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Versterk je wilskracht
Fit in je hoofd, goed in je vel.
Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees rustig de tien
stappen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben al heel

In dit nummer:

wat mensen geholpen. Het zijn geen toverformules, maar wel middelen
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die een houvast bieden en je stukje bij beetje voorthelpen naar een
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gezonder en gelukkiger leven. Wil je eerst weten hoe het met jouw
geest gesteld is? Surf dan naar fitinjehoofd.be om met onze
eenvoudige test een kijkje in je hoofd te nemen.
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Hemelsoen.
Pag. 3 : Startavond Samen
Tegen Armoede.
Pag. 4 : Interessante weetjes.

Heb je de indruk dat echt niets helpt, hoe hard je ook probeert?
Aarzel dan niet en zoek professionele hulp.

Pag. 5 : Uitstap De
Zonnegloed.
Pag. 6 : Ontstaan van de
&7 Werelddag van Verzet

1. Vind jezelf oké.

tegen Armoede.

2. Praat erover.

Pag. 8 : Legpuzzel.

3. Beweeg.
4. Probeer iets nieuws uit.
5. Reken op je vrienden.
6. Durf nee te zeggen.
7. Ga ervoor.

‘t Schoederkloptje VZW

8. Durf hulp te vragen.

Molenstraat 10

9. Gun jezelf rust.

8610 Zarren

10. Hou je hoofd boven water.

GSM : 0468/12.47.76

Tel. : 051/43.76.27
Website : www.tschoederkloptje.be
Foto’s : fotos.tschoederkloptje.be
E-mail : tschoederkloptje@telenet.be
Volg ons facebook
Namens de Redactie
-Stefaan
-Jean
-Danny
-Peter
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In Memoriam
Afscheid van Rosa Hemelsoen
In 2016 hebben we afscheid moeten nemen van onze geliefde Rosa.
Zij is geboren in Esen op 29 juni 1938 en is godvruchtig van ons
heengegaan in Houthulst op 18 november 2016, gesterkt door het H.
Sacrament der zieken.
Zij was lid van OKRA Zarren, lid van Tuinhier Zarren, lid van
‘t Schoederkloptje. Gewezen lid van verschillende verenigingen, zij was
binnen ‘t Schoederkloptje een zeer geliefd persoon en heeft veel
betekend voor de parochie Zarren.
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Startavond Samen Tegen Armoede
Naar goede gewoonte was er in 2016 weer een startavond rond het
thema “Samen tegen armoede”. Dit vond plaats te Kortrijk op 28
september 2016. Er was veel volk komen opdagen om dit thema te
steunen. Men kon na het onthaal en de infomarkt naar de aula gaan,
waar de nieuwe campagne op gang werd getrokken. Met onder andere
Les Poupées Passionnée, 2 dames die er een vrolijke noot aan gaven.
Daarna kon men meedoen met verschillende werkwinkels die allemaal
een andere kleur hadden.
Deze werkwinkels waren:
1.Hoe verbinden we engagement, begeestering en armoedebestrijding
vanuit onze wortels? Was het oranje bord.
2.Samen een sterk (politiek) front vormen tegen armoede. Was het gele
bord.
3.Samen tegen armoede op school en in de klas: kleuter- en lager
onderwijs. Was het blauwe bord.
4.Samen tegen armoede in en met je vereniging of secundaire school.
Was het rode bord.
5.Een solidair netwerk stimuleren vanuit je persoonlijk of
organisatiegebonden verhaal. Was het groene bord.
Vanaf 21u30 tot 22u00 was er dan een drankje. Men kon er dan van
gedachten wisselen. Het was een geslaagde start. Jean.

www.samentegenarmoede.be
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Op z’n Izegems
Ges : gras

Andersies : anderzijds

Geskeet’n en gespoog’n : precies hetzelfde

Andjoen (nen) : ajuin, ui
Angetroeteld : raar aangekleed
Anker’n : kinderlijk hunkeren
Alpingske (’n) : klein en rond zwart hoofddeksel
Arloozje (‘n) : horloge

Ginkeure : maar natuurlijk, niet verwonderlijk
Goai (ne) : dom persoon
Lakkre (ne) : plakband, pleister
Moagrie : absoluut, dringend
Noaz’n : dichterbij komen, naderen

Bemokkeld : beduimeld
Betinteld en betoverd zien : zeer verlangend uitkijken
Biesoorme : verstopte porie, mee-eter
Bietters : kindertandjes

Nunnekeet’n : Melo cakes
Oardig zien : zich niet goed voelen
Oardig komm’n : onwel worden
Papkiett’n : dunne kuiten

Biettre (nen) : een zuurtje

Pèrdepiet (‘n) : dierenarts

Deur’ndeur : op den duur
Deurmitterd : aangetast, rot
Diere, strontediere : duur, heel duur
Fertrek (‘t) : toilet
Feteure, foteure : auto, kinderwagen
Fikkel’n : onhandig verwerken, knutselen
Fleemre (ne) : kruiperig iemand
Fluttemelk : afgeroomde melk
Frott’n : hard wrijven

Pieper’n : kussen, zoenen
Pinne (‘n) : gierige vrouw
Poepinne (‘n) : leghen
Pompof : zeer moe, uitgeput
Rompel’n : kreuken, oneffen maken
Ruuskabuus (ne) : zorgeloos iemand
Serjeus : ernstig
Sjarze (‘n) : deken (op een bed)
Skapp’lik : tamelijk goedkoop, voordelig

Gatlekkre (ne) : vleier
Gepatteeld : vuil, besmeurd
Gerinneweerd : platzak, bankroet
Gèrnoare (ne) : garnaal

Ik kan hem niet meer missen,

Deze eigenaardige optelsom werd in de

mijn trouwe GSM

zeventiende eeuw door de Duitse

Ik kan hem niet meer missen,

filosoof en wiskundige Leibniz ontdekt :

mijn trouwe gsm,
mijn boezemvriend en bondgenoot,

123.456.789

door wie mijn wereld zich ontsloot.
Ik kan niet leven zonder hem.

987.654.321

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
bel ik naar ieder die ik ken.

123.456.789

Ik gsm en dus ik ben

987.654.321

en blijf voortdurend aan de praat.
Maar als de avond is gevallen

_______+2

ben ik dat hels getater moe:
mijn ogen vallen langzaam toe

2.222.222.222

na al dat telefonisch lallen.
Nu mag ook hij wat rusten,
mijn trouwe gsm,
vermoeide vriend en lotgenoot,
mijn uitgeputte zielenpoot.
Ik ga nu slapen … zonder hem.
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Uitstap De Zonnegloed op 12 april 2017.
In de paasvakantie hebben we met 29 mensen naar de Zonnegloed geweest. Dit is een
dieren park voor verwaarloosde en mishandelde dieren. Daar worden ze verzorgd met de juiste
voeding en een aangepast verblijf. Daarom heet dit dierenpark dan ook een ‘sanctuary’.
Een plaats waar verwaarloosde, mishandelde of inbeslaggenomen wilde dieren een nieuwe warme
thuis krijgen. En dus gaat het op de eerste plaats om het redden van wilde dieren.
Enkele voorbeelden : - dieren van zoo's
- inbeslaggenomen exotische huisdieren
- achtergelaten dieren die door eigenaars niet meer konden behuizen
- dieren van circussen
- dieren van laboratoria
- dieren van kwekers
Als je heel het park wilde zien was het een wandeling van 7km. Het was een mooie wandeling door
het park om alle dieren te bekijken.
De redactie
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Het ontstaan van 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede
1956 : Joseph Wresinski (1917-1988) wordt als priester benoemd in
het daklozenkamp van Noisy-le-Grand nabij Parijs. Hij leeft er samen
met meer dan 200 gezinnen die er, ondergebracht in halfronde
barakken, een bestaan leiden waarin elk toekomstperspectief
ontbreekt. Joseph Wresinski, een priester van Pools-Spaanse
oorsprong, heeft van kindsbeen af armoede van dichtbij gekend.
Armoede en uitsluiting is voor hem geen vreemde ervaring; hij is er
door getekend.
1957 : Joseph Wresinski geeft impuls aan het ontstaan van een
beweging met de armsten, die hij later het volk van de vierde wereld
zal noemen.
1972 : Joseph Wresinski schrijft naar aanleiding van de afbraak
van een sloppenwijk, het volgende : “Toen ik ‘s anderendaags daar
voorbijkwam, kon ik de plaats waar de sloppen hadden gestaan, zelfs
niet meer herkennen. Nochtans was de grond er doordrenkt van
tranen, was er door honderden gezinnen veel leed geleden en hadden
tal van miseriekreten er de lucht gevuld. Toch was er geen zuil of
monument opgericht, geen gedenksteen geplaatst. Alleen de mensen
die er woonden, vertonen nog onuitwisbaar de littekens van wat ze
hebben meegemaakt. De mensheid heeft daar geleden als nergens
ter wereld. We hebben kinderen met grote schaamte zien bedelen;
we hebben gezien hoezeer mensen werden vernederd… Maar wie zal
het ooit weten? Wie zal erover getuigen?”
15 jaar later op 17 oktober 1987 : De oproep van Joseph
Wresinski beantwoordend, zijn honderdduizend verdedigers van de
mensenrechten samengekomen op het Trocaderoplein te Parijs.
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Daar waar in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens werd ondertekend. Het zijn mensen van allerlei gezindheden en
en overtuigingen, mensen die het gezag vertegenwoordigen op
internationaal, nationaal of plaatselijk niveau, en ook mensen die in
armoede leven. Allen zijn zij er getuige van de onthulling van een
Gedenksteen om eer te bewijzen aan de slachtoffers van honger,
uitsluiting en geweld. Zij spreken hun weigering uit tegenover extreme
armoede en roepen de mensen op om zich te verenigen om de
Rechten van de Mens te doen eerbiedigen.
17 oktober 1992 : oud-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties,
Javier Perez de Cuellar doet in naam van een aantal prominenten,
verenigd in het comité voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme
Armoede, een oproep aan de Verenigde Naties om 17 oktober als
Werelddag te erkennen.
22 december 1992 : Het is zo ver. De algemene Vergadering van de
Verenigde Naties roept 17 oktober uit tot Werelddag van Verzet
tegen Extreme Armoede. Dit vanaf 1993.
Stefaan
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Vakantie 2017 in Hof Ten Beemd
Op dinsdag 11 juli 2017 spraken we af om 8u30 aan de zaal Albatros. Iedereen kwam daar samen om met
verschillende wagens richting Oudenaarde te rijden. In het totaal waren we met 28 personen om deze vakantie
door te brengen. Na een klein uurtje rijden kwamen we op onze bestemming toe.
Op deze vakantiehoeve, Hof Ten Beemd genaamd lag ineen rustige omgeving met veel groen.
Samen hadden we eerst alles op zijn plaats gezet en ons bedje opgemaakt om dan zo de dag te starten.
Sommigen onder ons waagden zich een spelletje Kubb en anderen genoten van de zon en het maken van foto’s.
Na het middagmaal reden we richting Ronse naar de ijsmolenhoeve waar we een fotozoektocht voorgeschoteld
kregen. De zoektocht ging niet zoals gewenst daar er een paar verouderde foto’s tussenzaten en zodoende
duurde de tocht langer dan voorzien. Na de wandeltocht genoten we van een frisdrankje dat zeer welkom was.
Terug op de hoeve werd alles klaargezet voor de barbecue. Het was een feestmaal, gebakken door Koen en
Robbie. Later op de avond werd een karaokeavond gehouden met elk zijn zangtalent.
De volgende dag kon er in de voormiddag gekozen worden : het wielermuseum, de crypte in Ronse of verzorging.
Na het middagmaal deden we een outdooradventure. Er kon worden gekozen tussen waterfietsen of een
hindernissenparcour. Sommigen genoten ook van een zonnig terras en om de activisten wat aan te moedigen.
s’ Avonds genoten we van een lekkere spaghetti met daarna een quiz die Evelyn mooi in elkaar had gestoken.
Op de laatste dag was er in de voormiddag veel regen. Maar na de opklaringen konden we dan toch vertrekken
naar Oudenaarde voor de wekelijkse markt. Terug op de hoeve werden alle restjes verorberd. Daarna hielden
we schoonmaak en alles terug inpakken. Met pijn in het hart namen we afscheid van alweer een mooie vakantie.
Voor mij was dit mijn eerste keer vakantie en kijk al uit naar de volgende. Bedankt aan alle mensen van
‘t Schoederkloptje voor deze geweldige dagen. Ariane.
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Nazomerfeest in ‘t Schoederkloptje

Het nazomerfeest ging dit jaar door in ‘t Schoederkloptje zelf. We hadden plaats genoeg om 35 mensen
te laten plaatsnemen. Eerst werden we verwelkomd door Evelyn. We kregen daarna een
alcoholvrij aperitief. We konden kiezen tussen een aperitief met mojito of met appel of gewoon fruitsap.
Daarna werd de barbecue aangestoken om iedereen te laten smullen. De groenten werden al in de
voormiddag door vrijwilligers en enkele mensen klaargemaakt. Als dessert kregen we allerlei soorten
aangeboden. Deze werden door de mensen zelf gebakken of gemaakt. Dit was heel goed mee gevallen en
werd door iedereen gesmaakt. Zo kon iedereen zijn buikje vol eten, zeker voor herhaling vatbaar.
De redactie.
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Met dank aan Ingrid Vandevoorde
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