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Naar de kust!
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De zomer hebben we gehad, de herfst heeft ondertussen zijn intrede

gedaan. Dat zien we aan het weer, maar ook de bomen krijgen stilaan een

bruine kleur en zien er straks weer kaal uit wachtend op de lente. De klein-

en/of achterkleinkinderen zijn aan een nieuw schooljaar begonnen en

iedereen heeft opnieuw zijn werkritme gevonden. En stilaan beginnen we

te voelen dat de donkere periode van het jaar eraan komt. Tijd om gezellig

binnen te blijven en daar te genieten van de activiteiten die op de kalender

staan.

We hopen jullie samen met familie te kunnen verwelkomen op de kaas-en

wijnavond op zaterdag 19 oktober. Kaarten daarvoor vind je aan het

onthaal of bij de medewerkers van de sociale dienst.

Op 4 november starten we in Scheldekant met een nieuwe dienstverlening.

Dagelijks kunnen tot maximum 7 inwoners van Oudenaarde de nodige

zorg krijgen in het Centrum voor Dagverzorging. Daarnaast zijn er plannen

om daar ook nachtopvang te kunnen organiseren.

Op 10 november noemen we de namen van onze bewoners van wie we

het voorbije jaar afscheid hebben genomen tijdens een herdenkings- en

ontmoetingsmoment in Scheldekant.

En dan komt de sint alweer op bezoek en halen we de kerstbomen uit de

kelder om in onze livings een gezellige eindejaarssfeer te creëren.

Schrijf ook alvast zondag 15 maart 2020 in jullie agenda. Op Dag van de

Zorg gooien we de deuren open van al onze zorgdiensten en verwachten

we weer heel wat volk over de vloer.

Alvast veel leesplezier met deze nieuwe

editie van ’t Nieuws van hier en ginder.

Geert Leliaert

Directeur ouderenzorg

Voorwoord
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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

07/08 Adam Julius, woning 56

12/08 Bol Edith, woning 47

14/08 Vanden Hautte Daniël, woning 03

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

09/07 Cnudde Irène, woning 114

05/09 Dubois Paula, woning 124

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

24/06 Moerman Diana, woning 229

26/06 De Meulemeester Lucienne, woning 237

01/07 Vanommeslaeghe Paul, woning 218
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Nieuwe bewoner aan het woord.

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANTWZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

WWe verwelkomen ine verwelkomen in
campus Meerspoort,campus Meerspoort,
Mevr. Moerman Diane.Mevr. Moerman Diane.

Een paar maanden
geleden verhuisde ik
van 'den Tuinwijk' naar
het rusthuis. Van mijn
kindertijd tot heden
woonde ik op St Jozef,
65 jaren lang. Bij ons
thuis waren we met veel
kinderen. Later kreeg ik
zelf ook 5 kinderen.
Jammer... mijn
echtgenoot kwam vroeg
te overlijden. Daardoor
heb ik de opvoeding van

de kinderen voor een
groot deel op mij
genomen. Daarna heb ik
zelfs de kleinkinderen
en enkele
achterkleinkinderen
grootgebracht.Dat is
mijn lang leven. Koken
deed ik voor de hele
bende. Ik ben hier zeer
gelukkig en blij. Tevens
ook omdat ik zoveel
bezoek krijg van mijn
kinderen. Alle dagen
komen ze bij mij op
bezoek van 14u30 tot
18u. Dan gaan we

samen naar 'den bar'
een kofie'ke drinken of
ijsje eten. Of we gaan
samen naar de winkel.
En nu en dan komen ze
me op zondag ophalen.
Dan mag ik mijn voeten
onder tafel steken en
genieten van lekker
eten.

Nieuwe bewoner meneer Adam Julius

Sinds 7 augustus mochten wij

Meneer Adam Julius ontvangen op

afdeling Castel Madama. Julius is

geboren op 5 december 1918 en

wordt zo direct de oudste bewoner

van ons huis. Julius is een rasechte

Einenaar want hij woonde

doorheen zijn leven in de

Broekstraat, Akkerstraat en de

Nestor de Tièrestraat. 24 jaar van

zijn leven werkte Julius aan de

elektriciteitsmaatschappij. Julius

was vroeger een fanatiek kaarter,

zo ging hij vaak in ‘De Kring’ gaan

manielen. Verder beoefende Julius

ook de duivensport en dit tot de

leeftijd van 89 jaar! Julius is een

tevreden bewoner die zijn dagen

vult met krant lezen en bezoekjes

aan de bar.
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Jarig in Meerspoort

01/10 Depoorter Edith, 94 jaar

02/10 Balcaen Simonne, 93 jaar

06/10 Van Lantschoot Hilda, 93 jaar

09/10 Dermout Gabrielle, 91 jaar

12/10 Ronsse Gaston, 88 jaar

20/10 Bollaert Oscar, 86 jaar

24/10 Santens Diane, 94 jaar

25/10 Chevalier Zulma, 77 jaar

29/10 Bourgois Georgette, 85 jaar

14/11 Wernaerts Marie-Louise, 89 jaar

15/11 De Keyzer Majella, 101 jaar

16/11 Van Steenbrugge Jacqueline, 85 jaar

26/11 Gezels Georgette, 92 jaar

30/11 Ghys Andrea, 86 jaar

02/12 Dhaenens Agnes, 96 jaar

03/12 Gasthuys Ivonne, 98 jaar

12/12 Teirlinck André, 85 jaar

17/12 Van Dorpe Marie Rose, 80 jaar

18/12 Rogge Lydia, 82 jaar

19/12 Van Bost Odette, 92 jaar

Van harte gefeliciteerd !
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Activiteiten Meerspoort
Woe 2 okt Modeshow

herfstcollectie, locatie MP

Buzau

Woe 9 okt MP Coburg -

kookactiviteit herfstmenu (I)

Do 10 okt MP Coburg -

Sfeernamiddag op uitnodiging

Vrij 11 okt Mariaviering met

Meerspoortkoor

Woe 16 okt MP Coburg -

kookactiviteit herfstmenu (II)

Do 17 okt 't Marktcafeetje in

de inkomhal wzc

Za 19 okt Kaas- en wijnavond

ten voordele vzw animatie

Ma 21 okt MP Coburg -

zangstonde o.l.v. vrijwilligster

Rita

Woe 23 okt MP Coburg -

kookactiviteit herfstmenu (III)

Do 24 okt MP Buzau -

filmnamiddag

Zo 27 okt Winteruur - 3 uur

wordt 2 uur

Di 29 okt MP Buzau -

pompoenschatting

Woe 30 okt MP Coburg -

pompoenschatting

Vrij 1 nov Allerheiligen

Za 2 nov Allerzielen

Ma 11 nov Wapenstilstand

Do 14 nov MP Buzau -

wafelbak

Ma 18 nov Optreden 'Incanto'

t.g.v. week van de derde

leeftijd

Woe 20 nov MP Coburg -

wafelbak georganiseerd door

vrijwilligers

Vrij 6 dec MP Buzau -

familiefeest

Woe 18 dec Vormelingen op

bezoek

Ma 23 dec Optreden -

Christmas show

Woe 25 dec Kerstdag

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!

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Jarig in Scheldekant

10/11 Bol Edith, 90 jaar

10/11 Vanwelden Maria, 89 jaar

11/11 Vanden Berghe Wivina, 85 jaar

28/11 Clement Raymond, 69 jaar

29/11 Tytgat Michel, 84 jaar

05/12 Adam Jules, 101 jaar

05/12 Vanderstraeten Paul, 64 jaar

07/12 Depoorter Anna, 94 jaar

18/12 Soetens Edith, 82 jaar

22/12 De Craeye Denis, 77 jaar

26/12 Van Lancker Emilienne, 80 jaar

31/12 De Meulemeester Denise, 90 jaar

Van harte
gefeliciteerd !

08/10 Engels Adelin, 85 jaar

12/10 Vanderlinden Marie Christine,79 jaar
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Activiteiten Scheldekant
Di 1 okt Optreden repertoire
Will Tura

Woe 2 okt Mini-paard op bezoek

Woe 2 okt Familiefeest Arras

Do 3 okt Familiefeest Castel
Madama

15 okt Croque Monsieur avond

16 okt Modeshow herfst
collectie

Za 19 okt Kaas en wijn avond

Di 22 okt Herfst film

Woe 23 okt Pompoenschatting

Woe 30 okt Verjaardagsfeest
oktober

Di 5 nov Studenten op bezoek

Zo 10 nov Herdenking

overledenen

Woe 12 nov Najaarsfilm

Vrij 22 nov Optreden

Seniorenweek!

Woe 27 nov Verjaardagsfeest

november

Woe 4 dec Sint en Piet op

bezoek

Woe 11 dec Bezoek van

Vormelingen

Di 17 dec Optreden met Gaston

Woe 18 dec Verjaardagsfeest

december

Vrij 20 dec kerstoptreden

Ma 23 dec kerstviering

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

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT
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Sfeerbeelden

WZC MEERSPOORT - SCHELDEKANT

Scheldekant

Daguitstap naar

Nieuwpoort

Wandelgroep

Ijsjeskar

Lola 8 jaar!

Pannenkoeken-

namiddag!
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Meerspoort

Optreden van ’t

Schuen Servies

Sneukelfiets

Maandelijks

Marktcafeetje

Lola 8 jaar!
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De Tandenfee

Vrijdag 13 september is een dag die ik zo snel

mogelijk wil vergeten. Het begon al ’s morgens, om

5u maakte ik naar gewoonte Evy wakker om mijn

korreltjes te krijgen. Sorry Lola, vandaag niet, kreeg

ik als antwoord. Wat!!!!!!!!!!Geen ontbijt?? Ik verstond

er niets van. Enkele uren later vertrokken we met de auto, joepie een

uitstapje, dacht ik nog. Jaja daar ging mijn hoop, voor ik het goed en wel

besefte een prik in mijn poep en lag ik bij de dierenarts op de operatietafel.

Net voordat ik in een diepe slaap verzonk hoorde ik Evy nog zeggen, hopelijk

blijft het bij die vier tanden die eruit moeten … . Het volgende dat ik me

herinner is dat ik wakker werd met een vreemd gevoel en rare smaak in m’n

mond … . Gelukkig was Evy er vlug om me terug mee te nemen naar huis en

in de auto zei ze dat we m’n 4 tandjes aan de tandenfee gingen meegeven in

ruil voor wat lekkers. Gelukkig hield de tandenfee haar woord, en mocht ik ‘s

avonds laat genieten van een lekker stukje malse koetong (hihi Evy mocht

alleen de saus en de champignons opeten, ik het lekkere vlees!!!).

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

Op vakantie naar ’t zeetje…

Maandag 9 september was het zover: vier bewoners van de afdeling MP

Coburg waren uitverkoren om vier dagen op vakantie te gaan naar

Nieuwpoort aan zee. Na het persmoment vertrokken we ‘gepakt en gezakt’

en met een lachend zonnetje richting de Belgische kust.

De dagen waren goed gevuld: samen ontbijten, boodschappen doen,

Yachtzee en Uno spelen en elkaar plagen, een grote ijscrème gaan eten, een

wandeling op de pier, een bezoek aan het museum Westfront of het

lunapark, samen het middagmaal klaarmaken, verse garnaaltjes pellen, en

niet te vergeten ’s avonds nog ‘een stapke in de wereld zetten’ met een

optreden van een countryzanger en een muziekbingo…

Enkele sfeerbeelden…
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VARIA
Wintertijd versus zomertijd

Op zondag 27 oktober ’19 schakelen we

terug over op het winteruur. 3 uur wordt

2 uur, dus we mogen een uurtje langer

slapen. Maar…, men denkt er meer en

meer aan om de omschakeling af te

schaffen. Als het van de Europese

bevolking afhangt, leven we binnenkort

onafgebroken in de zomertijd. Waarom ?

Als we het hele jaar door in de

zomertijd leven zouden horeca en toerisme profiteren van een extra

uur daglicht in de avond. Het zou ook beter aansluiten bij de

verandering van onze levenswijze met latere werktijden en latere

sluitingstijden van winkels. Ook bewijzen cijfers dat de avondspits in

de winter meer ongevallen met zwaargewonden en dode voetgangers

veroorzaakt door de slechte zichtbaarheid.

Mocht de wintertijd behouden worden, zou dit betekenen dat het in

de zomer in plaats van om 5u30 al om 4u30 licht wordt. En de zon zou

’s avonds niet ondergaan om 22u maar wel om 21u.

De omschakeling van winter- naar zomertijd en terug kwam er ooit

door de acute oliecrisis in 1977. Door de uren met zonlicht meer te

laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte men

energie te besparen. Maar uit een rapport van de Europese

Commissie blijkt dat de besparing echter miniem is.
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Campus Scheldekant

27/07 Hooreman Adrienne

01/08 Le Roy Thérèse

06/08 Cooman Marcel

25/08 D'Haene Silvain

13/09 Vanden Hautte Daniël

Campus Meerspoort – afdeling Buzau

24/06 Ghys Antoinette

Campus Meerspoort – afdeling Coburg

20/06 Ronsse Michel

21/06 Vuye Maria

21/09 Pappens Jeanne

22/09 Ronsse Lizette
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Vreemd, dat boom en tak zoo stil staan
In het gouden licht vandaag,

Dat de bladertjes zoo stil gaan,
't Een na 't ander, naar omlaag.

Dat het zonlicht zoo voorzichtig
Door de ijlheid straalt van 't lof,
En het groene blad doorzichtig
En veel eed'ler maakt van stof,

Dat het windje in de twijgen
Zoo behoedzaam gaat te werk

En aleen wat blaadjes zijgen
Doet op 't pad en 't bloemenperk,

Zonder 't wazig diep te raken
Waar de groene schemer blauwt,

Of den goudglans schuw te maken
In het ijlbebladerd hout,

Of te roeren aan den vijver,
Waar zeer statiglijk en traag

Twee voorname zwanen drijven
Met hun spiegelbeeld omlaag,

En wat late najaarsrozen,
Als bewasemend amethyst,

Al den weemoed van hun broze
Schoonheid heffen in den mist.

Jacqueline E. van der Waals
uit: Laatste verzen 1923

Herfst gedicht


