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Carnaval in Meerspoort en Scheldekant!
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Voorwoord

Terwijl de eerste lentezon binnenschijnt, mag ik jullie uitnodigen om

ons bewonerskrantje te lezen.

Een aantal voorjaarsklassiekers zijn inmiddels door Oudenaarde

gepasseerd, maar het is natuurlijk uitkijken naar volgend weekend

wanneer Vlaanderens mooiste hier weer aankomt. Voor wie

supporteren jullie dit jaar?

Het valentijnsontbijt en de saucissenkaarting brachten dit jaar al wat

geld in de kassa van de vzw animatie. Jullie mogen dus de komende

maanden nog verschillende optredens verwachten en in september

kunnen terug een aantal bewoners de zeelucht in Nieuwpoort

opsnuiven.

Bewoners met dementie zien we met volle teugen genieten van

muziek en liedjes die ze kennen van vroeger. Een aantal van deze

bewoners repeteren elke maand onder de leiding van een aantal

vrijwilligers en onze referent dementie in het koor Demusica. Op

zaterdag 25 mei nodigen zij jullie graag uit naar hun allereerste echte

optreden in de Pelikaan. Iedereen is welkom!

De dag erna, op zondag 26 mei, trekken we voor de Vlaamse, Federale

en Europese verkiezingen naar de stembus. In WZC Meerspoort zullen

stembureaus ingericht worden zodat onze bewoners zelf hun stem

kunnen uitbrengen.

Tenslotte melden we graag dat de bierfeesten dit jaar zullen starten in

WZC Meerspoort met een tuinfeest voor bewoners, familie,

medewerkers,... op vrijdag 28 juni. Verdere praktische informatie volgt

daarover later. Ik wens jullie alvast veel leesplezier met deze editie

van 't Nieuws van hier en ginder.

Geert LeliaertGeert Leliaert
Directeur ouderenzorgDirecteur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

De afgelopen maanden namen een aantal nieuwe bewoners hun intrek in

ons huis! Van harte welkom.

Hopelijk zullen jullie zich hier snel thuisvoelen.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant

Er zijn geen nieuwe bewoners

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

11/01 Dhondt Maurice, 148

14/01 Vandevelde Christine, 117

15/01 Vanheuverswijn Clara, 137

21/01 Vanderstraeten René, 111

30/01 De Clercq Urbain, 109

06/02 Siau Johan, 132

14/02 Dekens Marie, 124

07/03 Blommaert Rudolphe, 126

18/03 Van Ommeslaeghe Antoine, 124

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

07/01 Blommaert Gilbert, 215

08/01 Van Dorpe Marie Rose, 209

29/01 Nachtergaele Kathelyne, 234



5

Nieuwe bewoners aan het woord.
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We verwelkomen in campus

Scheldekant, mevrouw Vanlancker

Mariette.

Op 18 december 2018 mochten wij

Mariette Vanlancker verwelkomen in

ons WZC. Mariette woont op Bergen

op Zoom. Ze is de 3de van 5 kinderen

en opgegroeid in Eine. Mariette is

erg lang in Eine blijven wonen maar

op het laatste is ze toch verhuisd

naar Oudenaarde. Mariette is

ondertussen al overgrootmoeder van

2 kleine spruiten. Werken deed

Mariette als naaister in Oudenaarde.

Vroeger hield ze van dansen, nu is ze

verzot op muziek en ambiance,

uitstapjes en een goed glaasje wijn

bij de maaltijd.

We verwelkomen in campus

Meerspoort, Mevr. Kathelyne

Nachtergaele

KathelKathelyne werd geboren inyne werd geboren in
Oudenaarde en bracht haarOudenaarde en bracht haar
jeugd door op de Markt aljeugd door op de Markt alwaarwaar
haar vader een kledingszaakhaar vader een kledingszaak
had. Ze had 7 broers en 1 zus,had. Ze had 7 broers en 1 zus,
ze waren dus met 9 kinderen.ze waren dus met 9 kinderen.
JJammer genoeg zijn er ookammer genoeg zijn er ook
twee zussen overtwee zussen overleden, wantleden, want
oorspronkelijk waren ze metoorspronkelijk waren ze met
11. T11. Toen haar moeder op 50-oen haar moeder op 50-
jarige leeftijd stierf, heeftjarige leeftijd stierf, heeft
KathelKathelyne haar rolyne haar rol
grotendeels overgenomen daargrotendeels overgenomen daar
zij immers heel goed konzij immers heel goed kon
koken.koken.

TToen ze huwde met haar manoen ze huwde met haar man
Marcel verhuisde ze naarMarcel verhuisde ze naar
Bevere waar ze introkken inBevere waar ze introkken in
het ouderhet ouderlijke huis van haarlijke huis van haar
echtgenoot; hier bleven ze 32echtgenoot; hier bleven ze 32
jaar lang wonen. Ze kregenjaar lang wonen. Ze kregen
samen 3 kinderen, tweesamen 3 kinderen, twee
meisjes en een zoon.meisjes en een zoon.

In haar schaarse vrije tijd
hield ze ervan om zelf kleren
te maken voor haar kinderen
of haar kruidentuintje met
wel 100 kruiden in te
onderhouden.
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Jarig in Meerspoort

02/04 De Moor Christiana, 88 jaar

02/04 Lammens Lydia, 83 jaar

05/04 De Bleecker Denise, 83 jaar

05/04 D'Hondt Josef, 92 jaar

09/04 Royaert Jean-Pierre, 75 jaar

13/04 Heldenbergh Alexis, 83 jaar

19/04 Dhuygelaere Jozef, 85 jaar

23/04 Biebuyck Simonne, 90 jaar

01/05 Dhondt Maurice, 88 jaar

08/05 Vandendriessche Ivonne, 93 jaar

13/05 Velghe Jeaninne, 81 jaar

15/05 De Vos Agnès, 86 jaar

17/05 Vuye Maria, 99 jaar

23/05 Schiettecatte Marcel, 82 jaar

24/05 Ide Eddy, 65 jaar

24/05 Reynaert Wilmer, 75 jaar

25/05 De Meulenaere Yvonne, 81 jaar

25/05 De Pourcq Monique, 85 jaar

27/05 Geiregat Marnix, 60 jaar

28/05 Spileers Georgette, 95 jaar

30/05 Van Dorpe Lucie, 86 jaar

02/06 Santens Ines, 91 jaar

04/06 Vanderkerken Jeanne, 94 jaar

06/06 De Meulemeester Jean-Marie,

80 jaar

07/06 De Buck Norbert, 99 jaar

09/06 De Keyzer Maurits, 91 jaar

09/06 Debeurme Greta, 77 jaar

12/06 Van Ommeslaeghe Antoine,

92 jaar

14/06 De Poortere Simonne, 88 jaar

16/06 Van Dorpe Hilda, 85 jaar

17/06 Callewaert Jacqueline, 79 jaar

26/06 Ghys Antoinette, 82 jaar
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Activiteiten Meerspoort
Woe 3 apr Pepé is

wereldkampioen - voorstelling

Di 9 apr Muzikaal optreden van

Leentje

Woe 10 apr MP Coburg -

restaurantbezoek

Di 16 apr Uitstap naar SK - quiz

'Henri De Paermentier'

Do 18 apr 't Marktcafeetje in

inkom wzc

Zo 21 apr Pasen

Ma 22 apr Paasmaandag

Di 23 apr Uitstap in kleine

groep

Ma 29 apr Wandelen i.s.m.

vrijwilligers

Di 30 apr MP Coburg -

volksspelen

Di 30 apr maandelijkse

kaarting

Woe 1 mei Feest van de Arbeid

Do 2 mei Verjaardagsfeest

voor de jarigen van april

Di 14 mei Uitstap naar

Kerselare - groep I

Do 16 mei MP Coburg -

leerlingen Bernarduscollege

maken soep

Do 16 mei 't Marktcafeetje

Ma 20 mei Wandelen i.s.m.

vrijwilligers

Di 21 mei Uitstap naar

Kerselare - groep II

Za 25 mei Optreden 'Demusica

in concert'

Ma 27 mei MP Buzau -

volksspelen

Di 28 mei Maandelijkse

kaarting

Do 30 mei O.-L.-Heer

Hemelvaart

Woe 5 juni Activiteit door

studenten CVO

Zo 9 juni Pinksteren

Ma 10 juni Pinkstermaandag

Do 13 juni MP Coburg - uitstap

in kleine groep

Ma 17 juni Wandelen i.s.m.

vrijwilligers

Woe 19 juni Optreden "'t

Schuen Servies"

Do 20 juni 't Marktcafeetje

Di 25 juni Maandelijkse

kaarting

Do 27 juni MP Buzau -

zomerbingo

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

03/04 Pandelaere Leona, 91 jaar

04/04 De Petter Hortentia, 93 jaar

09/04 Braeckelaere Paula, 89 jaar

10/04 Van Handenhove Jeannine, 74 jaar

14/04 Vanlancker Mariette, 84 jaar

21/04 Peyskens Brigitte, 86 jaar

21/04 Van Marcke Monique, 81 jaar

26/04 Van Brabandt Jenny, 78 jaar

05/05 Geenens Marie Louise, 95 jaar

12/05 Van Steenbrugge Aloïs, 88 jaar

17/05 De Vos André, 89 jaar

20/05 Versijp Marie Jeanne, 62 jaar

24/05 De Bock Yvonne, 78 jaar

26/05 Vanrysselberghe André, 92 jaar

10/06 Delrue Astrid, 92 jaar

20/06 De Turck Margaretha, 91 jaar

28/06 Cooman Marcel, 89 jaar

28/06 De Paermentier Henri, 84 jaar

28/06 Willems Yvonne, 96 jaar
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Activiteiten Scheldekant
Ma 1 april
Meezingen met Rita
en haar gitaar

Di 2 april Uitstap in
kleine groep

Woe 3 april Uitstap
in kleine groep

Do 4 april
Pronostiek ronde
van Vlaanderen

Ma 8/15 april Breien
met de dames van
de KVLV

Woe 10 april
Oliebollen voor
iedereen

Do 11 april
Wandeling door Eine

Di 16 april Quiz
gemaakt door Henri

Woe 17 april
Verjaardagsfeest
jarigen van April

Vrij 19 april Viering
goede vrijdag

23-26 april Week
van de valpreventie

Zat 27 april Bezoek
kinderen
tekenschool

Di 30 april
Filmnamiddag

Ma 6 mei
Gebruikersraad

Woe 8 mei
Muziekquiz

Do 9 mei Wandeling
door Eine

Di 14 mei
Moederdag
muziekbingo

Woe 15 mei Uitstap
in kleine groep

Do 16 mei
Bedevaart naar
Kerselare

Di 21 mei Optreden
Mandelvalei dansers

Zat 25 mei
Demusica in concert
(Meerspoort)

Di 28 mei Bedevaart
naar Kerselare

Woe 29 mei
Verjaardagsfeest
jarigen van Mei

3-5 juni Duofiets en
rolstoelfiets in het
WZC

Woe 5 juni
Huifkartocht
doorheen Eine

Do 6 juni Wandeling
door Eine

Woe 12 juni Uitstap
in kleine groep

Ma 17 juni
Meezingen met Rita
en haar gitaar

Di 18 juni Mannen
uitstap voor
Vaderdag

Woe 19 juni
Verjaardagsfeest
jarigen van Juni

De wekelijkse
activiteiten vindt u
terug op de kalender
in de living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT



10

Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant
Toasten op het

nieuwe jaar!

Stilzitten bij de

Barbier

Samen knutselen met

de Vormelingen 2019

Wafeltjesfeest

met team Arras!

Diner op

Valentijn!
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Meerspoort

Eindejaarsoptreden!

Samen creatief zijn!

Koffie en

een

wafeltje in

het Markt

Cafeetje
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Mijn nieuwe vriendjes…

Hier ben ik weer en deze keer zou

ik jullie graag voorstellen aan

enkele van mijn nieuwe vriendjes.

Allereerst hebben we de kleine

Snoetepoet (Snoetje voor de

vrienden). Op vrijdagavond 1

februari moest ik van Evy naar mijn

bench (huisje waarin ik zit als zij

niet thuis is), omdat ze ons nieuw

huisgenootje ging halen. Stiekem

hoopte ik op een hondenbroertje

of zusje, maar nee hoor, Evy kwam

thuis met een klein caviaatje. In

het begin was ik er wel een beetje

jaloers op, omdat het altijd op

schoot mocht zitten, maar nu zijn

we dikke vrienden en zitten we

lekker samen (jaja dat lukt nog net)

op de schoot van Evy.

En zie hier, de kleine Loetie, het

chihuahuapupje (hihi rare naam

hé) van Vera (zorgkundige op Mp

Buzau 1).

Hij komt af en toe eens op bezoek

en ik voel me dan precies zijn

grote zus (dus mijn wens is toch

een beetje uitgekomen). Want ook

al is hij klein, de Loetie is een fel

beestje, en ik moet er als grote zus

voor zorgen dat hij zich gedraagt

als hij hier bij jullie op bezoek komt

hé. Dus als hij iets fout gedaan

heeft, vertel het mij maar gerust

hoor. Dan zal ik ervoor zorgen dat

hij het niet meer doet.

Pootje van Lola en tot de volgende

keer!

WAF WAF WAF...
Hier ben ik weer!!! En naar

goede gewoonte heb ik jullie

weer van alles te vertellen.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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SCHRIJFSELS VAN BERNARD

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

VOEDINGSVEZELS : WAT EN WAAROM

Voedingsvezels zijn niet zomaar een hype van de huidige tijd. Voedingsvezels
zijn stoffen die niet worden afgebroken in de darmen en een belangrijke rol
worden toegemeten bij de vertering van de voeding. Ze zijn belangrijk voor een
goede werking van onze darmen. Zo kan constipatie in belangrijke mate
voorkomen worden door een vezelrijke voeding.

Op het menu van een vezelrijke voeding vindt je groenten (gekookt of rauw);
enkele stukken fruit, bruin brood of volkorenbrood, volle rijst, aardappelen,
granen, noten etc.

Vergeet daarbij ook niet om voldoende water te drinken ( 1 tot 2 liter). Vezels
zijn immers slechts efficiënt als je er genoeg bij drinkt. Een bijkomend voordeel
is dat als je voldoende vezels tot u neemt, uw hongergevoel afneemt en dat
uw slechte cholesterolgehalte verlaagt.

WANDELCLUB

Graag hadden wij vanuit beide woonzorgcentra een wandelgroep opgestart.
Hierbij is het de bedoeling dat we van april tot september één keer per
maand in groep gaan wandelen met de bewoners. De wandeling start rond 14
uur aan het WZC en eindigt ook aan het WZC en loopt langs de rustige wegen
in Eine/Oudenaarde. De wandeling zal een klein uurtje duren en kan achteraf
worden afgesloten met een drankje in de bar.

We zoeken dan ook familie en/of vrijwilligers die zich hiervoor willen
engageren.

Volgende data zouden wij graag met de wandelclub op stap gaan :

Meerspoort : 29 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus en 16 september

Scheldekant : 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 8 augustus en 5 september

Wilt u zich hiervoor engageren. Neem dan contact op met

-Evy Deketele, ed@ocmwoudenaarde.be, 055 602 190 voor Meerspoort

-Rogier De Boever, rdb@ocmwoudenaarde.be, 055 602 390 voor Scheldekant
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VARIA
Op zondag 10 februari '19 werden er

valentijnontbijten klaargemaakt. Dit alles
bracht de mooie som van 903,57 euro op. Deze

opbrengst zal gebruikt worden ten voordele van
activiteiten voor de bewoners.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Campus Scheldekant

geen overlijdens

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

01/01 Rubbens Christine

02/01 Bovijn Gilbert

24/01 De Vriese Simone

27/01 Colpaert Rachel

30/01 De Clercq Marcel

01/03 Schiettecatte André

12/03 Dekens Marie

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

05/01 Dupont Cecilia

08/02 De Jaegher Andreas
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Puzzel mee!


