
Als ik dit schrijf, is de herfst net 

officieel begonnen. En ook al kunnen we nog 

bijna dagelijks van het zonnetje genieten, 

toch kijken we ook uit naar het moment 

waarop de bomen in verschillende tinten 

bruin hun blaadjes naar beneden laten 

dwarrelen en wij knus en gezellig kunnen 

genieten van de warmte binnen. 

Van de voorbije zomer kunnen we met 

plezier terugdenken aan een paar keer barbecue, een Spaans 

familiefeest met paella, de ijskar die zomaar door Scheldekant rond 

reed, de zeevakanties, een aantal daguitstappen, bij mooi weer naar 

de markt,… 

Dit najaar zal je ook verdere activiteit in de aanleg van de tuinen 

kunnen waarnemen. Binnenkort kan men starten met de 

verschillende aanplantingen en de inrichting van zithoekjes, 

speelruimte voor de (achter)kleinkinderen, dierenpark,…  

 Daarna komt het jaareinde weer in zicht. We hopen op een 

bezoekje van de sint en zijn helpers, we halen de kerstbomen terug 

naar boven en zorgen voor een gezellige wintersfeer. 

 Tijd nu af te sluiten zodat jullie kunnen starten met de artikels 

in dit nummer te lezen.  Verslag van verschillende activiteiten, de 

vakantie van onze hond, nieuwe bewoners aan het woord,… Veel 

leesplezier. 

 
 

Stefaan Vercamer     Nele De Clercq 
Voorzitter       Directeur 

 



Jarige bewoners van oktober 

 

Campus Meerspoort -  Buzau 

02/10 Simonne Balcaen 90 

19/10 Edgard Messiaen 90 

20/10 Oscar Bollaert 83 

 

Campus Meerspoort - Coburg 

02/10 Francine Mahieur 82 

05/10 Lea Nicaise 97 

 

Campus Scheldekant 

12/10 Marie Christine Vanderlinden 76 

 

 

 



Jarige bewoners van november 

Campus Meerspoort – Buzau 

29/11 Paula Carbonelle 88 

 

Campus Meerspoort – Coburg 

02/11 Magda Bogaerts 69 

14/11 Marie-Louise Wernaerts 86 

28/11 Cecilia Dupont 87 

28/11 Louis Ramsdam 79 

30/11 Andrea Ghys 83 

 

Campus Scheldekant 

10/11 Maria Vanwelden 86 

11/11 Wivina Vanden Berghe 82 

12/11 Nelly Lateur 72 

17/11 Simone De Groote 86 

28/11 Raymond Clement 66 

29/11 Michel Tytgat 81 

 

 

 



De jarige bewoners van december 

Campus Meerspoort – Buzau 

03/12 Ivonne Gasthuys 95 

26/12 Florida Vanderlinden 88 

31/12 Hendrika De Clercq 95 

 

Campus Meerspoort – Coburg 

02/12 Agnes Dhaenens 93 

07/12 Rachel Branswyck 96 

30/12 Paulette Janssens 87 

 

Campus Scheldekant 

07/12 Anna Depoorter 91 

10/12 Maria Peyskens 86 

13/12 Fernand Wallez 82 

17/12 Johan Demeester 67 

17/12 Monica Tjoleyn 79 

22/12 Denis De Craeye 74 

24/12 Maurice De Lepeleere 85 

26/12 Emilienne Van Lancker 77 

31/12 Denise De Meulemeester 87 



We verwelkomen… 

Campus Meerspoort 

06/06 Andrea Ghys, k206 

27/7 Hilda Van Dorpe, k149 

08/08 Yvonne De Meulenaere, k216 

13/09 Josef D’Hondt, k212 
 

Campus Scheldekant 
 

16/08 Fernand Wallez, k31 

07/09 Adriënne Hooreman, k49 

 

Enkele nieuwe bewoners vertellen… 

Mevr. Denise Vanthourout 

Denise vertelt: Ik ben geboren op driekoningen, nl. op 6 januari 

1937 in Sente Catherine (Heule).  

Wij waren thuis met 9 kinderen en enkel een jongere zus en ikzelf 

zijn nog in leven. Op jonge leeftijd werd ik doof door een 

hersenvliesontsteking.  

Het was niet altijd gemakkelijk maar ik werd gelukkig, samen met 

mijn man Valentin Vanden Broecke in Eine. Hij was kleermaker en 

accordeonist en ik bleef thuis als huismoeder om onze enige zoon 

op te voeden. Mijn man is plots overleden in 2007, veel te vroeg, 

natuurlijk, zoals iedereen dat vindt. 

 Het zijn lange jaren geworden zonder hem maar door mijn zoon 

en kleinzonen houd ik de zin erin. En nu ben ik hier, in WZC 

Scheldekant, op de afdeling Bergen-Op-Zoom, kamer 35 en dat 

doet mij plezier want ik blijf in Eine tot het einde. 

 



Mevr. Hooreman Adriënne, k49 

Op 7 september is Mevr. Hooreman Adrienne naar het WZC. 

Scheldekant gekomen. Zij verblijft op de afdeling Castel-Madama 

op K. 49. 

Mevrouw werd geboren in Ronse op 15 maart 1930. Daar speelde 

zich ook haar kindertijd af. Toen ze 14 jaar was, ging ze werken in 

de fabriek als bobijnster.  

Later deed ze dienst als huishoudster bij een Franstalig gezin, waar 

ze ook de opvoeding dan de kinderen op zich nam. Toen de 

familie verhuisde wou ze echter liever bij haar familie blijven en is 

ze ‘ gaan dienen ‘ bij een ander gezin.  

Adriënne heeft ook nog een tijdje in Gent gewoond en is daarna 

naar Eine verhuisd, waar ze de opvoeding van haar 4 kinderen ter 

harte nam.  

Toen het minder goed ging met haar gezondheid heeft ze beslist 

om naar WZC Scheldekant te komen. Wij wensen haar een prettig 

verblijf op haar kamer met uitzicht over de weiden en de Schelde! 
 

Dhr. Wallez Fernand,k31 

Op 16 augustus 2016 is Fernand naar WZC Scheldekant komen 

wonen. Hij verblijft op de afdeling Bergen-Op-Zoom, K. 31. 

Fernand werd geboren in Welden op 13 december 1934. Na zijn 

schooltijd heeft hij enkele jaren in de ververij gewerkt van de 

Linière.  Daarna heeft hij examen meegedaan voor cipier en na 

enkele jaren in Brussel te hebben gewerkt, werd hij overgeplaatst 

naar de gevangenis van Oudenaarde, waar hij werkzaam was tot 

aan zijn pensioen.  

Fernand trouwde 58 jaar geleden met ‘zijn’ Georgette en zij 

gingen wonen op de Berchemweg in Leupegem. Het huwelijk 

werd gezegend met een koningswens: 1 zoon en 1 dochter en 

ondertussen is de familie vergroot met 8 kleinkinderen. 

Veel tijd voor hobby’s had hij niet: vooral wandelen en fietsen 

deed hij graag.    

Wij wensen Fernand een prettig verblijf toe in ons WZC. 

 

 



Mevr. Yvonne De Meulenaere, k216 

Yvonne werd in het jaar ’38 geboren in Volkegem, als jong meisje 

ging ze van haar 11 tot haar 18 jaar op pensionaat in Kortrijk.  Ze 

was zeer handig en na een korte periode gewerkt te hebben in 

de Magino begon ze als zelfstandig naaister, ze maakte kledij voor 

plechtige communies maar ook suitekledij en veel trouwkleden!  

Toen de BTW opkwam is ze hiermee gestopt, ze startten een 

drankendiscount maar ze hadden veel concurrentie van de 

grootwarenhuizen.  Yvonne is niet alleen handig met naaiwerk 

maar ook schilderen behoort tot haar hobby’s, met trots toont ze 

enkele werkjes op doek!  Wij heten haar welkom in het wzc 

Meerspoort! 
 

Dhr. Josef D’Hondt, k212 

Josef, maar eigenlijk wordt hij aangesproken met André, is in het 

jaar 1927 geboren in Mater.  Hij vertelt dat hij als jonge knaap vier 

jaar lang met zijn fiets naar school ging in Flobecq.  Door weer en 

wind!  Hij durfde ook al eens ‘piepke duik’ te spelen en niet naar 

school te gaan, maar als zijn vader dit te weten kwam, kreeg hij er 

ferm van langs!  Na de schooltijd brak de legertijd aan, eerst zes 

weken kamp in Turnhout en nadien naar den troep in Duitsland.  

Na zijn legerdienst ging André werken op de boerderij in Mater, ze 

hadden wel 100 koeien, gelukkig kreeg hij hierbij hulp van zijn 

‘gasten’.  Daarnaast had hij als hobby duivenmelken.  Welkom 

ook aan André! 
 

Mevr. Andrea Ghys, k206 

Andrea woont reeds enkele maanden in het wzc Meerspoort, ze 

vertelt dat ze in november 83 jaar wordt en dat ze blij  is dat ze hier 

nu woont.  Andrea is eigenlijk afkomstig van Welden en heeft nog 

één jongere broer.  Ze naaide heel graag en heeft daar ook haar 

beroep van gemaakt: samen met nog enkele dames maakte ze 

patronen en maakte zowel stadskledij als trouwkledij en suitekledij!  

Ze houdt ook veel van hoeden en ze zou wel graag een 

hoedenzaak gehad hebben.  In het jaar ’55 is ze getrouwd en een 

jaar later werd zoon Didier geboren.  Ondertussen heeft ze ook al 



vier kleinkinderen die reeds afgestudeerd zijn en waar ze met veel 

trots over vertelt! 
 

Voorstelling nieuwe personeelsleden 

De voorbije maanden hebben wij volgende personeelsleden 

mogen verwelkomen in wzc Meerspoort of wzc Scheldekant. 

VERPLEEGKUNDIGEN    GEBOUWENBEHEER 

 
 
 

 

 

 

 
Katie        Thierry 

Sinds 8 september     Sinds 19 september 
 

ZORGKUNDIGEN      

  

  

   

  

    
 
  

 
Sarah           Liesa    Shanna 

Sinds 15 september         Sinds 26 september Sinds 26 september 

 
 
 
 
 
 

Sofie, sinds 26 september 



Activiteit in de kijker: Breien ! 

 

 

 

Enkele bewoners nemen graag, zoals vroeger, de 

breinaalden terug uit de ‘oude doos’ en breien wekelijks 

met veel enthousiasme aan thema gebonden 

modelletjes: kuikens voor Pasen, voetballers voor het EK, 

zwarte pieten, engeltjes, … 

 Eén van onze laatste ontwerpen zijn de ‘gelukpopjes’ die 

in hun mutsje een wens of een spreuk verstopt hebben!  

Zij zijn te koop voor 2.00 € aan de balie van WZC 

Scheldekant! 

 

 



Activiteitenkalender 

 

Ma 03/10 toneelvoorstelling ‘Geluk op grootmoeders wijze’ in 

domein de Ghellinck - Scheldekant 

Do 6/10 reisvoorstelling Bulgarije en Polen op MP Coburg 

 dierenarts op bezoek bij de huishond MP Buzau 

Ma 10/10 geheugenkoor Demusica MP Coburg 

Woe 12/10  familiefeest met breughelmaal MP Buzau 

Vrij 14/10 ziekenzalving MP Buzau en MP Coburg 

Di 25/10 pompoenschatting MP Buzau en MP Coburg 

Woe 26/10 modeshow in wzc Scheldekant 

Do 27/10 koffietafel met Halloween cupcakes op MP Buzau 

Di 01/11 Allerheiligen 

Woe 02/11 Allerzielen 

Woe 09/11 modeshow voor MP Buzau en MP Coburg 

Vrij 11/11 Wapenstilstand 

Ma 14/11 geheugenkoor Demusica MP Coburg 

Di 15/11 Dag van de Dynastie 

Woe 16/11 vormelingen op bezoek in wzc Scheldekant 

Do 17/11 bloemschikken thema herfst MP Buzau 

Vrij 18/11 herdenkingsplechtigheid voor overleden bewoners 

Di 22/11 optreden Danny Nielandt t.g.v. week vd. 3de leeftijd 

 Filmvoorstelling ‘Singing in the Rain’ - wzc Scheldekant 

Woe 23/11 wafelbak MP Coburg georganiseerd door vrijwilligers 

 Muzikale ontspanningsnamiddag in wzc Scheldekant 

Vrij 25/11 ziekenzalving in wzc Scheldekant 

Woe 30/11 vormelingen komen op bezoek op MP Coburg 

Di 06/12 bezoek van Sint & Piet 

Woe 07/12 vormelingen op bezoek in wzc Scheldekant 

Ma 12/12 kerstviering MP Coburg 

Di 13/12 workshops door studenten CVO 

Ma 19/12 kerstoptreden voor MP Buzau en MP Coburg 

Zo 25/12 Kerstdag 

Woe 28/12 eindejaarsconcert in wzc Scheldekant 
 



We vierden mijn 5de verjaardag!!!!! 
 

 

 

 

Ter ere van de 5 de verjaardag van onze huishond Lola, werd er 

op vrijdag 12 augustus een heus dessertenbuffet georganiseerd 

op de afdeling MP Buzau.   

Donderdag en vrijdagvoormiddag trokken we samen met enkele 

bewoners onze bakkersmutsen aan en toverden we enkele mooie 

en vooral lekkere desserts en taarten te voorschijn!!  Ook het 

gastgezin, waar ons Lola als pup bij opgroeide, waren van de 

partij om samen met onze bewoners er een onvergetelijke 

namiddag van te maken.  Natuurlijk waren er ook leuke 

cadeautjes die ons Lola met veel plezier in ontvangst nam en of 

onmiddellijk opsmikkelde.  Hier volgen enkele 

sfeerbeelden!!!  

Mmmmm 

lekkere 

taarten!!! 

 

 



Gezellig samen genieten van een tasje koffie en lekkere 

dessertjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadeautjestijd!!!!! 

 

 

Hopelijk tot volgend jaar!! 

 

 

 

 



Een verrassende lekkernij!  

Op 30 augustus kregen wij in wzc Scheldekant 

‘gemotoriseerd’ bezoek van een ijscrèmekar! 

Zowel bewoners als personeel werden getrakteerd 

met een vanille ijsje dank zij de spitsvondigheid van onze 

directeur.  

Zij vulde een enquête in voor een nieuw tijdschrift voor 

rusthuisdirecties en tot ons aller genoegen kreeg zij het bericht dat 

WZC Scheldekant beloond zou worden met een lekker vanille 

crèmeke!  

Groot was onze verwondering toen de ijscrème kar niet alleen 

voor de deur geparkeerd stond maar ook binnen reed en via de 

lift alle afdelingen persoonlijk een bezoekje bracht. De bewoners 

konden op deze manier, gelijk vroeger, een ijsje bestellen op een 

toeter, in een potje of een tussen een ‘boekske’!  

Het is bij ons allen zo in de smaak gevallen dat we graag een 

maandelijks contract zouden willen afsluiten! 

                            



Ook WZC Scheldekant heeft genoten van de 

vakantie aan zee! 

 

Jeannine: Het was plezant want ik heb veel gelachen met mijn 

compagnons! 

Wivine: We hebben veel gewandeld en veel leute gemaakt! 

Anna: Het was al om ‘te beter!’ 

 

Roger: De wandeling op den dijk kon niet lang genoeg zijn! 

Johan: ik heb vooral genoten van de goeie lucht, het zicht op de 

zee en het terug zien van het  appartement van mijn moeder, 

waar ik vroeger zoveel geweest ben! 

Michel: het was al plezant dat eraan was! Iedereen was content 

en ’t was 1ste klas! 

Onze vakantiegangers bedanken Yves, Leentje, Katia, Christine en 

Tine voor de gezellige compagnie en de goede zorg! 



Spaanse week - afdeling Coburg 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de week van 12 september kleurde de afdeling Coburg 

rood en geel, de hele week stond het thema Spanje in de kijker!  

Dit kon je niet alleen zien aan de decoratie maar ook smaken 

door de zelfgemaakte sangria, ruiken aan de lekkere paella die 

ter plaatse werd gemaakt en je voelde het aan de temperaturen 

zowel binnen door de sfeer als buiten door de hoge 

septembertemperaturen van 30 °C!  Vrijwilliger Georges bracht 

ons Spaanse accordeonklanken en twee Spaanse dames lieten 

ons genieten van flamencodans en castagnetten… 

 



Waf waf waf … 

 

Verlof, weliswaar zonder reisje maar toch 

met veel leuke momenten !!!  

Hier ben ik weer!!! 

Ik ben nog maar enkele weken terug uit verlof en heb 

jullie zo veel te vertellen!!  Ik denk dat er eigenlijk niet 

voldoende plaats is hier om alles te vertellen, maar ik zal 

jullie van de meest leukste dingen op de hoogte brengen. 

Wandeling aan (hihi ook beetje in) de vaart in 

Ingelmunster 

De mooiste wandeling die we 

dit verlof hebben gemaakt was 

er eentje langs de vaart in 

Ingelmunster.  Evy had daar 

afgesproken met oma en opa, 

met mijn gastgezin en  met Lien 

en  Chester (een Golden 

Retriever uit  hetzelfde gastgezin die nu als assistentiehond 

werkt voor Lien).  Iedereen had het super naar zijn zin, 

alleen Evy liep af en toe op hete kolen omdat ik het niet 

kon laten zo nu en dan een frisse duik te nemen in de 

vaart!!  Nu de vissers konden dit blijkbaar ook niet echt 

waarderen, nochtans wilde ik alleen maar vriendjes 

worden met de vissen. 

 



Zwembadje tegen de 

hitte 

Nu mijn deugniet streken 

tijdens de wandeling 

hebben mij toch nog iets 

positiefs opgeleverd!!!  

Evy is gaan beseffen dat 

ik een echte waterrat 

ben en daarom heeft ze mij nog een extra zwembadje 

gekocht.  Ik had er al eentje bij haar thuis ( een blauw), en 

nu heb ik een extra roze schelp gekregen voor in de tuin 

bij oma en opa.  Dus bij warm weer is dat dan ook mijn 

favoriete plekje waar je mij kan terugvinden. 

Nieuw vriendje 

Ik heb een nieuw vriendje 

gemaakt!! Hij noemt Llywe 

(moeilijke naam he, je spreekt 

het uit als liewe) en is 4 jaar oud.  

Het was al de 2de keer dat ik 

hem ben gaan bezoeken! Nu 

was dit zo een mooie zonnige 

dag, dat we na het vele lopen en spelen het beiden zo 

warm hadden, dat ik het niet laten kon te vertellen aan 

Llywe dat ik bij mijn baasje een tof zwembadje had!!!  Nu 

was Llywe wel zo verdrietig omdat hij dit niet had.  Ik ben 

vlug naar Evy gegaan en heb haar duidelijk gemaakt 

door in een emmer water te gaan staan dat er hier zo 

een zwembadje ontbrak.  Evy snapte direct wat ik wilde 

zeggen en samen met het baasje van Llywe zijn we naar 



de winkel gegaan en hebben we Llywe verrast met niet 1, 

maar 2 zo een schelpenbadjes (natuurlijk blauwe want hij 

is een jongen hé).  Vanzelfsprekend hebben we die 

dezelfde dag nog uitgebreid getest!!! 

Hopelijk hebben jullie met die warme dagen ook 

voldoende verkoeling gevonden en hebben jullie niet 

teveel last gehad van de hitte.  (Kweet niet, misschien 

hebben jullie ook wel zo een badje???  Wie er geen heeft, 

mag altijd eens het mijne gebruiken hoor!) In ieder geval 

kijk ik al uit naar het volgende verlof en hoop ik dat ik dan 

weer heel veel leuke dingen zal beleven zodat ik jullie 

terug veel kan vertellen.  

Pootje van Lola en tot de volgende keer! 

Driemaandelijks aandachtspunt 

 



Europese studie naar zorginfecties en 

antibioticagebruik in zorginstellingen 

In de voorbije jaren werden inspanningen geleverd om antibiotica beter te 

gebruiken en infecties in zorginstellingen te bestrijden.  

Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we onderzoeken hoe groot dit 

probleem is.  In 2010 en 2013 vond dit onderzoek reeds plaats in respectievelijk 

722 en 1181 zorginstellingen. Deze studie wordt herhaald in 2016 en 

woonzorgcentrum Meerspoort en Scheldekant zullen hieraan meewerken. 

Op een vooraf vastgelegde dag eind oktober zullen wij daarom volgende 

zaken registreren : gebruikt de bewoner op die dag een antibioticum en/of 

zijn er symptomen van een infectie.   Daarnaast worden een aantal 

gegevens geregistreerd betreffende zorgzwaarte van de bewoners. Deze 

gegevens worden via een vragenlijst doorgestuurd naar het 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in Brussel waar ze verder 

geanalyseerd worden.   Bij het doorgeven van deze gegevens wordt uw 

naam niet vermeld teneinde uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.  

Dankzij de resultaten van deze studie kunnen we in de toekomst antibiotica 

doeltreffender gebruiken en krijgen we meer inzicht in de belangrijkste 

infecties die zich in zorginstellingen voordoen.   

Indien u, ondanks het feit dat alles anoniem wordt verwerkt, geen 

toestemming geeft om uw gegevens mee in het onderzoek op te nemen, 

dan vragen wij u onderstaand strookje vóór 20 oktober af te geven aan de 

hoofdverpleegkundige van uw afdeling. 

 

 

 Naam bewoner :   

……………………………………………………………………………. 

Ik geef geen toestemming om mijn gegevens mee op te nemen in de studie 

rond zorginfecties in zorginstellingen. 

Ingevuld door : …………………………………………………………………….. 

Handtekening 

 



Levenswijsheid: Nie Pleujen… 

 

Oas ge nie keunt vliegen, luupt 

Oas ge niet keunt luupen, goat 

Oas ge nie keunt goan, kruipt 

Moar blijf nuutnie stillestoan 

Altijd noar omhuuge goan 

 

Oas ge niet keunt lachen, glimlacht 

Oas ge niet keunt glimlachen, zij toch blije 

Oas ge nie keunt blije zijn, zij toens content 

Moar nuutnie opgeven 

En altijd gaze geven. 

MIAT, Gent 

Een levenswijsheid ons bezorgd door een bewoonster 

 

 



We nemen afscheid van … 

Campus Meerspoort 

25/07 Angèle Van Maele, 91 jaar 

29/07 Orphel Vanwymeersch, 90 jaar 

05/08 Bernadine De Baeremacker, 90 jaar 

02/10 Cecile Maene, 80 jaar 

 

Campus Scheldekant 

07/08 Roland Ghys, 70 jaar 

01/09 Margaretha Boonaert, 91 jaar  

08/09 Roger Matton, 88 jaar 

 

Wat me zo heeft overvallen, 

Toen jij plotseling moest gaan. 

Is dat er zoveel emoties zijn, 

Waar geen woorden voor bestaan. 

 

 

 



Denksport: waar of niet waar 

 

1.  De ‘x’ staat bij de romeinse cijfers voor de 10 ?............ 

2.  In de maand mei schakelen we over naar het 

zomeruur ? ……………….. 

3.  In de Ronde van Frankrijk wordt voor de beste voor de 

beste klimmer een bolletjestrui uitgedeeld ? …………… 

4.  Op de zuidpool leven ijsberen ? ………………….. 

5.  De Japanse vlag heeft een rode bol ? …………….. 

6.  Vijf maanden in het jaar tellen 31 dagen ? …………… 

7.  Een basketbalring hangt op 3 meter hoogte ? ………… 

8.  De waarde van het grootste muntstuk is 2 euro ? ……… 

9.  Rusland is het grootste land ter wereld ? ………….. 

10.  De zon komt op in het westen ? ………………. 

11.  Er staan 21 ogen op een dobbelsteen ? ……………. 

12.  Sofia is de hoofdstad van Bulgarije ? ……………… 

 

De winnaar van vorige denksport is Oscar Bollaert, k129, 

proficiat!  Je mag eerstdaags je prijs in ontvangst nemen!  

De oplossingen mogen afgegeven worden aan de 

ergo/animator. 

 


