’t Nieuws
van hier en ginder
Januari – februari – maart 2018
Jaargang 4

Ik wens je
Ik wens je een ster aan de hemel
een lied dat klinkt door de nacht
en ergens iemand op aarde
die naar je uitkijkt en steeds op je wacht.
Ik wens je een hand op je schouders
als je soms weent van verdriet,
ook de steun van troostende woorden
van iemand die zijn hulp aanbiedt.
Ik wens je een hart vol dromen
die 't leven mooier zien
en waaraan jezelf veel kan veranderen
met je eigen handen en je vingers alle tien.

De jarigen van januari
Campus Scheldekant
02/01

Jacques De Brauwere

71

03/01

Godelieve Van den Hende

72

06/01

Denise Vanthourout

81

10/01

Antoinette Van Impe

91

18/01

Loret De Groote

84

18/01

Jacqueline Vander Haeghen

89

21/01

Marie Louise Valcke

86

28/01

Roger Van De Walle

89

30/01

Anna Friant

90

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
02/01

Christianna Maheur

87

02/01

Laurent Schittecatte

67

03/01

Léona De Ruyver

91

15/01

Regina Reyntjens

84

29/01

Maria Vander Cleyen

95

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
06/01

Luc Van Quickelberghe

65

11/01

Christiane Weyme

81

28/01

Michel Ronsse

84

28/01

Luciënne Deroose

75

31/01

Eric Hoerée

69

De jarigen van februari
Campus Scheldekant
03/02

Daniël Van Bost

80

04/02

Remi Vandekerckhove

83

10/02

Adriënne Maes

97

12/02

Raymond Decordier

85

16/02

Jeannine Vanderaspoilden

79

21/02

Henri Elebaut

78

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
01/02

Emma De Mets

96

02/02

Roger Verheuen

91

04/02

Adriënne Sandrap

91

09/02

Antoon De Keyser

86

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
05/02

Mady Note

78

21/02

Denis Van De Velde

74

26/02

Andreas De Jaegher

98

26/02

Regina Prajanowa

89

29/02

Frieda Huysman

74

De jarigen van maart
Campus Scheldekant
06/03

Rita Lanssens

67

09/03

Odette De Cordier

80

12/03

Cecile Uyttenhove

78

12/03

Yvonne Van assche

88

15/03

Adriënne Hooreman

88

25/03

Marina Maes

69

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
11/03

Jacqueline Viaene

66

12/03

Adriënne Vermeire

87

15/03

Germaine Hoerée

76

19/03

Annette Mahieu

81

21/03

Elza Schockaert

92

28/03

Rachel Colpaert

89

29/03

Maria De Vos

91

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
02/03

Roger Deruyck

87

09/03

Anna Debisschop

92

12/03

Luciën De Boe

85

29/03

Mireille Neufcour

81

Wij verwelkomen…
Campus Scheldekant
05/12

Jacqueline Tjoleyn, k17

13/12

Jean De Vos, k48

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
26/09

Lydia Rogge, k115

26/09

Alexis Heldenbergh, k113

06/11

Jan Hoefman, k118

08/11

Gilbert Bovijn, k111

08/11

Rachel Schaubroeck, k141

13/11

Simonne De Vriese, k109

28/11

Katrien Verrue, k122

04/12

Germaine Hoerée, k131

13/12

Gerard Landrie, k101

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
30/11

Michel Ronsse, k218

18/12

Hilda Van Lantschoot, k250

Enkele nieuwe bewoners vertellen…
Simonne De Vriese, k109
Na een verblijf van twee jaar in de serviceflats in Leupegem
mochten we op 13 november Simonne verwelkomen op de
afdeling Buzau. Simonne is geboren en getogen in Heurne. Ze
was de oudste van drie. Ze ging tot haar 18 jaar naar school, nl. in
het Kloosterke, maar ze ging eigenlijk niet graag… Toen ze 25 jaar
was, is ze getrouwd met Marcel Van Mullem. Ze hebben eerst
een tijdje ingewoond bij de ouders en ondertussen hebben ze hun
eigen huis gebouwd. Samen kregen ze drie zonen waarvan er
één op zeven maand gestorven is. Simonne is huisvrouw geweest,
en in haar vrije tijd deed ze graag handwerk: breien, haken, …
Deze hobby zet ze nu verder in het wzc, ook de krant lezen doet
ze graag en vooral de woordzoeker kan haar plezieren!

Michel Ronsse, k218
Michel is een echte Oudenaardist, geboren en getogen zoals ze
zeggen… Hij werd geboren in 1934 en als kind woonde hij op den
Eindries, samen met vier jongere en vier oudere broers en zussen.
Toen hij 12 jaar was, ging hij al met zijn vader mee gaan werken,
maar omdat dit hem niet ging, is hij terug naar school gegaan en
later ging hij werken op travaux. Hij was er werfleider, toen hij
begon had hij zes man onder hem en toen hij op 66 jaar op
pensioen ging, werkten er al 22 man onder hem!
Michel trouwde vroeg en stichtte een gezin met zes kinderen,
twee jongens en vier meisjes. Hij had naast zijn werk altijd een
goed gevuld leven, zo ging hij vissen, speelde hij met de vinken of
je vond hem ook wel eens in een danswedstrijd!

De komende activiteiten campus Meerspoort
JANUARI – de deelgemeente Mullem en Ooike in de kijker
Do 4 jan
Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van
november en december
Ma 8 jan
Coburg – appelstrudel met glaasje gluhwein
Woe 10 jan Uitstap in kleine groep met Lola naar de school ‘de 4
tuinen’
Do 11 jan
activiteiten i.s.m. studenten CVO
Ma 15 jan Coburg – zangstonde o.l.v. Rita met haar gitaar
Buzau – geheugenkoor Demusica
Di 16 jan
9u30 - gebruikersraad
Coburg – sfeernamiddag op uitnodiging
Woe 17 jan Coburg – Vraag je Plaatje
Woe 24 jan activiteiten samen met vormelingen
Do 25 jan
Coburg – kookactiviteit winterschotel
Za 27 jan
optreden van harmonie “De Lima’s”
FEBRUARI – de deelgemeente Nederename in de kijker
Do 1 feb
Coburg – pannenkoekenbak t.g.v. Lichtmis
Vrij 2 feb
Buzau – pannenkoekenbak t.g.v. Lichtmis
Ma 5 feb
Coburg – geheugenkoor Demusica
Woe 7 feb Coburg – kookactiviteit winterschotel
Ma 12 feb Karnaval met optreden van De Kluivers
Woe 14 feb Coburg - valentijnnamiddag
Vrij 23 feb Buzau – zitdansen door stagairs
Ma 26 feb Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van januari
en februari + Buzau – geheugenkoor Demusica
Woe 28 feb Coburg – koffietafel met appelbeignets
MAART – de deelgemeente Welden in de kijker
Vrij 2 ma
Buzau – zitdansen door stagairs
Ma 5 ma
Coburg – sfeernamiddag op uitnodiging
Di 13 ma
Coburg – Vraag je plaatje
Ma 19 ma Coburg – geheugenkoor Demusica
Di 27 ma
Modeshow met mogelijkheid tot aankoop van kledij

De komende activiteiten campus Scheldekant

JANUARI – de deelgemeente Mullem en Ooike in de kijker
Woe 3 jan mini-optreden van een jeugdige, plaatselijke
muzikante
Vrij 5 jan
optreden van junior goochelaar Milan
Di 9 of woe 10 januari - Filmmoment
Do 11 jan
Verrassingsactiviteit CVO
Di 23 jan
Nieuwjaarsactiviteit in de namiddag
Woe 24 jan Verjaardagsfeest januari
FEBRUARI – de deelgemeente Nederename in de kijker
Di 6 feb
Optreden “De Lachcarrousel” - opwarmertje naar
Carnaval toe.
Woe 7 feb Pannenkoekenbak t.g.v. Carnaval
MAART – de deelgemeente Welden in de kijker
Te verwachten in de maanden februari-maart-april
“Kunst in de kijker”, o.m. initiatie teken- en schilderkunst voor
bewoners(beginnelingen en semigevorderden)
Verrassende bezoeken en ontmoetingen in het kader van
projectwerk “Oudenaarde & haar deelgemeenten”
Maandelijkse film-, verjaardags- en zangmomenten alsook de
wekelijkse traditionele clubs.

Sfeerbeelden WZC campus Meerspoort

Wafelbak door vrijwilligers

Minipaardje op bezoek

Rolstoeldansen met leerlingen

Genieten van een optreden

Samen bloemstukjes maken

Op restaurant gaan eten

Sfeerbeelden WZC campus Scheldekant

Optreden van Frank Valentino

Zingen met Gaston

Op uitstap:
bloemen kopen

Genieten van de
muziekactiviteit

Uitstap naar circus PIPO

Vormelingen op bezoek

Waf waf waf …
Sneeuwen, vriezen, bibberen, glijden en
vallen!!!!

Hier ben ik weer!!! En naar goede gewoonte heb ik jullie weer van
alles te vertellen.
Nu ja, ‘van alles’ is misschien een beetje overdreven! Ik zou het
deze keer graag hebben over die witte, koude, poederachtige
dingen, die enkele dagen in december uit de lucht kwamen
dwarrelen. Evy noemde deze ‘vlokjes’ sneeuw, en tegelijkertijd
trok ze hierbij een vies gezicht. ‘Waarom?’: vroeg ik mij bij mezelf
af, want ik vond die witte vlokjes er heel interessant uitzien en kon
dan ook niet wachten tot ik naar buiten mocht. Na eerst eens
zorgvuldig de vlokjes besnuffeld en geproefd te hebben (brr dat
was koud) kreeg ik plots de kriebels in mijn buik en kon ik het niet
laten om wat gekke sprongen tentoon te stellen. Evy keek
vanachter het keukenraam naar mijn gekke capriolen en kon het
niet laten om ook lekker met mij buiten te komen stoeien!! Wat
een dolle pret
was dat!!
Wel
grappig dat Evy
er zo een rode
neus
aan
overhield.
Ze
besloot dan ook
om lekker binnen
terug wat op te
gaan
opwarmen.

Toen we een uurtje later echter met de auto door de sneeuw naar
oma en opa moesten rijden, was het uit met de pret!!! Ondanks
dat Evy heel erg traag reed (amai zo traag, ik geloof dat ik er
rapper al lopend was), voelde ik de auto toch hier en daar
eventjes slippen. Ik heb me dan ook vlug helemaal plat op mijn
buik in de koffer gelegd tot we bij oma en opa waren. Ik moest
wel eventjes lachen toen Evy bij het uitstappen bijna haar
evenwicht verloor, maar dat was maar van korte duur. Want bij
het uit de koffer springen, was ik net iets te enthousiast waardoor ik
heel elegant met mijn snuit in de sneeuw belande. Nu was het
Evy haar beurt om te lachen!! Hopelijk volgen er nog van die fijne
sneeuwdagen, zolang we dan maar niet met de auto de baan op
hoeven!!

Pootje van Lola en tot de volgende
keer!

Info – een appeltje voor de dorst
Wanneer ik u vertel over Boscoop, Cox, Jonagold, Elstar, Granny
Smith of nog over zovele andere fruitsoorten, weet u meteen dat
ik het specifiek heb over appelsoorten met diverse smaken en
kleuren. Keuze genoeg!
De appel is in onze contreien wellicht één van de bekendste
fruitsoorten, Met recht en reden. Appels (of appelen) zijn niet
alleen erg lekker, maar bovendien ook gezond. Iedereen kent het
Engelse gezegde “one apple a day keeps the doctor away”(een
appel per dag houdt de dokter buiten)
De appel is uiteraard geen geneesmiddel, maar een natuurlijk
middel dat een gunstige invloed kan hebben op onze
gezondheid.
Om de goede eigenschappen van de appel te vrijwaren,
opteren velen voor biologische appels. Appels, zoals andere
fruitsoorten, worden soms bespoten met gifstoffen die op de schil
blijven zitten of die door die schil dringen. Fruit dat het kenmerk
“bio” wil krijgen moet volledig natuurlijk geproduceerd worden. Er
mogen geen chemische pesticiden of kunstmest gebruikt worden.
En is appelsap even heilzaam ? Neen, appelsap deelt niet in de
lofbetuiging aan het adres van de appel. Het op de markt
aangeboden appelsap is immers soms zodanig gefilterd zodat de
meeste voedingsvezels er uit verdwenen zijn,
Bernard Note

Driemaandelijks aandachtspunt

In onze dagelijks zorgverlening is er een verschil tussen 'zorgen dat'
en 'zorgen voor'. In het eerste geval gaat het over 'wat' je doet, in
het tweede geval over de bezorgdheid om mensen en hun
beleving. In de praktijk hebben we heel veel aandacht voor
‘zorgen dat’ en zijn we daar allemaal zeer sterk in. En gelukkig is
dat al heel wat voor goede zorg. Er zijn immers ontzettend veel
zaken te doen (wassen, kleden, eten geven,…).
Het is echter niet voldoende! We moeten streven naar evenveel
aandacht voor ‘zorgen voor’.
Hoe beleven onze bewoners de zorg die wij hen bieden…
Behandelen wij onze bewoners als volwassen individuen met
pakken levenservaring…
Handelen wij op een manier zoals wij dit zouden willen bij onze
eigen vader of moeder of bij onszelf…
Staan wij hier voldoende bij stil? Steunen we elkaar als collega’s
om hier aandacht voor te hebben?
We roepen met dit aandachtspunt op om hier de komende drie
maanden in het teamoverleg extra aandacht voor te hebben en
de aspecten van ‘zorgen voor’ in open debat met elkaar te
delen.

Denksport

Wij nemen afscheid van …
Campus Scheldekant
06/11

Maurice De Lepeleere, 85 jaar

07/12

André Van De Bruane, 91 jaar

11/12

Roger Heyse, 80 jaar

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
01/10

Gilbert Botteldooren, 85 jaar

07/10

André De Bleeckere, 90 jaar

21/10

Cecile Penninck, 83 jaar

09/11

Maria Van Lancker, 95 jaar

13/11

Roger Gentil Eggermont, 86 jaar

24/11

André Compeyn, 93 jaar

10/12

Maria Goedefroit, 86 jaar

20/12

Simonne De Pessemier, 89 jaar

23/12

Liliane De Vrieze, 82 jaar

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
19/11

Adriën Dujardin, 85 jaar

27/11

Joanna Gevaert, 94 jaar

07/12

Blanche Vanden Bossche, 97 jaar

24/12

Susanna De Clercq, 96 jaar

