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Laat de zomer

komen!!!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Pas op!

In het hele land

Kans op vrolijkheid

Als gevolg

Van de zon

Blijft niet binnen

Open ramen en deuren!!!
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Voorwoord

Beste bewoners, familie,

De tijd staat niet stil. Het zomerverlof staat al terug voor de deur. Het

tweede zomerverlof in coronatijden. Gezien het grote aantal vaccinaties

bij de bevolking zal het zeker een andere zomerverlof worden dan

tijdens de eerste golf.

Het EK voetbal is voor ons als Belgen al achter de rug. De rode duivels

hebben zeker niet slecht gevoetbald, maar de Italianen waren beter.

Intussen heeft de ronde van Frankrijk zich terug op gang getrokken.

Allemaal mooie sportmomenten die onze dag kunnen opfleuren.

Nog even in zoemen op de vaccinaties binnen onze woonzorg. We

kunnen echt fier zijn op onze vaccinatiegraad. Tot op vandaag zijn al

onze bewoners gevaccineerd. Voor een aantal van onze nieuwe

bewoners is ook de tweede vaccinatie gepland. Wat onze medewerkers

betreft zitten we momenteel aan een percentage van 98%. We hebben

enkele uitzonderingen om medische redenen. Door deze hoge graad

van vaccinatie bij zowel bewoners als medewerkers kunnen we met een

gerust hart de zomer tegemoet gaan. Desondanks dienen we toch nog

voorzichtig te zijn.

In deze context hebben we om het voor de zomerperiode aangenaam te

maken, zowel in wzc Meerspoort en wzc Scheldekant zomerbars

geïnstalleerd. Dankzij deze tenten kunnen we op een veilige manier,

coronaproof, genieten van het bezoek van familie en vrienden. Er is

tevens mogelijkheid om een drankje te nuttigen en de opbrengst

hiervan gaat naar het project om een duofiets aan te kopen. Iedereen is

dus van harte welkom in onze zomerbars.

De zomerperiode betekent ook voor ons allen dat er weer heel wat jong

volk over de vloer komt, onze jobstudenten. Zij zorgen er in ieder geval

voor dat jullie verder goede zorgen krijgen en dat onze medewerkers

van hun welverdiend verlof kunnen genieten.

Dan rest er mij nog iedereen een fijne zomervakantie toe te wensen.

Drink voldoende bij warme dagen, maar geniet vooral van het warme

zonlicht.

Geert Leliaert, directeur ouderenzorg
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Welkom nieuwe bewoners!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Campus Scheldekant
29/03 Vandenberghe Simonne, woning 26

15/04 Van Heuverswijn Marie-José, woning 55

26/04 Huysman Wilfried, woning 28

10/06 Van Glabeke Godelieve, woning 23

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
24/03 Vermeeren Gabriëlle, woning 153

12/04 Sandrap Solange, woning 148

18/05 Claude Marcel, woning 146

02/06 Crombé Norbert, woning 147

14/06 Vanrysselberghe Joris, woning 101

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
31/03 Teirbrood Marie-Jeanne, woning 235

08/04 De Vuyst Antoine, woning 246

27/04 Heyse Odette, woning 245

04/05 Denharynck Henri, woning 233

05/05 Mincke Georgette, woning 216

17/05 Spileers Monique, woning 204

09/06 Allaert Godelieve, woning 241

15/06 Vierstraete Eddy, woning 221
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Bewoners aan het woord....

Ik ben Miranda en ben enige tijd geleden verhuisd naar woonzorg

Meerspoort. Doordat ik een spierziekte heb, kon ik thuis niet meer

voor mezelf zorgen. Het ging niet meer, ook al kreeg ik hulp van

thuiszorg. Op mijn relatief jonge leeftijd van 68 jaar moest ik dus

verhuizen. Het was en is heel zwaar voor mij om in te boeten op

vrijheid en zelfstandigheid.

Beaudoor is mijn geboortedorp. Een dorp in de Ardennen. Mijn mama

was een Oudenaardse en mijn papa was een Fransman. Na enige tijd

vestigden mijn ouders, ik mijn zus en broers zich in Oudenaarde.

Het was voor mij ook een moeilijke periode toen mijn echtgenoot

stierf. Een hartfalen zorgde ervoor dat ik vroeg weduwe was. Samen

kregen we wel 2 kinderen, een koningswens. Ik heb ook 2

kleinkinderen. Ze zijn zo lief en behulpzaam. Zij zorgen voor een

glimlach op mijn gezicht.

Godelieve Van Glabeke, woning 23

Op 10 juni ’21 mochten we mevrouw Godelieve Van

Glabeke, afkomstig van de Annekensstraat in Ename,

verwelkomen in het wzc Scheldekant. Godelieve huwde

op 20-jarige leeftijd met Jozef, die muzikant was

(“batterist”), en samen kregen ze twee dochters. Ze

heeft ondertussen ook reeds 2 kleinkinderen en 2

achterkleinkinderen.

Godelieve haar passie was koken, ze volgde een cursus

in Gent en zo mocht ze als kok aan de slag in het MPI

Craeneveld in Eine waar ze werkte tot aan haar

pensioen. Ook thuis genoot ze ervan om eten klaar te

maken voor haar gezin. Samen met haar man kon ze

ook genieten van uitstapjes naar de zee of verder naar

het buitenland: Frankrijk, Duitsland, Tenerife, …

We heten haar van harte welkom op de afdeling

Bergen op Zoom!
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Jarig in Meerspoort

01/07 Maebe Victor, 97 jaar

19/07 De Cock Georgette, 95 jaar

22/07 Lataer Monique, 82 jaar

24/07 Waelkens Cecilia, 92 jaar

31/07 Royers Leopold, 94 jaar

13/08 De Schepper Diane, 81 jaar

19/08 Herreman Elisabeth, 88 jaar

27/08 Van Impe Helena, 85 jaar

04/09 Vandevelde Christine, 75 jaar

12/09 Vermeeren Gabriëlle, 88 jaar

15/09 Siau Johan, 65 jaar

20/09 Steyvers Emiel, 91 jaar

Juli - Augustus - September

MP Buzau en MP Buzau 1 MP Coburg en MP Coburg 1
24/07 De Vuyst Antoine, 87 jaar
25/07 Roos Jeannine, 91 jaar
28/07 Moerman Diane, 88 jaar

02/08 Troncquo Christina, 88 jaar

05/08 Goethals Erik, 67 jaar

26/08 Heyse Odette, 92 jaar

31/08 Mincke Georgette, 89 jaar

01/09 Standaert Lydi, 82 jaar

16/09 Vanrysselberghe Laura, 90 jaar

21/09 Grambergen Juliette, 91 jaar

24/09 Santens Léona, 85 jaar

26/09 Vande Putte Paula, 90 jaar
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Activiteiten Meerspoort

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

Grotere animatieactiviteiten die op de 4 afdelingen door konden gaan de
voorbije maanden of die zich aanbieden in de nabije toekomst:

• Feest jarigen voor de bewoners jarig in januari/februari/maart

• Koffietafel Paas dessert Mikado ( april)

• Koffietafel en taartenbuffet (mei)

• Kookatelier 'Lekkerbekje' "Hartige avond"(mei)

• Kookatelier'Lekkerbekje' "Koude vis en vleesschotel"(juni)

• Feest jarigen voor de bewoners jarig in april/mei /juni(juni)

• Kurken-schatting (juni)

• Wandelquizroute van juni tot eind september

• De ijskar "Miss Vanilla" (juli)

• Zomeruitstap in kleine groep (juli)

• Ijs salon (juli)

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

04/07 Dewaele Bertha, 89 jaar

05/07 Poppe Godelieve, 93 jaar

18/07 Delcourt Clarisse, 100 jaar

26/07 Vandenberghe Simonne, 88 jaar

06/08 Vandeginste Frans, 83 jaar

09/08 De Groote Leona, 85 jaar

21/08 Hubeau Laura, 98 jaar

29/08 Vereecken Eric, 76 jaar

06/09 Eeckhout Gerarda, 91 jaar

19/09 Van Lancker Marie José, 91 jaar

20/09 Verschueren Jacqueline, 88 jaar

23/09 Heyndrickx Mariette, 87 jaar

25/09 Groené Aline, 84 jaar

Juli - Augustus - September
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Activiteiten Scheldekant

Nu de pandemie wat in kracht afneemt en er al heel wat gevaccineerd is,

starten we in het wzc Scheldekant geleidelijk aan bepaalde activiteiten

opnieuw op. Zo konden de bewoners op 14 en 15 juni genieten van het

mooie weer en maakten we een fietsrit doorheen Eine met de duofiets en

de rolstoelfiets. Op maandag 21 juni hadden we de ijskar besteld om langs

te komen maar op de dag dat de zomer begon regende het pijpestelen...

De ijskar zal op een latere datum langskomen.

Ook de voetbalsfeer voor het EK was bij ons te voelen: de Belgische

driekleur, voetballen en shotters waren aanwezig!

Naast de wekelijkse activiteiten staat voor de komende maanden alvast

het volgende gepland:

maandag 5 juli - bewonersraad afdeling Arras

maandag 12 juli - optreden van Rein De Vos

dinsdag 13 juli - wandelgroep (o.v.)

dinsdag 17 augustus - wandelgroep (o.v.)

maandag 23 augustus - verjaardagsfeest voor de jarige bewoners van juli

en augustus

maandag 6 en dinsdag 7 september - fietsproject

maandag 13 september - ijsnamiddag

dinsdag 14 september - wandelgroep (o.v.)

donderdag 16, maandag 20 en dinsdag 21 september - volksspelen t.g.v.

kermis Eine

Dinsdag 28 september - Quiz

We wensen iedereen een mooie zomervakantie toe !

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant
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Meerspoort
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Waf Waf

Onder het mes…

Zoals gewoonlijk heb ik jullie weer veel te vertellen.

En deze keer over een iets minder fijne dag. Het begon al heel vroeg in de

ochtend, dat alles anders was. Ik maakte Evy om 5u wakker voor mijn plasje

en voor mijn ontbijt. Plasje verliep vlot, echter van het ontbijt kwam niets in

huis. “Probeer nog beke doke te doen”: zei Evy. Tja doke doen met een lege

maag, das niet echt voor mij weggelegd, dus dan maar tvrouwke wakker

houden he tot zij ook opstond. Beetje later mocht ik mee met de auto. Leuk

dacht ik, een uitstapje, spannend!!! Pfff had ik het toch fout op. Ipv een

uitstapje was het een ritje naar de

dierenarts. Het enige dat ik me

herinner is een prikje in mijn bil,

dat ik slaperig werd, en dat ik

weggedragen werd door een man

in een raar pak. En daarna herinner

ik me dat ik wakker werd, op mijn

eigen kussen in de living bij Evy.

Mijn hoofd voelde zo raar, en ik had

overal pijn. Die man in het rare pak

was de dierenarts en hij had mn

tandjes gekuist, tandje getrokken,

vetbolletje verwijdert onder mn

oksel, vetbolletje verwijdert op mn

flank, gezwelletje op mn neus

weggehaald én 1tje op mn lip.

Gelukkig werd ik de dagen nadien

echt in de watten gelegd door Evy

en oma en opa. Na enkele

complicaties kan ik echter zeggen

dat ik nu weer zo goed als nieuw

ben (ale nieuw, ik blijf een oude hond hé) en ik terug met plezier naar het

werk kom. Zeker nu al mijn wondjes genezen zijn en ik terug in het water mag

spelen in de binnentuin.
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Warme dagen, zorg dragen
Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed!

Jaarlijks sterven honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak

gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Besteed daarom

extra aandacht aan hen! De meeste mensen lopen geen hoog risico, maar

blijf alert.

Hierbij enkele tips:
°zorg dat je altijd water bij je hebt

°zorg je voor anderen ? Ga wat vaker langs

°Smeer zonnecrème als je de zon niet kan vermijden

°drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt

°drink bij voorkeur water

°kleurt je urine donker, dan drink je te weinig

°verlucht als het buiten koeler is dan binnen

°benut je zonnewering optimaal (rolluiken, luifels, gordijnen, ...)

°gebruik een ventilator die kan helpen om de ruimte te verkoelen

°beperk het gebruik van apparaten die warmte produceren

°zoek koele plekken op, vermijd de zon

°stel fysieke inspanningen uit tot een koeler moment van de dag

°draag dunne, loszittende, lichtgekleurde kledij

°koel je lichaam af met een lauwe douche, een voetbad, een frisse duik...

°draag een hoofddeksel

Bron - agentschap Zorg & Gezondheid

Via deze weg willen wij de families ook adviseren om de zomerkledij van

de bewoners in de lage kast te hangen en de typische winterkledij te

verhuizen naar de kast bovenaan.

Informatief

Tips voor warme dagen
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Campus Scheldekant

31/03 Van Driessche Jeanne

21/05 Putman Leona

27/06 Huysman Wilfried

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

25/04 Cnudde Irène

02/05 Mahieu Annette

30/05 De Vreese Odette

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

26/04 Debels Elise

26/05 De Vuyst Esther

28/05 Doclo Walther

21/06 Spileers Monique

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

Ijsjesnamiddag

Bowling
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Puzzeltijd

Zoek de passende “spot-of lapnaam” bij onderstaande plaatsnamen :
Voorbeeld : Bruggelingen worden “Brugse Zotten” genoemd

Spotnamen

Aalst

Gent

Antwerpen

Kwaremont

Anzegem

Mater

Beselare

Oudenaarde

Brussel

Roeselare

Deinze

Schelderode

Denderleeuw

Schorisse

Eine

Vinkt

Ename

Wortegem

Evergem

Zingem

Keuzemogelijkheden :

de toatjespapeters(1), de gapers(2),

de scheepstrekkers(3), de sulferdoppers(4), de stinkers(5),

de stroppendragers(6), de kiekenfretters(7), de sinjoren(8),

de jeneverdrinkers(9), de penenboeren(10), de wevers(11), ajuinvreters(12),

de koordenmakers(13), de zullezitters(14), buuneklakkers(15), de

wannemakers(16), de vechters(17),

de toveressen(18), de luizen(19) en de kletskoppen(20).


