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RK	  Tielt	  zet	  schouders	  onder	  sneltesten	  in	  onderwijs	  
 
De coronapandemie houdt de maatschappij al ruim een jaar in haar greep! 
Ook het onderwijs wordt niet gespaard: besmettingsclusters en superversprei-
ders in de klassen worden er met de regelmaat van de klok vastgesteld. 

Om de scholen open te kunnen blijven houden lanceerde Vlaams minister 
van Onderwijs Ben Weyts enkele maanden geleden het project van snel-
testen. In samenwerking met het Departement Onderwijs en de CLB’s werkt 
Rode Kruis-Vlaanderen mee aan de organisatie van de sneltesten voor het 
lager en secundair onderwijs. 

En je weet: als het regent in Parijs (Mechelen), druppelt het in Brussel (lokale 
afdelingen) … 
 

Zo geschiedde… 
 

Eind januari sijpelt de vraag vanuit de Provinciale Zetel binnen bij onze voor-
zitster: “Kan Rode Kruis Tielt haar schouders zetten onder het sneltest-
centrum dat zal opgericht worden in Tielt?” Na wat telefoontjes te hebben 
gepleegd, gooit onze voorzitster het op een akkoord met de Provinciale Zetel: 
“Ja! De afdeling zal het engagement aangaan.” 
 

Omdat de werklast, die het ‘runnen’ van het sneltestcentrum met zich mee-
brengt, een onbekende blijkt te zijn, wordt geopteerd om het ‘4-ogen principe’ 
toe te passen. De dagelijkse werking zal worden opgezet en opgevolgd door 
twee vrijwilligers van Rode Kruis Tielt. Jan Defour1 – lid van het team HDi – 
en Stefan Lambert waren bereid om hun schouders te zetten onder deze 
uitdaging! 
 

In de beginfase was het wandelen in de mist. Traag maar zeker trok de mist 
weg en werd duidelijk wat er allemaal diende te gebeuren. Jan en Stefan 
maakten kennis met de aangereikte planningstools,	   zorgden ervoor dat het 
sneltestcentrum voorzien werd van het nodige materiaal, materiaal werd op-
gehaald bij de Provinciale Zetel, samenwerkingsakkoorden met naburige 
Rode Kruisafdelingen werden opgemaakt, vrijwilligers werden aangesproken 
en gemotiveerd om deel te nemen, opleidingen werden gevolgd, afspraken 
werden gemaakt met het CLB en het AZ SAT, enz. 
_____________________ 
1	  zie	  artikel	  verder	  in	  deze	  OT	  over	  het	  team	  HDi.	  
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Door deze schitterende voorbereiding kan Rode Kruis Tielt de ambitie waar 
maken om binnen de 24 uur na het contactonderzoek en de vaststelling van 
een risicocontact een sneltest af te nemen. Binnen het kwartier is het resul-
taat van deze test gekend. 
 
Het resultaat! 
 

Sinds 22 februari 2021 is in Tielt het sneltestcentrum voor leerlingen en leer-
krachten van het lager en secundair 
onderwijs geopend. In de lokalen 
van het Covid-testcentrum, gelegen 
aan de Krommewalstraat 7a te Tielt, 
worden de sneltesten afgenomen. 
Deze worden afgenomen bij leer-
lingen en leerkrachten als er een 
vermoeden van besmetting is in hun 
klas en/of school. 
 

Vrijwilligers van Rode Kruis Tielt en omliggende Rode Kruisafdelingen, samen 
met enkele gelegenheidsvrijwilligers, staan dagelijks in voor het onthaal en 
het afnemen van de testen. Tevens zorgen zij voor de verwerking van de test 
en voor de nodige registraties van de resultaten. De verdere opvolging van de 
leerlingen en/of de leerkrachten gebeurt door het CLB. 
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De bereidheid bij de vrijwilligers om zich in te zetten binnen de werking van 
het sneltestcentrum is groot. Alle vrijwilligers volgden hiervoor een e-learning 
module en praktijkopleiding ‘sneltesten’, in samenwerking met het CLB. 

 
 
 
 
De testen worden dagelijks afgenomen: op 
weekdagen tussen 18u00 en 20u00 en in 
het weekend tussen 16u30 en 18u30. 
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In cijfers! 
 

Dagelijks wordt de planning gemonitord vanuit de Provinciale Zetel en wor-
den periodiek cijfers verspreid van alle sneltestcentra in West-Vlaanderen. 
 
Hieronder is een grafiek te vinden van cijfers voor de periode 22/02 tot 15/03. 
 
 

	  
 
 
Een puik resultaat! 
 
 
Tot slot. 
 

Door het runnen van het sneltestcentrum wilt Rode Kruis Tielt, samen met het 
CLB, zich mee inzetten voor het sneller opsporen van clusterbesmettingen of 
superverspreiders om zo de scholen open te kunnen houden. 
 
 
Stefan 
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GESCHIEDENIS  RODE  KRUIS  TIELT 
 
BLOEDCOLLECTES IN AFDELING TIELT (Deel 1) 
 
Inleiding	  

Wie denkt dat bloedgeven aan de medemens vrij recent is, vergist zich 
schromelijk. 

Hetzelfde kan gezegd worden van hulp aan soldaten in oorlogstijd. Beiden 
dateren dan ook van voor de stichting van het Rode Kruis door Henri Dunant 
in 1863. 

Einde 13de eeuw waren het de Hospitaalridders die de taak op zich namen om 
de gewonden en zieken te verzorgen. 
Saladin, de aanvoerder van de Seltsjoeken (muzelmannen), liet in 1187 bij 
het heroveren van Jerusalem toe dat de Hospitaalridders in zijn eigen leger-
plaats de christen-gewonden verpleegden. Hij zag er persoonlijk op toe dat 
doden en gewonden, zowel vriend als vijand, zonder onderscheid van ras of 
geloof, naar veiliger plaatsen werden overgebracht. 
 
Het idee om bloed over te brengen van het ene lichaam naar het andere, gaat 
terug tot in de Oudheid (Egyptenaren, Grieken, Romeinen). 
Reeds vroeg besefte de mens dat verlies van een belangrijke hoeveelheid 
bloed tevens een verlies van gezondheid was. 
Logisch dus dat men door de eeuwen heen dan ook gepoogd heeft dit bloed-
verlies te compenseren. 
 
Aanvankelijk liet men zieken bloed drinken van mens of dier. 
De eerste wetenschappelijke proefneming was in 1666 toen een zekere 
Richard Lower een transfusie verrichtte bij honden. De hond die bloed kreeg, 
overleefde, de donorhond stierf. 
 
In Frankrijk verrichtte men in diezelfde periode een transfusie van dier (lams-
bloed) naar mens. Het werd een catastrofe en een wet verbood nog langer 
bloedtransfusies. 
 
De Engelse arts James Blundell hervatte in de 19de eeuw de pogingen, even-
wel met wisselend succes. 
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Pas in de jaren 1900, met de ontdekking van de bloedgroepen, door Karl 
Landsteiner werd het gevaar van bloedtransfusie enigszins overwonnen. 
 
Bloed bewaren was niet mogelijk omdat stolling optrad binnen de 10 minuten 
na het aftappen van het bloed, een probleem dat in 1914 opgelost werd, toen 
Albert Hustin (B) ontdekte dat natriumcitraat de bloedstolling tegenging. 
 
Het duurde tot 1941 eer men ook de rhesusfactor ontdekte en vanaf dan werd 
bloedtransfusie 100 % veilig. 
 
Tot daar enige info over het ontstaan van bloedafname en donatie. 
 
 
 
Begin	  van	  de	  bloedafname	  bij	  Rode	  Kruis	  Tielt	  	  

We moeten terug gaan naar de eerste oorlogsjaren van Wereldoorlog II om 
de eerste transfusies te vinden. 

In ‘Hulphospitaal nr. 44’ in de Sint-Andrieskliniek werkte Dr. Henry Colle er als 
hoofdchirurg (hij was tevens voorzitter van RK Tielt). 

Dr. G. Hellebuyck bepaalde er de bloedgroepen. 

Daar gebeurden de eerste transfusies bij operaties: van gezonde donoren 
werd rechtstreeks bloed doorgestuurd naar de zieke/geopereerde patiënt. 

Het ziekenhuis beschikte over de namen van de donoren die konden opge-
roepen worden. 
 
Wat er tussen die tijd en de eerste collecte in Rode Kruis-verband gebeurde, 
daarvan hebben we geen concrete gegevens. 
Wel hebben we teruggevonden dat er in 1951 een collecte was met 170 
bloedgiften. In 1952 noteerde men een tweede naoorlogse collecte, maar hier 
ontbreken ons de cijfers. 1953 leverde 138 bloedgiften op en 1954 gaf 150 
bloedgiften als resultaat (zie ook foto’s bloedcollecte 1951 in OT nr. 47 van 
februari 2012 en in nr. 50 van november 2012). 
 
[Op de volgende pagina zie je een bedankingskaart uit 1952 en een uit 1953.] 
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En toen... tussen 1954 en 1961? 
Wanneer het bloedtransfusiecentrum (BTC) Brugge in 1960 start met mobiele 
bloedinzamelingen, springt de afdeling Tielt als een van de eersten op de kar 
en houdt haar eerste collecte o.l.v. het BTC Brugge op 24 januari 1961. 

In 2021 zitten we dus al aan het 60ste jaar van de collectes in afdeling Tielt. 
 
 
Waar	  gingen	  de	  bloedcollectes	  in	  afdeling	  Tielt	  door?	  

De eerste collectes vonden plaats in de Rode Kruis-lokalen op de Laken-
markt, waar de afdeling beschikte over niet-gebruikte klaslokalen van de 
gemeenteschool (Adolf Vanneste was toen hoofdonderwijzer van de gemeen-
teschool en tevens mobilisatieoverste van Rode Kruis Tielt en Jozef Baert, 
burgemeester, was voorzitter van RK Tielt). 
 
 

 
 

Doordat de opkomsten talrijker werden, week men in 1971 noodgedwongen 
uit naar het Gildhof. 
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Tijdens verbouwingswerken in het Gildhof gingen de bloedcollectes door in de 
Europahal (met een burgemeester als RK-voorzitter was het gemakkelijker 
om die te verkrijgen). Men zou er blijven tot 1987, want in 1988 werd de oude 
Europahal afgebroken voor een nieuwbouw. 
 
Terug dan maar naar het Gildhof. Tot wanneer? 
Nadien nog maar eens verhuizen naar nieuwe locaties. Op een kalendertje 
met de inzameldata van 1995 wordt ‘Huize Aleydis’ (= school voor verpleeg-
kunde in de vroegere Sint-Lucas kliniek) vermeld als afnameplaats. Vanaf 
wanneer de collectes daar doorgingen is een ? 
 
 

 
 
We weten met zekerheid dat op 03.01.1996 de collectes plaats vonden in de 
feestzaal van het Instituut H. Familie. In een toespraak op het bloedgevers-
feest in één van de volgende jaren, hoopte Trees Pieters (toen plaatselijk af-
gevaardigde voor bloed) dat we – na de steeds veranderende afnameplaats – 
met de bouw van een nieuwe Europahal er een vaste plaats zouden krijgen. 
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In 1999 konden we uiteindelijk onze intrek nemen in de huidige Europahal, 
waar we tot op heden de collectes kunnen laten doorgaan (m.u.v. de periode 
dat de zaal nu moet voorbehouden worden voor de inentingen tegen Covid 19 
– dan gaan de bloedcollectes tijdelijk door in de H. Hartschool). 
 
Maar niet enkel in Tielt zelf werd bloed ingezameld. De gemeenten Aarsele, 
Kanegem en Schuiferskapelle (sinds 1971 deelgemeenten van Tielt) kwamen 
ook aan bod. Zo zien we dat er in 1961, 1962 en ook nog in 1963 collectes 
doorgingen in Aarsele en Kanegem. Dan valt het daar stil. 
In 1967 wordt Kanegem terug aangedaan voor een bloedinzameling; Aarsele 
volgt in 1970. 
Schuiferskapelle noteert 11 oktober 1977 als eerste collectedatum. 
 
De afnameplaatsen in Aarsele waren eerst in het gemeentehuis, nadien werd 
het Parochiaal Centrum de basislocatie. Nu wordt het Ontmoetingscentrum 
gebruikt voor de collectes. 
 
Kanegem gebruikte ook eerst zijn gemeentehuis om nadien in het Parochiaal 
Centrum te belanden. Wegens een te geringe opkomst kwam er na de collec-
te van januari 2014 een einde aan de bloedafnames in Kanegem. 
 
In Schuiferskapelle werd ook gebruik gemaakt van het gemeentehuis. Nadien 
bleef men op dezelfde locatie die, na verbouwingswerken, een nieuwe naam 
kreeg: ‘Club 77’. Eerder nog dan in Kanegem werd ook hier besloten om de 
activiteit te stoppen wegens een te geringe opkomst. We noteren 1998. 
Na protest van de afdeling gaat er toch nog een collecte door; maar in 2005 
eindigen ook hier de bloedinzamelingen. 
 
 
 
Aankondiging	  van	  de	  bloedcollectes	  

In de periode van Dr. Colle en de rechtstreekse donatie beschikte het Rode 
Kruis en het ziekenhuis over een lijst met donoren die ze konden oproepen 
om bloed te komen geven tijdens een operatie. 
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Is er in de periode 1944-1951 nog iets anders gebeurd inzake bekendmaken 
van collectes? Daar hebben we voorlopig het raden naar. Maar in 1951 pakt 
de afdeling uit met een reuze campagne door aan de bevolking van de ruime 
regio strooibiljetten te bezorgen om de bloedinzameling van 16 mei aan te 
kondigen. Kosten waren volledig ten laste van de afdeling. 
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Hoe het tijdens de volgende drie jaar gebeurde, ook hiervan hebben we geen 
tastbare bewijzen teruggevonden. Maar in ‘Onze Taak’ jubileumnummer 1980 
vinden we toch volgend citaat: “Deze, om zo te zeggen intercommunale 
collectes bezorgden de arme lokale afdeling Tielt heel wat hoofdbrekers en 
financiële inspanning. Tielt en het omliggende gebied – zelfs tot in Oost-
Vlaanderen – werd van reclamefolders voorzien. Een autobus werd ingelegd 
om de donors op te halen en terug te voeren.” – aldus Lucien Tyteca. 
 
Een financieel rapport uit 1955 vermeldt bij de uitgaven voor bloedcollecte de 
som van 4.876 BEF. In 1952 en 1954 wordt nergens in het financieel rapport 
melding gedaan van een dergelijk bedrag. 
 
Na de heropstart in 1961 zal er ook wel reclame gemaakt zijn om de collectes 
aan te kondigen en kenbaar te maken. Ook hier zal men wel gebruik gemaakt 
hebben van affiches of brieven; maar het blijft gissen. En de kosten? Waren 
die ook voor de afdeling of kwam het BTC hierin tussen? 
 
We kennen wel latere affiches die door het BTC te beschikking werden ge-
steld. De donoren werden uitgenodigd met een persoonlijk schrijven dat door 
het BTC werd verstuurd. 
 
Ook nu nog worden door het BTC affiches ter beschikking gesteld, die door 
plaatselijke medewerkers in Tielt en Aarsele worden verspreid. 
 
Sedert een aantal jaren worden aan de invalswegen op officiële aankon-
digingsborden grote pancartes aangebracht met de data, zodat het grote 
publiek in kennis gesteld wordt van de aanstaande collectes. 
 
Tegenwoordig worden de donoren, in tegenstelling tot vroeger, niet meer 
schriftelijk verwittigd, maar maakt men gebruik van de sociale media om ze 
attent te maken op de bloedinzamelingen. 
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Voorbeeld uitnodiging van de burgemeester uit 1977 
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Voorbeeld uitnodiging vanuit RK Tielt - september 1977 
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Voorbeeld uitnodigingskaart uit 1998 
 
 
Op de volgende twee pagina’s: de voor- en achterkant van een flyer uit 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bedankt aan al wie zich mee inzette om de 2450 stickers te verkopen! 
(heel mooi resultaat gezien de aan Covid-tijden aangepaste verkoopwijze) 
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In de loop van al die jaren werd heel wat creativiteit aan de dag gelegd om 
aandacht te vragen voor de bloedinzamelingen en het belang hiervan. 
De acties werden gelanceerd en gepromoot door het BTC en de afdeling 
maakte dankbaar gebruik van het promomateriaal. 
 
Zo kennen we o.a. de actie met de diverse bierviltjes met ludieke tekeningen, 
waar dan op de achterzijde de data voor de plaatselijke collectes werden 
gekleefd. Dit in samenwerking met Jeugd Rode Kruis. 
 

 
 

 
 



 

05/2021 ONZE TAAK Nummer 83 

22 

 
 
 
 
Er waren ook de zelfklevers: 
 

 

  
sticker uit 1984 sticker uit 1992 
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sticker uit 1998 sticker uit 2005 
 
 
Ook een actie met zelfklevers op broodzakken werd in Tielt gebruikt. 
 
De kalendertjes in zakformaat met de data van de collectes over het ganse 
jaar vonden gretig de weg naar de bloeddonoren. 
 
Acties om bloedgevers te werven via scholen (in Tielt, Aarsele en Kangem), 
‘Stad met een hart’ (2016) en serviceclubs, gaven niet het blijvende succes 
van de eerste collectes. 
 
In onze afdeling, in de periode dat Trees Pieters nog afdelingsverantwoorde-
lijke was, kreeg zij het (samen met voorzitter Lucien Tyteca) voor mekaar dat 
het stadsbestuur een ‘radiowagen’ met chauffeur ter beschikking stelde om 
op de dag van de collectes rond te rijden in heel de stad Tielt. 
 
Heden ten dage wordt ook gebruik gemaakt van het stadsmagazine om de 
collectes aan te kondigen. 
 
Eertijds werden de bloedinzamelingen ook meegedeeld in het parochieblad 
‘Kerk en Leven’ en soms kondigde de geestelijkheid zelfs tijdens de ‘zondags-
preek’ de collectes aan. 
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G.v.T. - Gazette van Tielt 18.06.2003 
 
 

Ongetwijfeld waren er nog andere acties waarvan wij geen weet hebben. 
Toch hopen we met dit summiere overzicht een tipje van de sluier opgelicht te 
hebben over deze niet onbelangrijke acties om bloedgevers aan te trekken. 
 
Voor men tegenwoordig met de aankondiging van bloedcollectes kan starten, 
dienen er heel wat afspraken gemaakt te worden i.v.m. bijvoorbeeld het vrij 
zijn van de locaties. Het BTC stelt data voor aan de plaatselijke (adjunct) 
verantwoordelijke en deze neemt dan contact op met Stad Tielt om te weten 
of de zalen vrij zijn. Dat er soms problemen zijn heb ikzelf (ten tijde van Trees 
Pieters) en tegenwoordig ook Marc Wittevrongel aan den lijve ondervonden. 
Het is puzzelen, telefoneren, terug naar stad, enz. tot men tot een vergelijk is 
gekomen. Heel wat werk achter de schermen. 
 
Met de ‘corona’-maatregelen kan men nu niet meer zomaar langskomen op 
de collectes; elke bloedgever dient zicht vooraf te registreren. 
 
Tot zover deel 1 over de geschiedenis van het Bloedgeven bij RK Tielt. 
 
 

William Oosterlinck 
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Het	  team	  Hulpdienst	  Rode	  Kruis	  Tielt	  
 
Februari 2020: herschikking van de verantwoordelijkheden binnen het team 
Hulpdienst (HDi). Enkele weken later ging het land op slot naar aanleiding 
van de Covid-19 pandemie... 
 
Een nieuw team HDi uit de startblokken en hun eerste duizend meter gelopen 
in een jaar waar niks mocht! 
Maak kennis met het team HDi, lees hun ervaringen over het afgelopen jaar 
en maak kennis met hun toekomstplannen.  
 
MAAR WIE IS HET TEAM HDI RODE KRUIS TIELT? JAN EN JARNE, STEL JULLIE 
EVEN VOOR? 

Jan: Ja, mijn naam is dus Jan Defour. Ik ben een jonge dynamische prille 
veertiger, afkomstig uit Pittem maar woonachtig te Tielt. Getrouwd en papa 
van 2 schatjes van kindjes, Arnout en Eloïse. 

Jarne: Ik ben dus Jarne Leinders, ook woonachtig te Tielt. Als Jan zich een 
jonge veertiger noemt, wat ben ik dan…? Want ik ben een enthousiaste prille 
twintiger. En ik ben student verpleegkunde. 
 
WAS HET RODE KRUIS TIELT JULLIE GEKEND? 
Jan: Absoluut niet. Voor mij was Rode Kruis Tielt een totaal onbekende ver-
eniging/organisatie. 

Jarne: Ook ik kende Rode Kruis Tielt niet. Van de organisatie, het Rode 
Kruis, had ik eerder een negatief beeld. Een beeld dat vrij snel is bijgesteld tot 
super positief door actief vrijwilliger te zijn bij de lokale afdeling. Oef! 
 
HOE ZIJN JULLIE DAN IN CONTACT GEKOMEN MET DE LOKALE AFDELING? LAAT MIJ 
EENS RADEN: EEN CURSUS EERSTE HULP OF EEN OF ANDERE EERSTE HULP-
INITIATIE? 
Jan: Inderdaad! Om mijn skills in eerste hulp te vergroten, zeker als jonge 
papa, had ik beslist om een cursus eerste hulp te volgen. Via de website van 
Rode Kruis Tielt vond ik de contactgegevens van de Dienst Vorming. En zo is 
de bal aan het rollen gegaan. 
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Jarne: Toen ik in het 4de jaar Zorgkundige (SJI Tielt) zat, werd op een gege-
ven moment een eerste hulpinitiatie georganiseerd voor alle 4de jaars. Deze 
initiatie werd begeleid door 2 vrijwilligers van Rode Kruis Tielt (nvdr. Nele en 
Stefan). Na afloop werd promo gemaakt voor de cursus eerste hulp, die 
enkele dagen later van start zou gaan. En lap! Ik schreef mij in, et voilà, zo 
maakte ik sneller dan verwacht kennis met Rode Kruis Tielt. 

Jan: Zo belandde ik dus begin 2019 op de ‘schoolbanken’ om 8 dinsdag-
avonden ondergedompeld te worden in de geheimen van de eerste hulp. En 
in mei 2019 behaalde ik het brevet eerste hulp/helper. Trouwens, heel dyna-
mische en leerrijke lessen, begeleid door een enthousiast team Vorming!  

Jarne: Het zaadje werd echt wel geplant tijdens deze lessenreeks. Het 
smaakte echt naar meer! Hoe zeg ik het best: “Ik had honger naar meer!” 
 
WAT HEEFT JE DAN GEMOTIVEERD OM VRIJWILLIGER TE WORDEN? EN WAAROM 
VIEL DE KEUZE OP DE TAK HULPDIENST? 
Jan: Van nature uit ben ik nogal nieuwsgierig. Het enthousiasme van onder 
andere Frank en Nele, tijdens de lessenreeks, prikkelde mij. Tijdens de pauze 
ging ik steevast richting de lesgevers om mij te informeren over het reilen en 
zeilen binnen het Rode Kruis. Hun verhalen, soms wel wilde verhalen, intri-
geerden mij.  

Jarne: Zoals ik al zei: “De honger naar meer!” 

Jan: In 2019 werd ik gevraagd om als gelegenheidsmedewerker mee te hel-
pen aan de 14-daagse stickerverkoop. De groepsdynamiek, de motivatie en 
het enthousiasme die ik daar ervaarde van de RK-vrijwilliger, zorgden ervoor 
dat ik steeds meer en meer getriggerd werd om ook te springen richting deze 
organisatie! Ik was trouwens op zoek naar een ‘hobby’, waar ik mij verder kon 
ontplooien. Dus leek het mij een topidee om, ‘mijn sociale aard van het 
beestje’, te combineren met mijn kennis rond eerste hulp. Dus sprong ik in het 
onbekende, richting Rode Kruis Tielt. 

Jarne: Voor ik het goed en wel wist, stond ik daar als RK-vrijwilliger: in 
uniform, op mijn eerste preventieve hulpactie: kleiduifschieten te Egem. En ja, 
het smaakte naar meer! Zo geschiedde ook; de bal was aan het rollen. 
Ondertussen ben ik al hulpverlener-ambulancier bij de Dienst 112 en voel ik 
mij opperbest bij de Rode Kruis Hulpdienst. 
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Jan: Blijkbaar is Egem populair bij de ‘nieuwkes’. Ook mijn eerste preventieve 
dienst was in Egem: het 4×4-event in de kleiputten. Een ganse dag stof gege-
ten, samen met enkele anciens, zijnde Filip, Johnny en ja, Jarne. 
 
DOOR OMSTANDIGHEDEN ZIJN JULLIE BEIDEN IN HET TEAM HDI GEROLD. WAT 
BETEKENT DAT NU CONCREET: HET TEAM HDI? 

Jan: Inderdaad, de algemene leiding van Hulpdienst Tielt kwam ‘stoemelings’ 
in handen van Jarne en ikzelf. Het ruime takenpakket van een HDi-verant-
woordelijke kwam plots onze richting uit. Door de onervarenheid en het nog 
niet volledig voldoen aan de voorwaarden van HDi-verantwoordelijke werd, 
onder impuls van Nele (AV PR & Werving) en met goedkeuring van de 
Provinciale Zetel West-Vlaanderen, geopperd om een team HDi op te richten. 
Zo kon de continuïteit van de activiteiten gegarandeerd worden en konden 
Jarne en ikzelf de taken onderling vlotjes verdelen. 

Jarne: Inderdaad, de administratieve taken, de algemene aansturing en de 
rol als ‘aanspreekpunt naar de buitenwereld’ zijn richting Jan gegaan. Ik leg 
mij meer toe op de concrete werking van de Hulpdienst. 

Jan: Gelukkig hebben we in de ‘back-office’ nog steeds de onvoorwaardelijke 
ruggensteun van Nele, AV PR & Werving en Filip, econoom. 
 
2020 ZAL HERINNERD WORDEN ALS HET JAAR WAAR NIKS MOCHT! EN OOK BEGIN 
2021 IS ZO VERLOPEN. HOE HEBBEN JULLIE, ALS TEAM HDI, HET AFGELOPEN 
JAAR BELEEFD? 
Jan: Eigenlijk was het niet zo leuk. Preventieve hulpacties werden geschrapt, 
fysieke bijeenkomsten met de vrijwilligers mochten niet doorgaan. Ja, de 
band met de vrijwilligers is ietwat doorgeknipt door Covid-19! 

Jarne: Achter de schermen werd wel veel werk verzet. Materiaal werd op 
punt gezet, ideeën over het toekomstig voertuigenpark werden geconcreti-
seerd en het lokaal werd onder handen genomen met als kers op de taart een 
nieuwe ‘debriefings-/ontmoetingsruimte’ voor de Hulpdienst. 

Jan: Samen met Nele werd gezocht naar alternatieven om het groepsgevoel 
binnen de groep vrijwilligers te behouden. Zo werden online-vergaderingen 
georganiseerd, werd huis-aan-huis een ontbijt afgeleverd en kreeg elke vrij-
williger een snoepzakje van de Sint. Kleine lichtpuntjes voor de vrijwilligers in 
deze minder leuke tijd. 
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Jarne: Ik kijk er echt naar uit om weer met de vele vrijwilligers, samen actief 
te zijn, op één of andere preventieve dienst. En dat geldt ook voor Jan, niet? 

Jan: Absoluut! 
 
WAT BRENGT DE TOEKOMST? WAT ZIJN JULLIE UITDAGINGEN OP KORTE TERMIJN? 
Jan: Zoals Jarne al zei, kijk ik met veel enthousiasme uit naar de heropstart 
van de activiteiten. Op deze manier hoop ik snel het enthousiasme, van voor 
Covid-19, bij de vrijwilligers te herwinnen! Verder wil ik, samen met de AV 
Vorming en AV PR & Werving, een traject opzetten om nieuwe vrijwilligers te 
werven. En natuurlijk kijk ik vol verwachting uit naar de ingebruikname van 
het nieuwe interventievoertuig later dit jaar. 

Jarne: Ik wil opnieuw inzetten op bijscholing en vorming! In de toekomst moet 
er terug een strak bijscholingstraject uitgetekend worden om de vaardigheden 
bij onze vrijwilligers verder te laten groeien. Ik kon mijn vaardigheden gelukkig 
verder ontplooien via de bestaffing van de 112, maar menig vrijwilliger heeft 
deze verplicht moeten parkeren. Ja, daar wil ik werk van maken. 
 

 

Jan en Jarne	  (voorgrond) 
op preventieve dienst 

in pre-Corona-tijd. 
  

 
JAN EN JARNE, ALVAST GEWELDIGE DANK JE WEL VOOR HET INTERVIEW. HET WAS 
HEEL VERRIJKEND! 
IK WENS JULLIE BEIDEN HEEL VEEL SUCCES MET DE VERDERE UITBOUW VAN DE 
HULPDIENST BINNEN RODE KRUIS TIELT. EN MISSCHIEN TOT ERGENS VOLGEND 
JAAR, VOOR HET INTERVIEW NR. 2. 
 
Stefan 
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prijskamp 2021 − antwoorden opgave 1 
 
Bij deze opgave kregen we 13 antwoordformulieren tijdig binnen. 11 deelne-
mers hadden het juist. 
De schiftingsvraag haalde het voorlopig klassement wel heftig door elkaar. 
993 komt nu niet zo veel voor en de meerderheid had een heel wat lager 
getal ingevuld. 
 

Bij vraag 1 over “Rampen in België”, waren er bij de “veerboot, Albertkanaal” 
en “ontploffing tankstation, Eynatten” verschillende getallen genoteerd, naar-
gelang de geraadpleegde bron. Waarschijnlijk baseerde men zich soms op de 
ter plaatse overledenen, anderen telden degenen die later overleden aan de 
gevolgen er nog bij. We keurden dan ook de antwoorden op deze laatste 
twee goed. 
 

Blijkbaar had men nogal wat werk om de West-Vlaamse gemeente te vinden, 
maar dit is dan ook het leuke aan het zoeken als men het juiste antwoord dan 
toch gevonden heeft. 
 

Voor opgave 2 – 2021 wens ik jullie veel zoekgenot en laat de grijze hersen-
cellen maar eens goed werken. 
 

Succes aan allen! Niet opgeven! 
 
 

Dit waren de antwoorden voor opgave 1 van 2021: 
 

1. Rampen jaartal doden 

a) brand Innovation, Brussel 1967 251 
b) ontploffing bij Tessenderlo Chemie 1942 190 
c) explosie tankwagen in Martelange 1967 22 
d) brand Switel hotel, Antwerpen 1994 15 
e) ontploffing van de Corvilainfabriek 1889 95 
f) veerboot met schoolkinderen kantelt in Albertkanaal 1941 37 
g) ontploffing tankstation, Eynatten 1995 16 
 
 

2. Spreekwoorden 

a) Een pleister op een houten been. 
b) Van de os op de ezel springen. 
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3. West-Vlaamse gemeente: RAMSKAPELLE 
a) lidwoord: LE (uit het Frans) 
b) vliegend insect: KAPEL (= vlinder) 
c) reeks twaalf (dierenriem): RAM 
d) medeklinker: S 
 
 

4. Beroepen 
a) bloembollenkweker 
b) vuurtorenwachter 
 
 

5. Beroemde personen 
a) HOLIE MUSCLI = Louis Michel 
b) REUSJE NEMO = Jeroen Meus 
c) EPOLO NEVEREMEL = Remco Evenepoel 
d) KROOS DRAFEBEEN = Frank Deboosere 
e) SLIP GHIEPPEBLEU = Philippe Geubels 
f) REHA MONGERIS = Sergio Herman 

 
 

6. Diersoort: vissen 
 
 

Schiftingsvraag: de 3 cijfers waren:  9 9 3 
Te winnen punten: 26 
 

Uitslag: 
1. Allaert Marie-Rose 26 punten verschil 66 
2. Wielfaert Eveline 26  161 
3. Wittevrongel Gabriël 26  177 
4. Van Poucke Christel 26  356 
5. Vermeersch Tom 26  494 
 
Voorlopig (algemeen) klassement: 
1. Allaert Marie-Rose 
2. Wielfaert Eveline 
3. Wittevrongel Gabriël 
4. Van Poucke Christel 
5. Vermeersch Tom 
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prijskamp 2021 − opgave 2 

 
1. Vul dit rooster in. De woorden (hint) naast het horizontaal rooster leiden je 

naar de oplossing. Ieder vakje bevat één letter → IJ = 2 letters 
 

           familielid 
           kostbaar sieraad 
           zwaar werk 
           uitstapje 
           aangespoelde voorwerpen oprapen 

           schijnheilige 
           lenig & krachtig iemand 
           dicht begroeid tropisch gebied 
           rood eetbaar knolletje 
           zoetwatervis 
           horecabediende 
           schop 
           bruin poeder 
           Mexicaans hoofddeksel 
 
Tip: Met deze ............. wil je wellicht niets te maken hebben! 
 
 

2. Even cijferen: tracht met onderstaande cijfers het getal 370 te vormen of zo 
dicht mogelijk te benaderen. De zes cijfers mogen maar éénmaal gebruikt 
worden en dienen allemaal aan bod te komen. 

 Bewerkingen: +  - ×  : 
 1  2  5  7  8  9 

 
 

3. Spreekwoorden. De klinkers ontbreken en werden vervangen door een 
stip. Eén stip = één klinker. 

 A) Welke spreekwoorden zitten verborgen en B) wat betekenen ze? 
 

a) Z . j    h . n g t    h . . r    m . n    d .    b l . . w .    h . . k    . m. 
b) T . s s . n    h . m . l    . n    . . r d .    h . n g . n. 
c) . . n    g r . t .    m . n d    h . b b . n 

  



 

05/2021 ONZE TAAK Nummer 83 

32 
 
 

4. Landen – hoofdsteden: 
In onderstaande tabel werden de namen van landen en hoofdsteden 
dooreen gehusseld. 
In de eerste kolom tref je de hoofdsteden aan; in de tweede kolom de 
namen van de landen. 
Bedoeling is: de naam van de hoofdstad aan het juiste land te linken. 
 

Vb. SLUBSER en GELEIB  =  BRUSSEL - BELGIE 
 
 HOOFDSTAD  LAND 
A DIRDAM 1 LEIDARN 
B HOGEKNAPEN 2 CLANTDOSH 
C SIBLANOS 3 VISOELNE 
D LUDBIN 4 JAPSEN 
E JANBALJUL 5 AMENDENKER 
F GLOWGAS 6 ROGUTPLA 
 
 
 

5. Tot slot een vraagje over Tielts erfgoed: de hallentoren. 
Bovenaan de hallentoren tref je een bolvormig houten bouwwerk aan, als 
bekroning zou men kunnen zeggen. We noemen dit ook een dakruiter of 
klokkentorentje met klok en soms met uurwerk. 
Maar dit heeft nog een andere naam die men veelal gebruikt en die uit het 
Italiaans stamt. 
Welk woord van 9 letters zoeken we? 
 
 
 

! Schiftingsvraag ! 
a) Wat zal het reservegetal zijn van de lottotrekking van zaterdag 19.06.2021? 
b) Som van de ZES lottogetallen (ZONDER reservegetal) van dezelfde trekking. 
 
 
 
! Uiterste inzenddatum: 16.06.2021 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

 

 
Op 4 maart werd Matteo geboren, een eerste kleinzoon 
voor onze voorzitster, Catharina Dehullu. 
 
Rode	  Kruis	  Tielt	  wenst	  Catharina	  en	  familie	  van	  harte	  
proficiat!	  
 

 
 
Op 29 maart werd Elouise geboren, dochtertje van Eline en 
Bert Neyrinck (Dienst 112). 
 
Rode	  Kruis	  Tielt	  wenst	  Bert	  en	  familie	  van	  harte	  proficiat! 

 

 
 

   
 
 

Ga jij trouwen? Ben je pas bevallen? Werd jij onlangs oma of opa? Hebben 
jullie de voorbije maanden jullie kristallen, zilveren, gouden of albasten bruiloft 
gevierd? 
 
Wil je jouw familienieuws ook delen met jouw collega’s Rode Kruis-vrijwilliger 
die niet actief zijn op Facebook? 
 

Stuur de gegevens dan snel door naar: 

Redactie ONZE TAAK 
Pontweg 27 
8700 Tielt 
 

of naar: marierose.allaert@skynet.be 
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Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK? 
 
 

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar: 
 

Marie-Rose Allaert 
Pontweg 27 
8700 Tielt 

marierose.allaert@skynet.be 
 

die alles in ONZE TAAK-vorm zet. 
 
 

Familienieuws is ook altijd welkom! 
 
 

Zorg dat jouw RK-tak in elke uitgave van ONZE TAAK aan bod komt! 
 
 

Ook adreswijziging 
zo snel mogelijk doorgeven 
op bovenstaand adres zodat 

ONZE TAAK 
voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt! 

 
 

We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen 

UITERLIJK 30 juni 2021! 
 
 
 
 
ððLEES  ONZE TAAK  IN  KLEUR  OP www.rodekruis.be/tieltïï  
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