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't Nieuws van
hier en ginder

Januari - maart 2023
WZC Meerspoort - Scheldekant

CDV Hastings
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EEN WARME KERST
IN WOONZORG
OUDENAARDE

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

KERSTHAPPENING 2022
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Voorwoord

Beste bewoners, familie, medewerkers,

’t is gebeurd…om het eens met de woorden van een bekend tv-

presentator te zeggen. Het jaar 2022 behoort tot de

geschiedenisboeken. De eerste jaarhelft werd gedomineerd door rode,

oranje en groene codes met wisselende maatregelen om de covid-19

pandemie te bestrijden. Maar een mooie, zeer warme zomer liet ons toe

om bezoek terug zonder mondmaskers te zien en om ook onze

medewerkers letterlijk iets meer ademruimte te geven. In het najaar

haalden we met succes het bedrag voor onze crowdfunding van de

duofietsen binnen en de kerstmarkten in Meerspoort en Scheldekant

waren een succes. Het centrum voor dagverzorging kon in Scheldekant

zijn definitieve stek innemen op de derde verdieping zodat we ook

opnieuw ruimte hebben voor de cafetaria.

En bij deze kan ik jullie in mijn naam en deze van het ganse

woonzorgteam een mooi en gezond 2023 toewensen.

We hebben alvast een aantal zaken om naar uit te kijken. Eind januari

wordt op elke campus een duofiets geleverd waarmee je samen met

familie, vrijwilligers of medewerkers een toertje kan doen. Mooi

voorjaarsweer staat dus zeker op ons verlanglijstje voor 2023. Onze

succesvolle zomerbars willen we opnieuw laten doorgaan en in het

najaar zetten we de kaas-en wijnavond weer op de agenda. Daarnaast

werken we verder aan de uitbouw van een nachtopvang en starten we

een Tubbe-project op. Wat? Tubbe is een succesvol Zweeds zorgmodel

waarin de inspraak van bewoners in de dagelijkse werking nog groter

wordt. Via subsidies van de Koning Boudewijnstichting kunnen we in

onze woonzorgcentra met dit model aan de slag. 2023 wordt dus een

jaar met alweer boeiende uitdagingen!

Geert Leliaert

Directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
11/10 De Bleeckere Filip, woning 22

03/11 Mespreuve Simonne, woning 17

10/11 Van Gansbeke Fernanda, woning 19

28/11 De Ruyver Suzanne, woning 14

16/12 Vermeersch Roland, woning 17

Campus Meerspoort – afdeling Volkegemberg
19/12 Bossuyt Christiane, woning 128

Campus Meerspoort – afdeling Edelareberg
02/11 Ghys Yvonna, woning 139

28/11 Dufour Paul, woning 147

Campus Meerspoort – afdeling Kattenberg
geen nieuwe opnames

Campus Meerspoort – afdeling Koppenberg
29/09 Valcke Adolf, woning 232

11/10 Salomon Marie Joseph, woning 235

17/11 Ronsse Joseph, woning 238
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Bewoners aan het woord....

We verwelkomen Thérèse Clarysse.

Therese is geboren en getogen te

Oudenaarde. Ze vertelde de eerst

geboren baby te zijn die het levenslicht

zag in de toenmalige materniteit van

het AZ Oudenaarde.

Ze is samen met haar broer en zus

opgegroeid als "brouwers" dochter.

Haar vader heeft brouwerij 'Felix'

opgericht.

Later huwde ze Julien. Haar echtgenoot

is reeds een 6tal jaar geleden

overleden. Dit was voor Thérèse een

moeilijke periode. Haar man was

zaakvoerder van het bedrijf 'Libert'.

Samen kregen ze 3 kinderen,7

kleinkinderen en ...10

achterkleinkinderen. Met een fonkeling

in de ogen vertelde ze dat er begin

2023 nog 2 baby's de familie gaan

vervoegen. Fier toont ze de grote

familiefoto die haar kamer versiert.

Thérèse had ook een grote hobby,

namelijk...piano spelen. Ze houdt van

klassieke muziek. Reeds van op vroege

leeftijd musiceerde ze. Haar mama

zong dan een lied en Therese begeleide

haar op de vleugelpiano. Het maakt

haar ook enorm trots dat een

kleindochter diezelfde passie heeft

overgenomen.

Suzanne De Ruyver, woning 14

Begin december mochten wij Suzanne verwelkomen op de afdeling Arras, zij was

al wat vertrouwd met ons huis doordat ze geregeld naar het centrum voor

dagverzorging ‘Hastings’ kwam.

Suzanne werd op 20 november 1935 geboren in Huise als

tweede kind van vier. Ze waren met 2 meisjes en 2 jongens.

Haar jeugd bracht ze door in Huise, maar toen ze trouwde,

verhuisde ze naar Eine. Ze ging uit werken in de weverij

waar ze bobijnen moest maken, o.a. in Textiles Nouveaux.

Suzanne houdt ervan om te kaarten, o.a. manillen en

pringelen; vroeger deed ze dit met familie of met de buren;

nu met enkele medebewoners. Ze leest graag eens in de

krant en kan ook heel goed breien. Ze houdt er ook van om

een tas koffie te drinken en herinneringen op te halen over

vroeger.

Van harte welkom!
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Jarig in Meerspoort

02/01 Maheur Christiane, 92 jaar

02/01 Schittecatte Laurent, 72 jaar

15/01 Michels Paul, 74 jaar

20/02 De Clercq Urbain, 90 jaar

25/02 Vande Putte René, 87 jaar

27/02 De Roose Lydie, 84 jaar

03/03 De Meyer Willy, 94 jaar

23/03 Boonaert Raymond, 79 jaar

26/03 Vandenabeele Marguerite, 90 jaar

Januari - Februari - Maart

Afdeling Volkegemberg

13/01 Vandenheulen Roger, 95 jaar

03/02 Vander Beken Eric, 77 jaar

05/02 Note Mady, 83 jaar

16/02 Vanmaldegem Arsène, 93 jaar

21/02 Van De Velde Denis, 79 jaar

03/03 Clarysse Thérèse, 89 jaar

16/03 De Weerdt Clarisse, 86 jaar

18/03 Verdick Monique, 84 jaar

24/03 Delor Myranda, 69 jaar

29/03 De Clercq André, 84 jaar

Afdeling KoppenbergAfdeling Edelareberg

Afdeling Kattenberg

28/01 Deroose Lucienne, 80 jaar

01/02 De Mets Emma, 101 jaar

18/02 Blancke Anna, 90 jaar

04/03 Soetens Monique, 83 jaar

14/03 Vandemeulebroeke

Josephine, 99 jaar

11/01 Weyme Christiane, 86 jaar

24/01 Wyckman Georgette, 93 jaar

06/02 Lemarcq Omer, 83 jaar

11/02 De Groote Suzanne, 96 jaar

02/03 Nachtergaele Kathelyne, 87 jaar

04/03 De Meulemeester Lucienne, 90 jaar

29/03 Neufcour Mireille, 86 jaar

30/03 Sentrie Marie Joseph, 89 jaar

Gelukkige

verjaardag
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Activiteiten Meerspoort

Activiteiten op campus Meerspoort.

WAT WAS....

Kookatelier: Koetong--- pompoenschatten---Halloweenavond

Kofietafel met wafels

Sinterklaas op bezoek---Klaasontbijt

Feest van de jarigen

Kersthappening

Optreden van Geeno

Optreden van Glenn

Kerstfeestjes op de afdelingen---Kerstviering

AANBOD... voor de nabije toekomst ...AANBOD... voor de nabije toekomst ...

KookatKookatelier in de maanden Januari en Maartelier in de maanden Januari en Maart

Kofietafel met pannenkoeken in de 1stKofietafel met pannenkoeken in de 1ste week van Februarie week van Februari

Feest van de jarigenFeest van de jarigen

Eventueel?? uitstapje "geutEventueel?? uitstapje "geutelingen" gaan etelingen" gaan eten in het "geuten in het "geutelingen dorp" telingen dorp" te Elste Elst

OPTREDEN in FebruariOPTREDEN in Februari

en... wie weet??? misschien oren... wie weet??? misschien organiserganiseren we nog een verrassing eind Februari.en we nog een verrassing eind Februari.

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

10/01 De Smedt Annie, 92 jaar

10/01 Van Assche Denisse, 86 jaar

16/01 Van Glabeke Godelieve, 91 jaar

18/01 De Groote Loret, 89 jaar

18/01 Vander Haeghen Jacqueline, 94 jaar

23/01 Boonaert Marie-José, 90 jaar

30/01 Friant Anna, 95 jaar

31/01 De Schryver Willem, 80 jaar

03/02 Van Steenbrugge André, 75 jaar

04/02 Vandekerckhove Remi, 88 jaar

07/02 De Roose Luc, 68 jaar

12/02 Decordier Raymond, 90 jaar

12/02 De Vreese Paul, 80 jaar

21/02 Elebaut Henri, 83 jaar

25/02 Vanooteghem Micheline, 73 jaar

26/02 Vanderstraeten Lisette, 86 jaar

06/03 Lanssens Rita, 72 jaar

09/03 Van Houtte Irma, 86 jaar

10/03 Van Gansbeke Fernanda, 84 jaar

20/03 Demoor Patrick, 52 jaar

Januari - Februari - Maart

Gelukkige verjaardag
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Activiteiten Scheldekant
Activiteitenkalender wzc Scheldekant

We zijn een nieuw jaar binnen gewandeld en ook in 2023 mag u een

verscheiden aanbod van activiteiten verwachten!

Op 3 januari maken we onze jaarkalender op maar hier alvast enkele

activiteiten die reeds geprogrammeerd staan:

Maandag 16 januari - optreden van Glenn ter gelegenheid van Nieuwjaar

2 februari is Lichtmis; elke afdeling mag in deze week lekkere

pannenkoeken verwachten voor bij de koffie

Donderdag 16 februari vieren we karnaval met een leuk optreden, zet

jullie feesthoed zeker op

Maandelijks filmvertoning en thematische ontspanningsactiviteit

Feest van de jarigen: januari in week 4 / februari in week 8 / maart in

week 12

In het voorjaar zullen jullie gebruik kunnen maken van de nieuwe

duofiets, meer info hieromtrent volgt.

Voorstellen voor activiteiten mag u steeds doorgeven aan het personeel!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant

Smullen van een herfst aperitief!

Hoogbezoek uit Spanje!
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Meerspoort

Optreden Geeno

Hoogbezoek uit Spanje

Wij vieren feest op halloween!
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Waf Waf

Ho ho ho …

Zoals gewoonlijk heb ik jullie weer veel te vertellen.

Brrr koud koud koud… In december zijn er toch wel enkele erg koude

dagen geweest. En op 1 van die koude dagen, een zondag, vertelde het

vrouwke (Evy) mij dat we een speciale ‘werk’namiddag gepland hadden.

Vol enthousiasme sprong ik in de auto om samen met het vrouwke oma

op te halen en dan door te rijden naar het werk. Ik was een beetje in de

war, want normaal gaat oma niet mee naar het werk en eigenlijk gaat het

vrouwke ook niet op zondag naar het werk. Verbaasd was ik dan ook

toen ik overal die mooi versierde kerstbomen en kerstkraampjes zag. We

zouden een kraampje openhouden op de kerstmarkt en raad eens wat ik

verkocht in mijn kraampje???? Ja ja, super lekkere hondenkoekjes (hihi

heb ik stiekem es geproefd). Daarnaast bestond mijn taak er ook uit om

iedereen te verwelkomen met een knuffel. Naar het einde van de

kerstmarkt kwam opa ook nog eens op bezoek en hebben we in de

cafetaria nog een lekkere hotdog gegeten. (Gelukkig was opa er om me

een stukje van zijn hotdog toe te stoppen, maar shhht, niet door

vertellen aan het vrouwke he.)

Pootje, liefs Lola.



13
WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Varia

Wanneer?

Op donderdag 09/02/2023: Juridische aspecten bij dementie

(bewindvoering, zorgvolmacht, ...)

Op donderdag 20/04/2023: Omgaan met dementie

Telkens om 19u30 / Gratis toegang / De persoon met dementie is ook

welkom.
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Campus Scheldekant

01/10 Van Lancker Emilienne

26/10 Van den Bosschelle Suzanne

07/11 Elebaut Hedwige

18/11 Delcourt Clarisse

03/12 Mespreuve Simonne

Campus Meerspoort – Volkegemberg

15/10 Laurez Angela

06/12 Herreman Elisabeth

09/12 Merchiers Alex

Campus Meerspoort – Edelareberg

20/10 Debuysscher Anna

15/11 Vande Putte Paula

Campus Meerspoort – Kattenberg

geen bewoners overleden

Campus Meerspoort – Koppenberg

29/09 Teirbrood Marie-Jeanne

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

We nemen afscheid van :



15

Centrum voor Dagverzorging

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

celine.waterschoot@oudenaarde.be
0471244840

Verhuis naar ons nieuwe
centrum voor
dagverzorging

Op 9 december was het eindelijk zover!

We konden verhuizen naar het nieuwe

centrum voor dagverzorging op de

derde verdieping van WZC Scheldekant.

Dit deden we uiteraard feestelijk met

een hapje en een drankje.

Ondertussen zijn we het al goed gewoon

en is het er heel gezellig met onze

mooie kerstboom.
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Puzzeltijd
Woordzoeker CHOCOLADEMELK

ERWTENSOEP

HANDSCHOENEN

IJS

IJSBAAN

KOUD

KRUIK

LANGLAUFEN

MUTS

OORWARMERS

SCHAATSEN

SJAAL

SKIEEN

SLEE

SNEEUW

SNEEUWBAL

SNEEUWPOP

SNEEUWVLOK

VORST

WINTER

WINTERJAS

WINTERPRET

WINTERSLAAP

WIT

De nacht kan niet zo donker zijn

of er is ergens een kleine ster te vinden.

De woestijn kan niet zo troosteloos zijn

of er is toch ergens een oase.

Er zijn zelfs bloemen

die in de winter bloeien.

Ergens, onder het stille

laagje sneeuw,

schuilt er hoop.

Er is altijd licht.

Phil bosmans
Menslief, ik hou van je
Lannau, 2022

Bron: Bzn


