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't Nieuws van
hier en ginder

juli-september 2018
wzc Meerspoort - Scheldekant
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Een stukje proza
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Voorwoord

Onze huiskrant in een nieuw kleedje! Een frisse layout, een echt

tijdschrift voor uren leesplezier. Een redactieteam van 8 mensen heeft

mooi werk geleverd. Vanaf nu mag je elke drie maand uitkijken naar

ons krantje in deze vorm.

Als we dit lezen, weten we ook al of onze Rode Duivels zich op het WK

in Rusland door de poules hebben gevoetbald en naar de volgende

ronde zijn doorgestoten. Als dit zo is, blijven we in het menu een

gerecht voorzien volgens het land waartegen men speelt. En waar

mogelijk voorzien we momenten om gezamenlijk te supporteren. En

daarna kunnen we ook weer genieten van de Ronde van Frankrijk. Een

sportieve zomer in het verschiet. Laat dit aanzet zijn om ook zelf de

nodige beweging te voorzien met regelmatig een wandeling in één

van de mooie binnentuinen of rond het gebouw.

Onze personeelsleden mogen de komende weken ook genieten van

een paar weekjes welverdiende rust en genieten van een zomers

terrasje in België of het buitenland. We zijn dan ook blij dat we weer

op heel wat jongeren kunnen rekenen die hier tijdens de vakantie een

deel van hun tijd meewerken in het zorg-of schoonmaakteam. We

wensen hen veel succes toe op onze werkvloer.

Inmiddels zijn ook de selecties achter de rug voor de invulling van de

directeursfunctie voor het woonzorgcentrum. Vanaf 9 juli neemt dhr.

Geert Leliaert deze functie op. Hij zal zich focussen op alles wat met

zorg te maken heeft en aanspreekpunt zijn voor bewoners, familie,

personeel,... De huidige directeur, Nele, blijft tewerkgesteld in de

administratie en zal vooral zorgen dat administratief en financieel

alles wordt opgevolgd. In het volgende krantje zal dhr. Leliaert zich

uitgebreid zelf aan u voorstellen.

We wensen jullie allen deugddoende zomermaanden toe met mooi

weer, veel bezoek van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

en leuke momenten om samen te genieten.

Stefaan VercamerStefaan Vercamer
VoorzitterVoorzitter

Nele De ClercqNele De Clercq
DirectieDirectie
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Welkom nieuwe bewoners!

De afgelopen maanden verwelkomden we opnieuw tal van

nieuwe mensen! Van harte welkom en jullie zullen zich hier

snel thuis voelen!

Campus Scheldekant

26/04 Van Driessche Jeanne, k55

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

06/04 Herreman Lodewijk, k121

12/04 Blancke Anna, k136

23/04 Baele Jeannine, k122

23/04 Chevalier Zulma, k140

27/04 Schiettecatte André, k126

29/05 Van Bost Odette, k125

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

03/04 Gramberghe Juliette, k242

30/04 De Poortere Simonne, k235

23/05 Ronsse Gaston, k215

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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We verwelkomen in campus Meerspoort, Mevr Chevalier Livette en Leona

Dhont.

' Ik ben Livette en heb mijn intrek genomen op afdeling MP Buzau. Van

mijn 7 jaar tot nu woonde ik in Ename en daarvoor te Munkzwalm. Mijn

ouders hadden in Ename een cafe "Cafe Paulette". Ik heb 1 dochter, 2

kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Mijn moeder is 100 jaar en is nog

in goede gezondheid. Vroeger werkte ik met mijn echtgenoot heel veel

uren in onze meubelwinkel. Daar waar nu de " Panda" is te Nederename.

Doordat ik zo hard moest werken had ik geen tijd voor hobby's.'

'Ik ben Leona en ben de oudste dochter van 6 kinderen. Eigenlijk ben ik

afkomstig van Ename, maar mijn hart klopt voor Eine. Heel mijn leven heb

ik daar gewerkt bij Textiel Nouveau. 36 jaar zat ik daar op 'den bureau'.

Mijn man was een bekende kapper en samen kregen we 2 dochters. 't

Liefste wat ik vroeger deed was zingen, 'k ging naar het zangkoor te

Ename. Verder had ik ook plezier in kaarten. Nu nog steeds kaart ik soms

met enkele dames hier op afdeling Mp Coburg.'

Nieuwe bewoners aan het woord.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

We verwelkomen in campus Scheldekant, dhr. Engels Adelin.

Adelin werd op 8 oktober 1934 geboren in Oudenaarde, Pamele. Hij ging

tot zijn 14 jaar naar school in Oudenaarde. Daarna begon Adelin te werken

bij Santens. Toen Adelin 20 jaar was begon zijn legerdienst van 18

maanden. Daarna kon Adelin weer aan de slag bij Santens waar hij op 57

jarige leeftijd op brugpensioen ging. Toen Adelin 23 jaar was, leerde hij de

25 jarige Simonne kennen. Ze woonden samen in Oudenaade om later te

verhuizen naar de Berkenstraat in Eine en kregen 2 zonen. Ondertussen is

Adelin al trotse grootvader en overgrootvader. Naast werken bij Santens

had Adelin nog heel wat andere hobby’s. Zo begon Adelin op zijn 14 jaar als

keeper bij Oudenaarde. Later speelde hij nog in de ploeg van Kruishoutem

en Schorisse om zijn carrière te beëindigden als doelman van Eine.

Daarnaast speelde Adelin ook nog tot zijn 40 jaar mee met de voetbalploeg

van Santens. Een andere hobby van Adelin is met de duiven spelen. Hij had

enkele prijsduiven waar hij regelmatig mee won. Verder was Adelin van

zijn 18 tot zijn 60 jaar actief als vrijwillige brandweerman in Oudenaarde.

Adelin is graag gezien bij vele medebewoners. Hij vult nu zijn dagen met

sport volgen op tv of een bezoekje brengen aan de bar.
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Jarig in Meerspoort

Juli

03/07 Deriemaker Maria, 96 jaar - Coburg

06/07 Van Dorpe Mariette, 90 jaar - Coburg

13/07 Vandenberghe Bernadette, 81 jaar - Buzau

19/07 Debels Elise, 79 jaar - Coburg

19/07 De Cock Georgette, 92 jaar - Buzau

24/07 Waelkens Cecile, 89 jaar - Buzau

25/07 Roos Jeannine, 88 jaar - Coburg

30/07 Bovijn Gilbert, 87 jaar - Buzau

Augustus

05/08 Goethals Erik, 64 jaar - Coburg

14/08 Schaubroeck Rachel, 97 jaar - Buzau

19/08 Baele Jeannine, 80 jaar - Buzau

20/08 Verzelen Roger, 84 jaar - Coburg

24/08 Pappens Jeanne, 81 jaar - Coburg

27/08 Van Impe Helena, 82 jaar - Buzau

28/08 De Vriese Simone, 86 jaar - Buzau

September

01/09 Standaert Lydi, 79 jaar - Coburg

12/09 Veys Maria, 97 jaar - Coburg

15/09 De Vuyst Esther, 78 jaar - Coburg

16/09 Peyskens Monique, 86 jaar - Buzau

20/09 Steyvers Emiel, 88 jaar - Buzau

21/09 Grambergen Juliette, 88 jaar - Coburg

24/09 Santens Léona, 82 jaar - Coburg
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Activiteiten Meerspoort

Do 5 juli Coburg -

zomeraperitief

Ma 9 juli Coburg - kookgroep

III: thema 'zomer'

Di 10 juli Activiteit in

samenwerking met Krullewiet

Ma 16 juli Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

juli

Ma 16 juli Zangstonde onder

leiding van 'Rita met haar

gitaar'

Di 17 juli Coburg - ijsnamiddag

Woe 18 juli Uitstap in kleine

groep naar het circus in

Wortegem

Ma 23 juli Buzau - kleine

uitstap

Ma 13 aug Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

juli

Di 14 aug Buzau -

verjaardagsfeest voor de

huishond Lola

Ma 20 aug Activiteit in

samenwerking met Krullewiet

Woe 22 aug Coburg -

verjaardagsfeest voor de

huishond Lola

Ma 27 aug Buzau - kleine

uitstap

Ma 10 sep t.e.m. zo 16 sep

Zeevakantie in kleine groep

Woe 19 sep Optreden 'Lady

Hill'

Do 27 sep Coburg - familiefeest

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

04/07 Dewaele Bertha, 86 jaar

07/07 Van Driessche Jeanne, 95 jaar

09/07 Le Roy Thérèse, 85 jaar

14/07 Devos Jean, 88 jaar

18/07 Delcourt Clarisse, 97 jaar

06/08 Vanrysselberghe Magdalena, 86 jaar

09/08 De Groote Leona, 82 jaar

21/08 Hubeau Laura, 95 jaar

September

Juli

Augustus

Augustus

September

06/09 Putman Leona, 82 jaar

17/09 Vanrysselberghe Maria, 86 jaar

27/09 De Bock Rogée, 90 jaar

28/09 Lammens Diane, 81 jaar
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Activiteiten Scheldekant
Di 3 juli Uitstap in kleine groep

naar Brielmeersen in Deinze

Do 4 juli Feest van de jarigen

van de maand juli

Vrij 6 juli Uitstap in kleine

groep naar Mater

Ma 9 juli Zangstonde o.l.v. Rita

met haar gitaar

Vrij 13 juli Optreden met

Franse chansons

Di 17 juli Gentse feesten in

Scheldekant

Woe 18 juli Uitstap in kleine

groep naar Circus Pepino

Woe 25 juli Uitstap in kleine

groep naar ijssalon

Woe 8 aug Feest voor de

jarigen van de maand augustus

Ma 13 aug Zangstonde o.l.v.

Rita met haar gitaar

Woe 22 aug Uitstap in kleine

groep naar frituur en

Liedtspark

Do 23 aug Uitstap in kleine

groep mosselen gaan eten

Do 30 aug Verjaardagsfeest van

de huishond Lola

Do 6 sept Uitstap in kleine

groep naar Kubb tornooi in

Meerspoort

Vrij 14 sept Feest 3
de

verjaardag Scheldekant

Ma 17 sept Kermismaandag

Di 18 sept - vrij 21 sept Zee

vakantie in kleine groep

Woe 19 sept Oliebollen voor

iedereen!

Zo 23 sept 165
ste

Fietel

Di 25 sept Optreden

Mandelvaleidansers

Woe 26 sept Feest van de

jarigen van de maand

september

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Met de iets door Eine

Volksdansgroep Karrekiet op bezoek

Italiaans familiefeest 2018!

Welkom aan onze nieuwe bewoners!

Lentewandeling naar de nieuwe

ietserstunnel in Eine
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Relaties tussen

generaties

Gastronomisch Kerselare

Seniors@themovies Op weg naar

Rollatorrock

Fietsen in de

buurt

Lente

optreden!
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Nieuwe taak

Sinds kort heb ik hier in huis een nieuw taakje. Ik moet ervoor zorgen dat

jullie altijd voldoende handdoeken, washandjes,… hebben. Daarom

vergezel ik nu regelmatig Annie als zij met de linnenkar op stap is om

ervoor te zorgen dat ze niemand van jullie vergeet! Natuurlijk hoop ik

stiekem dat ik dan van jullie ook een aai over mijn kopje krijg.

Petanque spelen

Op Mp Buzau spelen enkele bewoners en Evy op

woensdagnamiddag vaak petanque. Nu had Evy

gedacht dat ik braaf de balletjes zou oprapen voor

jullie. (ja hoor in haar dromen) Niet dat ik niet geniet

van dat petanque-momentje hoor. Ik vind dat de

ideale moment om een schoonheidsslaapje te doen

terwijl de bewoners geconcentreerd spelen. Hmm ook

al blijkt dat jullie en Evy dan met mij durven de zot

houden!!!

Nieuwe bewoners

We hebben hier ook enkele nieuwe bewoners mogen

verwelkomen, ikzelf moet toegeven dat ik ze eigenlijk

niet zo graag heb. Toen ze nog heel klein waren, wou

ik hen eens goed bekijken, maar dit resulteerde in een

paniekreactie bij Evy. (Ik heb er niet om moeten

vragen).

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

GELD : EEN LANGE GESCHIEDENIS

Geld maakt niet gelukkig; geld zoekt geld; geld moet rollen; geld stinkt

niet…

Deze en zovele andere uitdrukkingen en gezegdes tonen aan dat geld een

lange geschiedenis heeft. Want realiseer je goed dat geldmunten en

biljetten niet meteen als betaalmiddel voorhanden waren. Er was inderdaad

een lange periode in de menselijke evolutie voorafgaand aan het gebruik

van geld zoals de moderne mens dit kent.

In de beginfase, waarin de huishoudens veelal zelfbedruipend waren,

kwam men niet verder dan een eenvoudig systeem van ruihandel. De

meeste goederen kwamen namelijk in aanmerking voor voornoemde

ruilhandel, waarbij het ene produkt (bvb kaas) geruild werd voor een ander

(bvb vlees).

Na verloop van tijd werden edelmetalen zoals zilver en andere steeds vaker

ingezet als ruilmiddel dat nauwkeurig kon afgewogen worden. Het gebruik

van munten, die allemaal hetzelfde formaat en gewicht hadden, maakte

het gebruik ervan zeer populair. Het nadeel was dan weer dat zilver en

goud vrij zwaar zijn en dienen beveiligd te worden. Vandaar het ontstaan

van de banken. Een volgende stap was dan weer om geldwaarden op

papieren biljetten te drukken. En nog verder in de tijd zijn we al vertrouwd

met diverse bankkaarten en creditcarts waarbij de betalingen op een later

moment verrekend worden.

En het houdt niet op. Door sommigen wordt nu ook de bitcoin, een digitale

munt, als een betaalmiddel beschouwd.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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ZATERDAG 20 OKTOBER 2018
kaas-en vleesbuffet
raclette à volonté

Meer informatie en kaarten te verkrijgen vanaf begin september.

VARIA

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Een leuk wist-je-datje...

Een geweldig iets, de kalender van de maand juli dit jaar.

Het is de enige keer dat je dit fenomeen in je leven zult meemaken.

De maand juli dit jaar heeft nl. 5 zondagen, 5 maandagen en 5 dinsdagen.

Dit fenomeen komt slechts éénmaal in de 823 jaar voor.

De Chinezen noemen dergelijk fenomeen; “een maand vol geluk”.

Aan iedereen dus veel geluk gewenst deze maand juli!
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Achter elke traan van
verdriet

zit een glimlach van
herinneringen

Campus Scheldekant

20/04 Van Haudenhuyse Maria

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

08/04 Eggermont Roger

15/04 Nies Anaïs

24/04 Herreman Lodewijk

20/05 Desmet André

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

17/05 Leutenez Alice
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Puzzel mee!

WK voetbal 2018!


