
1

't Nieuws van
hier en ginder

Oktober - December 2022
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Zomeruitstapjes
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Voorwoord

Als ik naar buiten kijk terwijl ik dit schrijf, zie ik de bladeren aan de

bomen langzaamaan hun prachtige herfstkleuren krijgen. We kunnen

terugkijken op een zomer met zeer warme, zonnige dagen en bijna geen

regen. De natuur kan het dus wel gebruiken dat het weer een beetje

omslaat en we regelmatig eens een dag met echt guur herfstweer over

ons krijgen.

Met aangepaste activiteiten maken we het binnen gezellig in aanloop

naar de eindejaarsperiode. De week van de derde leeftijd, het WK

voetbal waar we samen nog eens onze Rode Duivels kunnen

aanmoedigen, een kerstevent,…

Laten we er alvast voor zorgen dat zoveel mogelijk bewoners en

medewerkers zich op 11 of 12 oktober laten vaccineren zodat we het

lastige corona-beest zo goed als mogelijk kunnen buitenhouden.

Inmiddels is ook onze crowdfunding voor duofietsen afgelopen. We

hebben het vooropgestelde bedrag bijeen gehaald dankzij een 55-tal

donaties. We zetten nu de nodige stappen om voor elke campus een

fiets te bestellen zodat deze tegen het voorjaar van 2023 kunnen

geleverd worden. Van harte dank aan iedereen die onze actie heeft

gesteund.

Om organisatorische reden gaat de eerder aangekondigde kaas-en

wijnavond van 22 oktober niet door. Maar we komen zeker terug met dit

event in oktober 2023.

We hebben nog een aantal uitdagingen voor de boeg in 2022. Hoe gaan

we om met energiecrisis binnen onze voorzieningen? Hoe bouwen we

verder aan onze teams die zich samen inzetten voor een kleinere groep

van bewoners? Samen met jullie en onze medewerkers denken we hier

de komende weken verder over na.

Geniet inmiddels van de mooie herfstkleuren en van dit magazine.

Geert Leliaert

Directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
19/07 Van Houtte Ghislaine, woning 10

Campus Meerspoort – afdeling Volkegemberg
22/07 De Meyer Willy, woning 126

11/08 Laurier Adriën, woning 110

Campus Meerspoort – afdeling Edelareberg
31/08 D'Haeyer Bea, woning 138

Campus Meerspoort – afdeling Kattenberg
20/06 Vanmaldegem Arsène, woning 222

Campus Meerspoort – afdeling Koppenberg
29/08 Dupont Maria, woning 230

30/08 Verplanken Lucien, woning 238

12/09 Cnudde Adelson, woning 232
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Bewoners aan het woord....

We verwelkomen Adriën Laurier in

campus Meerspoort. Zijn echtgenote

Marguerite, is reeds eerder in het

woonzorg opgenomen. Ze miste Adriën

zo erg, dus besliste hij om haar te

volgen.

Adriën is geboren en getogen in Louise

Marie. Op een mooie kermis dag

ontmoete hij Marguerite. Marguerite

was afkomstig van een naburig dorp

Ethikove. Na hun huwelijk kregen ze

een zoon.

In 1962 verhuisden ze naar Bevere.

Adriën heeft 40 jaar in de “Creastyle

“gewerkt. Hij was beroepsmatig

kleermaker. In het bedrijf tekende en

maakte de snit van vele Bh’s en slipjes.

Marguerite werkte als huishoudster bij

zijn baas. Ze zorgde daar dag in dag uit

voor de 14 kinderen.

Adriën hield van tuinieren , fietsen en

sport bekijken op tv. In zijn vroegere

jaren bracht hij iedere zondag per fiets

een bezoekje aan zijn ouders en

schoonouders.

Later kwam er voor hem en Marguerite

nog een hobby bij. Gezamenlijk

kwamen ze wekelijks de bar

openhouden in ons “Rusthuis de

Meerspoort”. Dus hij is geen

onbekende. Gedurende 20 jaar konden

we beroep doen op de ongelofelijke

toewijding van dit koppel.

Ghislaine Van Houtte, woning 10

Op 18 juli ’22 mochten wij Ghislaine verwelkomen als nieuwe bewoonster op de

afdeling Arras. Ghislaine werd geboren in het jaar 1936 in Oudenaarde als eerste

kind van Paul en Margriet. Later kwamen er nog drie zussen bij. Ze ging naar

school in de Bergstraat en ging nadien werken in de

Gevaco en bij Santens. Ze leerde haar man kennen in

Ooike en samen kregen ze 1 zoon. Jammer genoeg heeft

ze reeds van beiden afscheid moeten nemen. Maar als ze

vertelt over haar kleindochter Gerlinde en

achterkleindochter Fleur, beginnen haar ogen te blinken.

“Ik heb er veel plezier van”, zegt ze. Ze vertelt dat ze

graag eens op uitstap gaat, zo ging ze de voorbije zomer

reeds 2x mee samen met enkele medebewoners op stap.

We heten haar van harte welkom!
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Jarig in Meerspoort

02/10 Merchiers Alex, 83 jaar

28/10 Neufcourt Gerarda, 88 jaar

29/10 Bourgois Georgette, 88 jaar

23/12 Verkest Thérèse, 77 jaar

27/12 De Meuleneire Jacqueline, 84 jaar

Oktober - November - December

Afdeling Volkegemberg

06/10 Demaegt Renée, 92 jaar

09/10 Dermout Gabrielle, 94 jaar

11/10 Van Coppenholle Suzanne, 93 jaar

30/11 Ghys Andrea, 89 jaar

01/12 Nachtergaele Erika, 78 jaar

Afdeling KoppenbergAfdeling Edelareberg

Afdeling Kattenberg

02/10 Balcaen Simonne, 96 jaar

06/12 Sandrap Solange, 86 jaar

07/10 Leutenez Mady, 78 jaar

15/11 De Keyzer Majella, 104 jaar

20/12 Anno Lidie, 83 jaar

28/11 Dupont Maria, 93 jaar

30/12 De Baere Angela, 96 jaar
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Activiteiten Meerspoort

Activiteiten op campus
Meerspoort.

WAT WAS....

Optreden imitator Eddy Wally

Uitstap Oostende in beperkte

groep Volkegemberg/

Kattenberg

Themazondag in zomerbar...ijs

coupe

Ijssalon op iedere afdeling

Natuurwandeling in beperkte

groep

Feest jarigen juli/augustus

Koffietafel met kermisdessert

September: Themazondag:

warme wafels in de zomerbar

AANBOD... voor de nabije
toekomst ...

OKTOBER

Kookatelier Koetong

Feest van de jarigen september/oktober

Week van het dier

Duitse week

Week van de kunst expositie

Griezelweek en Pompoenschatten

Halloweenavond op Kattenberg 25/1

Wafelbak op Volkegemberg 27/10

NOVEMBER ...Maand van de derde

leeftijd

Wafelbak op de 4 verschillende

afdelingen

Optreden Geeno 29/11

DECEMBER

Spaanse Week

Sinterklaas op bezoek 6/12

Klaasontbijt op Edelare 6/12

Kersthappening 10/11 december

Feest van de jarigen november /

december

Optreden 20/12

Kerstviering 23/12

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

08/10 Engels Adelin, 88 jaar

12/10 Vanderlinden Marie Christine, 82 jaar

22/10 Bauters Jozef, 84 jaar

26/10 Truyen Mariette, 78 jaar

10/11 Bol Edith, 93 jaar

19/11 De Schepper Mariette, 85 jaar

29/11 Tytgat Michel, 87 jaar

01/12 Van Houtte Ghislaine, 86 jaar

18/12 Dejaegher Annette, 82 jaar

22/12 De Craeye Denis, 80 jaar

26/12 Van Lancker Emilienne, 83 jaar

29/12 Baeckelandt Aline, 88 jaar

31/12 De Meulemeester Denise, 93 jaar

Oktober - November - December
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Activiteiten Scheldekant

Oktober - Thema "Dieren" en "Duitsland"
Maandag 03/10 - Gebruikersraad - 14u afdeling Arras en 15u afdeling

Bergen op Zoom

Maandag 10/10 - Gebruikersraad - 14u afdeling Castelmadama

Dinsdag 11/10 - Quiz en muziek in het thema "Duitsland

Maandag 17/10 - Fotoreportage activiteiten voorbije maanden op

Castelmadama

Dinsdag 18/10 - Minipaardje op bezoek

Maandag 24/10 - Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van

september en oktober

Dinsdag 25/10 - Fotoreportage activiteiten voorbije maanden op Arras

Donderdag 28/10 - Fotoreportage activiteiten voorbije maanden op

Bergen Op Zoom

November - Thema "seniorenmaand"
Dinsdag 01/11 - Allerheiligen

Vrijdag 11/11 - Wapenstilstand

Maandag 21/11 - start wereldkampioenschap voetbal

Woensdag 23/11 - Modeshow herfstcollectie

December - Thema "Spanje" en "De feestdagen"
Maandag 05/12 - bezoek van Sint en Piet

Zondag 25/12 - Kerstmis

Dinsdag 27/12 - Verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van november

en december

Vanaf oktober start de ilmnamiddag in de vergaderzaal terug
op.

Ook in de herfstperiode zullen bij mooi weer uitstappen in
kleine groep plaatsvinden.

Verder zijn er ook nog de activiteiten die doorgaan in de living.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant

Bier proeven

Frietjes met biefstuk maken
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Meerspoort

Uitstap met verschillende

afdelingen naar Domein De

Ghellinck
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Waf Waf

Hiep hiep hoera!!!!!!

Zoals gewoonlijk heb ik jullie weer veel te vertellen.

15 augustus ben ik 11 jaar geworden!!! Al zeg ik het zelf, op m’n grijze

snoetharen na, vind ik dat ik er best wel wat jonger uitzie. Het toffe aan

verjaardagen is dat dit meestal samen gaat met een feestje, en ook dit

jaar heb ik met enkelen van jullie m’n verjaardag gevierd met lekkere

pannenkoeken en zelfgebakken kletskoppen. Echter, ouder worden komt

ook vaak samen hand in hand met enkele ongemakken. Dit heb ik een

tijdje geleden zelf mogen ondervinden. Ik was namelijk door mijn

onhandigheid s ’nachts uit de zetel gevallen (ja, wees eens eerlijk, wie van

jullie is ook al niet eens uit bed of zetel gevallen!!!) Bij die val ben ik tegen

de salontafel terechtgekomen met een nekhernia als gevolg. Gelukkig

had Evy vlug door dat er iets goed

mis was en bracht ze mij naar de

dierenarts. Ik had zoveel pijn dat ik

me verstopte onder het bureau van

de dierenarts, dus is hij maar daar bij

mij komen zitten om me te

onderzoeken en een pijnstillend

spuitje te geven (stoer als ik ben heb

ik niet gejankt). Met de nodige

pijnstillers en rust was ik na drie

weekjes weer helemaal de oude. Al

moet ik toegeven dat ik het nu toch

wel wat rustiger aan doe en

valpartijen probeer te vermijden, want

op oudere leeftijd is vallen echt geen

pretje.

Pootje, liefs Lola.
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PRAATCAFE DEMENTIE VLAAMSE ARDENNEN

REGIO OUDENAARDE

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

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.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Varia

Troost is als een schouder,

als een hand die reiken wil;

troost is samen praten

samen zijn en samen stil.

Troost is als een glimlach

als een tasje soep of thee

troost is als de wind die ruist

met voetjes in de zee

Troost voelt als een dekentje

een zelfgebreide sprei

als woorden die je hart raken

als jij zo dicht bij mij

Samen met Ferm is er op site Meerspoort een troostplek

ingericht. Je kan daar terecht met jouw gedachten, voor een

momentje van stilte alleen of samen met een bewoner. Wees

daar van harte welkom!
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Campus Scheldekant

11/07 De Brauwere Jacques

Campus Meerspoort – Volkegemberg

22/07 Neckebroeck Octave

Campus Meerspoort – Edelareberg

20/08 Gasthuys Ivonne

Campus Meerspoort – Kattenberg

geen bewoners overleden

Campus Meerspoort – Koppenberg

20/08 De Boe Lucien

21/08 Roos Jeannine

31/08 Biebuyck Simonne

22/09 Cnudde Adelson

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

Uitstap naar de zee
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Puzzeltijd
Denksport : Zoek het beroep van weleer…


