het met Maria, waarom kwam Rozeke niet? Is alles goed met
Frans, en heeft Charel zijn bloemen al kunnen planten? Hoe
gaat het met de ezel en de vissen en zijn er nog nieuwe
mensen in Akapella komen wonen? …“
Na al onze verhalen droomden we even weg bij de dia’s en de
foto’s van onze zalige vakantie week. De kinderen kijken nu al
uit naar een volgend weerzien.
We kregen een uitnodiging voor het schoolfeest, Zhera wil
graag in Akapella komen werken als ze groot is en als het van
de kinderen afhing verhuisden ze allemaal naar
Kapelle-op-den-Bos.

Sint Joost was warm die woensdagnamiddag en dat kwam niet
alleen door dat heerlijk zonnetje. Zo’n vriendschap en gevoel
van samenhorigheid doet je vergeten dat Mathilde en Eren in
leeftijd of van cultuur verschillen.

UITSLAG PRIJSVRAAG
De oplossing van de rebus was: A K A P E L L A O P D E N B O S
We ontvingen 7 antwoorden waarvan er 4 volledig juist zijn.
Als schiftingsvraag vroegen we naar het aantal personen dat
tussen 01/01/1996 en 31/05/2001 een aanvraag indiende tot
opname in Akapella. Het juiste aantal was 680.
Een spijtig genoeg naamloze inzending was het dichtst in de
buurt met 700. Roos Van Praet (878) wint bijgevolg de
hoofdprijs en krijgt een fles witte wijn. Jeanne Peeters (318) en
Aline Coosemans (195) krijgen een mooie tas als troostprijs.
17

DE LANGSTE DAG VOOR DE VRIJWILLIGER
2001 - 't Jaar van de vrijwilligers ...
Ook voor de directie van Akapella was dit een teken om hun
vrijwilligers eens in de "bloemen te zetten", in de vorm van een
unieke ééndagsreis naar "Alden Biezen" en Tongeren.
Na een tas koffie op het terras vertrokken de 42 toeristen op
21 juni met een 5 sterren autocar richting Limburg. Het weer
was van de partij en de sfeer in de bus was niet minder.

1e stop "Alden Biezen", een prachtig gerestaureerd geheel waar
2 gidsen ons stonden op te wachten om ons rond te leiden en
zij wisten waarover zij spraken.
Om 12 uur werden we in het restaurant verwacht waar ons een
gewaardeerd 4 gangen menu stond te wachten, iets om "U"
tegen te zeggen. Het beste bewijs was een uur vertraging op
het tijdschema.
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Namiddag: een bezoek aan de stad Tongeren met zijn oud
Romeins verleden. De recent gevonden goudschat maakte het
bezoek aan het Gallo-Romeins Museum overwaard.

Nadien maakten wij met een toeristentreintje een rondrit door
de ganse stad met de ervaren uitleg van een gids. Na een
uurtje vrij op een terrasje aan de voeten van Ambiorix
vertrokken we richting Kapelle-op-den-Bos.
Wij dachten dat hiermee de dag ten einde liep maar ....
in Akapella stonden de tafels klaar voor een kaasavond met
alles erop en eraan. Er kwam geen einde aan deze
deugddoende dag.

In naam van alle betrokkenen danken wij het bestuur voor de
waardering van onze inzet, die naar onze mening niet in
evenredigheid is met onze prestaties.
Het is dan ook met een dankbare herinnering dat wij nog steeds
nagenieten van dit samenzijn.
Julia en Freddy
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HUMOR
Ober ! Wat is dat hier ? U hebt 14 Euro op de rekening gezet,
maar het mag maar 13 Euro zijn.
Dat klopt, mijnheer, maar ik dacht dat U bijgelovig was.

Hoeveel bier drink jij eigenlijk
per dag ?
"Zes tot acht glazen".
Ik zou nooit zoveel water
kunnen drinken.
"Ik ook niet !"

Wat zegt een meisje tegen haar vriend als ze verliefd is ?
"Ik hou van jou !"
Wat zegt dit meisje als ze trouwt tegen haar man ?
"Ik hou veel van jou !"
Wat zegt ze tegen haar man als ze gaat scheiden ?
"Ik hou alles van jou !"

Een oudere vrouw staat te praten
met haar vriendinnen.
Ze zegt: "Ik sta versteld van de
vooruitgang van de medische
wetenschap tegenwoordig !"
Eén van haar vriendinnen vraagt:
"Maar hoezo dan ?"
"Wel", zegt de vrouw, "toen ik nog
jong was, moest ik me helemaal
uitkleden als de dokter me wou
onderzoeken, en nu moet ik
alleen nog maar mijn tong
uitsteken".
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101-JARIGE BREEKT RECORDS OP
WK ATLETIEK VOOR VETERANEN.
In het Australische Brisbane had zopas het wereldkampioenschap
atletiek voor veteranen plaats. In die dagen streefden tal van atleten
tussen de 35 en 101 jaar naar sportieve successen. Ze kwamen
hamerslingeren, hordelopen, verspringen en speerwerpen en er
sneuvelden zowaar enkele records. De ster van het kampioenschap was
hogergenoemde Les Amey. Hij werd recordhouder op de 1.500 meter.
Niet dat die records ook maar enige officiële waarde hebben, maar toch
zijn ze lovenswaardig als je de leeftijd van de sportievelingen bekijkt.
Zo slaagde een 90-jarige erin het record discuswerpen te verbreken door
het ding 13,08 meter ver te gooien. Een lachertje voor de profs want die
gooien de discus verder dan 70 m.
Maar de meest opmerkelijke prestatie kwam ongetwijfeld van Les Amey.
De man, die pas op zijn 98ste voor de 1ste maal een atletiekclub
binnenstapte, behaalde als eerste plus 100-jarige een snelste tijd op de
anderhalve km. Hij was meteen ook de eerste 100-jarige die erin slaagt
die afstand ook maar af te leggen.
19 minuten en 59 seconden had hij nodig om
in lange broek en sportshirtje het parcours af
te leggen. Meer dan 16 minuten trager dan het
echte wereldrecord op
3 minuten en 26 seconden, maar dat zal de
kranige bejaarde worst wezen.
"Het was niet makkelijk", hijgde hij na de
aankomst, "ik had de wedstrijd verkeerd
ingeschat en was iets te snel gestart zodat ik
problemen kreeg in het tweede deel van de
koers.
Sommige momenten hoopte ik echt dat er een dokter op de piste zou
komen om mij te zeggen dat ik moest stoppen, maar dat bleek
uiteindelijk niet nodig. Ik vroeg me wel af waarmee ik bezig was, maar nu
is het mooi.
Je moet weten dat ik in heel mijn leven nog nooit iets gewonnen heb. Als
101-jarige daar verandering in brengen is natuurlijk leuk.
Wat ik nu zal doen? Al deze aandacht proberen te ontvluchten en ergens
een vrouw zoeken die me met de wagen naar één of ander zonnig
vakantieoord wil brengen. Les had duidelijk nog wat krachten over na
zijn zware inspanning !
Bron: Het Laatste Nieuws 14/07/2001
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PRIJSVRAAG
Een rijke pachter heeft twee zonen.
De twee zonen bezitten ieder een renpaard.
De paarden zijn volbloeden en even snel.
De pachter, die zijn erfenis niet wil verdelen
onder zijn twee zonen, maar één enkele erfgenaam wil
omdat anders zijn fortuin in twee verdeeld moet worden,
bedenkt het volgende:
De zonen moeten te paard duizend meter overbruggen.
Een notaris volgt in een helikopter om te zien of alles
normaal verloopt. Het paard dat als laatste de aankomst
bereikt, zal de erfenis krijgen.
Let wel : de paarden moeten de afstand afleggen in volle galop,
ze moeten dus zo hard mogelijk lopen.
Hoe leggen de zonen het aan boord om te maken dat hun
paard als laatste de aankomstlijn overgaat.
Veel plezier en denkgenot !
Je kan je oplossing indienen op het bijgevoegde
antwoordformulier en zoals steeds zijn er prachtige prijzen te
winnen.
F. Mattens.
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