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VOORWOORD
Licht op het einde van de tunnel…!
Bravo VGT!! 15 jaar erkend!
Ondanks de coronacijfers nog steeds hoog zijn verschijnt er licht aan het einde van de Coronatunnel waar we al
meer dan 1 jaar door wandelen…
De vaccins doen hun werk en dat dit effectief werkt is bewezen daar binnen de rusthuizen de uitbraken gedempt is
en de bewoners aldaar terug hun normale leven aanvatten. Echter waar men vorig jaar dacht dat dit
verschrikkelijke virus meer de ouderen besmet blijkt nu door de nieuwe varianten (Engeland, Brazilië, Zuid-Afrika,
India….) dat momenteel de jongere generaties goed besmet raken, weliswaar met minder sterfgevallen maar een
hogere opname in Intensive Zorgen. Maar elke dode is er een teveel…
De toestanden momenteel in India maar ook Brazilië wijzen erop dat we nog steeds voorzichtig moeten blijven en
ook dat de ingeënte personen nog steeds besmet kunnen raken (maar niet zo ziek) wat betekent dat de
maatregelen met afstand en mondmaskers nog enkele maanden zal duren maar als de cijfers op Intensive Zorgen
gunstig verlopen hopen wij dat ons lokaal vanaf 8 mei terug open kan, weliswaar enkel buiten onder tent en
parasols maar nog beter hopelijk ook onder een warme zon!
En over Brazilië gesproken: binnen 1 jaar zouden daar de Deaflympics plaats vinden maar de toestanden daar
slepen al meer dan een half jaar onder kreunende cijfers. Het ziet er niet goed uit voor de organisatie want de
deelnemende landen zouden eigenlijk nu de nodige voorbereidingen moeten treffen om naar daar te gaan.
Ons nationaal voetbalteam heeft zicht terug getrokken met als reden dat de groep te groot is om in volle
vertrouwen zich voor te bereiden en te verplaatsen naar daar.
Veel meer kunnen we niet schrijven over de laatste weken daar we eigenlijk niets maar dan ook niets konden
organiseren. Hopelijk de komende weken wel als de cijfers gunstig blijven en worden. Ons bestuur (zowel van
Sport als DOC) hebben een voorlopig programma gemaakt wat we kunnen doen voor onze eigen leden. Gezien er
maar een maximum aantal deelnemers mogen zijn gaat dit zoals vorig jaar de komende maanden meer bepaald
enkel voor eigen leden. Inschrijven is hier wel verplicht. Petanque, Beachpaddel, wandel en fietstocht zijn al
gepland. Als de cijfers beter worden volgt een verder programma voor de komende weken.
Hou hiermee onze Facebook en website in het oog!
Maandag 26 april was een feestdag voor onze taal. Het was immers 15 jaar geleden dat onze moedertaal VGT
erkend werd als een officiële taal in Vlaanderen. Doof Vlaanderen heeft hiermee in deze periode extra aandacht
geschonken en dat mag ook wel ondanks 15 geen magisch cijfer is. De bedoeling is vooral om ons op te fleuren in
deze periode en daar hebben ze groot gelijk in! Proficiat VGT!
Dat VGT erkend is betekent jammer genoeg nog niet dat onze taal overal al ingeburgerd is. Wel veel verbeterd (zie
de vele persconferenties op TV over Covid-19. Maar bijvoorbeeld in de vele vaccinatiecentrums en de bijhorende
informatie op website van vakantiecentrums is er te weinig aandacht voor onze VGT-taal. Wij doven moeten
hiervoor extra informatie inwinnen over de toegankelijkheid ervan en dat is soms een beletsel om te gaan
vaccineren. Dat mag niet gebeuren!
We hopen jullie te mogen verwelkomen aan of later ook binnen ons lokaal de komende weken en breng dan ook
een warme zon mee, de maand april was anders nogal frisjes. En… hou je vooral gezond !
Uw Zwart-Witje…………xxxxxxxxxxxx
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Veiligheidsregels ivm coronavirus
Gelieve volgende veiligheidsregels naar aanleiding van het coronavirus op te volgen
Terras : Toilet: -

Bar:

-

-

-

het lokaal zelf mag niet betreden worden enkel in geval van nood !!
Er zal buiten steeds handgel op tafel staan om uw handen te ontsmetten.
Er zullen parasol en tafels staan buiten die met maximaal 4 personen per tafel mag plaats nemen.
De nodige afstand van 1,5m afstand zal behouden blijven!
Daar we buiten zullen zitten gelieve u zelf van een warme jas of pull te voorzien, gelieve uw jas aan
uw stoel te hangen en deze stoel blijven gebruiken gedurende de gehele activiteit !
Bij het verlaten van de tafel (om bv. naar het toilet te gaan) steeds uw mondmasker opzetten!
vooraf zelf het toilet ontsmetten (ontsmettingsmiddel en papier gebruiken die op vensterbank staat)
Na het toiletbezoek altijd uw handen wassen met zeep.
Bij de mannen enkel de middelste toilet mag niet gebruikt worden, bij de dames zijn de 2 verste toilet
voorbehouden voor het personeel van de bibliotheek.
Als beide toilet bezet zijn gelieve eventjes buiten te wachten en de afstandsregel van 1,5m te
respecteren!
Daar we het lokaal niet mogen betreden zal de dranken genoteerd worden aan uw tafel door
iemand van het bestuur en zal de dranken ook gebracht worden naar jullie tafel.
Uw drankgebruik zal steeds genoteerd worden en bij het verlaten van het lokaal dient u uw dranken
betalen aan één van de bestuursleden, (gelieve dit niet te vergeten !!!), of u kan ook betalen per
overschrijving naargelang u wenst.
Er zal steeds met flessen gewerkt worden eventueel met rietje om zoveel mogelijk glazen te beperken,
wie liever een glas wilt kan dat vragen, gelieve die dan zelf bij te houden gedurende de gehele
activiteit, idem bij gebruik van koffietas.
De mensen die de dranken noteren en naar uw tafel brengen zullen verplicht mondmasker of
gezichtsschild dragen.

DOC ‘Den Arend’ organiseert “Wandeltochtnamiddag” omgeving Brugge
Wanneer: Zaterdag 29 mei 2021
Aantal km: 2x 5 à 6 km
Samenkomst: Lokaal “Doc Den Arend” 13u

Vertrek: 13.30u

Bij regenweer gaat de tocht niet door !!.

Er word in een lus gewandeld, dus 1e deel vertrek lokaal en aankomst in lokaal, rustpauze (niet in het lokaal maar
buiten op de koer volgens regels van de overheid) tijdens rustpauze is ook taart verkrijgbaar, nadien vertrek
wandeltocht voor 2e deel .
Na de wandeltocht is er sandwiches verkrijgbaar.
Gelieve in te schrijven voor wandeltocht .

Inschrijvingsstrook: invullen en doorsturen naar: demunter.m@telenet.be
Ondergetekende: ……………………………………………………………………..
schrijf zich in voor Wandeltocht ……… pers.
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DOC ‘Den Arend’ organiseert “Fietstochtnamiddag”
Wanneer: Zaterdag 12 juni 2021
Samenkomst: Lokaal “Doc Den Arend” 13u
Afstand: 30 à 35km
door.

Vertrek: 13.30u

Bij regenweer gaat de fietstocht niet

Na de fietstocht is er Croque Monsieur of Croque Hawaï verkrijgbaar. Prijs: Croque Monsieur 3€ Croque Hawaï
3,5€
Prijs fietstocht: leden = gratis

Niet-leden = 5€

Gelieve in te schrijven zowel voor fietstocht als voor Croque Monsieur of Croque Hawaï.
Inschrijvingsstrook: invullen en doorsturen naar: demunter.m@telenet.be
Ondergetekende: …………………………………………………………………….. schrijf zich in voor Fietstocht (lid) ……… pers.
(Niet lid) ………personen
Croque Monsieur: ……………pers.

Croque Hawaï: ………… pers.

Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer DOC Den Arend: IBAN BE18 9794 2521 5265 vóór 4 juni
2021 met vermelding fietstocht en of enkel Croque Monsieur of Hawaï.
Graag gelieve het bedrag storten op de rekening, niet cash betalen ter plaatse!!!!

AFDELING PETANQUE
Petanquenieuwsjes: kalender
Daar er wegens de Coronavirus geen maandelijkse petanque gespeeld word dit jaar
heeft het bestuur van Doc Den Arend besloten om in de maand mei een petanque te
organiseren. (afhankelijk van gunstige coronacijfers!)
Zaterdag 8 mei 2021: Individuele of Doubletten (afhankelijk van aantal aanwezigen)
Samenkomst 13u
Start: 13.30u
(Graag wees op tijd AUB.)

Org. Doc Den Arend

Op die dag zijn er ook sandwiches en taarten verkrijgbaar.
Bij regenweer gaat de petanque niet door !!!
De Maandelijkse petanque georganiseerd door PC Den Arend wordt vervangen naar een gewoon
petanquewedstrijd Tripletten.
Inschrijvingen is 5 euro per persoon

Voor iedereen is er nadien troostprijzen voorzien.

Noteer nu reeds volgende data’s: 5 juni, 3 juli , 7 augustus en 4 september 2021
Samenkomst : 13u
Start: 14u.
Er zullen ook taarten en broodjes voorzien, elke maand zal er iets anders voorzien zijn voor het eten bv: ene
maand croque monsieur, andere maand braadworst, andere maand sandwiches. Dit zal tijdig via email
doorgegeven worden dit voor het aantal inschrijvingen voor het eten.
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Overlijden
-

Mevrouw Monique DERUDDERE echtgenote van de heer Dion Declerck geboren te Kuurne op 4
augustus 1943 en plots thuis overleden op 6 maart 2021.
Monique kennen we als de vrouw van Dion die enkele jaren mee speelde bij PC Den Arend.
KSKD Brugge delen hun innige deelneming aan de familie en vrienden.

Sportkalender
Beste Leden,
Op de vergadering van 26 april 2021 heeft het bestuur van KSKD Brugge samen met het bestuur van DOC “Den
Arend” beslist om vanaf 8 mei enkel de buitenactiviteiten te laten doorgaan, onder voorbehoud van gunstige
coronacijfers !!!
We hopen u allen terug te ontmoeten in een goede gezondheid en als we ons aan de richtlijnen houden
zal dat zeker zo blijven.
Afgelast
01/05 Petanque: Maandelijkse petanque gaat niet door wegens Covid-19
Mei 2021

(onderstaande activiteiten gaan door onder voorbehoud van gunstige coronacijfers !!!)

08/05 Petanque: Individueel of Doubletten (volgens aantal aanwezigen)
Samenkomst: 13u

Start: 13.30u

23/05 Padel: Green Padeltornooi

Info ergens in dit blad

29/05 Wandeltocht omgeving Koolkerke-Brugge 2x lus van 5 à 6 km (zie programma ergens in dit blad)
Samenkomst: 13u

Start: 13.30u

S’Avonds sandwiches te verkrijgen.
Juni 2021
05/06 Petanque: Tripletten (volgens aantal aanwezigen) Kampioenschap PC Den Arend
Samenkomst: 14u

Start: 14.30u

12/06 Fietstocht DOC Den Arend ongeveer 30 à 35km
Bij regen gaat de fietstocht niet door !!!

Samenkomst: 13u Start: 13.30u

s’Avonds Croque Monsieur of Croque Hawaï (zie programma

ergens in dit blad)
12/06 KSKD Brugge: EK voetbal op groot scherm buiten 21u (BEL-RUS)
17/06 KSKD Brugge: EK voetbal op groot scherm buiten 18u (DEN-BEL)
21/06 KSKD Brugge: EK voetbal op groot scherm buiten 21u (BEL-FIN) (onder voorbehoud)
Voor het EK voetbal op groot scherm buiten zal enkel met inschrijvingen gebeuren wegens beperking van het
aantal personen. Uitnodiging zal verstuurd worden naar de leden via email.
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Padel

Eventjes pauzeren
Die avond zat de hele familie smakelijk te eten. Moeder had mosselen klaargemaakt en iedereen genoot ervan.
Zelfs de kat kreeg nu en dan wat toegestoken.
- Op school hebben we geleerd dat mosselen vergiftigd kunnen zijn, zei Jelle.
Het smultempo verminderde zienderogen en Bram wreef met een angstig gezicht over zijn buik. De eetlust was
helemaal weg en iedereen zat naar zijn bord te staren.
Plots begon de kat te miauwen en over de grond te kruipen alsof ze krampen had. Nu bestond er helemaal geen
twijfel meer.
- Snel! Iedereen in de auto, riep pa, we gaan naar het ziekenhuis om onze magen te laten leegpompen.
Dat was een hele opluchting en ze keerden tevreden terug naar huis.
- Hoe zou Minou eraan toe zijn ? sakkerde Bram, we hadden haar moeten meenemen.
- Wees maar tevreden dat het zo is afgelopen, zei pa, het is genoeg geweest.
Thuisgekomen vonden ze de kat…….. met vier schattige kleintjes.
***************
Op de kermis liep een man binnen in de tent van de waarzegster. Hij nam plaats aan haar tafel en zij keek in haar
glazen bol. Plots zei ze met luide stem:
- U zult lopen!
- Maar ik mankeer helemaal niks, antwoordde de man.
Ze negeerde hem echter compleet en herhaalde met luide stem:
- U zult lopen!
- De man deed nog een poging om haar duidelijk te maken dat hij kerngezond was, maar dat maakte
niks uit. Er was geen speld tussen te krijgen en ze zei nogmaals:
- - U zult lopen!
Toen de sessie afgelopen was, liep de man naar buiten en zag dat zijn fiets gestolen was …..
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Belgische blauwsteen – Marmer – Witsteen
Graniet – Composiet
Alle natuursteenbewerkingen

WWW.STEENHOUWERIJ.BE
STEENHOUWERIJ VAN DEN BRAEMBUSSCHE
Balgerhoeke 85A – 9900 Eeklo
Tel. 09/377.22.62 – Fax 09/377.53.71
E-mail: info@steenhouwerij.be

WWW.DEKIJNDT-TEGELS.BE

Dekyndt Tegels bvba

Dekyndt Aannemingen bvba

* Tegels
* Natuursteen
* Terrassen
* Opritten

* Plaatsen van

info@dekijndt-tegels.be

info@dekijndt-aannemingen.be

Zeelaan 23 – 9900 Eeklo
Tel. 09/377 24 18
Fax 09/378 25 22

Open: Ma. tot Vrij. 8.30u – 18.30u
Za. 10.00u – 17.00u

* Renovatie van
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alle tegels
natuursteen
klinkers
badkamers
bevloeringen

