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Niet vergeten: in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober

draaien we de klok een uurtje terug voor het winteruur.
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TerugblikTerugblik

Op de Pendel genoten ze afgelopen maand van een lekker aperitief.

Tijdens de laatste mooie zomerdagen van september was ook de zomerbar

van de Pendel open.
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Sfeerbeelden uit het hele huis...
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Pastoraal

nieuws

September is alweer voorbij…

De kinderen zijn het in de klas al weer gewoon,

de studenten zijn een nieuw academiejaar gestart

en het personeel is weer voltallig aanwezig.

Oktober kondigt zich aan…oktober, rozenkransmaand…

De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand

genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot Maria. De rozenkrans is

een gebedssnoer met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen, telkens

afgewisseld door een grotere kraal. Aan dit snoer werd ter ere van Maria bij

elke kraal een Weesgegroet, dus in totaal 150 Weesgegroeten gebeden. De

grotere kraal betrof het Onze Vader. Het 'rozenhoedje' is een derde deel van

de eigenlijke rozenkrans.

Ook in oktober gaan we samen vieren. Ik laat jullie tijdig weten wanneer op

jullie afdeling een gebedsdienst wordt voorzien.

OKTOBERMAAND, ROZENKRANSMAAND

Ik hou van rozen,

geurige en welriekende rozen,

mij door vriendenhanden aangeboden

als blijk van hun genegenheid.

Ik hou van rozen,

die ikzelf mag plukken in de tuin

tot diep in de oktobermaand :

oktobermaand, rozenkransmaand.

Ik hou van al die weesgegroetjes

en van die onze Vaders,

aaneengeregen tot één krans :

mijn rozenkrans

Heer, als er een gebed is,

dat mij rustig en gelukkig maakt,

mij thuis brengt bij moeder in de hemel

dan is’t :

mijn rozenhoedje.
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Blokbusters in De Ruyschaert

Het verhaal van de blokbusters en t cirq

Wie zijn ze, wat doen ze?

De naam maakt ons niet zoveel duidelijk, de foto’s echter wel .

Het zijn Joris en Dominique die een tijd geleden het hartverwarmende

programma radio Gaga brachten op TV 1. Joris maakte ook een reportage

over de inwoners van Gentbrugge, waarbij je tot in je ziel geraakt wordt.

En dan is er nog Janne, van studio Orka, die in Iedereen beroemd, ook op

tv1 op het eind vaak met een of ander weetje komt aandraven.

Drie bekende acteurs, die diepgaande interviews met mensen kunnen

houden, komen voor ons een ganse namiddag radio maken, met als doel:

mensen terug met elkaar in contact brengen in deze woelige tijden. Wie van

de drie zondag aanwezig is, kan op heden nog niet gezegd worden. Ik

verwacht alvast showbizz Bart, hij is er meestal bij als op andere plaatsen

radio wordt gemaakt.

In de Ruyschaert stelden we een werkgroep samen om het programma te

kunnen ondersteunen. Acht enthousiaste collega’s kwamen samen om

mogelijke interviews en plaatjesaanvragen van elke afdeling samen te

brengen. Bij dat alles hoort ook een degelijke technische ondersteuning, en

dus kwam Pascal onze ploeg versterken.

Er werd onderhandeld over de plaats, het materiaal, de mogelijkheden om

de radio te beluisteren, en hoe we alles zouden aanpakken. Men ging snel

aan het werk met het verzamelen van plaatjesaanvragen, mensen zoeken

die voor diverse interviews over talenten, reclame, dans en muziek een

gesprek met de radiomakers willen houden. De bewoners van de

Kloosterstraat worden uit genodigd, Larry, een ballonplooier, zoon van

vrijwilliger Philippe wordt uitgenodigd, de harmonie St Jan van Marke komt

een serenade brengen aan hun erevoorzitter Etienne De Clercq, bewoner

van de Wende.



7

En dan is het hopen dat, na het vele werk ook de weergoden ons goed

gezind zijn.

We moeten hier ook bij vermelden dat dit ganse gebeuren ons wordt

aangeboden door Stad Kortrijk, zij zorgen voor de contacten met de

blokbusters en t cirq zelf, de organisatie achter de schermen. Wij zijn hen

dan ook enorm dankbaar dat Kortrijk dit voor ons mogelijk maakt, door de

volledige financiering op zich te nemen. Dikke merci!!

En dan was het zover, de blokbusters kwamen het terrein aan de

petanquebaan opgereden. Ze hadden zo’n 2 uur nodig om alles op te

zetten. Ondertussen werden door stad Kortrijk tafeltjes en stoelen

geplaatst. We hielden on hart vast voor de weersomstandigheden. De

weergoden waren ons echter goed gezind en er viel geen druppel. Dankzij

de ‘zonnegroet’ van Wouter, van de Blokbusters, kwam de zon zelfs af en

toe piepen. Het werd een fantastische namiddag, vol beweging, humor,

dankbaarheid, warmte, troost en sorry’s. de foto’s zullen verder getuigen.

Er werd ons beloofd dat we de gefilmde beelden zullen doorgestuurd

krijgen zodat wie het deze namiddag niet kon volgen dit alsnog kan

doen.En wie weet, Blokbusters, misschien tot ooit nog eens!

Dikke merci aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan het

welslagen van deze namiddag!
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Jarigen

Lach - de waarde van je

gezicht neemt toe

Oktober

Medewerkers

05 Mittu Delbar

07 Sabine Turpyn

18 Rigo Kidane Alemu

25 Els Kindt

Welkom

Welkom aan

Marie-Antoinette

Vanoverberghe

Marina Herman

Brigitte Seynaeve

Geneviève Siemion

Ivette Roelant

Georges Wastyn

Bewoners en bezoekers

02 Geneviève Siemion

05 Liliane Cottens

05 Marie-José Note

07 Marina Herman

10 Jean-Pierre Hondequin

11 Walter Vindevogel

12 Christiane Ghekiere

19 Mariette Catry

20 Rita Huysentruyt

21 Georgette Claerhout

22 Laurette Faillie

22 Bea Salembier

25 William Baert

25 Chantal Alliet

28 Georges Wastyn
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Spelletjespagina

AVOND

BEAGLE

BREIEN

BRUID

DEKKING

GAPER

GROEIPRODUCT

HEIPAAL

JAMMEREN

KIEZEL

KORJAAL

LATENT

LYSOL

ONTOEREIKEND

OPVOEDER

POLAIR

POVER

PUBER

REDDER

SPINNENWEB

STAND

SUPER

TENUE

TJALK

TRONIE
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Wist-je-dat?

• Wist je dat de paashaas eigenlijk eerst een vogeltje was?

• Wist je dat het oorspronkelijke pak van de kerstman groen was? Het rode

pak kwam pas toen Coca Cola die kleur gebruikte voor hun reclames.

• Wist je dat er voor het eerst in 200 jaar een lynx is gespot in onze

Ardennen?

• Wist je dat een kakkerlak ieder kwartier een scheetje laat?

• Wist je dat er een wesp in de broek van Lies (de pendel) was gevlogen en

dat ze daarom haar broek moest uitdoen? Tot groot jolijt van de

mannelijke pendelgangers.

• Wist je dat je jezelf niet kan kietelen. Als je jezelf probeert te kietelen,

voorspellen je hersenen het gekietel namelijk al en reageren hier niet of

nauwelijks op. Als iemand anders jou kietelt, kunnen je hersenen deze

prikkels niet voorspellen en kietelt het wel!

• Wist je dat we in oktober onze klok een uurtje terug draaien?

• Wist je dat onze directeur aan dakdansen doet?

• Wist je dat er jaarlijks meer mensen (150) sterven door vallende

kokosnoten dan door haaienbeten?

• Wist je dat het IJsland niet toegestaan is een hond als huisdier te houden?

• Wist je dat er in ieder werelddeel een stad is die Rome heet?

• Wist je dat als we door onze neus ademen, we meer lucht inademen via het

ene neusgat dan via het andere? Dat wisselt elke 15 minuten.

• Wist je dat een koe wel een trap op kan, maar niet af?
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