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BLOEDGEVERSFEEST  -  15.06.2022 
 
De jaarlijkse traditie kon na drie jaar weer verdergezet worden. Bloedgevers, 
vrijwilligers van de Dienst Bloedgeven, comitéleden en genodigden konden 
weer aan tafel schuiven voor het bloedgeversfeest. Na het aperitief, op het 
menu: gebakken kipfilet met champignonroomsaus, groenten en aardappelkro-
ketten en als afsluiter een dame blanche. Daarna kon de huldiging gebeuren. 
 
Voor 25 bloedgiften waren er dit jaar 29 gehuldigden. Voor 50 bloedgiften 
ontvingen 17 donoren een getuigschrift. Negen mensen gaven minstens 75 ´ 
bloed en acht donoren waren goed voor 100 donaties. Voor 125 bloedgiften 
werden 5 donoren gehuldigd en voor 175 waren dat er 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze foto zien we v.l.n.r.: Greet Raes, 
Freddy Vandendriessche (125 BG), Patrick 
Haerens (125 BG), Jacques Vermaete (175 
BG) en Marc Wittevrongel. 
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LENTERECEPTIE – 19.06.2022 
 
Ook dit jaar kregen we om de gekende reden geen nieuwjaarsreceptie eind 
januari. Vandaar dat er nu een ‘lentereceptie’ doorging, deze keer niet in de 
vertrouwde Ensorzaal maar in ’t Gildeke. Onze voorzitster, Catharina Dehullu, 
opende de receptie met haar ‘nieuwjaarstoespraak’: 
 
Geachte heer Burgemeester, 
Geachte heer Senaeve, provinciemanager W-VL 
Geachte heer Buyse, regiovoorzitter midwest, 
Geachte heer erevoorzitter Waûters, 
Beste vrijwilligers, 
 
Welkom allemaal op lentereceptie 2022. De receptie is tevens een algemene 
vergadering en dus geef ik hierna een overzicht van het werkjaar 2020 en 2021. 
 
Overzicht werkjaar 2020 
Omwille van Corona lagen de meeste diensten dat jaar volledig stil. Enkel de 
bloedcollectes en het dringend ziekenvervoer zijn min of meer normaal kunnen 
doorgaan. De vergelijkende cijfers komen verder aan bod. 
 
Maar in 2020 werd het ambitieuze plan opgevat om minstens voor een deel het 
wagenpark te vernieuwen. Er werd een werkgroep samengesteld die met dat 
plan aan de slag zou gaan. Uiteindelijk werd beslist om: 
• vooreerst een interventiewagen aan te kopen: de procedure daartoe werd al 

in 2020 in gang gezet en we kregen de belofte dat de wagen eind 2021 zou 
geleverd worden. Helaas … 

• vervolgens ook een nieuwe ambulance aan te kopen, ter vervanging van 
Tielt 1. De procedure werd nog niet meteen opgestart. 

 
Overzicht werkjaar 2021 
In totaal spendeerden in 2021 ongeveer 100 vrijwilligers een deel van hun vrije 
tijd aan het helpen van de medemens en dit helemaal gratis. Die vrijwilligers 
zijn actief in verschillende takken van het Rode Kruis. 
Sommigen gingen een praatje maken met patiënten of bewoners van het 
ziekenhuis of WZC of hielpen bij de dagelijkse bezigheden en activiteiten. 
Anderen zorgden ervoor dat de bloedcollectes konden doorgaan. 
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Onze ambulanciers sprongen uit hun bed en in de ziekenwagen voor een 112- 
oproep. 
De hulpdienstvrijwilligers op hun beurt stonden weer paraat op allerhande 
(sport)manifestaties, klaar om te helpen wanneer nodig. 
Dan is er nog een gedreven ploeg die zorgt voor de interne opleidingen en 
bijscholingen. 
 
We overlopen dienst per dienst. 
 
DIENST 112 
Voor het uitvoeren van de nachtritten en tijdens de weekends staat een team 
van 30 vrijwilligers hulpverlener-ambulancier klaar. 
Om hun kennis op peil te houden volgden de 30 vrijwilligers hulpverlener-ambu-
lanciers samen 900 uren permanente vorming. 
 
Aantal ritten 

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 986 732 1718 
2015 966 779 1745 
2014 633 893 1526 

 
In vergelijking met vorig jaar stellen we vast: 
• een toename met ruim 125 interventies Þ een stijging van ongeveer 6 % in 

vergelijking met 2020. Zo zitten we nu terug boven het niveau van 2019. 
• Sinds 2014 een stijging van 669 ritten. 
• De stijging is afwisselend te wijten aan een stijging in de dagritten of een 

stijging in de nachtritten. 
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Investeringen 
De plannen die uitgewerkt werden in 2020 kregen in 2021 concrete vorm. 
De basis werd gelegd voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor de 
Dienst 112. 
In september 2021 werd de bestelling geplaatst. 
Het voertuig wordt volgende week geleverd, maar moet dan nog omgebouwd 
worden tot een ambulance (bij Autographe, Wavre). Het zal begin 2023 einde-
lijk kunnen ingezet worden als ambulance voor het dringend ziekenvervoer in 
de regio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HULPDIENST 
Aantal diensten 
Omwille van corona konden enkel in de periode halfweg juli tot november 2021 
PHA worden uitgevoerd. 

Er werden toch nog 29 preventieve hulpacties uitgevoerd, 657 uren gepres-
teerd en bij meer dan de helft van deze diensten werd ook de ambulance 
ingezet. 
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Samenwerking en netwerking 
• Er werd ondersteuning geboden aan andere afdelingen: steun aan de 

Provinciale Hulpdienst en de RK-afdelingen van Oostrozebeke, Meulebeke, 
Waregem-Anzegem, Oostende en Wervik-Geluwe. 

• Zelf konden we rekenen op steun van de afdelingen Oostrozebeke, Nevele 
en Zulte. 

 
Je kon onze vrijwilligers dus spotten in de Westhoek, aan de Kust, maar uiter-
aard vooral in de Tieltse regio. 
 
 
Sneltestcentrum 
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 da-
gen op 7 paraat voor het afnemen van sneltesten bij leerlingen en leerkrachten. 
Hiermee werd, in samenwerking met het CLB, ingezet op het indijken van su-
perverspreiders en besmettingsclusters in de scholen. 
 
 
Noodhulp watersnood Wallonië 
Eind juli is er, samen met andere Rode Kruis afdelingen, een team Tieltse Hulp-
dienstvrijwilligers 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 nood-
centrale 112 Luik. 
 
 
Investeringen  
• Al eind 2020 werd de basis gelegd voor de aankoop van een nieuwe inter-

ventiewagen. 
• De aankoop werd grondig voorbereid door de stuurgroep. 
• Het was de bedoeling dat de nieuwe wagen eind 2021 of ten laatste begin 

2022 in gebruik zou worden genomen, maar de levering van de wagen liet 
op zich wachten. Nu is de wagen bij de ombouwer (Autographe) en wordt 
eind augustus geleverd. 
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DIENST BLOEDGEVEN 
 
De cijfers 
 

jaar opkomst nieuwe donoren 
2021 1139 73 
2020 1032 58 
2019 1224 49 
2018 1289 37 
2017 1360 88 
2016 1544 105 
2015 1433 62 
2014 1647 135 

 
Vergelijking 

• Er waren in 2021 in totaal 1139 boeddonnaties, waarvan 200 in Aarsele. 
• Dalende lijn: in vergelijking met 2014 is dat een daling met 508 giften. De 

daling is een algemene trend, voor heel Vlaanderen, die het gevolg is van 
de steeds strengere richtlijnen inzake bloedgeven. 

• Maar al bij al, en zeker gezien de omstandigheden, kijken we tevreden terug 
op het voorbije jaar. 

• Het personeel van het Bloedtransfusiecentrum wordt ondersteund door een 
10-tal vrijwilligers van Rode Kruis Tielt. 

 
 
Afscheid van Maria Truyaert 
In 2021 hebben we omwille van haar hoge leeftijd afscheid genomen van Maria 
als medewerker. Maria was jarenlang een stille kracht achter de bloed-
donnaties: je kon ze onverdroten aan het werk zien achter de bar om de 
mensen van een drankje te voorzien. 
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Bedanking 
Ook directeur Van Nieuwenhuyse van de H. Hartschool werd ‘in de bloemetjes’ 
gezet (zie OT 86): tijdens de corona-periode, toen de Europahal niet kon 
gebruikt worden voor de bloedcollectes, heeft hij de lokalen van zijn school 
opengesteld voor de collectes, waardoor die haast zonder onderbreking verder 
konden georganiseerd worden. Dikke merci! 
 
Tijdens de allerlaatste collectes werden ook twee donoren met 100 bloedgiften 
gehuldigd (zie OT 86). 
 
 

SOCIALE HULPVERLENING 
In 2020 werd in het WZC Samen beroep gedaan op vrijwilligers om in de twee-
de helft van dat jaar, na de lange lockdown, de bewoners opnieuw de kans te 
geven om familie te ontmoeten. De vrijwilligers hielpen met het ontsmetten van 
de ruimtes en de tafels en het begeleiden van de familie naar de ontvangstzaal. 
Ook in 2021 werden de vrijwilligersactiviteiten in het WZC Samen stopgezet 
van januari tot en met mei 2021. Vanaf juni werden de activiteiten voorzichtig 
opnieuw opgebouwd: de vrijwilligers zijn alles samen minstens 255 uren aan-
wezig geweest in het zorgcentrum. 
 

 
De activiteiten van het voorbije jaar: petanquenamiddag organiseren, wekelijks 
met bewoners naar de donderdagmarkt, begeleiding bij wandelingen en uit-
stappen (bv naar Beernem-bos), bewoners een bezoekje brengen om een 
praatje te slaan, ...  Enkele vrijwilligers houden zich ook bezig met het pastorale 
gedeelte: helpen bij misvieringen en gebedswake. 
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Paaseieren 
Naar jaarlijkse traditie hebben we op Witte Donderdag aan ongeveer 145 be-
woners paaseieren uitgedeeld in Mivalti, een activiteit die bij de bewoners 
letterlijk en figuurlijk in de smaak valt (zie OT 87). 
 
 
ZORGBIB 
• WZC Samen 

De Zorgbib heeft ook ongeveer 1,5 jaar stilgelegen, om dan weer op te 
starten in augustus 2021. 
Er zijn 100 boeken uitgeleend en 113 gesprekken gevoerd met bewoners. 

• Sint-Andriesziekenhuis 
Het hele jaar geen activiteiten. 

• WZC Deken-Darras 
De Zorgbib in WZC Deken Darras is voor het eerst opgestart in april 2021. 
Het is intussen een echt succesverhaal. 
Van april tot december werden 271 boeken uitgeleend en hebben de vrijwil-
ligers 371 gesprekken gevoerd met 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 – zowel bewoners, personeel, 
als vrijwilligers – als heel positief ervaren. 
In totaal zijn er 106 uren vrijwilligerswerk geleverd. 

 
 
VORMING 
Dienst Vorming is omzeggens het hele jaar gegijzeld geweest door de covid-
maatregelen. 
Pas vanaf het najaar 2021 mochten weer voorzichtig vormingsmomenten inge-
pland worden en dan nog onder zeer strikte covid-maatregelen. 
 
1. Project Hartveilig 

Toch heeft het team Vorming geprobeerd om zoveel als mogelijk in te gaan 
op de vele vragen van steden en gemeentes, organisaties, verenigingen en 
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sportclubs uit de ruime regio Tielt naar opleiding reanimatie/AED: in de be-
wuste periode (okt-nov 2021) werden 17 Eerste Hulpsessies reanimatie/AED 
georganiseerd. 

 
 
 

 
 
2. Basiscursus EHBO 

Eind november werd het startschot gegeven voor de basiscursus Eerste 
hulp. Om een voldoende spreiding te hebben van de 24 ingeschreven deel-
nemers werden 2 lestrajecten voorzien: een 12-uur durende opleiding op 
dinsdagavond en een identiek opleidingstraject op zaterdagvoormiddag. 
Helaas werd na de eerste les het lestraject opnieuw opgeschort als gevolg 
van de verslechterende gezondheidssituatie in België. 
 

3. Bedrijfs-eerstehulp 
Tot slot werd er met het team Vorming ook ondersteuning gegeven aan 
meerdere lessenreeksen bedrijfs-eerstehulp, georganiseerd door de hoofd-
zetel van Rode Kruis-Vlaanderen: Een mooi voorbeeld daarvan is de lessen-
reeks in het bedrijf Piano’s Maene te Ruiselede. 
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Eretekens januari 2021 en 2022 
 
JANUARI 2021 
Bea Bogaert 15 jaar belangeloze inzet 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
Paula Devooght 15 jaar belangeloze inzet 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
Tom Vermeersch  20 jaar belangeloze inzet 2de zilveren barette op zilveren medaille 
Eveline Wielfaert 20 jaar belangeloze inzet 2de zilveren barette op zilveren medaille 
Eddy Goudsmet 25 jaar belangeloze inzet gouden medaille 
Filip Ledoux  35 jaar belangeloze inzet 1ste gouden barette op gouden medaille 
Ivan Voet 35 jaar belangeloze inzet 1ste gouden barette op gouden medaille 
Rosane De Clercq 50 jaar belangeloze inzet legpenning Prinses Astrid 
William Oosterlinck 65 jaar belangeloze inzet platina medaille 

 

 
 
JANUARI 2022 
Marie-Rose Allaert 45 jaar belangeloze inzet 2de gouden barette op gouden medaille 
Bart Debyser 35 jaar belangeloze inzet 1ste gouden barette op gouden medaille 
Anna Vermeersch 25 jaar belangeloze inzet gouden medaille 
Maria Van Meerhaeghe 20 jaar belangeloze inzet 2de zilveren barette op zilveren medaille 
Frank Wielfaert 20 jaar belangeloze inzet 2de zilveren barette op zilveren medaille 
Hans Baert 15 jaar belangeloze inzet 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
Gilbert De Coutere 15 jaar belangeloze inzet 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
Marleen Decavele 15 jaar belangeloze inzet 1ste zilveren barette op zilveren medaille 
Lieve De Burghgraeve 10 jaar belangeloze inzet zilveren medaille 
Caroline De Rock 10 jaar belangeloze inzet zilveren medaille 
Hendrik Raes 10 jaar belangeloze inzet zilveren medaille 
Roger Vanspeybrouck 10 jaar belangeloze inzet zilveren medaille 
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Tot slot nog een mededeling: 

Eind dit jaar loopt mijn mandaat als voorzitter af. Er moet dus in het najaar een 
nieuwe voorzitter gekozen worden. Iedereen die langer dan een jaar vrijwilliger 
is bij de afdeling kan zich kandidaat stellen. Ik heb alvast een kandidaat meege-
bracht, nl. Christophe Lahousse. 
De uitnodigingen voor kandidaatstelling worden per mail verstuurd op jullie 
rodekruisadressen: voorbeeld: eveline.wielfaert@vrijwilliger.rodekruis.be 
Gelieve dit mailadres te activeren en te raadplegen. 
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer en geniet nog van de receptie. 
 
Catharina Dehullu 
voorzitster 
 
 
 
Nog enkele foto’s van de gelauwerde vrijwilligers: 
 

 
William Oosterlinck ontving uit handen van onze erevoorzitter Ernest Waûters de 
Platina Medaille voor 65 jaar belangeloze inzet. 
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Onze erevoorzitter Ernest Waûters overhandigde aan Rosane De Clercq de 
Legpenning Prinses Astrid voor 50 jaar belangeloze inzet. 
 
 

 
Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze overhandigde aan Marie-Rose Allaert de 
tweede gouden barette op gouden medaille voor 45 jaar belangeloze inzet 
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Uit handen van Provinciemanager Koen Seynaeve ontving Ivan Voet de eerste 
gouden barette op gouden medaille voor 35 jaar belangeloze inzet. 
 
 

 
Maarten Buyse, Regiovoorzitter Midwest, overhandigde aan Filip Ledoux de 
eerste gouden barette op gouden medaille voor 35 jaar belangeloze inzet. 
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Anna Vermeersch ontving uit handen van Provinciemanager Koen Seynaeve de 
gouden medaille voor 25 jaar belangeloze inzet. 
 
 

 
Provinciemanager Koen Seynaeve overhandigde aan Eveline Wielfaert de 
tweede zilveren barette op zilveren medaille voor 20 jaar belangeloze inzet. 
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Tom Vermeersch ontving voor 20 jaar belangeloze inzet de tweede zilveren 
barette op zilveren medaille uit handen van erevoorzitter Ernest Waûters 
 
 

 
Uit handen van Regiovoorzitter Midwest, Maarten Buyse, mocht Frank Wilefaert 
de tweede zilveren barette op zilveren medaille ontvangen voor 20 jaar be-
langeloze inzet. 
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Maria Van Meerhaeghe ontving uit handen van erevoorzitter Ernest Waûters de 
tweede zilveren barette op zilveren medaille voor 20 jaar belangeloze inzet. 
 
 

 
Onze erevoorzitter, Ernest Waûters overhandigde Bea Bogaert de eerste 
zilveren barette op zilveren medaille voor 15 jaar belangeloze inzet. 
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Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze overhandigde aan Hans Baert de eerste 
zilveren barette op zilveren medaille voor 15 jaar belangeloze inzet 
 
 

 
Lieve De Burghgraeve ontving uit handen van Provinciemanager Koen Seynaeve 
de zilveren medaille voor 10 jaar belangeloze inzet. 
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Hendrik Raes ontving uit handen van Regiovoorzitter Midwest, Maarten Buyse, de 
zilveren medaille voor 10 jaar belangeloze inzet. 
 
 

 
Roger Vanspeybrouck ontving uit handen van erevoorzitter Ernest Waûters de 
zilveren medaille voor 10 jaar belangeloze inzet. 
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112 Tielt | deelname aan het Nationale Défilé op 21 juli 
 
Flashback – 2021 
Begin mei 2021 klopte ik aan bij de bevoegde dienst Protocol, FOD Binnen-
landse Zaken en het Belgische Rode Kruis. Ik had één vraag: “Kan het worden 
geregeld dat de Dienst 112 Tielt meerijdt in het Nationale Défilé en dat als kers 
op de taart voor haar 35-jarig bestaan in 2021?” Na veel vijven en zessen had 
ik een “go” op zak: de 112-ziekenwagen mocht meerijden in de colonne van 
Rode Kruisvoertuigen. "#$ 
Doch, in juli 2021 kende België haar grootste overstromingscrisis ooit. Er werd 
beslist, omwille van de overstromingen, het défilé 2021 in afgeslankte vorm te 
rijden met slechts één voertuig van het Rode Kruis. 
Ik kon mijn project opbergen… 
 
Het Nationale Défilé 2022: wat vooraf ging? 
De afgelasting van deelname aan het défilé 2021 was door mijn hoofd blijven 
spoken: “Kan ik het geregeld krijgen dat de 112-ziekenwagen Tielt een 2de kans 
krijgt in 2022?” Midden maart 2022 begin ik opnieuw de deuren plat te lopen bij 
de Dienst Protocol, FOD Binnenlandse Zaken en het Belgische Rode Kruis. 
Begin mei krijg ik het positieve nieuws dat Rode Kruis Tielt, Dienst 112, zich 
mag vervoegen bij de delegatie van Rode Kruis-Vlaanderen. %&'( 
Onmiddellijk start ik een bevraging bij de vrijwilligers hulpverlener-ambulancier 
om zich kandidaat te stellen om deel te nemen aan deze hoogdag! Deze vrij-
willigers zetten zich trouwens dag en nacht in voor de Dienst 112. Het was dan 
ook maar logisch dat zij de kans krijgen om mee te rijden in het défilé. Uit de 
beperkte kandidaturen duid ik Heidi Aers en Frank Wielfaert aan om de Dienst 
112 Tielt te vertegenwoordigen op 21 juli tijdens het Nationale Défilé. 
 
Er werd niks aan het toeval overgelaten om op 21 juli feilloos langs het 
Koninklijk Paleis te passeren. Een week vooraf, op 14 juli, werd reeds uitvoerig 
geoefend, op een geheime locatie, tijdens een algemene repetitie met alle voer-
tuigen die deelnemen aan de burgercolonne. Frank en Heidi wisten perfect wat 
van hen werd verwacht. 
 
21 juli 2022 – de dag van het Nationale Défilé )*+,-./01 
Op 21 juli, iets na 7u30, trokken Heidi en Frank richting Brussel met de 112-
ziekenwagen, die menig wasbeurt had gekregen en schitterde in de schrale 
ochtendzonnestralen. 
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Samen met alle andere deelnemers aan de colonne van de burgerlijke hulp-
diensten, nl. de Lokale en Federale Politie, de Douane, de Brandweer en de 
Civiele Bescherming, leden van B-Fast en de FOD Volksgezondheid, Croix-
Rouge de Belgique en Rode Kruis-Vlaanderen, verzamelden ze om 10u in de 
kazerne Geruzet van de Federale Politie te Etterbeek. 
 

 
 
Het ideale moment om kennis te maken met de andere deelnemers en de 
verschillende voertuigen van de vele burgerlijke hulpdiensten te aanschouwen. 
Indrukwekkend! Er was zelfs nog wat tijd om te poseren voor de lens: een 
groepsfoto met alle vrijwilligers van Croix-Rouge de Belgique en Rode Kruis-
Vlaanderen. 
 
De klok schoof seconde per 
seconde verder. De kriebels in 
de buik namen stilaan een steile 
vlucht vooruit. Het Paleizen-
plein is nog eventjes ver af, 
maar het was hoogtijd om een 
laatste finetuning te doen: alle 
voertuigen, die het gemotori-
seerde burgerdetachement 
vormden, werden inplaatsgesteld en uitgelijnd. 
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Een korte lunch over de middag werd voorzien en iedereen was terug op post 
tegen de klok van 14u. Iets voor 14u reden de vertegenwoordigers van de 
burgerlijke hulpdiensten en de minister van Binnenlandse Zaken de kazerne 
binnen. Ze kwamen de “troepen” schouwen en maakten tijd om een kort ge-
sprek te hebben met elk van hen. 
Met de felicitaties, voor de ongelooflijke inzet voor de maatschappij van minister 
Annelies Verlinden op zak, waren ook Heidi en Frank klaar om stilaan te ver-
trekken richting het centrum van Brussel. 
 
Om 15u30 vertrok de colonne naar de wachtzone, in de Europese wijk ter 
hoogte van Brussel-Schuman, en sloot achteraan aan bij het militaire défilé. 
Het aftellen om richting Koningsstraat en het Paleizenplein te rijden, kon 
beginnen… 
 

 
 
Na het luchtdéfilé komt beweging in de colonne van de burgerlijke hulp-
diensten. Via de Wet- en Koningsstraat, rijden omstreeks 17u10 de voertuigen 
van Croix-Rouge de Belgique en Rode Kruis-Vlaanderen het Paleizenplein op. 
De colonne wordt op luid applaus onthaald door de vele aanwezigen! En uit 
respect voor de belangeloze inzet, staat de koninklijke familie zelfs recht om de 
colonne en de deelnemers te groeten. 2345 
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In minder dan 5 minuten was de doortocht over het Paleizenplein voorbij. 6789:;< 
Vanop het Paleizenplein reed de colonne richting Hertog- en Lambermontstraat 
om zich te ontbinden in de Belliardstraat. Na een laatste groet aan de collega-
vrijwilligers, de makkers van het Nationale Défilé, verlaten Heidi en Frank het 
centrum van Brussel en snorren richting het westen, richting Tielt. 
 
 
 
 
 
 
Een nieuwe ervaring op 
zak voor hen beide! Wat 
een eer om voorbij de 
Koning te mogen rijden! 
Heidi grijpt deze unieke 
kans aan om op een heel 
mooie, unieke en eervolle 
manier afscheid te ne-
men van de Dienst 112 
Tielt! Een zeer dank je 
wel voor jouw jarenlange 
inzet, Heidi! 2345 
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De deelname aan het Nationale Défilé was een unieke kans die met beide han-
den gegrepen werd. De kers op de taart om het feestjaar 35 +1 jaar Dienst 112 
af te sluiten. 
 

 
 
Ik ben, als coördinator 112 Tielt, dan ook bijzonder trots dat onze dienst in de 
colonne van de burgerlijke hulpdiensten te zien was. Het was me een hele eer 
om dit met onze Dienst 112 te mogen doen, wetend dat de afdeling Tielt een 
van de weinige van de 200 afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen is die, naast 
de reguliere Rode Kruisactiviteiten, ook instaat voor de uitbating van de Dienst 
112. 
 
De deelname aan het Nationale Défilé was en is een mooie beloning voor de 
belangeloze inzet van de vele vrijwilligers van de Dienst 112 Tielt voor de be-
volking en de maatschappij! "#$ 
 
 
Stefan LAMBERT 
Coördinator 112 
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112 Tielt | Bedankt voor een jarenlange inzet 
 
De Dienst 112 Tielt is enkel en alleen een succesverhaal door de inzet van de 
vele vrijwilligers. Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de bevolking 
en voor de maatschappij. Vrijwilligers die, naast hun professionele dagtaak, 
richting het Sint-Andriesziekenhuis trekken om daar de Dienst 112 te verzeke-
ren. Ze zijn zonder meer de mensen die de Dienst 112 uitbaten en waarmaken: 
ware kathedraalbouwers! 
 
Drie vrijwilligers van de Dienst 112 hadden te kennen gegeven om hun inzet 
voor de dienst te willen stopzetten. En daar kan ik alleen maar respect voor 
hebben. 
 
Op 21.07.2022 nam ik afscheid van Heidi Aers, na een jarenlange inzet! Om 
écht in schoonheid te eindigen, kreeg Heidi de kans om op 21 juli mee te rijden 
met de colonne voertuigen van de burgerlijke hulpdiensten in het Nationale 
Défilé. Voor haar geen mooiere, uniekere en eervollere manier om afscheid te 
nemen van de Dienst 112! Een zeer dank je wel voor jouw jarenlange inzet, 
Heidi! 2345 
 
Een 10-tal dagen later deed Eddy Goudsmet zijn allerlaatste shift op de Dienst 
112. Op 30.07.2022 mocht ik Eddy nogmaals inplannen voor een volledige dag-
shift, van 7u tot 18u. Zijn allerlaatste! 
Eddy had enige tijd terug ook te kennen gegeven om zijn inzet voor de dienst 
stop te willen zetten. Een belangeloze inzet van ruim 20 jaar: een sterk engage-
ment! "#$ Tijdens zijn laatste shift kreeg Eddy alvast een fijn geschenkje aan-
geboden van de voorzitster en ikzelf. 
Ook hier een zeer dank je wel voor jouw jarenlange inzet, Eddy! 2345 
 
En tot slot deed ook Aaron Callens op 06.08.2022 zijn laatste shift voor de 112 
Tielt. Aaron is één van de vele externe Rode Kruisvrijwilligers, die het team 112 
Tielt verrijken en versterken! Door een nieuwe wending in zijn professionele 
carrière, zijn verhuisplannen en zijn inzet bij Rode Kruis Oost-Vlaanderen, heeft 
Aaron beslist om zijn engagement definitief stop te zetten. Ook zeer dank je 
wel voor jouw inzet; weliswaar beperkt in jaren, maar daarom niet minder ge-
waardeerd, Aaron! 2345 
 
Stefan LAMBERT 
Coördinator 112 
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Frank Wielfaert, Stefan Lambert en Heidi Aers 
 
 
 
 
 
 

Catharina Dehullu, Eddy Goudsmet en Stefan Lambert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aaron Callens 
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BLOEDCOLLECTES  AUGUSTUS  2022 
 
Ondanks het verlof en de hitte (tot 35°C) hadden we een behoorlijke opkomst 
bij onze zomercollectes in augustus. 
 
In Aarsele waren er 50 donoren (waaronder 2 nieuw). 
In Tielt waren er bij de eerste collecte 147 donoren (met 5 nieuw). 
Bij de tweede collecte 101 donoren (met 5 nieuw). 
Dit levert een mooi totaal op van 298 donoren. 
 
Wij mochten bij deze gelegenheid eveneens twee donoren huldigen voor hun 
150ste bloedgifte. 
Zij kregen allebei een fles prosecco aangeboden. 
 

  
Frank Van Ryckeghem Ingrid Wullaert 
 
De volgende collectes vinden plaats op donderdag 10 november in Aarsele en 
op woensdag 16 november en dinsdag 22 november in Tielt. 
 
 
Marc Wittevrongel 
Adj Verantwoordelijke Bloedgeven 
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DE  EERSTE  ZIEKENWAGEN  VAN  RODE KRUIS TIELT 
EXTRA  INFO 
 
 
In de vorige editie van ONZE TAAK, nr. 87, hadden we het over deze eerste 
ziekenwagen van Rode Kruis Tielt uit 1938. 
 
We beëindigden die bijdrage met: “Zo is nog maar eens bewezen dat opruimen 
en klasseren verrassende zaken aan het licht brengt.” 
 
 
Inderdaad, zo vonden we recent in ons archief kopies van een 6-tal brieven in 
verband met deze ziekenwagen. De brieven dateren allemaal van 1938. Twee 
ervan dragen 2 maart 1938 als datum. Daaruit kunnen we met praktische ze-
kerheid zeggen dat de eerste Tieltse ziekenwagen reeds in februari ten laatste 
in het bezit was van de plaatselijke afdeling. 
 
Een eerste brief gedateerd 2 maart 1938 en gericht “Aan het Gemeentebestuur 
terstede” betreft een verzekering van het voertuig. We citeren enkele passages 
uit deze brief: 
“Zoals reeds ter uwer kennis gebracht geworden is bezit de Tieltsche 
Afdeeling van het Roode Kruis thans een auto-ambulanciewagen, voor 
het vervoer van gekwetsten en zieken.” 
 
Verder vermeldt deze brief dat de auto zonder winstgevend doel ter beschik-
king zal worden gesteld. Enkel de terugbetaling van de kosten zal gevraagd 
worden. En dan komt uiteindelijk de reden naar voor: 
 
“Aangezien het openbaar nut en de philantropische doeleinden van 
gansch deze zaak, verzoeken wij het stadsbestuur aan deze inrichting te 
schenken: de verzekering tegen derden. Deze verzekering zou in alle 
geval goedkoper kunnen gedaan worden door het stadsbestuur, indien 
bij voorbeeld nog deze dienst te samen zou kunnen verzekerd worden 
met den dienst van de brandweer.” 
 
De brief werd ondertekend door voorzitter J. Lambrecht, secretaris G. Dhave-
loose en schatbewaarster Y. Ide. 
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Lang moet de afdeling niet wachten op antwoord. Een schrijven van de stad 
Tielt d.d. 7 maart 1938 aan Mijnheer J. Lambrecht geeft klaarheid omtrent de 
vraag aangaande de verzekering. 
 
“... het Schepencollege in zitting van heden heeft besloten, op 
stadskosten geen ‘verzekering tegen derden’ te nemen voor de auto-
ziekenwagen uwer Afdeeling, bij gemis aan een daartoe beschikbaar 
krediet in de stadsbegrooting.” 
 
Een tweede brief, ook gedateerd 2 maart 1938 van de afdeling en gericht “Aan 
de Heren Burgemeester en Schepenen der Stad Tielt terstede”, handelt over 
de vraag naar een standplaats voor hun ziekenwagen. We citeren uit deze brief 
het volgende: 
 
“Ten einde klaar en duidelijk aan te toonen dat deze ziekenwagen voor 
iedereen en gansch de bevolking ten dienste staat, en niet voor één 
kategorie van personen of één gedeelte van de bevolking, zoo zijn wij 
ervan overtuigd dat het beste ware deze auto-ziekenwagen te kunnen 
plaatsen op de Laekenmarkt, alwaar hij zou kunnen geplaatst worden in 
de bergplaats langs de linker kant, nevens de Teekenschool.” 
 
De brief werd ondertekend door dezelfde drie personen als de eerder 
genoemde brief. Eveneens op 7 maart 1938 schrijft Stad Tielt aan J. Lambrecht 
o.a. het volgende: 
 
“... dat het Schepencollege een onderzoek zal instellen over de 
mogelijkheid om aan de auto-ziekenwagen van Uwe Afdeeling eene 
standplaats te verleenen op de Laekenmarkt ...”. 
 
“... de getroffen beslissing, zullen U naderhand worden meedegedeeld.” 
 
Daarmee kon het bestuur van de Tieltse RK-afdeling het voorlopig stellen. 
 
Een derde brief, nu daterend van 13 mei 1938 ”aan de Heren Burgemeester en 
Schepenen der Stad Tielt” betreft de vraag om een “vergoeding” voor geleverde 
prestaties. 
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We lichten uit die brief enkele passages. 
 
Een eerste citaat: 
“Op vrijdag, 29 april 1938 jongsleden, hebben de leden van onze Roode 
Kruis-afdeling op verzoek van het stadsbestuur daadwerkelijk deelgeno-
men aan de Luchtbeschermingsmanoeuvers.” 
 
Een tweede citaat: 
“Aangezien deze onderscheidene verrichtingen aanleiding hebben 
gegeven tot allerlei onkosten, zooals verbruik van essence, enz., en 
aangezien ook de leden van de Vrijwillige Brandweer eenigszins vergoed 
worden voor de geleverde werkzaamheden, zoo heeft het bestuur de eer 
U te verzoeken de mogelijkheid te willen onderzoeken om onze 
afdeeling schadeloos te stellen voor deze prestaties. 
 
Voorzitter J. Lambrecht krijgt bij brief gedateerd 24 mei 1938 antwoord. 
 
We nemen 4 korte citaten uit deze brief over: 
 
“ ... dat het Schepencollege in zitting van 23 Mei l.l. besloten heeft aan 
uwe Afdeeling geene vergoeding of schadeloosstelling uit te betalen voor 
hare deelneming...” 
 
“Het college is van oordeel dat uwe instelling door haar wezen zelf, 
menschlievende doeleinden nastreeft die toch niet afhankelijk zijn van 
het toekennen eener schadeloosstelling ...” 
 

“De vergelijking met de brandweer die voor hare prestaties door de stad 
vergoed werd, houdt geen steek, aangezien het brandweerkorps eene 
officiele gemeentelijke inrichting is, ...” 
 
Men zou kunnen besluiten dat de afdeling tweemaal een negatief antwoord 
kreeg van de stad. Over de plaats van de wagen op de Lakenmarkt hebben we 
(nog) geen bevestiging of weigering gevonden. 
 
 
William Oosterlinck 
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prijskamp 2022 – antwoorden opgave 2 
 
 
 
1. Beroepen: 
 A. PALINGBOER 
 B. TRAMCONDUCTEUR 
 C. STRIPTEASEUSE 
 
 
2. Spreuken: 

a) Vul aan: 1. ELKAAR  DE  BAL  TOESPELEN 
 2. EIEREN  VOOR  ZIJN  GELD  KIEZEN 
 
b) Betekenis: 1. elkaar helpen – voordeeltjes bezorgen 
 2. genoegen nemen met iets minder dan iemand zich had 

voorgesteld 
 
 
3. Rekenen: mogelijke oplossing: 
 2 ´ 7 = 14 14 + 1 = 15 15 ´ 6 = 90 90 ´ 9 = 810 810 + 3 = 813 
 
 
4. Doordenkertje: 

Eerstvolgende jaartal (palindroom): 2112 
Laatste jaartal (palindroom): 2002 
Verschil: 110 

 
 
5. Synoniemen: 

WEERALPOEP = OELEWAPPER 
OMSMELTING = STOMMELING 
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6. Langste woord: PARELSTUIFZWAM 
 starten bij P: 

Pg Ai S V U 
L Rg Ei P Z 
B Si fL M fA 
C Tg Ui O Wh 
E O Ig Fg Zh 

 
 
Aantal deelnemers: 13 
Aantal punten opgave 2: 12 
Schiftingsvraag: A) 19 
 B) 134 
 
 
Klassement opgave 2: 
 punten verschil 
1. Bart Bekaert 12 3 
2. Lieve De Burghgraeve 12 5 
3. Marc Wittevrongel 12 7 
4. Marie-Rose Allaert 12 10 
5. Liliane De Roo 12 11 
 
 
Voorlopig algemeen klassement: 
 punten verschil 
1. Marc Wittevrongel 40 9 
2. Marie-Rose Allaert 40 13 
3. Eveline Wielfaert 40 15 
4. Liliane De Roo 40 26 
5. Hendrik Raes 40 27 
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prijskamp 2022 - opgave 3 
 
 
1. Quizfilippine 

Aan de hand van de tipgegevens vul je het antwoord in op de desbetreffende 
lijn, overeenstemmend met het nummer (tip 1 hoort bij vak 1). Ieder vakje is 
één letter. Zo bekom je met de letters in het dik omlijnde verticale rooster de 
vraag die je dan ook moet beantwoorden. Tip: in sommige vakjes vind je een 
cijfer ® gelijk cijfer = zelfde letter. Veel succes! 
 

1 taalkennis iemand die zich heen en weer beweegt – een piere-
waaier 

2 scheepvaart boot met drie rompen naast mekaar 
3 geschiedenis twist- en plaagzieke vrouw van Socrates 
4 film bekende acteur (Oscarwinnaar) die een hoofdrol 

vertolkte in “Zorba de Griek” en “The Guns of 
Navaronne” 

5 geschiedenis Roemeense dictator, geëxecuteerd op Kerstmis 
1989 

6 literatuur deze schrijver werd bekend door zijn succesroman 
“Robinson Crusoë” 

7 geschiedenis Russiche monnik die grote invloed had op de echt-
genote van de tsaar 

8 geschiedenis 
(oorlog) 

Nederlandse spionne, bekend als Mata Hari – haar 
echte naam klinkt anders... 

9 mythologie Griekse god van de dromen, zoon van Hypnos 
10 wetenschap deze van oorsprong Duitse wetenschapper ontwik-

kelde en ontwierp de V2, maar ook de Saturnusraket 
11 geneeskunde in 1929 ontdekte deze Britse geleerde de penicilline 
12 literatuur “Het kan verkeren.”, zei deze Nederlandse schrijver 
13 sport in 1998 werd deze ploeg wegens doping uit de Tour 

de France gezet 
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14 literatuur deze Belgische auteur schreef o.a. “Boerenpsalm” 
en “Pallieter” 

15 geschiedenis 
(o.a. Tieltse) 

we zoeken de “naam” van deze opstandelingen die 
in 1381 Tielt in de as legden met hun strijd van de 
steden tegen Lodewijk van Male 

16 aardrijkskunde vulkaan in het Centraal Massief nabij Clermont-
Ferrand (F) 

17 geneeskunde deze Brusselse geneesheer uit de 16de eeuw wordt 
beschouwd als de grondlegger van de anatomie van 
het menselijk lichaam 

18 godsdienst zo wordt in de katholieke kerk de 5de zondag na 
Pasen genoemd 

19 geschiedenis hij wordt ook wel “De IJzeren Kanselier” genoemd 
20 oorlog bomvrij gewelf of bunker (zo zijn er in Ieper nog te 

bezoeken) 
21 sport bekend Tsjechische lange afstandsloper die een 

specifieke hoekige maar duidelijk efficiënte loopstijl 
had 

22 luchtvaart legendarisch supersonisch Frans passagiersvlieg-
tuig 

23 geschiedenis Mongoolse keizer uit de 13de eeuw, met een beken-
de naam 

24 oudheid koningin die de minnares was van Caesar en 
Antonius 

25 godsdienst de Benedictijnen hadden de spreuk “bid en werk” in 
het Latijn 

26 oudheid Oud-Romeins kleed met openingen voor hoofd en 
armen en vastgemaakt met een gordel om het 
middel, gedragen onder de toga 

27 folklore combinatie van dans, vechtsport en acrobatie op 
muziek uit een Zuid-Amerikaans land 

 ? Vraag beantwoorden! 
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2. Spreekwoorden 

 
 Klinkers werden achterwege gelaten. 
 

A) Vul aan: 1) M   N   D   M   Z   P   H   L   P   N 
 
  2) W   R   M   N   K   D   T   G   L   J   K   B   L   Z   N 
 
 
B) Betekenis: 1) ………………………………………………… 
 
  2) ………………………………………………… 

 
 
3. Zoek het vier-letterwoord dat de volgende letters aanvult: 

 
.   .   .   .   E 
O  V  E  R   .   .   .   . 
H   .   .   .   .   E 
.   .   .   .   E  R 

 
 
Er zijn heel wat punten te verdienen. Puzzelen dan maar! 
 
 
Schiftingsvraag: 
 
a) Geef het reservenummer van de lottotrekking van zaterdag 08/10/2022. 
b) Wat is het grootste getal in waarde dat getrokken wordt bij diezelfde trekking 

van zaterdag 08/10/2022? 
 
 
Inzenddatum: 05/10/2022 
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FAMILIEBERICHTEN 
 

De voorbije maanden ontvingen we geen familienieuws. 
 
 

   
 
Ga jij trouwen? Ben je pas bevallen? Werd jij onlangs oma of opa? Heb je 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 
 

 
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 30 oktober 2022! 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 


