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NIEUWJAARSTOESPRAAK  VAN  DE  VOORZITSTER 
 
Beste vrijwilligers, 
In mijn Nieuwjaarsbijdrage aan ONZE TAAK van vorig jaar (januari 2021), 
heb ik de wens uitgesproken dat we het hele corona-gedoe snel achter ons 
zouden kunnen laten en de corona-pagina in de zomer van 2021 definitief 
zouden kunnen omslaan. Niets is minder waar gebleken. Ook 2021 was haast 
volledig in de ban van het covid-verhaal en zijn implicaties. En het betekent in 
elk geval dat alweer een jaar voorbij is gegaan zonder dat we er afscheid van 
hebben kunnen nemen met een nieuwjaarsreceptie. 
De uitnodigingen voor de receptie waren reeds klaar toen het federale over-
legcomité de beslissing nam dat privé-bijeenkomsten van meer dan acht 
personen niet konden doorgaan, en wel tot 28 januari. Kort daarop liet ook de 
beheerder van de gereserveerde zaal ons weten dat ons evenement niet 
meer kon doorgaan, gezien de nieuwe corona-instructies. 
We hebben de uitnodigingen dan toch maar verstuurd, zij het met een be-
geleidend briefje en een beetje uitleg. Op die manier kon ik tenminste mijn 
nieuwjaarswensen overbrengen. 
Intussen heb ik er steeds meer hoop op dat we dit jaar met zijn allen nog 
kunnen samen komen: virologen en intensivisten zijn optimistisch; het verloop 
van de omikron-variant verloopt mild en bovendien is het corona-virus een 
wintervirus. De lente en de zomer moeten dus soelaas brengen. 
We zijn al volop bezig een nieuwe datum uit te zoeken en de nodige voorbe-
reidingen te treffen. Dit keer echt wel op hoop van zege. 
Hieronder geef ik nog een overzicht van het werkjaar, de lijst met eretekens 
en mijn nieuwjaarswensen. 
 
JAAROVERZICHT 2021 
 
DE DIENSTEN 
 
1. Dienst voor het Bloed 

Met dank aan Marc Wittevrongel voor zijn input. 
In vergelijking met vorig jaar is het aantal collectes van 2021 (een totaal van 
1139) gestegen met ongeveer 100. Dat heeft er vooral mee te maken dat in 
2020 (een totaal van 1032) één van de 8 collectes niet is kunnen doorgaan 
(wegens corona). Maar in vergelijking met het daaraan voorafgaande jaar 
(2019, een totaal van 1224), is het aantal collectes van 2021 dan weer gedaald. 
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Grofweg stellen we over de laatste jaren een dalende trend vast. Die trend 
heeft dus niet zozeer met corona te maken, dan wel met de richtlijnen inzake 
bloedgeven, die jaar na jaar strenger worden. Het gaat om een algemene 
trend voor Vlaanderen. Maar al bij al, en zeker gezien de omstandigheden, 
kijken we tevreden terug op het voorbije jaar.  
 

DATUM PLAATS AANTAL GIFTEN NIEUWE DONOREN 
 januari/februari 
22 januari Aarsele 56 4 
27 januari Tielt 177 12 
10 februari Tielt 81 6 
 subtotaal 314 22 
 april/mei 
30 april Aarsele 52 4 
5 mei Tielt 135 7 
12 mei Tielt 78 5 
 subtotaal 265 16 
 juli/augustus 
29 juli Tielt  118 2 
3 augustus Tielt 99 8 
6 augustus Aarsele 54 0 
 subtotaal 271 10 
 oktober/november 
29 oktober Aarsele 40 0 
16 november Tielt 150 11 
23 november Tielt 99 14 
 subtotaal 289 25 
 algemeen totaal 1139 73 
 
Het volledige jaar 2021 werd dus afgeklopt op een totaal van 1139 donaties 
(acht collectes te Tielt met 937 donoren en vier te Aarsele met 202 donoren). 
 
De eerste zes collectes te Tielt konden niet doorgaan in de Europahal, 
wegens gebruik ervan als vaccinatiecentrum. 
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Dankzij directeur Patrick Van Nieuwenhuyse kregen we toelating om de col-
lectes te organiseren in de H. Hartschool in de Mgr. Van Hovestraat en mits 
een paar logistieke aanpassingen ter plekke konden de bloedcollectes er zo 
goed als normaal verlopen.  
 
Na afloop van de zesde collecte 
werd Dhr. Van Nieuwenhuyse zeer 
hartelijk bedankt met een persoon-
lijk geschenk en met een doos 
kleine verrassingen voor zijn leer-
lingen. 
 
De twee laatste collectes te Tielt 
konden dan weer gewoon door-
gaan in de Europahal. 
 
 
Tijdens de allerlaatste collectes werden twee donoren van 100 bloeddonaties 
gehuldigd: 

 
Voor Aarsele was dit Geert Lust. Hij 
kreeg zijn aandenken (een fles cava) 
uit handen van onze medewerkers 
Rita en Christa Langeraert. 

 
 
In Tielt werd op 16 november Dorine 
Vande Weghe gehuldigd: zij kreeg haar 
aandenken uit handen van Lieve De 
Burghgraeve. 
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Zonder een gemotiveerde groep medewerkers, zouden de bloedcollectes niet 
kunnen georganiseerd worden. Maar dit jaar hebben we afscheid moeten ne-
men van Maria Truyaert. 
Maria had te kennen gegeven dat ze haar medewerking wilde stopzetten 
omwille van haar hoge leeftijd (91 jaar!). Maria was een zeer trouwe en toege-
wijde medewerkster-vrijwilliger, die we jarenlang achter de toog zagen om de 
bloeddonoren te bedienen met een drankje. Op 3 augustus werd een be-
dankingsmomentje met geschenk gehouden. 
 

 
 
Intussen werd Maria opgevolgd door Marie-Rose Allaert, die na haar lange 
carrière als afdelingssecretaresse zich wil blijven inzetten voor Rode Kruis 
Tielt. 
 
We geven hieronder alvast nog de data mee van de bloedinzamelingen 2022: 
 
TIELT 
woensdag 26 januari 
dinsdag 8 februari 
woensdag 4 mei 
dinsdag 10 mei 
woensdag 10 augustus 
dinsdag 16 augustus 
woensdag 16 november 
dinsdag 22 november 

AARSELE 
vrijdag 21 januari 
vrijdag 29 april 
vrijdag 5 augustus 
donderdag 10 november 
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2. Dienst Vorming 
 
Met dank aan Stefan Lambert voor de input. 
De gezondheidscrisis speelde de Dienst Vorming in 2021 nog steeds parten. 
Lessenreeksen en andere vormingsmomenten mochten maar mondjesmaat 
en met strikte Covid-19 maatregelen worden georganiseerd vanaf het najaar 
2021. In de korte tijd die nog restte in 2021, gaf het team Vorming alvast 
zoveel mogelijk vorm aan de realisatie van haar kerntaak: de zelfredzaamheid 
van de bevolking verhogen. 
 
Het team Vorming zette vooreerst haar schouders onder het beantwoorden 
van de vele aanvragen reanimatie/AED. Meerdere Eerste Hulp-themalessen 
reanimatie/AED werden georganiseerd op vraag van steden en gemeentes, 
organisaties, verenigingen en sportclubs uit de ruime regio Tielt. 
Er werden in de periode oktober–december 2021 17 Eerste Hulpsessies re-
animatie/AED georganiseerd. Goed voor 51 gepresteerde vormingsuren. Zie 
daarover verder in deze ONZE TAAK: de bijdrage over het toekennen van 
het label Hartveilige Instelling aan het WZC Sint Remigius te Pittem. 
 
Eind november werd het startschot gegeven voor de basiscursus Eerste Hulp. 
Om een voldoende spreiding te hebben van de 24 ingeschreven deelnemers, 
werden 2 lestrajecten voorzien: een 12-uur durende opleiding op dinsdag-
avond en een identiek opleidingstraject op zaterdagvoormiddag. 
Helaas werd na de eerste les het lestraject opnieuw opgeschort als gevolg 
van de verslechterende gezondheidssituatie in België. 
 
Tot slot werd er met het team Vorming ook ondersteuning gegeven aan meer-
dere lessenreeksen bedrijfs-Eerste Hulp, georganiseerd door de hoofdzetel 
Rode Kruis-Vlaanderen. Vier lessenreeksen bedrijfs-Eerste Hulp werden be-
geleid, goed voor een prestatie van 32 vormingsuren. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de lessenreeks in het bedrijf Piano’s Maene te Ruiselede. 
 
Zodra de gezondheidssituatie het toelaat zal in 2022 de draad opnieuw wor-
den opgepikt en zal het opgestarte basiscursus Eerste Hulp alvast worden 
afgewerkt. Is er interesse in Eerste Hulp? Neem gerust contact met het team 
Vorming via vorming@tielt.rodekruis.be. 
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3. Dienst 112 
 
Met dank aan Stefan Lambert voor zijn input. 
In 2021 kon de bevolking in de ruime regio Tielt alvast opnieuw beroep doen 
op de Dienst 112 Tielt voor dringende medische hulp. De Rode Kruisvrijwil-
ligers en de medewerkers van AZ SAT stonden in 2021 opnieuw 24u/24u, 
7d/7d paraat om in geval van nood hulp te bieden. 
 
Het afgelopen jaar werden 2195 dringende interventies uitgevoerd in opdracht 
van de Noodcentrale 112, waarvan 1312 interventies overdag en 883 tijdens 
de nacht. Een toename met ruim 125 interventies of een stijging met ruim 6 % 
ten opzichte van het jaar 2020. 
Vergelijkende tabel: 
 

Jaar Dagritten Nachtritten Totaal 
2021 1312 883 2195 
2020 1252 816 2068 
2019 1236 907 2143 
2018 1090 807 1897 
2017 799 1000 1799 
2016 987 732 1718 
2015 966 779 1745 

 
Om hun kennis op peil te houden volgden de 30 vrijwilligers Hulpverlener-
ambulancier samen 900 uren permanente vorming. 
 
En tot slot werd in 2021 de basis gelegd voor de aankoop van een nieuwe 
ziekenwagen voor de Dienst 112. Met een projectwerkgroep werd het aan-
koopdossier grondig voorbereid en in september kon de bestelling definitief 
geplaatst worden. Nu is het reikhalzend uitkijken naar de ingebruikname van 
de nieuwe ziekenwagen. Maar door de wereldwijde logistieke moeilijkheden 
en het tekort aan computerchips, zal de ingebruikname eerder voorjaar 2023 
zijn. 
 
De prioriteit in 2022 blijft alvast het garanderen van een vlotte bestaffing van 
de Dienst 112 tijdens de nachten en de weekenddagen door de Rode Kruis-
vrijwilligers. Neem gerust contact, via pr@tielt.rodekruis.be, als je je wenst in 
te zetten en aan te sluiten bij het team 112 Tielt. 
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4. Hulpdienst 
 
Met dank aan Jan Defour voor de input. 
 
Preventieve hulpacties 
In het voorjaar van 2021 konden geen evenementen plaats hebben omwille 
van de toen geldende corona-maatregelen. Ook in het najaar werden ver-
schillende evenementen geannuleerd. Overigens was er tijdens die periodes 
om diezelfde reden ook geen vraag naar preventieve hulpacties. Met uitzon-
dering van enkele sportwedstrijden, handelen onderstaande cijfers dan ook 
enkel over de periode halverwege juli tot november 2021. 

l aantal preventieve hulpacties: 29 
l gepresteerde uren tijdens deze pha: 657 uren. 

Bij meer dan de helft van deze diensten werd ook onze ziekenwagen actief 
ingezet. Naast hulpacties in de Tieltse regio, werd eveneens steun geboden 
aan de provinciale hulpdienst en Rode Kruis afdelingen Meulebeke, Oostro-
zebeke, Oostende en Wervik-Geluwe. 
Zelf konden we rekenen op de steun van afdelingen Oostrozebeke, Nevele en 
Zulte. 
Je kon onze vrijwilligers dus spotten in alle uithoeken van de provincie, van in 
de Westhoek tot op het strand aan de Kust, maar je kon ons natuurlijk vooral 
terugvinden in onze Tieltse regio. 
We waren paraat op allerhande evenementen, zoals wielerwedstrijden, veld-
rijden, loopwedstrijden, paardenrennen, voetbalwedstrijden, festivals, fuiven 
en festiviteiten. 
 
Sneltestcentrum Tielt 
Van februari tot mei stond Rode Kruis Tielt in voor de organisatie van het 
Covid-19 sneltestcentrum in de Krommewalstraat te Tielt. Tieltse vrijwilligers 
stonden er, samen met vrijwilligers uit Oostrozebeke, 7 dagen op 7 paraat 
voor het afnemen van sneltesten bij leerlingen en leerkrachten. Hiermee werd 
in samenwerking met het CLB, ingezet op het indijken van superverspreiders 
en besmettingsclusters in de scholen. 
 
Noodhulp watersnood  
Eind juli is er, samen met andere Rode Kruis afdelingen, een team Tieltse 
hulpdienstvrijwilligers naar de Luikse regio getrokken, en wel om er hulp te 
bieden aan de slachtoffers van de watersnood. Onze ziekenwagen werd ook 
ingezet om ondersteuning te bieden aan de noodcentrale 112 Luik. 
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Dringende opdrachten 
Ziekenwagen ‘Tielt 2’, werd in 2021 ook enkele keren ingezet voor onge-
plande dringende opdrachten. Hij werd enkele keren ingezet voor een inter-
hospitaal-transport, alsook voor het overbrengen naar het ziekenhuis van een 
grote groep rusthuisbewoners, naar aanleiding van een corona-uitbraak. 
 
Aankoop interventiewagen 
Reeds eind 2020 werd de basis gelegd voor de aankoop van een nieuwe 
interventiewagen. De stuurgroep had het aankoopdossier grondig voorbereid 
en de bestelling geplaatst. Het was de bedoeling dat de nieuwe wagen eind 
2021 of ten laatste begin 2022 in gebruik zou worden genomen. Helaas heeft 
de pandemie ook hier onrechtstreeks het dossier op de lange baan ge-
schoven: uitgestelde levering van onderdelen hebben het proces zodanig 
vertraagd, dat de wagen pas in het voorjaar 2023 klaar zal zijn voor ingebruik-
name. 
 
 
5. Sociale Hulpverlening en Zorgbib 
 
WZC Samen – Sociale Hulpverlening 
In het WZC Samen zijn de activiteiten stopgezet van januari t.e.m. mei 2021. 
Maar vanaf juni zijn de activiteiten voorzichtig terug opgebouwd: de vrijwil-
ligers zijn allen samen minstens 255 uren aanwezig geweest. Er zijn ook ver-
schillende uitstappen georganiseerd, onder andere naar Beernem-bos. 
 
WZC Samen – Zorgbib 
De Zorgbib is pas opgestart in augustus. Er zijn 100 boeken uitgeleend en er 
zijn 113 gesprekken gevoerd met de bewoners. 
In totaal 24 uren vrijwilligerswerk. 
 
St.-Andriesziekenhuis – Zorgbib 
Er zijn het hele jaar geen activiteiten geweest in het ziekenhuis. 
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WZC Deken Darras – Zorgbib 
De Zorgbib in het WZC Deken Darras is voor het eerst opgestart in april 2021. 
Van april tot december werden 271 boeken uitgeleend en hebben de vrijwil-
ligers 371 gesprekken gevoerd met de bewoners. Op die manier hebben we 
veel bewoners kunnen bereiken. De opstart en werking van de Zorgbib in het 
WZC Deken Darras werd door iedereen – bewoners, personeel, vrijwilligers – 
als heel positief ervaren. 
In totaal zijn er 106 uren vrijwilligerswerk geleverd. 
 
 
DE ERETEKENS 
 
Ik geef hieronder de namen mee van de vrijwilligers die in 2021 een decoratie 
krijgen. Ik hoop dat we de decoraties kunnen uitreiken tijdens onze lente-
receptie. 
Omdat de decoraties van 2020 niet allemaal konden uitgereikt worden, geef ik 
vervolgens ook nog eens de namen door van de vrijwilligers die in 2020 in 
aanmerking kwamen voor een decoratie. Ook die decoraties zullen we tijdens 
de komende receptie uitreiken. 
 
Eretekens januari 2022 
 

CAROLINE DE ROCK Zilveren medaille 
LIEVE DE BURGHGRAEVE Zilveren medaille 
HENDRIK RAES Zilveren medaille 
ROGER VANSPEYBROUCK Zilveren medaille 
MARLEEN DECAVELE 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
GILBERT DE COUTERE 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
HANS BAERT 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
MARIA VANMEERHAEGHE 2de zilveren barette op zilveren medaille 
FRANK WIELFAERT 2de zilveren barette op zilveren medaille 
ANNA VERMEERSCH Gouden medaille 
BART DEBYSER 1ste gouden barette op gouden medaille 
MARIE-ROSE ALLAERT 2de gouden barette op gouden medaille 
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Eretekens januari 2021 
 

BEA BOGAERT 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
PAULA DEVOOGHT 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
TOM VERMEERSCH 2de zilveren barette op zilveren medaille 
EVELINE WIELFAERT 2de zilveren barette op zilveren medaille 
EDDY GOUDSMET Gouden medaille 
FILIP LEDOUX 1ste gouden barette op gouden medaille 
IVAN VOET 1ste gouden barette op gouden medaille 
ROSANE DE CLERCQ Legpenning Princes Astrid 
WILLIAM OOSTERLINCK Platinamedaille ’65 jaar’ 

 
Zilveren medaille voor 10 jaar belangeloze inzet 
1ste zilveren barette op zilveren medaille voor 15 jaar belangeloze inzet 
2de zilveren barette op zilveren medaille voor 20 jaar belangeloze inzet 
Gouden medaille voor 25 jaar belangeloze inzet 
1ste gouden barette op gouden medaille voor 35 jaar belangeloze inzet 
2de gouden barette op gouden medaille voor 45 jaar belangeloze inzet 
Legpenning Princes Astrid voor 50 jaar belangeloze inzet 
Platinamedaille ’65 jaar’ voor 65 jaar belangeloze inzet 
 

Ik wens jullie allemaal nog een fantastisch 2022! 
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WZC SINT-REMIGIUS PITTEM BEHAALT LABEL VAN HARTVEILIGE ORGANISATIE 
 
Met het project Hartveilig wil Rode Kruis-Vlaanderen enerzijds de overle-
vingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand verhogen en anderzijds de 
zelfredzaamheid van de bevolking vergroten. 
Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 % overleeft dit. Doch, door binnen 5 minuten te 
starten met de reanimatie en door een AED (automatische externe defibrillator) 
te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70 %. 
 
Het team Vorming van Rode Kruisafdeling Tielt zet al meerdere jaren haar 
schouders onder het project Hartveilig. Hierdoor worden de volgende doel-
stellingen gerealiseerd: (1) zoveel mogelijk mensen informeren en opleiden 
in reanimatie en het gebruik van de AED en (2) steden, gemeenten, 
bedrijven, organisaties, … motiveren om AED-toestellen te plaatsen. 
Daarmee helpt het team om omgevingen waar medewerkers, bezoekers, … 
langskomen heel wat veiliger te maken. 
 

  
 
Voor de steden, gemeenten, bedrijven, organisaties, … is het een erkenning 
dat ze beschikken over competente medewerkers die professioneel kunnen 
optreden bij een noodgeval en die durven helpen! Daarenboven kunnen ze 
uitpakken naar de buitenwereld met een prachtig label Hartveilig. 
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Met andere woorden een win-win voor Rode Kruis Tielt en de gemeenten, 
steden, organisaties, bedrijven, … 
 
In het najaar van 2021 tekende het WZC Sint-Remigius Pittem een samen-
werkingsovereenkomst met Rode Kruis Tielt om in te stappen in het project 
Hartveilig. Het engagement werd aangegaan om een AED te installeren in 
het woonzorgcentrum en alle personeelsleden (ca. 50 medewerkers) op te 
leiden! De AV Vorming maakte concrete afspraken om de lessenreeks, con-
form de geldende Covid-19 gezondheidsmaatregelen, te organiseren opdat 
de woorden op papier omgezet werden in concrete daden. 
 
In oktober–november 2021 werden 4 sessies reanimatie en AED georgani-
seerd, van telkens 3 lesuren. Op de golven van het enthousiasme, de energie 
en de kennis van de lesgever, Frank, surften de deelnemers heel vlotjes door 
de lessenreeks. De hands-on training kon de vele deelnemers alvast beko-
ren. 
 
Hun skills met betrekking tot reanimatie en het gebruik van de AED werden 
aangescherpt. Het WZC Sint-Remigius Pittem heeft nu alvast medewerkers 
die durven helpen en professioneel kunnen optreden bij een noodgeval! 
 
Als erkenning voor de inspanning van alle medewerkers van het WZC Sint-
Remigius, werd in januari 2022 officieel het label van Hartveilige organi-
satie overhandigd (zie foto onderaan dit artikel). In het bijzijn van o.a. de 
burgemeester en enkele schepenen van de gemeente Pittem, de voorzitster 
en Frank, mocht de AV Vorming, Stefan, het label Hartveilige organisatie 
officieel overhandigen aan de directeur van het WZC Sint-Remigius. Zo krijgt 
het woonzorgcentrum een prachtig kwaliteitslabel waarover men naar de 
buitenwereld mag en kan communiceren. 
 
De voorzitster drukte alvast haar waardering uit voor het genomen initiatief, 
bedankte de directie en het gemeentebestuur om kiezen voor Rode Kruis 
Tielt als betrouwbare vormingspartner en feliciteerde iedereen met het beha-
len van het label Hartveilige organisatie. 
 
Weer een opdracht in het kader van het project Hartveilig die het team 
Vorming professioneel afgewerkt heeft. Maar hier stopt het niet! 
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Het blijft de doelstelling van het team Vorming om de zelfredzaamheid en de 
skills met betrekking tot reanimatie en gebruik van AED verder te verhogen 
van de bevolking en van medewerkers van steden, gemeenten, organisaties, 
bedrijven, … 
In voorjaar 2022 worden opnieuw sessies Hartveilig georganiseerd. Zo enga-
geren o.a. de gemeentes Dentergem, Pittem, Ruiselede en stad Tielt zich om 
sessies reanimatie en AED te organiseren voor enerzijds hun personeel en 
anderzijds de bevolking. Een succesverhaal wordt ongetwijfeld verder 
geschreven. 
 

 
 
 
Stefan Lambert 
AV Vorming 
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STUKJE GESCHIEDENIS OVER DE TIELTSE RK-AFDELING 
PENNINGMEESTERS VAN RODE KRUIS-TIELT? (deel 1) 
 
De penningmeester van heden werd in den beginne ‘schatbewaarder’ ge-
noemd. Hij/zij stond in voor het behoeden van ‘de schatten’ (ofte financiën) en 
zorgde er dus voor dat de nodige gelden binnenkwamen, beheerd en gunstig 
besteed werden. Dit natuurlijk in samenspraak met de leden van het bestuur/ 
comité. 
 
Uit briefwisseling van de beginperiode en nog iets later blijkt dat er soms 
problemen waren, waardoor de schatbewaarder de hulp inriep van hoger-
hand. Momenteel is de werking van de penningmeester niet meer te vergelij-
ken met die van vroeger. Van een eenvoudige ‘boekhouding’, naar de meer 
uitgebreide (naargelang meer vertakkingen), tot en met de huidige digitalise-
ring werd een hele weg afgelegd. 
 
Opzoekingen leiden ons naar 9 schatbewaarders/penningmeesters tijdens het 
(bijna) 95 jaar bestaan van de afdeling. 
 
1. Joseph BOONE 

Maakte deel uit van het eerste comité van de afdeling. Hij was handelaar in 
Tielt en woonde in de Kortrijstraat. 
De functie van schatbewaarder oefende hij uit van 1928 tot 1933. 
Met een brief van 09.01.1933 (opgesteld in het Frans) deelt hij zijn ontslag 
mee aan directeur-generaal Dronsart (hoofdbestuur) dit wegens ‘affaires 
personnelles et autres ...’  
 
 

2. Jules LAMBRECHT (schatbewaarder van 1933 tot 1937) 
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J. Lambrecht volgt dus J. Boone op als schatbewaarder, maar tekent ook 
de brieven als secretaris. In een brief van 06.03.1933 meldt hij aan de 
‘Algemene Bestuurder’ dat enkel Dr. Vande Walle, voorzitter, en hijzelf nog 
zijn overgebleven van het bestuur. Hij deelt ook mee dat hij van J. Boone 
alle stukken heeft ontvangen. 
In 1935 vraagt hij aan ‘de Bestuurder’ om geen ‘stukken’ meer te sturen 
naar J. Boone, daar deze ontslag heeft genomen en hij deelt ook mee dat 
Afdeling Tielt het momenteel moeilijk heeft met het overlijden van voorzitter 
Vande Walle na het auto-ongeluk dat hem overkwam. 
De plaats van voorzitter blijft ongeveer 2 jaar onbezet en in 1937 vraagt de 
directeur-generaal aan de burgemeester van Tielt om Jules Lambrecht als 
voorzitter van RK Tielt te benoemen. Zie ook Voorzitters van RK Tielt in 
ONZE TAAK 61 (augustus 2015). 
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3. Yvonne IDE (schatbewaarder van 1937 tot 1940) 

Juffrouw Ide is de volgende in de rij. Zij volgt in 
1937 J. Lambrecht op als schatbewaarster. Dat 
blijkt uit de handtekening onder het ‘financieel 
verslag’ dat in 1937 werd opgemaakt. 
In 1939 schrijft zij een brief (ze schreef altijd in 
het Frans, wat in die periode gebruikelijk was) 
aan ‘Monsieur le Directeur’ dat ze ‘trésorière’ is 
‘depuis courant de l’année 1938’. 
En dat juffrouw Ide geen gemakkelijk persoon 
was, blijkt uit meerdere brieven aan ‘Monsieur le 

Directeur’ (en kan je ook een beetje terugvinden in de tekst op haar bid-
prentje hieronder). 
Ze zal de functie van schatbewaarder blijven uitoefenen tot ze in 1940 
ondervoorzitter wordt in het nieuwe bestuur o.l.v. Dr. Colle (dit na een 
penibele periode met moeilijkheden met voorzitter Lambrecht). 
Juffrouw Ide werd geboren in Tielt op 09.10.1905 en overleed er op 
25.03.1989. Ze bleef ongehuwd. 
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4. Benoni WITTEVRONGEL (penningmeester 1940-1941) 
Benoni Wittevrongel had wellicht het kortste 
mandaat als penningmeester. 
Hij is terug te vinden op een lijst van bestuurs-
leden (uit het archief van de hoofdzetel). 
Op een samenstelling van het ‘Komiteit d.d. 
15.01.1941’ is reeds zijn opvolger vermeld. 
In de samenstelling van het bestuur van RK 
Tielt uit 1942 is hij adjunct-secretaris. Zie 
ONZE TAAK 59 (februari 2015). 
Benoni Wittevrongel werd geboren in Tielt op 
19.06.1897 en overleed er op 20.11.1966. 
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5. Georges WERNIERS (penningmeester van 1941 tot 1948) 

Zoals onder B. Wittevrongel geciteerd, vinden we de 
naam van G. Werniers voor het eerst als penning-
meester op een officiële lijst met de samenstelling 
van het bestuur d.d. 15.01.1941 en getekend door 
G. D’haveloose, secretaris. 
Hij zal gedurende de oorlogsjaren en nog drie jaar 
daarna deze functie in het bestuur blijven uitoefenen. 
Wanneer de wissel met zijn opvolger exact gebeur-
de, hebben we nog niet kunnen achterhalen, maar 

zijn opvolger tekende op 02.02.1948 zijn toetreding tot het Tieltse Rode 
Kruis. 
G. Werniers werd geboren in Tielt op 16.06.1890 en overleed in Ukkel op 
01.01.1966. 
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6. Joseph Meerschaert (penningmeester van 1948 tot 1966) 

We gaan er van uit dat Joseph Meerschaert 
reeds in 1948 gevraagd werd om Georges 
Werniers op te volgen als penningmeester 
van de RK Tielt. 
Ik herinner mij Joseph Meerschaert als een 
statige maar innemende persoon, ietwat 
aan de stille kant, maar zeer secuur in zijn 
opdracht. 
Het was ook in die tijd dat men aan zieken-
wagenvervoer deed. Plichtsbewust stuurde 
hij de rekeningen en hield de stand van za-
ken (= betalingen) bij. 

Joseph werd geboren in Tielt op 05.05.1902 en overleed er op 14.02.1973. 
 

 
 
 
 
W. Oosterlinck 
  



 

02/2022 ONZE TAAK Nummer 86 

23 

 
prijskamp 2021 - antwoorden opgave 4 

 
 
1. a) Is het in België verboden dat een man met de zus van zijn weduwe 

trouwt? 
  Dit kan niet, want de man is overleden. 
 
 b) Waar vind je datgene ... 
  Wanneer je iets vindt, moet je niet meer zoeken en is dat ook de laatste 

plaats. 
 
 
2. Je vervangt het eerste +teken door cijfer 4: 545 + 5 = 550 
 
 
3. Spreekwoorden/gezegden 

a) GELIJKE  MONNIKEN  GELIJKE  KAPPEN 
b) VAN  EEUWIGHEID  TOT  AMEN 

 
 Betekenis: a) Mensen die in dezelfde positie verkeren, hebben dezelfde 

rechten. 
  b) Het leven na dit leven, hiernamaals (o.a.) er komt geen 

einde aan – het duurt heel lang. 
 
 
4. Woordpiramide 

P – OP – POT – PORT – TROEP – TROPEN – SPORTEN – PROESTEN 
 
5. Dieren: 

a) Reeks A Reeks B 
 roerdomp vleermuis 
 veldhoen vogelbekdier 
 struisvogel vampier 
 maraboe gordeldier 
 

b) Verschil: reeks A = vogels, reeks B = zoogdieren 
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6. Waar/Niet Waar 
 a) NW eerste beursgebouw in Brugge 
 b) W 
 c) NW een octopus heeft 3 harten 
 d) W 
 
 
Schiftingsvraag: a) som: 105 
 b) reservegetal: 12 
 
Te verdelen punten: 29. 
 
Klassement na opgave 4 (er waren 13 inzendingen – 8 waren foutloos): 
 
1. Wittevrongel Gabriël 29 punten verschil: 26 
2. Verstraete Marie-Anne 29  32 
3. Allaert Marie-Rose 29  36 
4. Wittevrongel Marc 29  37 
5. De Burghgraeve Lieve 29  42 
 
Algemeen eindklassement 2020-2021 (6 ´ puzzels) Totaal 188 punten. 
 

1. Wittevrongel Marc 186 pntn totaal verschil schiftingsvragen: 755 
2. De Burghgraeve Lieve 186  805 
3. Raes Hendrik 186  866 
4. Allaert Marie-Rose 185  152 
5. Wittevrongel Gabriël 185  255 
6. De Roo Liliane 185  586 
7. Vermeersch Tom 185  641 
8. Allaert Filip 183  26 
9. Van Poucke Christel 183  457 
10. Wielfaert Eveline 181  250 
11. Verstraete Marie-Anne 179  532 
12. Bekaert Bart 177  1657 
13. Bouckaert Jo (5 deelnames) 145  736 
 
Er waren nog 5 deelnemers met 3 of minder deelnames. 
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prijskamp 2022 - opgave 1 
 
 
Met nieuwe moed een volgend seizoen beginnen. 
Maak ook jouw collega’s warm om mee te puzzelen. Help ze zelfs eventjes op 
weg. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zegt men. Awel, dit kan ook hier van 
toepassing zijn. 
Aan allen een gelukkig nieuwjaar en veel puzzelgenot! 
 
1. Je krijgt 10 foto’s (zie afzonderlijk blad) van min of meer bekende stand-

beelden of monumenten uit Belgische steden of gemeenten. 
 Aan de hand van de stad/gemeente die je dient te herkennen hebben we in 

die naam ook een letter aangeduid. Met de aangeduide letters kun je een 
Vlaams-Brabantse gemeente scrabbelen, die het antwoord is op onze 
vraag. 

 
foto standbeeld/monument stad/gemeente letter uit de stad/gemeente 
1   4de letter 
2   4de letter 
3   7de letter 
4   2de letter 
5   7de letter 
6   4de letter 
7   6de letter 
8   5de letter 
9   6de letter 
10   1ste letter 

 
 Welke Vlaams-Brabantse gemeente zoeken we? 
 
 
2. Spreuken of gezegden zijn jou niet onbekend. We lieten de klinkers achter-

wege. Aan jou om te vervolledigen. 
 
a) H L N M T D W L V N N H T B S 
b) M T N B R D V R Z J N K P L P N 
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3. Wie hoort niet thuis in dit rijtje van sportievelingen? Maar voor je deze 

vraag kunt beantwoorden, moet je de sportievelingen eerst ontdekken. Ze 
komen uit zes verschillende sportdisciplines. 

 
a) AIR WANDELEN 
b) SETON GOMILMIN 
c) WALTON HIMLESI 
d) KLUS YVON VATICANA 
e) MIFI HANAT 
d) DAHET DENSGOMT 

 
Vraag A) Geef de volledige naam. 
 B) Wie hoort hier niet thuis? 

 
 
4. Iets nieuws, nl. een cryptogram. Zoek het woord dat cryptisch verborgen 

zit. 
 

a) Lange stokken die niet werken. 
b) Langs dit pad is een man verdwenen. 

 
 
5. Welke woorden moeten in de plaats van de puntjes komen opdat onder-

staande ‘optelling’ klopt? 
 

Legerplaats . . . . 
+ vroeger . . . 
+ munt . . . . 
+ drank . . . 
= grote camping . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
6. Een Tieltse aangelegenheid. 
 In de Sint-Pieterskerk zijn heel wat glasramen te zien. Sommige van die 

glasramen (in de zijbeuken) werden vervaardigd door Cesar Vanhevel en 
Leonce Hubrecht. 

 In het koor zijn de glasramen van een heel andere soort en vervaardigd 
door ...? Dat is nu juist de vraag. 

 Wie maakte de kleurrijke glasramen in het koor? Naam en voornaam. 
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! Schiftingsvraag ! 
 
a Som van de lottogetallen (reservenummer inbegrepen) van de trekking van 

zaterdag 02.04.2022. 
b) Laatste 3 cijfers van de Jokertrekking van vrijdag 01.04.2022. 
 
 
!!! Uiterste inzenddatum: 30.03.2022 !!! 
 
 
Dit is de nieuwe sticker 
 

 
 
Disneyland Paris viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan en omdat Disney Figuren 
tot ieders verbeelding spreken is het dit jaar Minnie Mouse (Disneyland® 
Paris) die op de sticker van Rode Kruis-Vlaanderen prijkt! 
 
De stickeractie start op donderdag 21 april en loopt tot donderdag 5 mei. De 
prijs voor de sticker blijft ongewijzigd op 5 euro en zal in heel Vlaanderen te 
verkrijgen zijn op kruispunten (eindelijk opnieuw na 2 jaar!), op de parkings 
van shoppingcentra, warenhuizen, bij lokale handelaars en ook online. 
 
Ook dit jaar wordt er dus sterk ingezet op extra verkoopkanalen via de 
lokale handelaars want het is de ambitie van de lokale afdelingen om op-
nieuw aan te knopen met de resultaten van 2019. Toen bracht de stickeractie 
meer dan 3 miljoen euro op. Vorig jaar werden deze extra verkoopkanalen al 
ingezet en ook dit jaar mikken we op deze verdere verbreding. 
 
Tenslotte zal je ook online de sticker kunnen kopen via koopdesticker.be 
waarbij je kan aanduiden naar welke lokale afdeling jouw bijdrage gaat. 
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William dook in zijn foto-archief en deze foto werd eruit gehaald: 
 
 

 
 
Wie kent deze jongeling? 
 

 
  

Filip Ledoux op de Gewestelijke rampoefening met Rode Kruis en Brandweer - Ontruiming Sancta Maria Ruiselede in 1987 
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William vond in zijn archief van Rode Kruis Tielt-krantenknipsels, onderstaand 
dit artikeltje uit 1998, over een merkwaardig feit dat uiteindelijk niet toch 
dramatisch afliep. 
 
 
 
 

 
  



 

02/2022 ONZE TAAK Nummer 86 

30 
 
FAMILIEBERICHTEN 
 
 

Het voorbije kwartaal ontvingen we geen familieberichten. 
 
 
 
 
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 
 

 
Wil je ook jouw artikel in de volgende ONZE TAAK? 

Stuur dan jouw tekst en foto’s naar: 
marierose.allaert@skynet.be 

die alles in ONZE TAAK-vorm zet. 
 
 

Familienieuws is ook altijd welkom! 
 

Ook adreswijziging zo snel mogelijk doorgeven 
op bovenstaand e-mailadres zodat 

ONZE TAAK 
voor iedereen op de juiste plaats terechtkomt! 

 
We verwachten jouw bijdrage op de redactie tegen 

UITERLIJK 15 april 2022! 
 

 

ððLEES  ONZE TAAK  IN  KLEUR  OP www.rodekruis.be/tieltïï 
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