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Telkens als ik de vraag krijg om hier een voorwoord neer te 
pennen, besef ik hoe snel de tijd voorbijvliegt.   Het lijkt alsof ik nog 
maar net nieuwjaarswensen schreef  en er is alweer een nieuw 
krantje in voorbereiding. 

Inmiddels hebben jullie ook al her en der onze H.A.R.T campagne 
zien verschijnen. Hiermee willen we samen met onze 
personeelsleden de waarden waarvoor wij staan in onze werking 
extra onder de aandacht brengen. De H van “Huiselijk en 
geborgen” is inmiddels bekend. De betekenis van de overige 
letters kom je ook de volgende maanden te weten. Het is uitkijken 
naar de living van vroeger en de fotoshoot waarop we jullie 
allemaal uitnodigen om met kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen,… aanwezig te zijn. 

We kunnen ook al een aantal weken genieten van schitterend 
lenteweer.  De ideale gelegenheid om vitamientjes op te doen in 
de buitenlucht.   Stagiairs en personeel proberen zoveel als 
mogelijk met bewoners naar buiten te gaan, maar vrijwilligers die 
het zien zitten om af en toe met een groepje bewoners eens ‘een 
toertje rond den blok’ te doen, mogen zich zeker nog aanmelden. 

En we zijn ook gestart met de voorbereiding van ons 
feestweekend ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan.  In de 
week van 25 september verwachten we bezoek op onze parking 
van een heus circus en we sluiten de feestweek op 1 oktober af 
met een eetfestijn. Schrijf die datum dus alvast in jullie agenda’s.  

Zonnige groeten, 

Stefaan Vercamer     Nele De Clercq 
Voorzitter       Directeur 
 

 



De jarige bewoners van april 

 

Campus Scheldekant 

03/04 Leona Pandelaere 89 

04/04 Hortentia De Petter 91 

09/04 Paula Braeckelaere 87 

10/04 Jeannine Van Handenhove 72 

21/04 Brigitte Peyskens 84 

  

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

02/04 Christiane De Moor 86 

09/04 Jean-Pierre Royaert 73 

13/04 André Compeyn 93 

17/04 André Desmet 89 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

02/04 Lydia Lammens 81 

05/04 Josef D’Hondt 90 

08/04 Maria Naessens 95 

12/04 Denise Messiaen 87 

23/04 Simonne Biebuyck 88 

 

 



De jarige bewoners van mei 

 

Campus Scheldekant 

12/05 Aloïs Van Steenbrugge 86 

18/05 Maria Van Haudenhuyse 94 

24/05 Yvonne De Bock 76 

26/05 André Vanrysselberghe 90 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

01/05 Germaine Decaboter 98 

04/05 Suzanna Verlinden 78 

08/05 Ivonne Vandendriessche 91 

25/05 Monique De Pourcq 83 

28/05 Lucie Polet 79 

30/05 Lucie Van Dorpe 84 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

03/05 Marie Neckebroeck 88 

15/05 Agnès De Vos 84 

17/05 Maria Vuye 97 

18/05 Susanna De Vos 88 

22/05 Suzanne Vander Cruyssen 90 

23/05 Marcel Schiettecatte 80 



24/05  Wilmer Reynaert 73 

25/05 Yvonne De Meulenaere 79 

27/05 Marnix Geiregat 58 

27/05 Mariette Kestelyn 83 

 

De jarige bewoners van juni 

 

Campus Scheldekant 

09/06 Roger Heyse 80 

20/06 Margriet De Turck 89 

28/06 Marcel Cooman 87 

28/06 Henri De Paermentier 82 

28/06 Yvonne Willems 94 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

04/06 Johanna Vanderkerken 92 

04/06 André Vivé 84 

07/06 Norbert De Buck 97 

09/06 Maurits De Keyzer 89 

09/06 Greta Debeurme 75 

13/06 Odilon Cheyns 83 

13/06 André De Bleeckere 90 

13/06 Antoinette Manssens 86 



16/06 Hilda Van Dorpe 83 

22/06 Liliane De Vriese 82 

26/06 Antoinette Ghys 80 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

02/06 Ines Santens 89 

06/06 Jean-Marie De Meulemeester 78 

06/06 Lucette Depaepe 92 

09/06 Luciënne De Vos 88 

17/06 Jacqueline Callewaert 77 

23/06 Monique De Geyter 73 

24/06 Laura Laurier 88 

 

 

 

PROFICIAT AAN ALLE JARIGE BEWONERS ! 

 

 

 

 

 

 

 



Wij verwelkomen… 

Campus Scheldekant 

19/12 Remi Vandekerckhove, k43 

19/12 Leona De Groote, k44 

23/01 Laura Hubeau, k32 

13/02 Paul Vanderstraeten, k31 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

14/02 Joanna Vanderkerken, k151 

08/03 Odilon Cheyns, k102 

23/03 Cecile Penninck, k118 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

06/02 Suzanne Vander Cruyssen, k241 

20/02 Mariette Van Dorpe, k216 

23/02 Roger Deruyck, k215 

09/03 Wilmer Reynaert, k214 

16/03 Leona Santens, k208 

 

 

 

 

 



Enkele nieuwe bewoners vertellen… 

Mevr. Laura Hubeau, k32 

Op 23 januari 2017  hebben we  Mevr. Laura Hubeau verwelkomd 
in WZC Scheldekant. Mevrouw is geboren op 21 augustus 1923 op 
een kleine boerderij in Etikhove.  Haar moeder zorgde voor de 
boerderij en een klein ‘boerencafeetje’ en vader was kleermaker.  

Na haar plechtige communie is het gezin verhuisd naar 
Leupegem, en daar heeft Laura, na het vroege overlijden van 
haar moeder, voor haar vader, broer en zus gezorgd en een 
aantal jaren het café ‘  De halve maan’ open gehouden. 

Na haar huwelijk met Dhr. Albert De Keyzer is naar de 
Gevaertsdreef komen wonen waar haar dochter geboren is. 
Ondertussen heeft Laura ook 2 kleinkinderen en 4 
achterkleinkinderen.  

Wie Laura graag eens komt bezoeken, kan haar vinden op de 
afdeling Bergen-Op-Zoom, kamer 32. 

 

Dhr. Vanderstraeten Paul, k31 

We verwelkomen Dhr. Paul Vanderstraeten in WZC Scheldekant, 
afdeling Bergen-Op-Zoom, kamer 31.  

Paul is afkomstig van Eine en is zaakvoerder geweest van een 
transportbedrijf.  

Wij hopen dat Paul zich vlug zal thuis voelen in het WZC en dat hij, 
samen met zijn familie, mag genieten van het komende 
wielerseizoen! 

 

 

 



Dhr. Reynaert Wilmer, k214 

Begin maart mochten we Wilmer verwelkomen op de afdeling 
Coburg.  ‘Wilmer’ een niet veel voorkomende naam, blijkt eigenlijk 
een Oostenrijkse naam te zijn, vroeger was er in het dorp een 
kapper met die naam en z’n mama had gezegd als ik ooit een 
zoon krijg, noem ik hem Wilmer en zo geschiedde.  Wilmer is 
afkomstig van Nukerke waar hij samen met zijn zus zijn jeugd 
doorbracht.  Hij volgde middelbare studies in Ronse waar hij 
electromechanica volgde en eenmaal afgestudeerd ging hij 
werken als automechanieker.  Auto’s zijn altijd zijn passie geweest, 
hij ziet graag auto’s en kijkt bijgevolg ook graag naar allerlei 
autowedstrijden op TV, maar ook wielerwedstrijden volgt hij graag 
op. 

 

Mevr. Santens Leona, k208 

Leona heeft haar kinderjaren doorgebracht in Bevere.  Toen ze 24 
jaar was, trouwde ze met Marcel en verhuisden ze naar Brussel om 
er conciërge te zijn.  Ze heeft heel lang in Brussel gewoond maar 
op een bepaald moment is ze toch teruggekeerd naar haar 
‘roots’.   

 

 

 

 

 

 

   

 



Voorstelling nieuwe personeelsleden 

De voorbije maanden hebben wij volgende personeelsleden 
mogen verwelkomen in wzc Meerspoort of wzc Scheldekant. 

 
VERPLEEGKUNDIGEN      

 
 

 

 

 

 
Naomi      Odrada                     Ekaterina 

 
 
ZORGKUNDIGEN      

    

   

    

  
 
  

Soraya         Dorothee      Juliska                                    

 
 
SOCIALE DIENST  SCHOONMAAK  TECHNISCHE DIENST 

 

 
Sanne                               Sonja            Philip 
 

 



De komende activiteiten in campus Meerspoort 

Ma 03/04 15u repetitie Meerspoortkoor 
Woe 05/04 Uitstap in kleine groep - circus Pepino in Kruishoutem 
Ma 10/04 15u repetitie Meerspoortkoor 
Di 11/04 MP Coburg – muzieknamiddag - ‘Vraag je Plaatje’ 
Woe 12/04 Modeshow 
 Avondactiviteit in kleine groep – toneelvoorstelling in 
                Leupegem 
Do 13/04 MP Buzau – uitstap in kleine groep 
Za 15/04 16u paasviering met Meerspoortkoor 
Zo 16/04 Pasen 
Di 18/04 Uitstap in kleine groep – eifeesten in Kruishoutem 
Woe 19/04 Verjaardagsfeest  
Do 20/04 MP Coburg – koffietafel met paasdessert 
Zo 23/04 Erfgoeddag 
Ma 24/04 Start ‘Week van de Valpreventie’ 
 VM – parcours voor bewoners en personeel 
 NM – zitdansen 
Di 25/04 Sneukeltocht op de campus 
Woe 26/04 Optreden van Tamara 
Do 27/04 VM - Qi Gong  
 NM – Quiz rond valpreventie 
 
Ma 01/05 Feest van de Arbeid 
Di 02/05 Uitstap naar Kerselare – groep 1 
Woe 03/05 MP Coburg – leerlingen maken soep en doen een                         

spelactiviteit 
 MP Buzau – grote croque monsieurbak 
Ma 08/05 Zangstonde onder leiding van Rita met haar gitaar 
Di 09/05 Uitstap naar Kerselare – groep 2 
Do 11/05 MP Buzau – uitstap in kleine groep 
Zo 14/05 Moederdag met een attentie voor de bewoners 
Ma 15/05 Geheugenkoor Demusica op de afdeling Buzau 
 Mariaviering op de afdeling Coburg 



Ma 22/05 MP Buzau – uitstap in kleine groep 
Do 25/05 O.-L.-Heer Hemelvaart 
Vrij 26/05 Start ‘Week van de fiets’ – meer info volgt later 
Ma 29/05 MP Buzau – uitstap in kleine groep 
 
Zo 04/06 Pinksteren 
Ma 05/06 Pinkstermaandag 
Woe 07/06 Daguitstap in kleine groep afdeling Coburg 
Zo 11/06 Vaderdag met een attentie voor de bewoners 
Ma 12/06 Geheugenkoor Demusica op de afdeling Coburg 
Di 13/06 IJsnamiddag op de afdeling Coburg 
Woe 14/06 Bierfeest met optreden ‘Leentje’ afdeling Buzau 
Ma 19/06 Zangstonde onder leiding van Rita met haar gitaar 
Di 20/06 Optreden van zangeres Rita Maya 
Do 22/06 Bierfeesten op de afdeling Coburg 
Ma 26/06 Uitstap in kleine groep naar seniorennamiddag t.g.v. 

de Oudenaardse bierfeesten 
 Geheugenkoor Demusica op de afdeling Buzau 
01/10 Eetfestijn t.g.v. 30-jarig bestaan ! 

 
De wekelijkse activiteitenkalender vindt u terug op het prikbord in 

de leefruimte van de afdeling. 

 

De komende activiteiten in campus Scheldekant 

Woe 05/04 Uitstap kleine groep - circus Pepino in Kruishoutem 
Di 18/04 Uitstap kleine groep – eifeesten in Kruishoutem 
Do 20/04 Uitstap kleine groep – bioscoop in Kortrijk 
Vrij 21/04 Verjaardagsfeest 
Ma 24/04 Start ‘Week van de Valpreventie’ 
 Zangstonde onder leiding van Rita met haar gitaar 
 
Zo 14/05 Moederdag met een attentie voor de bewoners 
Di 16/05 Uitstap naar dierenpark 
Vrij 19/05 Uitstap naar Kerselare 



Woe 24/05 Dansdemonstratie 
Vrij 26/05 Start ‘Week van de fiets’ – info volgt later 
Ma 29/05 Zangstonde onder leiding van Rita met haar gitaar 
 
Di 06/06 Uitstap naar zee 
Zo 11/06 Vaderdag met een attentie voor de bewoners 
Di 20/06 Familiefeest 
 
 

Voorbije activiteiten campus Scheldekant 

Optreden van John Jameson 

Naar aanleiding van de Ierse week kwam op 14 maart zanger 
John Jameson bij ons op bezoek.  Hij staat bekend als zanger van 
de groep ‘Jameson and Power’ die Ierse en Vlaamse 
volksliederen brengen.  In de voormiddag hadden we ter ere van 
Jameson cakejes gebakken op Arras met een speciaal ingrediënt 
nl. Jameson whisky.  De geur hing over heel het gebouw en vele 
bewoners waren al aan het watertanden om zo’n cakeje te 
proeven.  Om 14u30 was het zover en begon Jameson aan zijn 
optreden.  Hij was gekleed in Ierse klederdracht, een kilt.  Enkele 
bekende Ierse liederen passeerden de revue.  Na een goed 
halfuur was het tijd voor een kleine pauze en dan konden we ook 
eindelijk die heerlijke cakejes proeven.  Daarna ging Jameson 
weer verder.  Nu kwamen er ook enkele Vlaamse liedjes aan bod, 



zoals: de lichtjes van de Schelde, daar bij die molen, …  De sfeer 
zat er goed in en iedereen zong mee.  De zanger had ook nog 
een verrassing in petto namelijk de bevestiging dat ze wel degelijk 
niets dragen onder een kilt.  Maria en Bertha praten er nog altijd 
over.  Na het optreden gingen ook enkele bewoners met hem op 
de foto.  En dat betekende het einde van een geslaagde 
muzikale namiddag.  Denis vond vooral de zang en de ambiance 
zeer goed.  Marie-Louise volgde hem hierin, veel opwekkende en 
gekende liedjes, wat het een geslaagd optreden maakte. 

 

“De tijd van toen” met Okra Eine 

Op 1 maart 2017 werden we verwacht in De Kring in Eine om 
samen met Okra Eine over “de tijd van toen” te praten.  Om 11u 
hadden we afgesproken in de inkomhal van het 
woonzorgcentrum.  In totaal gingen er 10 bewoners en 3 
begeleiders mee op uitstap.  Daar aangekomen, werden we 
verwelkomt door de pastoor, die ons allemaal een askruis gaf.  Het 
was namelijk ook aswoensdag.  Daarna kregen we een aperitief 
met koekjes.  Tijdens het aperitief was er een kleine inleiding van 
hoe de dag zou verlopen.  Hierna was het tijd voor het eten.  Op 
het menu stond er hutsepot.  Een typisch gerecht dat vooral 
vroeger veel werd gegeten.  Iedereen vond het een geslaagde 
maaltijd en dat was ook te zien aan de borden die helemaal leeg 
waren gegeten.  Na het eten was het woord aan enkele leden 
van Okra.  Ze vertelden enkele moppen die zeker in de smaak 



vielen bij onze bewoners.  Ook werden er al enkele liedjes 
gezongen.  De sfeer zat erin.  Wat er niet kon ontbreken was een 
tas koffie met een confituurtaartje.  Als laatste kregen we 
potpourris te horen van de Vlegels.  Potpourris zijn korte stukjes van 
liedjes aan elkaar geplakt.  Ook hier werd er luidkeels 
meegezongen.  Rond 16u was het weer tijd om huiswaarts te 
keren.  De reacties van de bewoners waren lovend.  Brigitte 
Peyskens vond het een geslaagde namiddag met lekker eten en 
een heel toffe sfeer.  Maria Vanwelden vond het vooral leuk dat 
we nog eens een uitstap buitenshuis hebben gedaan.  Dus deze 
activiteiten mogen zeker en vast meer gebeuren. 

Onze nieuwe tuinman 

In WZC Scheldekant hebben we een nieuwe tuinman gevonden, 
namelijk Remi Vandekerckhove, bewoner van kamer 43 op Castel 
Madama.  De laatste weken heeft Remi al enkele keren geholpen 
om bloemen te planten in ons woonzorgcentrum.  Één van die 
bloempotten is te bewonderen aan onze inkom.  Daar heeft Remi, 
samen met Esther, stagiaire orthopedagogie, viooltjes geplant.  
Remi doet dit heel graag.  Hij heeft vroeger ook altijd in de tuin 
gewerkt.  Hij was iemand die altijd bezig was.  Hij zat niet graag stil.  
Dus hij vindt het fijn dat wij hem nog af en toe eens vragen voor 
een klusje.  Hij geeft het ook zelf aan, dat als er iets te doen is, we 
altijd eens mogen aankloppen voor hulp. 

 



Voorbije activiteiten campus Meerspoort 

Op uitstap naar campus Scheldekant ! 
 
In mei zal het reeds 2 jaar zijn dat de bewoners de overstap 
maakten van de oudbouw naar de nieuwbouw.  Dit betekende 
ook dat sommige bewoners die vroeger naast elkaar of in 
dezelfde gang woonden afscheid moesten nemen, daar de ene 
naar campus Scheldekant vertrok en de andere naar campus 
Meerspoort.  Nog steeds stellen bewoners de vraag: “wanneer 
gaan we nog eens naar Scheldekant of wanneer komen zij nog 
eens naar hier ?”  Op donderdag 2 maart was het eindelijk zover, 
we vertrokken richting Eine voor een reünie tussen bewoners maar 
ook voor een nieuwe kennismaking, want bewoners die nog nooit 
in de campus van Eine geweest waren, wilden ook wel eens 
weten hoe het er daar uitzag, zoals Agnes, afkomstig van Eine 
maar in de Meerspoort gebleven.  Henri De Paementier had 
opnieuw een gevarieerde quiz in elkaar gestoken met moeilijke, 
gemakkelijke maar vooral leerrijke vragen!  Zo was er een vraag 
over hoe lang het Molenhuis al bestaat, en daaruit voortvloeiend 
de discussie of de periode dat het nog café was er ook bij moest 
geteld worden… 
Denise en Blanche vertellen dat ze er zo goed ontvangen 
geweest zijn met mooi gedekte tafels, koffie en cake en van die 
lekkere ‘neuzekes’ en dan in de pauze nog een jeneverke.     
Blanche zegt dat ze hoopt dat we gauw nog eens terug mogen 
gaan, ze is er op bezoek geweest bij Remi die vroeger ‘de 
lochting’ kwam doen, ontmoette er medebewoners en personeel 
die ze nog kende van vroeger. 
Uiteraard willen wij op ons beurt de bewoners en personeel 
uitnodigen om eerst een bezoek terug te brengen in de 
Meerspoort. 



We vieren karnaval met optreden van de Kluivers – een sfeerbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

De Kluivers zijn eraan 

begonnen… 

                        

 

 

 

 

Mireille en 

Jacqueline samen 

op de foto 

 

              

 

 

Een zichtbaar genietende Simonne… 

 



Tussendoortje - Wat je altijd al wilde weten over straatnamen 

Ook al eens verwonderd opgekeken bij het zien van een (nieuwe) 
straatnaam? En wie bepaalt de naam van een nieuwe straat of 

een nieuw plein? 

Welnu, het is de gemeente die bevoegd is voor de 
straatnaamgeving. Een mooi voorbeeld van de naamgeving aan 
een nieuw plein betreft het Apostolinnenplein, nabij de Ham in het 
centrum van Oudenaarde.  Door de bouw van een hotel en 
meerdere appartementen aldaar werd een ruim binnenplein 
gerealiseerd. De naam van dit nieuwe plein lag voor de hand, 
vermits men bij de vroegere opgravingen aan de Ham op de 
restanten van het voormalige klooster der Apostolinnen was 
gestoten. 

Het komt wel vaker voor dat pleinen of straten genoemd worden 
naar de ligging ervan of naar degenen die er ooit gewoond 

hebben. Zo bijvoorbeeld verwijst het Jezuïetenplein naar het hier 
destijds gevestigde klooster en college van de Jezuïeten. 

In een woonzone tracht men soms de straatnamen op elkaar af te 
stemmen. Aldus ziet men binnen dezelfde wijk geregeld 
verwijzingen naar bomen, bloemen of planten (Bloemenhof, 
Tuinwijk, Meidoornstraat, Lijsterbesstraat...)  . 

Ingevolge de goedkeuring van nieuwe verkavelingen met 
wegenis (zoals bijvoorbeeld ter hoogte van de Boterbloemstraat) 
worden nog nieuwe straatnamen toegevoegd (de 
Brandnetelstraat). 

Vaak ligt de betekenis van de straatnaam voor de hand, maar in 
andere gevallen blijft het gissen naar het waarom van de 
betrokken benaming. De merkwaardige benaming “Remparden” 
(Pamele) doet bij velen de wenkbrauwen fronsen, maar is  
vermoedelijk afgeleid van het Franse woord “Rempart"   
(vestingmuur, omwalling). 



Zustersteden.  

Nu men op het schiereilandje "de Scheldekop" (Bourgondiëstraat) 
begonnen is met een eerste bouwproject, moeten ook hier 
nieuwe wegen en pleinen van een passende naam voorzien 
worden. De Oudenaardse gemeenteraad had er zich al eerder  
voor uitgesproken om straten en pleinen naar zustersteden te 
vernoemen. Zo zal het plein ter hoogte van het justitiepaleis de 
naam “Bergen op Zoom” krijgen. Andere geplande nieuwe 
straatnamen zijn Coburgstraat, Hastingsstraat en Arrasstraat. 

Tijdloos 

De ooit strategische omwalling van Oudenaarde mag dan wel 
fysiek nagenoeg compleet uit het straatbeeld verdwenen zijn, 
toch blijven straatnamen als Meerspoort, Remparden enz. tijdloze  

getuigen van de Oudenaardse geschiedenis.                  

 

Dit artikel werd ons bezorgd door Bernard. Indien jullie rond 
bepaalde thema’s eens een artikel willen lezen, mag je dit steeds 
doorgeven. Dan zal Bernard daarvoor zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waf waf waf … 

 

 

TV ster in wording!!!!  

Hier ben ik weer!!!  En naar trouwe gewoonte heb ik jullie weer van 
alles te vertellen.  En deze keer is het echt groot nieuws, het komt 
zelfs op TV!!! 

 

Op een dinsdag in februari verliep alles toch wel een beetje 
anders dan op een normale werkdag.  Zo startte de ochtend met 
een extra kambeurt (Evy zei dat ik er op mijn paasbest moest 
uitzien), het aandoen van een vers gewassen Hachiko – sjaaltje en 
iets vroeger vertrekken naar oma en opa.  Toen ik bij oma en opa 
nog een beetje lag te soezen op mijn dekentje, ging plots de bel.  
Het was nog maar 6u30, natuurlijk vond ik dit wel een beetje 
verdacht en moest ik eens goed blaffen.  Toen ik mee ging met 
Evy om de deur open te doen (tja ik moest haar toch beschermen 
mocht het niet pluis zijn), stonden daar 2 jonge mensen.  De 
jongeman had een groot zwaar zwart ding mee (volgens Evy een 
camera) dat hij op zijn schouder droeg.  Na beide personen eens 
goed besnuffeld te hebben, besloot ik (ondanks het feit dat Evy 
zich wel een beetje nerveus gedroeg) dat deze 2 mensen wel ok 
waren.  Ik vond het wel een beetje raar dat die mensen persé 
mee wilden toen we naar de bus gingen.  En toen die jongeman 
Evy een microfoontje opspeldde,  moest ik dit wel eventjes eerst 
goed bekijken en besnuffelen.    

 

Bij het naar buitengaan liep de jongeman voorop (raar hé en hij 
wilde ook steeds achteruit lopen, was me dat een rare snuiter) 
met op zijn schouder dat zwarte ding en  daarop een fel licht, 
waardoor ik bijna niets kon zien… . Maar ja, soms doen mensen 



wel eens rare dingen, dus toen we van die meneer een stukje 
terug moesten gaan en daarna 
opnieuw naar de bushalte moesten 
wandelen, deed ik dit dan ook braaf. Ik 
was blij dat ze niet mee opstapten op 
de bus.  Daar kreeg ik van Evy een 

beetje meer uitleg over deze 2 mensen.  Het waren nl een 
cameraman en een reportster van Plattelands TV die een 
reportage over mij (Yep echt waar) wilden maken en wat ik 
allemaal in het WZC de Meerspoort doe.  Ik voelde mij onmiddellijk 
een stukje groeien!!!  Toen we van de bus stapten in Oudenaarde, 
stond die jongeman daar terug met dat zwarte ding.  En ook de 
hele weg naar het WZC bleef hij ons volgen.  Gelukkig ging het 
felle licht na tijdje uit, zodat ik toch eventjes op mijn gemakje mijn 
plasje kon doen (off camera!!).  De rest van de voormiddag zijn  
Evy en ik hier tijdens de kamerbezoeken en het Muzikaal Pak 
gevolgd door deze 2 mensen.  Misschien hebben jullie dit wel 
gezien of zijn we eventjes bij jullie op de kamer geweest.  

 

Ik vond het wel eens 
leuk om al die 
aandacht te krijgen, 
maar wat ik het 
allerleukste vond die 
dag, was het 
bezoek van Mark 
van Hachiko.  Na 
een uitgebreide 
knuffel en de 
complimentjes over 

mijn glanzende vacht en mijn slank lijntje in ontvangst genomen te 
hebben, was ik wel blij dat ik in de namiddag een extra dutje kon 
doen in het bureau. 

 



Nog eventjes over mijn slank lijntje, langzaamaan wordt het weer 
beter en komt het zonnetje vaker te voorschijn, dus wie zin heeft 
om eens samen met mij een stukje buiten te wandelen, laat dit 
zeker weten aan Evy, Sabine of Peggy!!! 

 

 Pootje van jullie hondenvriend Lola en tot de volgende keer! 

 

Informatief – Week van de valpreventie 

 

 

 
 

Mariette, 76 jaar, heeft haar arm in het gips. Toen ze verleden 
week op haar kousen de trap afkwam, is ze uitgegleden. 
Resultaat: veel blauwe plekken, stram én een gebroken pols. 
Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Zo'n 
valpartij heeft vaak nare gevolgen. 
Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele 
van de belangrijkste risicofactoren voor een val. Ze kunnen 
vermeden worden door regelmatig te bewegen. Dat is de beste 
remedie om valpartijen te voorkomen. Tijdens de zesde Week van 
de Valpreventie van 24 tem 30 april 2017 roepen we iedereen op. 
Vermijd valincidenten: volg onze tips, wees actief maar doe het 
op een veilige manier. 
Begin er vandaag nog aan! 
 

 



Onze tips 

Blijf actief 

• Zit niet te lang stil 
• Beweeg dagelijks minstens 30 minuten zoals bijvoorbeeld 
wandelen, zwemmen, werken in de tuin, spelen met de 
kleinkinderen 
• Werk aan je evenwicht, spierkracht en lenigheid 
• Beweeg in functie van je eigen mogelijkheden 
Ga voor een veilig huis 

• Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of 
omkrullende tapijten 
• Gebruik een veilige trapladder, zorg voor voldoende verlichting 
en handgrepen 
Verzorg je voeten 

• Draag gemakkelijke schoenen die je voet omsluiten. Draag de 
juiste maat. De zool is best plat (zonder hakje) en met profiel aan 
de onderkant 
• Loop niet op blote voeten of kousen 
• Laat voetproblemen behandelen (eelt, ingegroeide nagels,…) 
Kijk uit met je ogen 

• Draag een bril als het nodig is 
• Hou je bril proper en binnen handbereik 
• Zorg voor een regelmatige controle bij de oogarts 
Eet evenwichtig en gezond 

• Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten en 
spieren. Je vindt Calcium in vis, melkproducten en bepaalde 
groenten en fruit (bv. broccoli, pruimen). Vitamine D wordt 
aangemaakt door zonlicht. 
• Beperk je alcoholgebruik 
Let op met medicijnen 

• Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met je huisarts, ook 
als het gaat over pijnstillers 
• Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen 
Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan 

• Sta rustig recht uit bed of de zetel 
• Haast je niet naar de bel of de telefoon 
• Ben je vaak duizelig? Praat erover met je huisarts 
Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs gevallen? Neem 
dan contact op met je huisarts. 
Meer tips en informatie vind je op www.valpreventie.be 



Informatief - Erfgoeddag 

Op zondag 23 april gaat Erfgoeddag door.  Het thema waarrond 
dit jaar wordt gewerkt is ‘zorg’.  Je vindt de volledige folder met 
alle activiteiten in Oudenaarde terug via 
www.oudenaarde.be/erfgoeddag.   

Wij vragen jullie speciale aandacht voor de tentoonstelling die 
werd uitgewerkt met de bewoners van het woonzorgcentrum 
campus Meerspoort en campus Scheldekant i.s.m. het 
stadsarchief Oudenaarde en dat doorgaat in het 
Bisschopskwartier, Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde van 
10u tot 18u.  Open van 10utot 18u. 

 

Herinneringen ophalen 

Dementie is wellicht één van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen van onze tijd.  Erfgoedinstellingen kunnen hier heel 

wat betekenen voor de reminiscentiewerking.  Het aanbieden van 
voorwerpen of beelden van vroeger helpt ouderen herinneringen 
te reconstrueren.  Een tentoonstelling waar de ouderen zelf aan 
het woord worden gelaten over hun actief beroepsleven.  Om 

deze verhalen op te rakelen wordt beeldmateriaal van de 
geïnterviewde en uit het stadsarchief aangewend. 

 

 

Informatief - de financiële kant van uw verblijf… 

Kapper 

Voor het kapsalon in Scheldekant en Meerspoort werken wij 
samen met een vaste kapper waar u, via een afspraak met een 
personeelslid van uw afdeling, een beroep kan op doen. Het staat 
u ook vrij te kiezen voor een eigen kapper die bij u op de kamer 
langskomt.  De tarieven van onze kapper werden de voorbije 4 
jaar niet aangepast. Aangezien een aantal producten e.d. 



inmiddels wel in prijs zijn gestegen, heeft de raad in zitting van juli 
2016 een verhoging van de tarieven goedgekeurd.   

Vanaf 1 juli 2017 betaalt u volgende prijzen voor een 
kappersbezoek : 

 Herensnit   13,00 euro 
 Damessnit   16,50 euro 
 Trimmen baard   6,00 euro 
 MP of brushing  16,00 euro 
 Kleuren   32,50 euro 
 Balayage   12,50 euro 
 Permanent  37,00 euro 
 Wassen+losdrogen  8,00 euro 
 

Bij een combinatie van meerdere behandelingen, worden de 
prijzen bij elkaar opgeteld. 
 
 
Medicatie 
 
Volgens de wettelijke regeling waaraan wij onderworpen zijn, is er 
nieuwe prijsvraag voor de levering van medicatie lopende. 
Binnenkort zullen we u daarover meer concrete informatie kunnen 
geven, maar we hebben nu al het vooruitzicht op een hoger 
kortingspercentage op de niet terugbetaalde medicatie. 
 
 
Dagprijs 
 
Op 1 juli 2017 zal de ligdagprijs van 55 euro worden geïndexeerd. 
Het bedrag van nieuwe dagprijs zal vanaf 1 juni 2017 via een 
bericht in de liften en op de afdelingen worden bekend gemaakt 
als wij de goedkeuring van de overheid hiervoor hebben 
gekregen. 
 
 
 
 
 
 



Hoe een klacht of idee indienen? 
 
Ofwel schriftelijk: In de inkomhall bevindt zich de ideeën- en 
klachtenbus samen met de nodige documenten en omslagen.  
Vul het document voor de klacht of het idee zo volledig mogelijk 
in en deponeer het in een omslag in de brievenbus. Binnen de 3 
werkdagen krijgt u een bevestiging van ontvangst.  
Op de website www.ocmwoudenaarde.be zijn eveneens 
invulformulieren ter beschikking via de functie ‘vragen en contact’  
 
Ofwel mondeling: Van maandag tot vrijdag kan u zich tijdens de 
kantooruren aanmelden aan het onthaal. (08u30 tot 12u en 13u 
tot 17u)  
Het personeelslid zal u doorverwijzen naar een 
klachtenbemiddelaar. Deze neemt uw klacht in ontvangst en 
noteert ze.  
In beide gevallen wordt geen onmiddellijke oplossing geboden. 
Wij behandelen uw klacht in alle discretie en contacteren u met 
de nodige feedback.  
Wij onderscheiden meldingen en klachten. Meldingen zijn 
onregelmatigheden die onmiddellijk met de 
hoofdverpleegkundige of zijn/haar vervanger kunnen opgelost 
worden.  
Heeft u een idee of wenst u iemand een complimentje te geven 
dan kan u dit op het voorziene document noteren en in de 
brievenbus posten.  
Als u liever uw klacht niet formuleert in het WZC kan u de 
Woonzorglijn contacteren op het nummer 078/15 25 25 of e-mail 
naar woonzorglijn@vlaanderen.be.  
Meer info kunt u ook vinden op de website: www.woonzorglijn.be.  
Of  bel gratis 1712, de hulplijn m.b.t. geweld, pesterijen, seksueel 
grensover- schrijdend gedrag...  
Ervaren hulpverleners bieden een luisterend oor, advies of 
verwijzen door. 

 

 



Informatief – resultaten tevredenheidsbevraging campus 

Scheldekant 

 

 

In 2013 startte de Vlaamse Overheid een traject 
rond het meten van kwaliteit in de Vlaamse 
woonzorgcentra.  Naast het verplicht 
doorgeven van een aantal indicatoren (vb. 

aantal overlijden per jaar, aantal uren vorming bij het personeel, 
aantal valincidenten,…), is daar een driejaarlijkse 
tevredenheidsbevraging bij bewoners en familie aan gelinkt die 
door onafhankelijke, externe enquêteurs wordt georganiseerd.   
Deze bevraging gebeurde in mei 2016 in Meerspoort, in oktober 
2016 in Scheldekant. Bewoners zonder dementie werden zelf 
bevraagd. Bij bewoners met dementie kreeg de familie thuis een 
brief met de mogelijkheid om aan de enquête deel te nemen. 

We  hebben de mogelijkheid om de antwoorden van onze 
bewoners te vergelijken met het gemiddelde 6886 bevraagde 
bewoners uit 252 woonzorgcentra. In alle woonzorgcentra is er 
een lage responsgraad van de families. Daarvoor zijn dan ook 
geen vergelijkingscijfers opgemaakt. 

De enquête omvat 52 vragen die verdeeld werden over 11 
thema’s.  

Voor woonzorgcentrum Meerspoort werden de resultaten in het 
vorige krantje verwerkt. Deze van Scheldekant geven we jullie hier 
graag mee.  Samen met het personeel worden in 2017 acties 
opgestart om de items waarmee we niet tevreden zijn aandacht 
te geven zodat we in 2019 daarop een betere score halen. 

Op de items privacy en veiligheid behalen we een uitstekende 
score.  Ook de onderwerpen rond zich thuis voelen, respect  en 
vraaggerichtheid halen scores die ruim boven het gemiddelde 
liggen en zeer goed zijn. Vooral de scores die gaan over het 



hebben van een band met het personeel, is deze waar we op dit 
moment niet tevreden zijn met het resultaat.  

Een aantal items willen we hieronder verder verduidelijken. 

Autonomie 

Dit gaat over zelf kunnen kiezen van kledij, uur van slapen, 
opstaan,… Bij de bewoners zonder dementie halen we hier een 
zeer goede score.  De antwoorden van familieleden liggen hier 
veel lager.  We willen dan ook bekijken op welke manier we ook 
bewoners met dementie meer kunnen betrekken in het maken 
van bepaalde keuzes. 

Maaltijden 

Onze bewoners scoren het item ‘ik kan eten wanneer ik dat wil’ vrij 
laag. We willen daarom duidelijk maken dat de uren van 
maaltijden ruimer zijn dan de bewoners vaak denken.  Als men vb. 
graag wat langer slaapt, kan men aan het personeel melden dat 
men het ontbijt later wil geserveerd krijgen.  

Informatie 

De bewoners van Scheldekant geven aan dat ze te weinig 
inspraak krijgen in de opmaak van het zorgplan en over de 
leefgewoonten in het woonzorgcentrum. Nochtans staan wij voor 
‘zorg op maat’ waar de bewoners mee bepalen wat voor hen 
optimale zorg betekent. Zeker rond deze items zullen we de 
komende maanden samen met het personeel acties opzetten. 

Activiteiten 

Het aanbod van activiteiten in Scheldekant wordt positief 
gequoteerd.  De bewoners geven wel aan dat er in het weekend 
geen aangename dingen staan gepland en dat ze weinig kans 
hebben om nieuwe vaardigheden of interesses te ontwikkelen.  

 

 



Band met het personeel 

Dit is het item met de score waarmee we het minst tevreden zijn 
op dit moment. We willen dan ook samen met alle 
personeelsleden in 2017 acties uitwerken om ervoor te zorgen dat 
bewoners voelen dat de medewerkers tijd voor hen maken, dat ze 
een vertrouwensband met elkaar kunnen opbouwen, rekening 
kunnen houden met jullie levensverhaal,… 

 

 

 

Driemaandelijks aandachtspunt 

 

‘Wij ZORGen voor een nieuwe, aangename 
werkomgeving 

Draag jij er mee ZORG voor ?’     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij nemen afscheid van … 

Campus Scheldekant 

16/01 Luc Landrieu, 76 jaar 

02/02 Fernand Wallez, 82 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

03/02 Cecile Landrieu, 94 jaar 

21/02 Georges Van Kogelenberg, 70 jaar 

07/03 Paul Leyman, 76 jaar 

20/03 Dion Bert, 91 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

01/02 Emiel Baert, 86 jaar 

05/02 Lea Nicaise, 97 jaar 

03/03 Simonne Quinaert, 81 jaar 

09/03 Louis Ramsdam, 79 jaar 

 

 



 


