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't Nieuws van
hier en ginder

juli-september 2019
wzc Meerspoort - Scheldekant
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Demusica in concert!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Voorwoord

Tijd… hij vliegt voorbij.

Ik wens jullie tijd om te genieten van de komende zomermaanden met

hopelijk vele uurtjes zon tijdens een wandeling in de tuin, een koffie

op het terras, een verfrissend ijsje op extra warme dagen,… Maar ook

van extra bezoek van kinderen en kleinkinderen die in de

vakantieperiode iets meer tijd hebben om eens binnen te springen,

een babbeltje te doen,….

Om ook onze personeelsleden de kans te geven er even tussenuit te

zijn, verwelkomen we ook dit jaar een aantal vakantiejobs. Jongeren

die een deel van de vakantie hun tijd nuttig willen invullen en hiermee

een centje bijverdienen. Ongetwijfeld loop je in één van hen de

komende weken wel ergens tegen het lijf.

We vragen ook jullie aandacht voor het warmteplan van de Vlaamse

overheid : zorg ervoor dat je op warme dagen extra water drinkt,

draag loszittende, lichte kledij, hou de ramen dicht op de warme

momenten van de dag en signaleer zeker bij het personeel als je je

minder goed voelt.

Ondertussen werken wij verder aan de opstart van de kleinere teams

zodat we in het najaar de kleinere afdelingen echt volledig autonoom

kunnen laten werken zodat bewoners en personeel elkaar nog beter

leren kennen, nog meer tijd hebben voor elkaar en we kunnen instaan

voor dagelijks kwaliteitsvolle zorg. In Scheldekant staan we klaar om

vanaf november het Centrum voor Dagverzorging, gecombineerd met

nachtopvang, te openen waarmee we onze dienstverlening naar de

Oudenaardse senioren nog verder willen uitbreiden.

Aan iedereen een fijne zomer gewenst,

Geert Leliaert

Directeur 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

13/06 D'Haene Silvain, 41

13/06 Soetens Edith, 42

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

23/04 Vandekerckhove Ludwine, 111

04/06 De Keyzer Majella, 133

05/06 Herreman Elisabeth, 128

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

05/04 Ronsse Lizette, 215
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Nieuwe bewoner aan het woord.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

We verwelkomen in campus

Meerspoort, Mevr. Lizette Ronsse

Eén dag nadat de Tweede

Wereldoorlog uitbrak, werd in

Heurne, drie weken te vroeg, Lizette

geboren. Dit was op 11 mei 1940.

Tijdens haar eerste levensdagen

moest de familie vluchten naar

Kruishoutem, maar ze konden vrij

snel terugkeren. Lizette ging tot aan

haar plechtige communie naar

Heurne naar school, nadien ging ze

naar de Visitatie in Eine. Ze was nog

geen 16 jaar toen ze gevraagd werd te

gaan werken in een bedrijf in Gent

waar ze de boekhouding opvolgde

samen met enkele vriendinnen van

haar. Ze heeft er bijna 25 jaar lang

gewerkt tot het bedrijf failliet ging.

Ondertussen leerde ze Roland kennen

en na enkele jaren ‘kennis te hebben’

zijn ze in 1961 getrouwd. Vijf jaar later

werd hun dochter Inge geboren. Tot

het jaar ’78 bleven ze in Heurne

wonen, maar zijn dan verhuisd naar

de Gentstraat in Eine

waar ze gebouwd

hadden. Op 5 april

’19 mochten wij haar

verwelkomen op de

afdeling Coburg in

WZC Meerspoort.

Een dag uit het leven van Remi, de
kippenverzorger van Scheldekant

Vorig jaar mochten we in

Scheldekant paaskuikentjes

verwelkomen. Deze kuikentjes zijn

ondertussen al twee grote kippen

geworden, deze zijn te bewonderen

voor het terras van de afdeling Arras.

Sinds de kippen buiten wonen

worden ze elke dag goed

gesoigneerd door Remi, bewoner

van de afdeling Castel Madama.

Remi gaat 2 keer per dag naar de

kippen. Hij voorziet ze telkens van

eten en drinken en neemt de verse

eitjes mee.

Onze kippen in Scheldekant zullen

niets te kort komen, Bedankt Remi!

Remi kippenverzorger sinds 1968!
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Jarig in Meerspoort

01/07 Maebe Victor, 95 jaar

03/07 Deriemaker Maria, 97 jaar

13/07 Vandenberghe Bernadette, 82 jaar

19/07 De Cock Georgette, 93 jaar

19/07 Debels Elise, 80 jaar

24/07 Waelkens Cecilia, 90 jaar

25/07 Roos Jeannine, 89 jaar

01/09 Standaert Lydi, 80 jaar

04/09 Vandevelde Christine, 73 jaar

12/09 Veys Maria, 98 jaar

15/09 De Vuyst Esther, 79 jaar

15/09 Siau Johan, 63 jaar

16/09 Peyskens Monique, 87 jaar

20/09 Steyvers Emiel, 89 jaar

21/09 Grambergen Juliette, 89 jaar

23/09 Blommaert Gilbert, 81 jaar

24/09 Santens Léona, 83 jaar

01/08 De Vleeschauwer Diane, 77 jaar

19/08 Baele Jeannine, 81 jaar

19/08 Herreman Elisabeth, 86 jaar

20/08 Verzelen Roger, 85 jaar

24/08 Pappens Jeanne, 82 jaar

27/08 Van Impe Helena, 83 jaar
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Activiteiten Meerspoort
Ma 1 juli Uitstap in kleine

groep - seniorennamiddag in

de Mantovani

Di 2 juli Verjaardagsfeest voor

de jarige bewoners van juni

Ma 15 juli Wandeling i.s.m.

vrijwilligers

Do 18 juli 't Marktcafeetje

Ma 22 juli Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

juli

Do 25 juli Hoger Lager - MP

Buzau speelt tegen MP Coburg

Ma 5 aug Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

augustus

Do 8 aug Uitstap in kleine

groep - Hachiko Destelbergen

Di 13 aug MP Coburg -

Verjaardagsfeest Lola - 8 jaar

Ma 19 aug Wandeling i.s.m.

vrijwilligers

Ma 9 sep Vertrek zeevakantie

Nieuwpoort

Ma 9 sep Gebruikersraad

Do 12 sep Terug zeevakantie

Nieuwpoort

Ma 16 sep Wandeling i.s.m.

vrijwilligers

Do 19 sep 't Marktcafeetje

Woe 25 sep Optreden

'Muziekparasol' voor alle

bewoners

Wij nodigen u ook uit op de

wekelijks terugkerende

activiteiten zoals het

krantenuurtje, de

indoorpetanque, het zitdansen,

de geheugenactivatie ...

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

Wij wensen iedereen een

mooie zomer toe!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

04/07 Dewaele Bertha, 87 jaar

07/07 Van Driessche Jeanne, 96 jaar

09/07 Le Roy Thérèse, 86 jaar

14/07 Devos Jean, 89 jaar

18/07 Delcourt Clarisse, 98 jaar

09/08 De Groote Leona, 83 jaar

21/08 Hubeau Laura, 96 jaar

06/09 Putman Leona, 83 jaar

17/09 Vanrysselberghe Maria, 87 jaar

23/09 Heyndrickx Mariette, 85 jaar

27/09 De Bock Rogée, 91 jaar

28/09 Lammens Diana, 82 jaar
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Activiteiten Scheldekant
Ma 1 juli Uitstap in
kleine groep

Di 2 juli Uitstap in
kleine groep

Woe 3 juli Uitstap in
kleine groep

Do 4 april
Wandeling door Eine

Ma 15 juli
Meezingen met Rita
en haar gitaar

Di 16 juli Ijsjeskar op
bezoek

Woe 24 juli
Verjaardagsfeest
jarigen van juli

Do 8 aug Wandeling
door Eine

Ma 19 aug
Meezingen met Rita
en haar gitaar

Di 20 aug

Pannenkoeken

namiddag

Do 22 aug Uitstap

Arras

Vrij 23 aug
Verjaardagsfeest
huishond Lola

Di 27 aug Uistap in
kleine groep

Woe 28 aug Uitstap
Bergen op zoom

Do 29 aug Uitstap
Castel Madama

Woe 4 sept
Verjaardagsfeest
jarigen augustus

Do 5 sept Wandeling

door Eine

Di 10 sept
Volksspelnamiddag

Ma 16 sept
Gebruikersraad

Di 17 sept Fietsen
door Eine

Woe 18 sept
Verjaardagsfeest
Scheldekant!

Zo 22 sept
Fietelstoet

Di 24 sept Oliebollen

voor iedereen!

Woe 25 sept

Verjaardagsfeest

jarigen september

Vrij 27 sept

Familiefeest Bergen

op zoom

Ma 30 sept

Meezingen met Rita

en haar gitaar

Di 1 okt

Zangoptreden

Woe 2 okt bezoek

mini-paard

Woe 2 okt

Familiefeest Arras

Do 3 okt

Familiefeest Castel

Madama

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

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant

Samen op de

duofiets

Huifkartocht

door Eine

Wandelgroep

Leerlingen op

bezoek

Optreden van de

Mandelvaleidansers
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Meerspoort

Leerlingen

op bezoek

Winaars

Kubbtornooi!

Wandelgroep

Tuinieren

Proost!
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Nieuw koffiehuis “Bij Lola”

Aanpassing van m'n huisje tot koffiehuis.

Amai renoveren, das toch zo lastig. Sleuren, opruimen, spulletjes uitkiezen,…

en dit allemaal om mijn kamertje een beetje gezellig en uitnodigend te

maken zodat jullie eens bij mij op de koffie kunnen komen. Gelukkig kan ik

tussendoor bekomen in mijn eigen

zetel van al dat geklus. Hopelijk zal

m'n nieuw stekje tegen half juli

omgetoverd zijn tot een echt

koffiehuis. Ondertussen kan Evy

alvast oefenen om lekkere

ouderwetse koffie te zetten, en wat

denken jullie van een lekker koekje

bij de koffie?? (En niet te vergeten

een lekker hondenkoekje voor mij!!)

Zin om eens langs te komen “Bij

Lola” op de koffie?? Laat gerust iets

weten aan Evy of Nathalie, dan regelen zij dit met veel plezier.

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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VARIA

WIJ WILLEN ONZE GEBRUIKERSRAAD UITBREIDEN

WIE zoeken we:

• bewoners en/of familie die op de hoogte wensen te blijven van de

algemene werking van ons woonzorgcentrum

• en/of zelf voorstellen op opmerkingen wensen te formuleren

De gebruikersraad staat onder leiding van onze medewerkers ergo/

animatie. Zij bespreken graag met jullie de dagelijkse gang van zaken in het

woonzorgcentrum. De verslaggeving gebeurt door een medewerker van de

sociale dienst.

Tijdens het laatste half uurtje van de gebruikersraad zijn de directeur en

medewerkers aanwezig om jullie te informeren en direct op een aantal

vragen een antwoord te bieden.

WANNEER: 4x/jaar

• In Meerspoort: op dinsdagnamiddag om 14u30 (opgelet: volgende

vergadering uitzonderlijk nog op maandagvoormiddag 09/09 om 9u30)

• In Scheldekant: op maandagnamiddag (volgende vergadering 16/09:

14u30)

De precieze datum wordt telkens vermeld in het verslag van de laatste

gebruikersraad en de week vooraf wordt er nogmaals een herinnering

gestuurd.

WAAR:

• Meerspoort: vergaderzaal Coupure/Donk (naast onthaal)

• Scheldekant: vergaderzaal Marolle (op 2de verdiep )

DUS:

Wens je als eerste op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen in

het wzc?

Kom dan gewoon eens kijken op de volgende gebruikersraad.

We verwachten jullie!
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VARIA
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Campus Scheldekant

25/05 Tjoleyn Monica

29/05 Vanrysselberghe André

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

02/04 Vanderstraeten René

17/04 Van Ommeslaeghe Antoine

24/05 De Moor Christiana

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

21/05 Prajanowa Regina

09/06 Branswyck Rachel
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Puzzel mee!

Breng Pierre naar zijn
verfrissende Limonade!

Vergeet bij het warme weer
niet voldoende te drinken

Santé!


