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hier en ginder
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Buiten !!!
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Frisse lucht en beweging

Actie van prikkeling

Warm koud of koel

Volg je gevoel

Planten heesters en bomen

Van leuke dingen dromen

Gras en bloemen

Insecten die zoemen

Een bankje om te rusten

En andere lusten

Uitzicht over het groen

Dat moet je doen...
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Voorwoord

Beste bewoners, familie en lezers van ons krantje,

Hoewel in onze woonzorgcentra nog steeds de nodige

voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn, beginnen we toch stilaan

met z’n allen uit te kijken naar een periode zonder corona-besmettingen.

De stralende zon van de voorbije weken zal hiertoe zeker bijdragen.

Als jullie dit lezen, weten we ook al wie in Oudenaarde als eerste over de

streep is gereden in de Ronde van Vlaanderen.

Over fietsen gesproken trouwens! Van half april tot 10 juni loopt er een

crowdfunding campagne bij Streekmotor. Hiermee willen we 8.000 euro

inzamelen. Streekmotor verhoogt dit bedrag met nog eens 5.000 euro en

met een extra steuntje in de rug van de vzw animatie willen we

daarmee twee duo-fietsen aankopen. Deze zullen permanent ter

beschikking zijn voor een ritje in Eine of in ’t stad met een medewerker,

een vrijwilliger of familie. Spreek dus familie, kennissen, bezoekers,…

aan en vraag hen om ons hierbij te steunen. Je vindt de nodige

praktische info verderop in dit krantje.

We melden ook nog graag dat onze keuken in de maand maart een

Smiley heeft behaald. Dit betekent dat ze voldoen aan alle strenge

voorwaarden inzake voedselveiligheid, kwaliteit van producten, ... En dat

de maaltijden lekker zijn, horen we ook regelmatig van onze bewoners.

Alvast veel leesplezier met deze editie van ons krantje,

Geert Leliaert

Directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
29/12 Van Assche Denisse, woning 54

21/01 De Smedt Agnès, woning 13

24/01 De Ruyck Berthand, woning 8

26/01 Devriese Orpha, woning 16

04/02 Verpoest André, woning 35

16/02 Vandendriessche Elisa, woning 38

02/03 Dekimpe Roger, woning 52

22/03 Baeckelandt Aline, woning 16

Campus Meerspoort – afdeling Volkegemberg
28/02 De Craeye Ghislaine, woning 127

Campus Meerspoort – afdeling Edelareberg
10/01 De Buysscher Roger, woning 149

31/01 Debuysscher Anna, woning 139

Campus Meerspoort – afdeling Kattenberg
13/01 Willems Clara, woning 203

19/01 Schepens Lucien, woning 215

14/02 Dermaut Josette, woning 225

21/02 Van Malleghem Godelieve, woning 211

Campus Meerspoort – afdeling Koppenberg
geen nieuwe bewoners
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Bewoners aan het woord....

We stellen u voor aan... Paul en Magda.

Magda en Paul verblijven sinds kort in

Woonzorg Oudenaarde campus

Meerspoort. Ze zijn opgegroeid in

Geraardsbergen en omstreken. Op

latere leeftijd werden ze een koppel en

kwamen in het centrum van

Oudenaarde wonen. Beide hebben

kinderen uit vroegere huwelijken.

Magda werkte als verpleegkundige. Het

was heel zwaar voor haar. Ze werkte

zowel dagdienst als nachtdienst, op

verschillende afdelingen.

Paul werkte in Brussel aan de Metro.

Hij probeerde de technische problemen

op te lossen als die zich voordeden aan

de metrotoestellen. Paul kon ook een

toestel besturen.

Door haar drukke leven had Magda

niet zoveel tijd voor hobby's. Doch

lezen deed ze graag en nu nog steeds.

Poëzie en creativiteit met woorden kan

haar sterk bekoren.

Paul kijkt graag tv, meer bepaald naar

voetbal en politieke debatten.

Aan de verhuis naar het Woonzorg

moest het

koppel even

wennen. Nu

zijn ze

tevreden en

voelen zich

hartelijk

welgekomen.

Patrick Demoor, k11

Op 21 december ’21 mochten we Patrick Demoor

verwelkomen op de afdeling Arras. Patrick werd op 20/03/

1971 in Oudenaarde geboren. Zijn jeugdjaren bracht hij

door in Heurne, waar hij 27 jaar lang woonde. Op zijn 12de

kwam Patrick in een rolstoel terecht waarna hij zijn

middelbare studies in het MPI Gregorius in Gentbrugge

deed. Hij volgde er verkoop en kantoortechniek. Doordat

zijn mama hulpbehoevend werd en het thuis nog moeilijk

ging, verhuisden ze beiden naar het WZC in Horebeke. Maar

bij Patrick bleef er altijd de heimwee naar zijn roots en toen

zijn mama overleed, besloot hij om te verhuizen naar Eine,

wat het kortst bij Heurne ligt. Hij vult zijn dagen met het lezen in

geschiedenisboeken, het internet, … Hij toont ook interesse in vliegtuigen (hij

deed vroeger aan modelbouw) en wereldoriëntatie. We wensen hem een fijn

verblijf toe bij ons in het WZC Scheldekant!
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Jarig in Meerspoort

18/04 Loubin Magda, 76 jaar

26/04 Du Pont Paul, 82 jaar

07/05 Uyttenhoven André, 94 jaar

13/05 Velghe Jeaninne, 84 jaar

09/06 Debeurme Greta, 80 jaar

10/06 Vande Kerckhove Simonne, 90 jaar

April - Mei - Juni

Afdeling Volkegemberg

05/04 De Bleecker Denise, 86 jaar

08/04 Vierstraete Eddy, 75 jaar

20/04 Vermeulen Eveline, 80 jaar

29/04 Reyns Marie José, 72 jaar

24/05 Reynaert Wilmer, 78 jaar

30/05 Van Overmeire Hans, 77 jaar

12/06 Berghman Ghislain, 65 jaar

Afdeling KoppenbergAfdeling Edelareberg

Afdeling Kattenberg

12/04 Termote Agnes, 92 jaar

30/05 De Buysscher Roger, 90 jaar

30/05 Van Dorpe Lucie, 89 jaar

03/06 Deharynck Henri, 65 jaar

09/06 De Keyzer Maurits, 94 jaar

22/06 Anrijs Gerald, 73 jaar

18/04 Allaert Godelieve, 91 jaar

23/04 Biebuyck Simonne, 93 jaar

30/04 Cornil Roger, 94 jaar

25/05 De Meulenaere Yvonne, 84 jaar

27/05 Geiregat Marnix, 63 jaar

17/06 Callewaert Jacqueline, 82 jaar

28/06 Teirlinck Jeannine, 86 jaar
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Activiteiten Meerspoort

Activiteiten op campus
Meerspoort.

WAT WAS....

Fotoreportage foto's 2021
Kookatelier "Witloof met kaas en

ham"
Pannenkoeken ter gelegenheid

'Lichtmis'
Koffietafel met Geutelingen ter

gelegenheid Carnaval
Modeshow ter gelegenheid Valentijn:

Feest-Suite en Bruidskledij
Feest van de jarige bewoners
maanden januari en februari.

Kookatelier" Totjespap"
Verse frietjes op Volkegemberg

Pyjama dag
Makarons bakken ter gelegenheid

van het "Frans koffiemoment"
Spandoek maken ter gelegenheid

van" De Ronde van Vlaanderen
Marktbezoeken bij mooi weer

Volgende activiteiten zijn
geannuleerd wegens corona regels:

Optreden "de Kluivers" en de
Zangstonde

AANBOD... voor de nabije
toekomst ...

Koffietafel met Paasdessert
Zangstonde

Week van de "Valpreventie"
Feest van de jarigen maand Maart /

April/ Mei/Juni
Deelname aan de Wedstrijd

Schilderfeest thema "Kinderen"
Moederdag en week van de vrouw:

crea activiteit
Optreden: Kate Lane

Koffietafel met een taartenbuffet
Kookatelier: Wok

Marktbezoeken bij mooi weer
Uitstap in beperkte groep

Kurken schatting ter gelegenheid
van de Oudenaardse bierfeesten

Bier sommelier

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

09/04 Braeckelaere Paula, 92 jaar

10/04 Van Handenhove Jeannine, 77 jaar

21/04 Peyskens Brigitte, 89 jaar

21/04 Van Marcke Monique, 84 jaar

10/05 De Ruyck Bertand, 90 jaar

11/05 De Visscher Gabrielle, 89 jaar

16/05 Van den Bosschelle Suzanne, 84 jaar

17/05 De Vos André, 92 jaar

17/05 Van Heuverswijn Marie-José, 90 jaar

21/05 Sorgeloose Peter, 79 jaar

22/05 Elebaut Hedwige, 80 jaar

11/06 Collaert Francine, 79 jaar

20/06 De Turck Margaretha, 94 jaar

22/06 Vandendriessche Elisa, 90 jaar

27/06 Degroote Mariette, 92 jaar

April - Mei - Juni
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Activiteiten Scheldekant

Maandag 04/04 tem woensdag 06/04 -

Steak met frietjes op de verschillende afdelingen

Dinsdag 05/04 - Modeshow met verkoop van kledij

Zondag 17/04 - PASEN

Maandag 18/04 - Paasmaandag

Maandag 25/04 - Accentweek thema 'Valpreventie'

Maandag 25/04 - Feest van de jarigen van maart en april

Dinsdag 26/04 - wandeling bij mooi weer

Zondag 01/05 - Feest van de Arbeid

Maandag 02/05 - Bewonersraad Arras (14u) en Bergen op Zoom (15u)

Zondag 08/05 - Moederdag

Maandag 09/05 - Bewonersraad Castelmadama (14u)

Donderdag 26/05 - O.-L.-Heer Hemelvaart

Maandag 30/05 en dinsdag 31/05 - fietsen bij mooi weer

Meimaand - uitstap in kleine groep naar Kerselare (o.v.)

Zondag 05/06 - Pinksteren

Maandag 06/06 - Pinkstermaandag

Zondag 12/06 - Vaderdag

Maandag 13/06 - Activiteit i.s.m. CVO

Dinsdag 14/06 - Bezoek van zusterstad Arras

Maandag 20/06 of dinsdag 21/06 begin van de zomer - IJskar komt langs

Dinsdag 28/06 - wandeling bij mooi weer

Aanvullend - de minibus is op verschillende data voorzien om bij mooi

weer een uitstap in kleine groep te kunnen maken.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

We konden in de maand maart al eventjes genieten van het zonnetje, O

wat deed dit deugd!

Hieronder kan u een overzicht terug vinden van wat u, naast de

leefgroepwerking, zoal kan verwachten de komende maanden.
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant
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Meerspoort
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Waf Waf

Oud worden …

Zoals gewoonlijk heb ik jullie weer veel te vertellen.

Pfffff krakende botten, vermoeide spieren, vertraagde geest, steeds meer

en meer begin ik nu toch echt wel te voelen dat ik ‘oud’ word. Het uit

bed springen 's morgens verloopt minder elegant dan vroeger (om maar

te zwijgen van het in bed springen 's avonds, gelukkig is Evy daar dan

steeds om me een pootje, euch handje te helpen). Op wandelingen ben

ik minder energiek, soms blaf ik wel eens naar een vuilzak in het

schemerdonker (m'n ogen laten het ook al een beetje afweten) omdat ik

er van overtuigd ben dat het een eng spook is. Na een dagje werken ben

ik er als de kippen bij om me lekker thuis in de zetel te vleien nadat ik

met nog steeds jeugdig enthousiasme een volledige pot hondenbrokken

naar binnen gespeeld heb. Ja ja, zelfs op mijn oude leeftijd blijft eten een

grote passie. En waar ik ook nog steeds naar uitkijk is een aai over mijn

koppie. Dus als jullie me tegenkomen in de gang of bij een kamer

bezoekje, wees dan niet zuinig met jullie zachte aaikes, ik kijk er echt

naar uit.

Pootje, liefs Lola.
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Varia

Twee duofietsen om met de bewoners van woonzorgcentra Meerspoort en
Scheldekant meer en regelmatiger naar buiten te kunnen. Dat wil vzw Animatie
met een crowdfunding via Streekmotor23 van 8.000 euro aankopen. Draag jij ook
jouw steentje bij? Doe een gift. Dat kan vanaf 14 maart.
Bewoners uit woonzorgcentra naar buiten krijgen is niet altijd evident. En toch
kunnen woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant hun bewoners hiervoor de
voorbije jaren enthousiasmeren door telkens enkele weken in het voorjaar een
duofiets te huren. Die geplande ritjes zijn echter beperkt en dus snel volgeboekt.
Vzw Animatie wil nog meer bewoners de kans geven om een fietsritje te doen
door te investeren in eigen duofietsen die permanent ter beschikking staan. Dat is
jammer genoeg erg duur en daarom starten ze een crowdfunding met de steun
van Streekmotor23, die het opgehaalde bedrag zal verdubbelen met een
maximum van 5.000 euro.

VOORDELEN VAN EIGEN DUOFIETSEN

• Zo kunnen zoveel mogelijk bewoners ervan genieten en dat niet alleen
tijdens de activiteitenwerking. De vzw kan dan ook ingaan op een concrete
vraag van een bewoner om bijvoorbeeld te fietsen naar hun vroegere woning,
een familielid of een terrasje op de markt en bovendien kan dan ook familie
de fiets reserveren voor een uitstapje met de bewoner, wat zeker voor
bijvoorbeeld mensen met dementie de communicatie kan bevorderen.

• De fietsritten zijn voor bewoners een moment om te ontspannen en
herinneringen op te halen. Het is 1-op-1 moment en onderweg zien ze zaken
die ze kennen van vroeger. Dat prikkelt hen om verhalen te vertellen. En
daarop kan worden ingespeeld in de dagelijkse zorg.

• De vzw hoopt dat het project het woonzorgcentrum nog meer integreert in
de buurt en misschien de drempel verlaagt om eens op bezoek te komen of
zich te engageren als vrijwilliger. “Als ze onze bewoners zien fietsen kan er
eens gestopt worden voor een praatje, wat de drempel verlaagt om zelf eens
op bezoek te komen of zich te engageren als vrijwilliger.”

HOE KAN JIJ ONZE BEWONERS HELPEN?
Om voor de bewoners van onze
woonzorgcentra duofietsen aan te kunnen
kopen hebben we jouw hulp nodig en gaan
we met steun van Streekmotor23 van start
met een crowdfunding. Jij kan jouw steentje
bijdragen door een gift te doen.
Je gift is bovendien vanaf 40 euro fiscaal
aftrekbaar (in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting). Bovendien verdubbelt
Streekmotor23 het opgehaald bedrag tot
maximum 5.000 euro. Voorbeeld: je steunt
het project met 50 euro. De fiscus geeft je 40
procent terug. Je schenkt dus eigenlijk 30
euro en door de verdubbeling door
Streekmotor23 help jij ons aan 100 euro.

Help jij om duofietsen aan te kopen voor de bewoners van
onze woonzorgcentra?
OP FIETSEN STAAT GEEN LEEFTIJD
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Campus Scheldekant

22/12 Vanaelst Mariette

11/01 Heyndrickx Mariette

13/01 Groené Aline

21/01 Depoorter Anna

30/01 Vanthourout Denise

04/02 Dhaenens Paula

14/02 Collaert Clementine

10/03 Devriese Orpha

Campus Meerspoort –

Volkegemberg

13/02 Santens Diane

23/02 Ide Eddy

19/03 Vandekerckhove Ludwine

23/03 De Buck Norbert

Campus Meerspoort – Edelareberg

29/12 Dhont Leona

04/01 De Pourcq Monique

17/03 Hoerée Germaine

17/03 Vanheuverswijn Clara

Campus Meerspoort – Kattenberg

03/01 Teirlinck André

06/02 Bartholomees Jozef

15/03 Schepens Lucien

Campus Meerspoort –

Koppenberg

24/02 De Vos Agnès

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

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

Kookgroep
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Puzzeltijd

PRAATCAFE DEMENTIE VLAAMSE ARDENNEN

REGIO OUDENAARDE
Sociaal Huis, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde, 09 233 14 38

21/04/2022
Wat doet dementie met de hersenen?
Spreker: Mattias De Coninck, klinisch Neuropsycholoog

09/06/2022
Comfortzorg en palliatieve zorg
Spreker: Christian Verelst, EDV Paradox

13/10/2022
De kracht van humor
Spreker: Geert Baertens, NeuzeNeuze- Contactclowns in de Zorg

08/12/2022
Tips bij dagelijkse hindernissen

Tijdstip: Aanvang 19u30
Gratis toegang
De persoon met dementie is ook welkom.
Wenst u oppas, neem contact op met
uw mutualiteit of een oppasdienst.


