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Een stukje proza

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

De herfst is een mand gevuld met rijpe vruchten van
de zomer, harde noten voor de winter en zaden voor

een nieuwe lente.

Van alle seizoenen is de herfst het “rijpste”.

Niet alleen omdat de bomen hun vruchten afgeven en

de wijn wordt geperst.

Ook omdat de herfst als het ware het jaar tot één geheel maakt en

het leven samenbalt:

Rijpe vruchten van de zomer, harde noten voor de winter en zaden

voor de lente …die zijn er in de herfst.

Dat laat voelen wat het leven is : één doorlopende lijn van verleden

over heden naar de toekomst.

Anders gezegd, wat we hebben gedaan bepaalt wie

we zijn nu en hoe het zal zijn morgen.

Precies daarom is de herfst een tijd van reflectie en introspectie.

Ons doen en ons laten zijn niet vrijblijvend, ze hebben gevolgen.

Zoals de arbeid van de lente en de zomer resulteert

in vruchten voor herfst en winter en zaden voor

een nieuw begin.

(Mark Van de Voorde, actueelkrant Muurkranten dd. Najaar 2009)
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Voorwoord

De mooie zomer ligt al even achter ons en wat voor een zomer! We

hebben een aantal records gebroken. Onder andere hadden we meer

zomerdagen dan in 1976. Dit betekende regelmatig temperaturen

boven de 30 graden. Hierdoor was het puffen, zowel voor onze

bewoners en hun familie, als ook voor onze medewerkers. Gelukkig,

door de vele inspanningen van iedereen, zijn we deze periode goed

doorgekomen.

Intussen beginnen we al stilaan naar het einde van het jaar te kijken,

een periode van lagere temperaturen, maar overgoten door een sfeer

van gezelligheid tijdens de kerst-en nieuwjaarsperiode. Ik wens in

ieder geval iedereen een mooi eindejaar toe.

Zoals beloofd in het vorige krantje stel ik mij graag, als nieuwe

directeur, ook even aan jullie voor. Ik woon te Wondelgem bij Gent.

Dit betekent dagelijks een verplaatsing met mijn motor over de

gekende N60 of een rechtstreekse treinreis Wondelgem – Eine of

Oudenaarde.

Als basisopleiding ben ik algemene en psychiatrische

verpleegkundige. Mijn loopbaan startte in psychiatrische

ziekenhuizen. De laatste 4 jaar hiervan werkte ik als

hoofdverpleegkundige op een acute opnameafdeling. Vanaf 2003

maakte ik de overstap naar de ouderenzorg. Ik werd

verantwoordelijke bewonerszorg in een woonzorgcentrum dicht bij

Gent en later campusverantwoordelijke. Gedurende deze periode

begon ik terug te studeren en behaalde ik mijn universitair diploma

als gerontoloog.

Sinds 9 juli 2018 vat ik een nieuwe uitdaging aan als directeur

ouderenzorg binnen OCMW Oudenaarde. Een boeiende werkomgeving

met veel opportuniteiten. Ik kijk er naar uit om met ieder van jullie;

bewoner, familie en medewerker; samen te werken. Graag hoor ik van

jullie suggesties en opmerkingen over onze organisatie.

Stefaan VercamerStefaan Vercamer
VoorzitterVoorzitter

Geert LeliaertGeert Leliaert
DirecteurDirecteur
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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.

Campus Scheldekant

12/07 De Vos André, k18

21/09 Versijp Marie Jeanne, k45

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

13/07 Maebe Victor, k141

28/08 Bourgois Georgette, k121

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

31/08 Dermout Gabriëlle, k217

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Nieuwe bewoners aan het woord.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

We verwelkomen in campus

Scheldekant, dhr. De Vos André.

André woont sinds midden
juli in ons woonzorgcentrum
op de afdeling Arras. André
is de man van Marie
Vanrysselberghe die bij ons
op de afdeling Castel Madama
woont. Samen zijn ze nu al 64
jaar getrouwd! André is
geboren op 17 mei 1930 en is
afkomstig uit Sint-Denijs
Boekel. Hij komt uit een
klein gezin met enkel een zus

die jonger is dan hem. André
werkte 44 jaar bij de post in
Oudenaarde. In zijn vrije
tijd was André vaak buiten
aan het wandelen. Hij is dan
ook erg geïnteresseerd in de
natuur. Hij bekijkt graag
vogels en bestudeert de
planten. Hier in het
woonzorgcentrum gaat André
vaak op bezoek bij zijn
vrouw, maakt hij een
wandeling buiten of puzzelt
hij in één van zijn
puzzelboeken.

We verwelkomen in campus

Meerspoort, Mevr Bourgois

Georgette.

Mag ik mij even voorstellen.Mag ik mij even voorstellen.
Ik ben Georgette Bourgois enIk ben Georgette Bourgois en
woon sinds september 2018 inwoon sinds september 2018 in
Wzc Meerspoort op afdelingWzc Meerspoort op afdeling
Buzau. Het is voor mij nogBuzau. Het is voor mij nog
even wennen.even wennen.
Na mijn jeugdjaren ben ik vanNa mijn jeugdjaren ben ik van
Ronse naar Mater verhuisdRonse naar Mater verhuisd
en woonde daarna 53 jaar teen woonde daarna 53 jaar te
Bevere. Mijn man noemtBevere. Mijn man noemt
Maurice, hij verblijft ookMaurice, hij verblijft ook
hierhier. Wij hebben een groot. Wij hebben een groot
gezin, 7 kinderen.gezin, 7 kinderen.

Ik heb vroeger een ‘misval ’Ik heb vroeger een ‘misval ’
gehad en er is ook reeds eengehad en er is ook reeds een
zoon gestorven. Alszoon gestorven. Als
huisvrouw bleef ik thuishuisvrouw bleef ik thuis
voor mijn kinderen. Zevoor mijn kinderen. Ze
hielpen wel mee,maar toch washielpen wel mee,maar toch was
het een zwaar huishouden.het een zwaar huishouden.
Later toen ze ouder werdenLater toen ze ouder werden
had ik toch wat vrije tijd omhad ik toch wat vrije tijd om
naar de ‘kaartclnaar de ‘kaartclub’ te gaan.ub’ te gaan.
Ik deed diIk deed dit graag. Op mijnt graag. Op mijn
kamer staan verschillendekamer staan verschillende
bekers die ik gewonnen heb.bekers die ik gewonnen heb.
Op reis gaan deed ik ook heelOp reis gaan deed ik ook heel
graag. Met mijn schoonzusgraag. Met mijn schoonzus
ging ik 3 maal met de autobusging ik 3 maal met de autobus
naar Spanje.naar Spanje.
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Jarig in Meerspoort

01/10 Depoorter Edith, 93 jaar

02/10 Balcaen Simonne, 92 jaar

06/10 Van Lantschoot Hilda, 92 jaar

12/10 Ronsse Gaston, 87 jaar

20/10 Bollaert Oscar, 85 jaar

25/10 Chevalier Zulma, 76 jaar

14/11 Wernaerts Marie-Louise, 88 jaar

26/11 Gezels Georgette, 91 jaar

28/11 Dupont Cecilia, 89 jaar

30/11 Ghys Andrea, 85 jaar

02/12 Dhaenens Agnes, 95 jaar

03/12 Gasthuys Ivonne, 97 jaar

07/12 Branswyck Rachel, 98 jaar

12/12 Teirlinck André, 84 jaar

18/12 Rogge Lydia, 81 jaar

19/12 Van Bost Odette, 91 jaar
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Activiteiten Meerspoort

Ma 1 okt Coburg - kookgroep

I: mosselfestijn

Di 2 okt Modeshow voor alle

bewoners - lokatie Buzau

Woe 3 okt Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

september

Ma 8 okt Slotshow jaarthema

'Oudenaarde en

deelgemeenten'

Woe 10 okt Coburg -

kookgroep II: mosselfestijn

Do 11 okt Namiddag -

minipaardje op bezoek in het

wzc

Woe 17 okt Verjaardagsfeest

voor de jarige bewoners van

oktober

Vrij 19 okt 16u mariaviering

Za 20 okt Kaas- en wijnavond

Di 30 okt Buzau -

pompoenschatting

Woe 31 okt Coburg -

pompoenschatting

Woe 14 nov Vormelingen op

bezoek in het WZC

Week van de derde leeftijd:

19 nov t.e.m. 23 nov

Di 20 nov optreden

'Lachcarrousel'

Woe 21 nov Coburg - wafelbak

door vrijwilligers

Vrij 23 nov Herdenkingsviering

overledenen

Woe 19 dec Vormelingen op

bezoek in het WZC

Ma 24 dec optreden Thomas

Van de Spiegel

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

08/10 Engels Adelin, 84 jaar

12/10 Vanderlinden Marie Christine, 78 jaar

10/11 Vanwelden Maria, 88 jaar

11/11 Vanden Berghe Wivina, 84 jaar

28/11 Clement Raymond, 68 jaar

29/11 Tytgat Michel, 83 jaar

September

05/12 Vanderstraeten Paul, 63 jaar

07/12 Depoorter Anna, 93 jaar

17/12 Tjoleyn Monica, 81 jaar

22/12 De Craeye Denis, 76 jaar

26/12 Van Lancker Emilienne, 79 jaar

31/12 De Meulemeester Denise, 89 jaar
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Activiteiten Scheldekant
Di 2 okt Mini-paardje op

bezoek

Woe 3 okt Huifkartocht door

Eine

Ma 8 okt Zangstonde o.l.v. Rita

met haar gitaar

Di 9 okt Slotshow jaarthema:

'Oudenaarde en

deelgemeenten'

Di 16 okt Modeshow in WZC

Za 20 okt Kaas-en wijnavond

(Meerspoort)

Ma 22 okt Pompoenschatting

Ma 5 nov Gebruikersraad

Woe 7 nov Optreden Okra Eine

Week van de derde leeftijd:

van 19 nov t.e.m. 23 nov

Ma 19 nov Film uit de oude

doos

Di 20 nov Wafels voor iedereen

Woe 21 nov bezoek

schoolkinderen

Do 22 nov Verrassingsoptreden

Scheldekant

Vrij 23 nov Liedjes uit de oude

doos met stukje taart

Vrij 23 nov herdenkingsviering

overledenen (Meerspoort)

Di 6 dec Sinterklaasfeest

Woe 12 dec Vormelingen op

bezoek

Vrij 21 dec Kerstoptreden

Ma 24 dec Kerstaperitief

Ma 31 dec Oudejaarshapjes

De wekelijkse activiteiten vindt

u terug op de kalender in de

living!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant Uitstap naar

kunsttentoonstelling

in de Sint-

Walburgakerk

Gezellige

wandeling door

het Liedtspark

Lekkere Mossels

gaan eten in de

Makro!
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Meerspoort

Daguitstap naar de zee!

Koude schotel maken

op Coburg

Bierfeesten in het WZC

Leuke uitstap naar

domein De Ghellinck

Ijsbuffet

voor de

verjaardag

van Lola!
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WAF WAF WAF...

Hier ben ik weer!!! En naar

goede gewoonte heb ik jullie

weer van alles te vertellen.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Hiep hiep hoeblaf, 7 jaar 3
keer feest!!!

Dit jaar heb ik mijn verjaardag
driemaal gevierd!! Ik vond het

super dat jullie allemaal
meegevierd hebben!!! Toen ik
echter zag dat jullie allemaal
een lekker ijsje aan het eten
waren, werd ik wel een beetje
jaloers. Maar gelukkig kreeg ik
hier en daar een stukje koek
toegestopt (als Evy het niet
altijd zag natuurlijk, maar van
haar kreeg ik ook een koekje)
en zelfs een heuse
hondentandenborstel om op
te eten!! Daarnaast kreeg ik
ook leuke cadeau's (jaja m'n
nieuw gekregen pluche gaat

overal mee en de lekkere
hondenkoekjes zijn al bijna
allemaal verdwenen in mijn
buikje). Ik kijk al vol spanning
uit naar mijn 8 ste verjaardag!!

Pootje van Lola en tot
volgende keer!!!
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SCHRIJFSELS VAN BERNARD

Arme plantjes…

Wellicht hebben jullie ook

gehoord van de buxusmot

en de enorme schade die

dat beestje her en der

heeft veroorzaakt. In

sommige tuintjes is de

ravage zo goed als

compleet.

Minder bekend is de

wolluis, ook al een vrij

schadelijk insect. De

aanwezigheid van de

wol(dop)luis kan je vaststellen op de onderkant van de bladeren waar de

luis een soort wollig coconnetje achterlaat. Daarin laat de luis haar eitjes

achter. Na het uitkomen van de eitjes wordt de de schade meteen duidelijk.

De bladeren krijgen talrijke bruine vlekken en de plant kwijlt langzaam

maar zeker weg. Arme plantjes…

Snel optreden tegen die indringer is de boodschap en dit hoe eerder hoe

beter. In de handel zijn verschillende sproeistoffen te krijgen, maar je kan

ook zo veel als mogelijk de luizen manueel (met de hand) wegnemen. In

andere gevallen kan ook een snoeibeurt aangewezen zijn.

Bron : www.infonu.nl

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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VARIA

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Lees jij als familielid ook graag dit krantje en zou je dat ook thuis willen
doen. Dat kan!

Je hebt keuze uit twee formules :

het krantje ontvangen via mail
Nadat het krantje is verschenen, kan je een pdf-versie via mail ontvangen.

Indien je hiervan gebruik wenst te maken, stuur dan een mail naar
ndc@ocmwoudenaarde.be met in het onderwerp 'bewonerskrantje'. Vanaf

januari 2019 zal je om de drie maand op het gebruikte mailadres het krantje
ontvangen.

het krantje ontvangen op papier

Je kan het krantje via de post thuisgestuurd krijgen. Voor een abonnement
van 1 jaar betaal je 15 euro. Daarvoor krijg je het krantje 4 keer in de bus

vanaf januari 2019. Hierop intekenen kan in het bureel van Nele De Clercq
met betaling van het abonnementsgeld voor 2019 en dit vóór 15 december.
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Campus Scheldekant

04/07 Van De Walle Roger

16/09 Vanderaspoilden Jeannine

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

06/07 Schaubroeck Rachel

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

23/08 Naessens Marie

25/08 Bogaerts Magda



16

Puzzel mee!

Herfstquiz!
Herfstquiz

1. Wat is het Franse woord voor

herfst?

1. Automne

2. Printemps

3. Autumn

2. Wanneer begint de herfst?

1. 21 september

2. 1 september

3. 1 oktober

3. Welke feestdag valt niet in de

herfst?

1. Allerheiligen

2. Sinterklaas
3. Kerstmis

Vul aan!

4. Hij ziet door de bomen het …

niet

1. Oerwoud

2. Bos

3. Struiken

5. Hoge bomen vangen veel…

1. Wind

2. Vliegtuigen

3. Water

6. Na regen komt ….

1. Nog meer regen

2. Zonneschijn

3. Een regenboog

7. Hij heeft de wind in de …

1. Haren

2. Snoet

3. Zeilen

Geef de juiste verklaring

8. Dat is een boom van een vent

1. Hij beweegt niet veel

2. Fors gebouwde man

9. Aan de vruchten herkent men

de boom

1. De kinderen zijn zoals de

ouders

2. Aan de daden van een mens

leert men zijn karakter kennen

10. Dat komt als donderslag bij

heldere hemel

1. Dat is een onaangename

onverwachte verrassing

2. Dat is daar helemaal niet op

zijn plaats

Oplossing: 1: Automne/2: 21 september /3: Kerstmis/ 4: Bos/5: Wind/6: Zonneschijn/7: Zeilen/8:
Fors gebouwde man/9: Aan de daden van een mens leert men zijn karakter kennen/10: A: Dat
is een onaangename onverwachte verrassing


