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Voorwoord 

 

Sinds 1 juni is het directieteam van het woonzorgcentrum versterkt. 

De voorbije jaren is er binnen onze cel ouderenzorg één en ander 

veranderd.  Door de werking op twee campussen zijn er een aantal 

taken bijgekomen op vlak van coördinatie, aansturing, transparante 

communicatie en uniforme werking over twee locaties heen. 

Daarnaast is er ook nog Leupeheem waar 25 assistentieflats worden 

beheerd. 

Op overheidsniveau wijzigt de wetgeving ouderenzorg zeer 

regelmatig en de financiering is onderhevig aan zeer strikte regels.  

Om een optimale financiering van onze werking te kunnen 

garanderen, is een dagdagelijkse structurele opvolging van 

verschillende factoren van groot belang en dat vraagt een 

intensieve tijdsinvestering. 

Doordat onze bevolking steeds ouder wordt en er in de 
woonzorgcentra niet langer voor iedereen een plaats zal zijn, staan 
we bovendien voor tal van uitdagingen op vlak van zorginnovaties.  
Om gemotiveerd personeel te blijven vinden in onze sector, is het 
ook van belang de aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie te 
leren kennen en te implementeren. 
 
Om deze reden heeft de Raad beslist om de huidige functie 
Directeur Ouderenzorg op te splitsen in een functie Administratief en 
Financieel Directeur en een functie Directeur Personeel en Zorg. 
Nele De Clercq, huidig directeur,  zal vanaf heden de functie 

Administratief en Financieel Directeur op zich nemen en focust zich 

hierbij voornamelijk op het administratieve en financiële luik van de 

woonzorgcentra. Daarnaast zal zij instaan voor de aansturing van de 

woonassistent en de werking van de assistentiewoningen opvolgen. 

Zij werkt hiervoor hoofdzakelijk vanuit haar bureau in Meerspoort en 

zal op dinsdagnamiddag aanwezig zijn in Scheldekant. 



Sarah Volckaert, huidig personeelsverantwoordelijke, neemt, 

waarnemend, de functie Directeur Personeel en Zorg op. Zij zal de 

personeels- en zorgmateries binnen de woonzorgcentra opnemen, 

de hoofdverpleegkundigen en hun teams aansturen en wordt 

verantwoordelijk voor de personeels-en zorgmateries, waarvoor zij 

ook aanspreekpunt wordt voor bewoners en hun familie.   Zij zal dit 

combineren met het aansturen van de Personeelsdienst.  Op 

maandag en vrijdagnamiddag werkt Sarah in haar bureau in de 

administratieve gang Meerspoort. Woensdagnamiddag zal zij 

aanwezig zijn in Scheldekant. De overige dagen werkt ze op de 

tweede verdieping van het Sociaal Huis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefaan Vercamer 
Voorzitter 
 

 

 

 

 

 



De jarige bewoners van juli 

Campus Scheldekant 

04/07 Bertha Dewaele 85 

09/07 Thérèse Le Roy 84 

18/07 Blanche Vanden Daele 86 

18/06 Clarisse Delcourt 96 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

12/07 Maria Van Lancker 95 

13/07 Bernadette Vandenberghe 80 

15/07 Jeannine Boriau 80 

19/07 Georgette De Cock 91 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

03/07 Maria Deriemaker 95 

06/07 Mariette Van Dorpe 89 

19/07 Elise Debels 78 

25/07 Jeannine Roos 87 

 

 

 

 



De jarige bewoners van augustus 

Campus Scheldekant 

06/08 Madeleine Vanrysselberghe 85 

09/08 Leona De Groote 81 

21/08 Laura Hubeau 94 

25/08 André Van De Bruane 91 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

03/08 Simonne De Pessemier 89 

04/08 Roger Eggermont 92 

18/08 Leona Grambergen 83 

18/08 Adriënne Van Yperzeele 98 

27/08 Helena Van Impe 81 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

25/08 Rachel Vanheuverswyn 93 

26/08 Blanche Vanden Bossche 97 

28/08 Philomène Spiers 90 

 

 

 

 



De jarige bewoners van september 

Campus Scheldekant 

06/09 Leona Putman 81 

17/09 Maria Vanrysselberghe 85 

27/09 Rogée De Bock 89 

28/09 Diana Lammens 80 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

16/09 Monique Peyskens 85 

20/09 Emiel Steyvers 87 

27/09 Valère Desmet 81 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

01/09 Lydi Standaert 78 

12/09 Maria Veys 96 

24/09 Léona Santens 81 

 

 

 

 

 

 



Wij verwelkomen … 

 

Campus Scheldekant 

10 april  Marie-Louise Geenens, k13 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

8 mei Christianna Mahieur, k108 

17 mei Gilbert Botteldooren, k135 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

31 mei Anna Debisschop, k228 

1 juni Jeannine Roos, k238 

19 juni Jeanne Van Driessche, k235 

 

 



De komende activiteiten in campus Meerspoort 

Do 6 juli Buzau - ijsnamiddag 

Ma 17 juli Coburg - geheugenkoor Demusica 

Woe 19 juli Coburg – aperitiefmoment sangria met een hapje 

Vrij 21 juli Nationale Feestdag 

Ma 24 juli Buzau en Coburg – Superbingo met een hapje 

 

Ma 7 aug Buzau en Coburg – uitstap in kleine groep 

Vrij 11 aug Buzau – verjaardagsfeest van huishond Lola (6 jaar) 

Di 15 aug O.-L.-Vrouw Hemelvaart 

Woe 16 aug Coburg – verjaardagsfeest van huishond Lola –  

 ijsnamiddag 

Woe 23 aug Coburg – sfeernamiddag voor personen met 

 dementie 

Do 24 aug Buzau en Coburg – verjaardagsfeest voor de jarige 

 bewoners van juli en augustus 

Di 29 aug Coburg – muzieknamiddag – ‘Vraag je Plaatje’ 

 

Do 7 sep Buzau en Coburg – optreden zanger Jan Dhaene 

Woe 13 sep Buzau en Coburg – uitstap in kleine groep naar het  

 Schlagerfestival in De Panne 

 

 

De komende activiteiten in campus Scheldekant 

 

Woe 5 juli Uitstap naar de Brielmeersen in Deinze 

Di 18 juli Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van juli 

 

Woe 16 aug Uitstap naar Eurotuin 

Do 17 aug Verjaardagsfeest van huishond Lola (6 jaar) 

Di 22 aug Citytrip naar Oudenaarde 



Di 29 of woe 30 aug Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van 

augustus 

 

Za 16 sep Start kermisweek 

Za 16 sep Start ‘Week van de Fiets’ 

Zo 24 sep Fietel in Eine 

Vanaf 25/9 Verrassingsactiviteiten 

Nader te bepalen – daguitstap 

Nader te bepalen – verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van 

september 

Nader te bepalen – zomerzangstonde 

Op regelmatige basis – Qi Gong 

Di 3 okt Nazomeroptreden 

 

Wij wensen aan iedereen ook een fijne vakantie toe ! 

 

Wij vieren feest 
zondag 1oktober 2017: 

30-jarig bestaan WZC 
 

 

Op zondag 1 oktober 2017 vieren we het 30-jarig bestaan van ons 

WZC.  Om dit te vieren organiseren we een eetfestijn.           Kaarten 

zullen te verkrijgen zijn vanaf begin augustus. 

 

Van harte welkom! 
 

 



Wat was… Op uitstap naar Nieuwpoort – MP Coburg 

We kregen het bericht dat wij, Luciën, Monique, Blanche en Yvonne 

op woensdag 7 juni mee mochten naar zee onder de hoede van 

Nathalie, Sabine, Peggy en Anneleen.  Maar het was die dag niet 

zo’n mooi weer en dus werd de uitstap verplaatst naar donderdag 8 

juni.  Blanche kon wegens omstandigheden niet mee en werd ‘last 

minute’ vervangen door Marnix die zeer blij was. 

Wij gingen normaal om 8u30 vertrekken maar het werd 9u30 omdat 

de begeleidsters moesten sleuren om de rolstoelen in de camionette 

te krijgen.  Aangekomen in Nieuwpoort werd alles terug uitgeladen 

en maakten we een fikse wandeling langs de dijk om van de zee te 

genieten.  Van het zeewater hebben we niet zo veel gezien omdat 

het zicht verhinderd werd door de strandhuisjes die dicht bij elkaar 

stonden.  ’s Middags mochten wij gaan lunchen in hotel 

Sandeshoved, het eten was er lekker, we aten er een wortelsoep 

gevolgd door kalkoen met jagersaus, bloemkool en aardappelen, 

wie dit wenste kon ook nog koude groenten nemen aan het buffet.  

Als dessert mochten we iets lekkers kiezen uit de frigo. 

Nadat iedereen gegeten had,  zich verfrist had en nog eens naar 

het toilet geweest was, gingen we terug op stap met de bedoeling 

naar de winkels te gaan zien.  Iemand van de bewoners wou graag 

een vestje kopen dat in de winkels op de dijk te vinden was.  

Jammer genoeg vonden wij de maat niet en de verkoper zei 

“mama te groot…”, dus zetten wij onverricht ter zake onze uitstap 

verder.  Het was ondertussen mooi weer geworden en wat verder 

hebben we op een terras een koffie of een drankje genuttigd en 

een half uurtje van de zon genoten.  Jammer maar de tijd was snel 

vervlogen en nadat de begeleidsters de camionette geladen 

hadden, keerden we terug richting WZC Meerspoort waar we rond 

17u15 aankwamen.  Iedereen was zeer gelukkig van de uitstap  en 

we vinden het zeker voor herhaling vatbaar!   



Bedankt aan beide chauffeurs 

Sabine en Peggy en de 

begeleidsters Nathalie en 

Anneleen.  Met dank aan de 

directie die deze reis mogelijk 

maakte. 

 

Namens bewoonster Yvonne 

 

 

 

Wat was… ‘Fietsen zonder leeftijd’ 

Fietsen zonder leeftijd is een project dat in 2013 werd bedacht door 

de Deen Ole Kassow. Toen hij besefte hoeveel minder 

mogelijkheden oudere mensen hebben om eens buiten te komen of 

om grotere afstanden af te leggen, voelde hij zich geroepen daar 

iets aan te doen. Hij bouwde een oude bakfiets om tot een soort 

riksa-fiets waarin 2 volwassen passagiers kunnen plaatsnemen en 

begon met ouderen rond te fietsen. Zijn project was aanvankelijk 

heel lokaal georiënteerd maar het sloeg aan 

en 3 jaar later is het een wereldwijd verspreid 

concept.  

Zowel in WZC Meerspoort als in WZC 

Scheldekant genoten de bewoners van een 

ritje op 2 ‘speciale’ fietsen! 

Mevr. B. Dewaele en Mevr. B. Peyskens van 

WZC Scheldekant waren direct akkoord om 

deze fietsen eens grondig uit te testen!  Dus 

trokken wij ons fiets tenuetje aan om de 6 km van WZC Scheldekant 

naar WZC Meerspoort in een record tempo van 3 kwartier af te 

leggen. 



Bertha vertelt: ‘ Ik heb vroeger heel veel met de fiets gereden, alle 

dagen reed ik naar mijn werk al over ‘de ring’ maar in die tijd was 

het nog niet zo gevaarlijk al nu. Berg op en berg af, dat was geen 

probleem, de Edelareberg of de Volkegemberg, mijn man zei dat er 

niemand zo goed kon fietsen als ik!  In mijn jonge jaren ben ik zelfs 

eens tot in Antwerpen gereden op bezoek bij mijn broer. Toen ik op 

pensioen was, reed ik elke donderdag naar de markt in 

Oudenaarde om mijn boodschappen.  En het was nog heel goed te 

merken dat Bertha altijd sportief geweest is, we hebben zelfs de 

elektrische ondersteuning van de fiets niet moeten gebruiken!         

                                                                                                         

In de loop van de week hebben we ook een fietsquiz georganiseerd 

in WZC Scheldekant: iedere afdeling was goed vertegenwoordigd 

en, eerlijk gezegd, wij stonden versteld van de kennis die alle 

deelnemers hadden over de constructie en de namen van 

verschillende fietsen. De bewoners van Bergen-Op-Zoom hebben 

met een nipte voorsprong van 1 punt deze quiz gewonnen en 

iedereen is, met de fiets aan de hand, terug vertrokken, richting 

kamer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagje Oostduinkerke - Koksijde in weer en wind - Scheldekant 

De eerste week van juni waren de weergoden ons gunstig gezind, 

we konden genieten van prachtig zomers lenteweer behalve op 

dinsdag…die dag werden we getrakteerd op regen en felle wind. 

Desondanks trotseerden we de rukwinden en slaagden erin om veilig 

aan te komen in Oostduinkerke. 

 

Gepensioneerd bakker Chris en zijn echtgenote, die sinds 2 jaar van 

Eine naar Oostduinkerke verhuisd zijn, stonden ons op te wachten. 

We werden zeer gastvrij ontvangen met koffie en verscheidene 

soorten zelfgebakken koekjes. 

Gezien de weersomstandigheden werd de voorziene 

duinenwandeling omgetoverd in ‘sightseeing’ momenten dwars 

door de duinen. Chris vertelde vol enthousiasme over de natuur en 

de streek. 

 ’s Middags hielden we halt in een gezellige brasserie in Koksijde 

alwaar onze bewoners smulden van hun zelfgekozen lunch. De 

zeelucht deed blijkbaar deugd en stimuleerde de eetlust. 

Na een korte 

namiddagrondrit 

in Koksijde 

keerden we 

terug naar 

Oostduinkerke 

waar we het 

visserijmuseum 

Navigo bezochten. Vooraleer we huiswaarts 

keerden genoten we van een drankje in 

Estamineet De Peerdevisscher (retro-café-

vissershuis). De regen was ondertussen gestopt maar de wind bleef 

onze metgezel richting Vlaamse Ardennen. Rond 18u45 kwamen we 

veilig aan in Scheldekant. 

 



Project: Zitbankjes rond WZC Scheldekant 

Op initiatief van Mevr. J. Petereyns , 

willen we de zelfstandigheid van onze 

bewoners vergroten, en hen de 

mogelijkheid bieden om ook rondom 

het WZC een wandeling te maken.  

Dit kadert ook zeer goed in het project 

‘ samen maken we het ’  waarbij 

in het tweede item de autonomie van 

de bewoner wordt benadrukt.  

We zijn met een aantal bewoners op 

prospectie geweest om een 

wandelroute uit te stippelen waarbij ze 

de mogelijkheid zouden krijgen om op bepaalde plaatsen eens uit te 

rusten op een zitbankje.  

We hebben onze voorstellen gemarkeerd op de foto’s en we hopen 

dat er, in samenwerking met het stadsbestuur, enkel zitbanken 

kunnen geplaatst worden in de onmiddellijke omgeving van het 

WZC. 

 

 

 



Sfeerbeelden activiteiten WZC Scheldekant 

Remi en  flamingo’s in de zoo        Op uitstap naar Kerselare 

Bezoek aan vissersmuseum crea – mandala’s kleuren 

 

 

 

 

 

Week van de fiets – fietsquiz Gezellig tafelen aan de kust 



Sfeerbeelden activiteiten WZC Meerspoort 

 

 

 

 

 

Samenwerking met leerlingen CVO Uitstap Kerselare, dank ad. vrijwilligers 

 

 

Empatisch 

optreden van 

zangeres 

Tamara   

 

Week van de valpreventie: Qi Gong 

 

 

 

 

Seniorennamiddag Mantovani Week van de fiets 



DUURZAAM: EEN MODEWOORD, MAAR WAT BETEKENT DIT ? 

 Je kan tegenwoordig geen beeldscherm , krant of tijdschrift 

meer opendoen of je struikelt over één of ander modewoord 

waarvan de betekenis niet altijd voor de hand ligt. Een steeds 

weerkerend nieuw woord is bijvoorbeeld "duurzaam" of 

"duurzaamheid". 

 Maar wat betekent dat woord eigenlijk? 

 Het woord “duurzaam” omvat twee delen: “duur” en “zaam”. 

Het tweede deel (zaam) betekent volgens van Dale (Groot 

woordenboek hedendaags Nederlands) “geneigd tot” of “in staat 

tot” het genoemde. “Duurzaam” betekent dus in feite “in staat om 

te duren, bestendig”. 

 Met de jaren is “duurzaam” of “duurzaamheid” evenwel een 

containerbegrip geworden. Een elastisch begrip dus, dat op vele 

verschillende situaties wordt toegepast. Vaak bedoelt men met 

"duurzaam" het milieu zo min mogelijk belastend. 

Hierna volgen lukraak enkele voorbeelden van samengestelde 

woorden waarin het woord “duurzaam” voorkomt.  

- duurzame ontwikkeling : is een ontwikkeling die voorziet in de  

behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheid voor 

de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen (bron:Verenigde Naties, Commissie Brundtland 

1987); 

- duurzame energie: is energie afkomstig uit onuitputtelijke 

energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht... 

- duurzaam toerisme: staat voor toerisme waarbij het behoud van 

natuur en cultuur centraal staan;  



- duurzame vis is vis die op een dusdanige manier werd gevangen, 

dat het visbestand niet negatief beïnvloed wordt; 

- duurzame groei is economische groei die niet ten laste gaat van 

natuur en milieu. 

        Tenslotte dit: 

Om de negatieve gevolgen van de vooruitgang van onze 

samenleving  tegen te gaan, werden door de Verenigde Naties 17 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld (zo bijvoorbeeld 

gezondheidszorg voor iedereen; onderwijs voor elkeen; gelijke 

rechten voor meisjes en vrouwen, enz.) 

Dit artikel werd ons bezorgd door Bernard. 

 

 

 

 

 

 



Waf waf waf … 

 

 

Over wat geweest is en nog komen moet…  

 

Hier ben ik weer!!!  En naar trouwe gewoonte heb ik jullie weer van 

alles te vertellen.  Nieuwsgierig??? Lees dan maar vlug verder.   

Uitstapjes 

In april ben ik voor de eerste keer meegereden met Evy en Veerle in 

het nieuwe busje. Samen met enkele bewoners en oma en opa (de 

ouders van Evy), zijn we naar eurotuin in Merelbeke geweest.  Nog 

nooit had ik zoveel verschillende bloemen en planten gezien.  En er 

waren daar ook verschillende diertjes zoals kippen, konijntjes, 

hamsters, muizen en vissen!  Nee nee niet enkel goudvisjes, maar 

echt grote gekleurde koi’s.  Toen ik eens beter wilde kijken, zat ik met 

mijn neus tegen het glas en zo een grote vis probeerde aan de 

andere kant van het glas mijn neus op te eten.  Toen we na het 

bezoek eentje gingen gaan drinken, hoorde ik opa vertellen dat er 

ook allerlei reptielen en slangen zaten!  Ben ik blij dat ik die niet 

gezien heb, want die groene gluiperds zijn niet echt mijn favorieten.  

 

Naast het bezoekje aan eurotuin, ben ik ook mee geweest op 

frituurbezoek.  Toen ik sommigen onder jullie zag smullen van die 

lekkere frietjes, kreeg ik het water in de mond.  Mijn geluk kon dan 

ook niet op toen Evy me stiekem onder tafel een verboden frietje 

toestak.  Maar aan niemand doorvertellen hé, want eigenlijk mag 

Evy dat niet doen! Daarna zijn we ook nog gaan wandelen in 

Domein de  Ghellinck, waar ik in een gore beek gesprongen ben.  

Amai zo kwaad had ik Evy zelden gezien! Toen ze mij bij thuiskomst in 

de douche stak, heeft ze nog heel de tijd gemopperd op mij. 

 



Retro-fotoshoot 

Kijk eens naar hier, Lola 

hier kijken, komaan 

mooi kijken, stilzitten en 

“KLIK”ging het.  Ik 

verstond er helemaal 

niets van, maar dit is het 

resultaat en ja hoor ik 

ben er meer dan trots 

op!!! 

 

Truitje 
Misschien vragen jullie zich af waarom ik een tijdje 
met een truitje aangelopen heb.  Dit was om ervoor 
te zorgen dat ik niet aan de wonde van mijn 
operatie zou likken.  Ze hebben een wratje (gelukkig 
was het maar dat) weggehaald waarvan ik last had. 
En omdat ik geen kraag wilde dragen, heeft oma 
voor mij deze truitjes gemaakt!! Lief hé!! 
 

 

 

Feestje!!! 

15 augustus is het weer zo ver, dan ben ik terug jarig. 6 jaar word ik 

dan! Evy zegt dat ik al een grijs snoetje begin te krijgen, maar ik vind 

dat niet erg.  En jullie vast ook niet, want ik zie dat jullie ook al bijna 

allemaal grijze haren hebben!! En volgend spreekwoord  “grijs haar, 

wijs haar” (Iemand met grijs haar heeft vaak ook veel wijsheid) 

spreekt enkel in ons voordeel! Stiekem hoop ik dat er weer een 

feestje zal gegeven worden ter ere van mijn verjaardag. Ik hou jullie 

zeker op de hoogte. 

 



Eind augustus ga ik terug enkele daagjes op vakantie naar Duitsland.  

Volgens Evy gaan we daar terug veel wandelen, dus ik zou zeggen, 

zin om een stukje te gaan wandelen met mij als voorbereiding, laat 

dan zeker iets weten!! 

 

Pootje van Lola en tot de volgende keer! 

 

 

Driemaandelijks aandachtspunt 

 

Wacht niet op een goede dag, maak er één ! 

 

 

 

Oproep: tombolaprijzen 
 

Voor het 30-jarig bestaan van ons WZC op zondag 1 oktober 

2017organiseren we een eetfestijn met tombola. 

Als er mensen zijn die ons aan prijzen kunnen helpen voor de 

tombola kunnen zij dit steeds afgeven bij directie Nele De Clercq. 

 

 

 

 

 

 



Wij nemen afscheid van … 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

3 mei Rachel Weyts, 94 jaar 

23 juni Gilberta Demoor, 87 jaar 

25 juni Germaine Decaboter, 98 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

13 mei Lea Van Brabant, 91 jaar 

25 mei Susanne De Vos, 88 jaar 

25 mei Madeleine Vander Sijpt, 96 jaar 

9 juni Luciënne De Vos, 88 jaar 

28 juni Lucette Depaepe, 92 jaar 

 

Campus Scheldekant 

23 juni Noël Van Mullem, 95 jaar 

 

 

‘Het mooie van herinneringen is, 

Dat niemand ze van je af kan nemen, 

Want ze blijven voor altijd in je 

Gedachten en in je hart.’ 

 

 



Om te kleuren 

 

 


