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't Nieuws van
hier en ginder

januari-maart 2022
WZC Meerspoort - Scheldekant

CDV Hastings
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Wintertijd!
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De natuur maakt zich klaar

Voor de koudste tijd van de jaar

De planten verbergen hun fleurige groen

Veel dieren hebben nog van alles te doen

Een wintervoorraad plukken en rapen

Of en holletjes zoeken om veilig te slapen

De mensen kleden zich lekker warm aan

Om dapper door wind en door sneeuw te

gaan...
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Voorwoord

Mag het nieuwe jaar

Mag het nieuwe jaar
aan iedereen vreugde brengen
Een beetje sneeuwpret nog
aleer de dagen lengen

En als het voorjaar komt
vogels en vlinders stoeien
Wens ik dat in je hart
veel lentebloemen bloeien

Als weer de zomer heerst
dat er veel zon mag schijnen
zodat vreugde en verdriet
door ’t licht vanzelf verdwijnen

En als ’t weer herfstig wordt
bronsgroene bladeren vallen
dat er geen tegenslag
je leven mag vergallen

Als het dan weer winter wordt
want tijd is niet rekbaar
dat iedereen dan zeggen mag
’t Was een heel goed jaar

Geert Leliaert, Directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
27/10 De Visscher Gabrielle, woning 2

29/10 Vanooteghem Micheline, woning 13

18/11 Elebaut Hedwige, woning 19

23/11 De Groote Patrick, woning 50

26/11 Van den Bosschelle Suzanne, woning 17

26/11 Vanden bossche Jerôme, woning 11

22/12 Demoor Patrick, woning 11

Campus Meerspoort – afdeling Volkegemberg
24/11 Anno Lidie, woning 112

24/11 Neckebroeck Octave, woning 110

29/11 Uyttenhoven André, woning 119

13/12 Du Pont Paul, woning 101

13/12 Loubin Magda, woning 124

Campus Meerspoort – afdeling Edelareberg
12/10 Mergan Maria, woning 135

22/12 Vanderstraeten Denise, woning 146

Campus Meerspoort – afdeling Kattenberg
29/09 Bartholomees Jozef, woning 211

29/11 De Weerdt Clarisse, woning 202

06/12 Benoot Maria, woning 209

10/12 Anijs Gerald, woning 225

Campus Meerspoort – afdeling Koppenberg
27/10 Vandenberghe Raymonde, woning 233

04/11 De Man Clarisse, woning 252

07/12 Cornil Roger, woning 243
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Bewoners aan het woord....

We stellen u voor aan...

Henri Denharynck.

Henri is geboren te Gent op 3 juni

1957.Zijn hele leven speelt zich af in

Gent.

Nu woont hij op de afdeling Edelare in

Woonzorg Oudenaarde campus

Meerspoort.

Henri heeft 4 kinderen, een zoon is

reeds overleden. Hij houdt enorm van

zijn kleinkinderen. Henri oefende

enkele beroepen uit, van spoorarbeider

tot tuinman.

Het is voor hem ontspannend om te

wandelen in de open natuur. In

vroegere en jongere jaren hield Henri

ook van motor rijden. Jammer genoeg

kreeg hij een zwaar accident bij het

uitoefenen van zijn hobby.

Mevrouw Godelieve Poppe, k39

Godelieve, geboren in Eine in het jaar 1928, is een dame die heel gedreven en

boeiend kan vertellen over haar leven. Zo ook over haar hobby die ze tot op de

dag van vandaag nog steeds uitoefent, nl. werkjes maken voor de parochiale

missienaaikring van Eine, opgericht in het jaar 1927. Ze toont me een muts die

net afgewerkt is, deze zal wellicht naar Roemenië gaan, zegt ze. Maar het kan ook

Rwanda zijn, vanwaar ze nog een kaartje ontving met grote dankwoorden voor

de gekregen brei- en naaiwerken. Godelieve houdt alles goed bij in een schriftje:

hoeveel stuks er naar waar gaan. Bijvoorbeeld 343 gevulde pennenzakken voor

Rwanda. Toen Godelieve nog thuis woonde, was bij haar het sociale punt waar

men de spullen mocht brengen. Ze maken vooral zaken waar nood aan is zoals

babysokjes, truien, debardeurkes, ... Eén maal per jaar hielden ze een

tentoonstelling waarmee ze van de opbrengst hun materiaal kunnen aankopen,

maar soms betalen ze dit ook zelf of krijgen ze hiervoor giften.

Ze studeerde af als sociaal verpleegkundige en ging de eerste jaren werken in La

Louvière waar ze op de ambulancedienst werkte. Ze heeft daar gruwel gezien, zo

was ze er aanwezig op de dag van de mijnramp in Marcinelle, ze herinnert zich

nog exact de datum ‘6 augustus ’56. Ze heeft er een fijne tijd gehad, maar omdat

ze maar alle 14 dagen naar huis kon, is ze dan gestart bij Kind en Gezin waar ze

bleef tot aan haar pensioen. Godelieve komt uit een gezin met X broers en X

zussen. Zowel haar broer als een zus zijn onderwijzers en zo gebeurt het dat ze

in contact komt met de ‘parochiale missienaaikring van Eine’.
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Jarig in Meerspoort

02/01 Maheur Christiane, 91 jaar

02/01 Schittecatte Laurent, 71 jaar

09/01 Vandekerckhove Ludwine, 92 jaar

15/01 Michels Paul, 73 jaar

18/02 Blommaert Rudolphe, 90 jaar

20/02 De Clercq Urbain, 89 jaar

25/02 Vande Putte René, 86 jaar

27/02 De Roose Lydie, 83 jaar

23/03 Boonaert Raymond, 78 jaar

Januari - Februari - Maart

Afdeling Volkegemberg
03/02 Vander Beken Eric, 76 jaar

05/02 Note Mady, 82 jaar

21/02 Van De Velde Denis, 78 jaar

16/03 De Weerdt Clarisse, 95 jaar
24/03 Delor Myranda, 68 jaar

29/03 De Clercq André, 83 jaar

Afdeling Koppenberg

Afdeling Edelareberg

Afdeling Kattenberg

28/01 Deroose Lucienne, 79 jaar

01/02 De Mets Emma, 100 jaar

06/02 Vanheuverswijn Clara, 99 jaar

18/02 Blancke Anna, 89 jaar

28/02 Dhont Leona, 92 aar

04/03 Soetens Monique, 82 jaar

14/03 Vandemeulebroeke Josephine, 98 jaar

15/03 Hoerée Germaine, 80 jaar

11/01 Weyme Christiane, 85 jaar

24/01 Wyckman Georgette, 92 jaar

11/02 De Groote Suzanne, 95 jaar

21/02 Teirbrood Marie-Jeanne, 76 jaar

02/03 Nachtergaele Kathelyne, 86 jaar

04/03 De Meulemeester Lucienne, 89 jaar

12/03 De Boe Lucien, 89 jaar

29/03 Neufcour Mireille, 85 jaar

30/03 Sentrie Marie Joseph, 88 jaar
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Activiteiten Meerspoort

Activiteiten op campus Meerspoort.

WAT WAS....

Kookatelier mosselfestijn/Wedstrijd pompoenschatten/Wafelbak/Feest van
de jarigen okt-nov-dec/

Bezoek van Sint en Piet/Koffietafel met tiramisu ter gelegenheid van Kerst

Door de verstrenging van corona maatregelen is de Kersthappening Campus

Meerspoort geannuleerd.

AANBOD... voor de nabije toekomst :

Fotoreportage 2021 en verwelkoming 2022 (jan)
Kookatelier: witloofschotel (jan/feb)

Modeshow Feest en/of bruidskledij ter gelegenheid van Valentijn( feb)
Feest van de jarigen van de maanden januari en februari 2022

Kookatelier: winterschotel (maart)
Modeshow verkoopkledij op di 29 maart

Naast deze activiteiten die georganiseerd worden voor de 4 afdelingen van
campus Meerspoort, worden er door de leefgroep-begeleiders en

ergotherapeuten kleinschaligere activiteiten voorzien per afdeling.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

02/01 De Brauwere Jacques, 75 jaar

06/01 Vanthourout Denise, 85 jaar

16/01 Van Glabeke Godelieve, 90 jaar

18/01 De Groote Loret, 88 jaar

18/01 Vander Haeghen Jacqueline, 93 jaar

23/01 Boonaert Marie-José, 89 jaar

27/01 Collaert Clementine, 92 jaar

30/01 Friant Anna, 94 jaar

31/01 De Schryver Willem, 79 jaar

03/02 Van Steenbrugge André, 74 jaar

04/02 Vandekerckhove Remi, 87 jaar

07/02 De Roose Luc, 67 jaar

12/02 De Vreese Paul, 79 jaar

12/02 Decordier Raymond, 89 jaar

21/02 Elebaut Henri, 82 jaar

25/02 Vanooteghem Micheline, 72 jaar

26/02 Vanderstraeten Lisette, 85 jaar

28/02 Vanaelst Mariette, 91 jaar

06/03 Lanssens Rita, 71 jaar

08/03 Dhaenens Paula, 93 jaar

09/03 Van Houtte Irma, 85 jaar

11/03 De Groote Patrick, 54 jaar

20/03 Demoor Patrick, 51 jaar

Januari - Februari - Maart
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Activiteiten Scheldekant

De voorbije maanden deed de herfst zijn intrede en was het vooral

genieten van binnenactiviteiten zoals het herfstbordje met aperitief,

wafelbak, het bezoek van Sint en Piet, de bewonersraden, een

verjaardagsfeest aan huis, de lichtstoet die passeerde... (zie ook

fotoreportage)

Voor het begin van het nieuwe jaar 2022 staat, naast de dagelijkse

activiteiten in de living, ook het volgende reeds op het programma:

Heropstart maandelijkse filmnamiddag (o.v.)

Maandag 17 januari - Nieuwjaarsbuffet

Maandag 31 januari en dinsdag 1 februari - pannenkoekenbak t.g.v.

Lichtmis

Maandag 14 februari - thema Valentijn

Maandag 28 februari - verjaardagsfeest jarige bewoners januari en

februari

Dinsdag 1 maart - Carnavalsbingo

Maandag 7 maart - Carnaval met optreden van

"Wiewieneke"

Dinsdag 5 april - modeshow met verkoop kledij

Vrijdagnamiddag - misviering (planning zie prikbord)

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant



11
WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Meerspoort
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Waf Waf

Normaal is het altijd onze huishond Lola die hier haar verhaal doet, maar

deze keer zou ik graag een gedichtje plaatsen speciaal voor haar.

Dankbaar

Ik word wakker

En jij bent daar

Je bruine oogjes

En je zachte zwarte haar

Je kijkt me aan

En je staartje lacht

Dit is heerlijk ontwaken

Na een donkere nacht

Terwijl ik koffie zet

Kijk ik je aan

En zonder iets te zeggen

Weet je dat we zo gaan

Samen naar buiten

En de morgen begroeten

Wandelen door de stilte

En even niets moeten

Ik kijk naar je

En geniet

Ik voel de liefde stromen

En weet dat jij dit ook ziet

We zijn zo verschillend

Maar toch ook één

Ik ben dankbaar voor jou

Iedere dag om mij heen

Dank u wel Lola om er voor ons te zijn!
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Bizarre weetjes…

• Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?

• Wist je dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is?

• Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?

• Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?

• Wist je dat de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden?

• Wist je dat dieren ook humor hebben?

• Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?

• Wist je dat een giraffe net zoveel nekwervels heeft als een mens?

• Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

• Wist je dat een slak drie jaar kan slapen?

• Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven in een badkamer

doorbrengt?

• Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord twaalf?

• Wist je dat er op zijn minst 9 miljoen mensen jarig zijn op dezelfde dag als jij?

• Wist je dat heet water sneller bevriest dan koud water?

• Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?

• Wist je dat ijsberen linkspotig zijn?

• Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond?

• Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?

• Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken?

• Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?

• Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken?

• Wist je dat Vlinders met hun poten proeven?

• Als er geen kleurstof in cola zat dan was het groen

• Het langste woord dat met de linkerkant van het toetsenbord gespeld kan

worden is stewardess

• Een zoen van 1 minuut verbrandt 26 calorieën

Informatief

Wist je dat...
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Campus Scheldekant

18/10 Van Assche Marie José

20/10 Geenens Marie Louise

23/10 Van Steenbrugge Aloïs

02/11 Delrue Astrid

03/11 Vandeginste Frans

07/11 Hubeau Laura

12/12 Vanden Bossche Jerôme

Campus Meerspoort – Volkegemberg

12/10 Vander Cleyen Maria

19/10 Van Bost Odette

31/10 Royaert Jean-Pierre

23/11 Boonaert Marie

03/12 Vanrysselberghe Joris

Campus Meerspoort – Edelareberg

03/10 Sandrap Adriënne

28/10 Van Dorpe Hilda

05/11 Royers Leopold

10/12 Claude Marcel

12/12 Geenens Georgette

Campus Meerspoort – Kattenberg

19/11 Vanrysselberghe Laura

Campus Meerspoort – Koppenberg

15/10 Wernaerts Maria Louisa

17/11 Depoorter Edith

25/11 Moreel Lizette

We nemen afscheid van :
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Centrum voor Dagverzorging

Kent u iemand die nood heeft aan extra
verzorging overdag, neem dan gerust
contact met ons op.

rogier.deboever@oudenaarde.be
055602365

Bezoek van de Sint

Soep maken
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Puzzeltijd


