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't Nieuws van
hier en ginder
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Samenzijn
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Zullen we samen
gewoon samen

Het maakt me niet uit
wat, hoe of waar

Maar zullen we samen
samen, met elkaar
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Voorwoord

Beste bewoners, familie,

Wat moet een mens na meer dan een jaar Corona en verstrengingen,

versoepelingen, lockdowns, besmettingen, vaccinaties,…. nog schrijven.

Dat het een jaar was om snel te vergeten? Het staat wellicht voor altijd

in ons geheugen gegrift, dus vergeten, ik denk het niet.

Dat het een jaar was met emotionele momenten door het verlies van

bewoners, maar ook een jaar met toch hier en daar een lichtpuntje door

de vele steunbetuigingen die de mensen van de zorg van her en der

hebben gekregen.

Dat het een jaar was waarin we iets hebben geleerd? Laten we daar dan

misschien even op verder gaan. In Meerspoort hebben we geleerd dat

het zowel voor medewerkers als bewoners aangenamer wonen, leven en

werken is in kleinere bubbels. De komende maanden bouwen we hier,

corona of niet, dan ook op verder, en krijgen we in Meerspoort 4

afdelingen van maximum 28 bewoners. Om het voor iedereen zichtbaar

en duidelijk te maken, zullen we binnenkort ook nieuwe namen voor

deze afdelingen lanceren en verlaten we Buzau, Buzau 1, Coburg en

Coburg 1.

Met ingang van 1 april is er een nieuw contract afgesloten met de

uitbater van onze keuken, namelijk Compass Group (Medirest). We gaan

een langdurige samenwerking aan van 10 jaar waarin kwaliteit, variatie

en lekkere maaltijden topprioriteit zijn.

Uiteraard wens ik jullie allen ook graag een Zalig Pasen. Een dag waarop

ook de renners weer hun ronde van Vlaanderen rijden, weliswaar

zonder de grote massa toeschouwers die we anders in onze buurt

krijgen. Krijgt Julian Alaphilippe dit jaar zijn kans? Of gaat de strijd

opnieuw tussen Van Aert en Van der Poel? Afwachten en supporteren

voor jouw favoriet is de boodschap.

Daarnaast hopen we op een zomer en een najaar waarin we hopelijk

terug kunnen keren naar normale bezoekregelingen, grotere

activiteiten, optredens door externen,…. De massale vaccinatie bij onze

bewoners (100%) en bij onze medewerkers (92%) doet ons des te meer

hiernaar verlangen!

Geert Leliaert, directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
07/01 Vandeginste Frans, woning 11

11/01 Dejaegher Annette, woning 15

11/01 Lawaisse Jozef, woning 25

08/02 Vanderstraeten Lisette, woning 48

08/02 De Vreese Paul, woning 41

08/02 Collaert Francine, woning 42

15/02 Van Lancker Marie-José, woning 51

26/02 Poppe Godelieve, woning 39

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
14/01 De Roose Lydie, woning 118

15/02 Royers Leopold, woning 130

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
06/01 Van Coppenolle Suzanne, woning 223

13/01 De Baere Angela, woning 254

26/01 Sentrie Marie Joseph, woning 242

25/02 Delor Myranda, woning 218

08/03 Reyns Marie José, woning 228
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Bewoners aan het woord....
Sinds 1 april 2020 mochten we Diane De Schepper ontvangen in

woonzorg Meerspoort.

Diane vertelt:

Ik ben geboren op 13 augustus 1940. Heel mijn leven woonde ik

in Nederename. Tot ik op latere leeftijd verhuisde naar de

appartementen van Bart Jan. Ik woonde daar zo graag. Doordat

ik gevallen, ben moest ik noodgedwongen naar het rusthuis

verhuizen.

Mijn liefde voor dieren kan ik niet verbergen. In mijn kamer kan

je dan ook vele foto's bewonderen van mijn 3 hondjes. Ik heb een

dwerg pincher een jack Russel en een witte poedel gehad.

"Bolly" en "Jacky" waren mijn favoriete namen. Ik mis hen nog

elke dag en ben dan ook blij eens een hondje te zien.

Lisette Vanderstraeten, wzc Scheldekant

Lisette werd op 26 februari 1937 geboren in het ziekenhuis van
Oudenaarde; dit 2 jaar na haar zus Georgette. Tot haar 14 jaar
liep ze school in Eine en Oudenaarde, waarna ze ging werken in
"Textile Nouveau" in de Gentstraat. Ze weet nog goed dat haar
eerste loon aan 8 frank per uur was! Ze leerde spinnen, etréage,
spoelen maken, op de bommolens werken, ... Op haar 24ste
trouwde ze met Marcel Tytgat uit Zingem. Ze hadden elkaar leren
kennen op de kermis in Ename en na de 18 maand durende
legerdienst van Marcel werden ze een koppel. Na een paar maal
verhuisd te zijn, kochten ze een huis op de Arsenaalweg waar ze
20 jaar gewoond hebben. Na 5 jaar huwelijk werd dochter Regine
geboren en 5 jaar later kwam zoon Christof erbij. Omdat Regine
zorgen nodig had, beslisten ze om een huis te bouwen met
slaapkamers op het gelijkvloers in de Kanunnikenstraat in Eine.
Hier bleef ze wonen tot haar verhuis naar wzc Scheldekant wat
ze reeds kende van haar bezoeken aan het dagcentrum. Echt
hobby's had Lisette niet, maar 1x per jaar ging ze voor 2 à 3
weken met het gezin op vakantie naar zee, ze kijkt graag TV en
leest graag eens een tijdschrift.

We heten haar van harte welkom!
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Jarig in Meerspoort

09/04 Royaert Jean-Pierre, 77 jaar

17/04 De Vreese Odette, 86 jaar

13/05 Velghe Jeaninne, 83 jaar

24/05 Ide Eddy, 67 jaar

25/05 De Pourcq Monique, 87 jaar

30/05 Van Dorpe Lucie, 88 jaar

31/05 Cnudde Irène, 92 jaar

07/06 De Buck Norbert, 101 jaar

09/06 Debeurme Greta, 79 jaar

09/06 De Keyzer Maurits, 93 jaar

10/06 Vande Kerckhove Simonne, 89 jaar

16/06 Van Dorpe Hilda, 87 jaar

April - Mei - Juni

MP Buzau en MP Buzau 1 MP Coburg en MP Coburg 1
05/04 De Bleecker Denise, 85 jaar
20/04 Vermeulen Eveline, 79 jaar
23/04 Biebuyck Simonne, 92 jaar

15/05 De Vos Agnes, 88 jaar

17/05 Van Heuverswijn Marie-José, 89

jaar

24/05 Reynaert Wilmer, 77 jaar

25/05 De Meulenaere Yvonne, 83 jaar

27/05 Geiregat Marnix, 62 jaar

30/05 Van Overmeire Hans, 76 jaar

02/06 Santens Ines, 93 jaar

12/06 Berghman Ghislain, 64 jaar

17/06 Callewaert Jacqueline, 81 jaar

Gelukkige verjaardag
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Activiteiten Meerspoort

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

De bewoners konden de voorbije maanden deelnemen aan
spelactiviteiten in kleine groep:

petanque

bingo

teerlingenspel

vraag je plaatje

crea groep t'wolleintje

kleine koffietafels met een extra 'tje.....en nog zoveel meer

Door de maatregelen in verband met het corona virus zijn interne
optredens en organisatie van uitstappen nog niet toegestaan.

Grotere animatieactiviteiten die op de 4 afdelingen door konden gaan
de voorbije maanden:

Koffietafel met pannenkoeken

Koffietafel met een Valentijns dessertbord

Koffietafel met geutelingen

Kookatelier 'Lekkerbekje'
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Jarig in Scheldekant

09/04 Braeckelaere Paula, 91 jaar

10/04 Van Handenhove Jeannine, 76 jaar

21/04 Peyskens Brigitte, 88 jaar

21/04 Van Marcke Monique, 83 jaar

05/05 Geenens Marie Louise, 97 jaar

12/05 Van Steenbrugge Aloïs, 90 jaar

17/05 De Vos André, 91 jaar

20/05 Versijp Marie Jeanne, 64 jaar

21/05 Sorgeloose Peter, 78 jaar

10/06 Delrue Astrid, 94 jaar

11/06 Collaert Francine, 78 jaar

20/06 De Turck Margaretha, 93 jaar

April - Mei - Juni
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Activiteiten Scheldekant

Omwille van de niet te voorziene ontwikkeling van het coronavirus,

worden geen grote activiteiten gepland in de verre toekomst. Dit

zal week per week opgevolgd worden. U kan blijven rekenen op de

wekelijks aangeboden crea, spelactiviteit, seniorengym, activiteiten

in kleine groep, ... Ook het maandelijks verjaardagsfeest,

muziekactiviteit, samen een dessert maken ... blijven op het

programma staan.

Suggesties zijn uiteraard altijd welkom!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant
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Meerspoort
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Waf Waf

Covid-19 Vaccinatie
11 januari 2021. Een dag voor de geschiedenisboeken? Het eerste vaccin werd

toegediend aan bewoner Henri Elebaut in Scheldekant.

6 vaccinatiedagen stonden nog op de planning en op 25 februari konden we

een succesvolle campagne afsluiten.

Alle bewoners kregen een vaccin en ook 92% van de medewerkers kreeg

inmiddels zijn 2 spuitjes.

Volgens de laatste informatie zouden we vanaf de week van 5 april ook de

bewoners die later bij ons zijn komen wonen in het woonzorgcentrum kunnen

vaccineren.

Zoals gewoonlijk heb ik jullie weer veel te vertellen.

Pfff corona hier corona daar… . Maanden ben ik meegekomen met Evy naar

het werk zonder dat ik bij jullie op bezoek mocht komen. De ganse dag lag ik

hier in m'n zetel, of onder de bureau van Evy te doezelen. Maar sinds kort is

daar verandering ingekomen en kom ik op dinsdag en donderdag terug bij

jullie op bezoek. Nu ik een beetje ouder geworden ben en maar 2 dagen op

de week kom ‘werken’, zal ik vooral te zien zijn in de leefruimte van Mp

Buzau. Ik sta terug volop paraat om jullie knuffels en lieve woordjes in

ontvangst te nemen. En als het beter weer is, hoop ik met jullie regelmatig

mijn pootjes te kunnen strekken (wandelingetjes maken) en een frisse neus te

halen.
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Wist je dat...

Pasen, rituelen doorheen de wereld...

Op zondag 4 april '21 vieren we Pasen, de verrijzenis van Jezus, maar ook

het verhaal van de klokken die op Stille Zaterdag naar Rome eieren gaan

halen zijn of het verschijnsel van de paashaas. Opmerkelijk is dat eieren

zowat overal ter wereld aan Pasen worden gekoppeld. Niet alleen omdat

het ei bij dit feest aan het begin van de lente een symbool van nieuw leven

en vruchtbaarheid is. De traditie is ook te verklaren vanuit de

Middeleeuwen waarbij het tijdens de Vasten verboden was eieren te eten.

Die werden zoveel mogelijk gekookt om ze te bewaren en na Pasen dan

zo snel mogelijk op te eten ofwel werden ze uitgeblazen en gebruikt als

decoratie.

De paashaas blijkt initieel met Duitse migranten mee te verhuizen naar de

Verenigde Staten om enkele decennia geleden in onze contreien furore

te maken. In de Verenigde Staten had hij ondertussen geleerd chocolade

te brengen; daar werd echter ook de pretzel gekoppeld aan het paasfeest,

omdat het koekje de vorm had van de gevouwen armen bij het bidden.

Het moeten niet altijd eieren zijn... in Ierland wordt symbolisch een haring

begraven, om het afscheid van de vasten te vieren.

Op het Griekse eiland Corfu wordt op Pasen met kruiken en andere

huisraad gegooid. Een reinigingsritueel dat een agressieve vorm van

grote schoonmaak is, die in verschillende landen ook aan Pasen

gekoppeld wordt. Eieren worden in Griekenland rood gekleurd als

symbool voor het bloed van Christus. En om bescherming te vragen,

wordt ook op de kop van lammeren rode verf aangebracht.

In Noorwegen heeft men een bizarre traditie: het voorlezen van thrillers

op paaszondag... De verkoop van spannende boeken piekt er in deze tijd

van het jaar.

In Polen ten slotte is, vooral bij jongeren, het gooien met emmers water

naar jonge vrouwen erg populair. Het ritueel zou de vruchtbaarheid

moeten verhogen. Een vriendelijker variant is het besprenkelen van de

vrouwen met reukwater of parfum.

Bron: 'Het Nieuwsblad'
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Campus Scheldekant

19/01 Van Brabandt Jenny

20/01 Devos Jean

01/02 Van Impe Antoinette

21/02 Vanlancker Mariette

06/03 Van Damme Juliette

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

03/01 Huysman Adolf

18/01 Verleyen Marie José

02/02 Schockaert Elza

15/03 Dhont Maurice

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

07/02 Dhuygelaere Jozef

08/02 Debisschop Anna

26/03 Spileers Georgette

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

Paassfeer

Kookgroep
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Puzzeltijd
Kruiswoordraadsel - De lente

Horizontaal

4. ander woord voor 'Chinees klokje'

7. maartse buien, aprilse ...

8. jong van een ooi

10. tuingereedschap

12. paaslelie

Verticaal

1. blauwe druifjes

2. vogel die hard zingt in de lente

3. struik met grote tulpachtige bloemen

5. bloemsoort uit het park 'keukenhof'

6. jong varken

9. dat legt elke vogel

11. grasmaand


