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Lente, Pasen, zon, weer groen aan 
de bomen, … het doet blijkbaar 
iedereen deugd.   En hopelijk 
krijgen we geen winterse ijs-en 
sneeuwtoestanden meer in de 
komende weken. 

 

Sinds vorig jaar in mei is het oude gebouw van het ‘rusthuis’ in 
gebruik genomen als Sociaal huis, met naast onze eigen diensten 
van het OCMW ook verschillende partners, een kinderopvang,… 
Op zaterdag 21 april gooien zij van 14u tot 18u de deuren open en 
kan je aan verschillende diensten een bezoek brengen. Als je die 
dag op bezoek gaat, kan je zelfs een heuse luchtballonvaart 
winnen. Iemand die dit ziet zitten? Je kan rond 18u ook het vertrek 
van deze ballon meemaken. 

We maken ook reeds plannen voor de matchen van het WK 
voetbal in juni. Dit jaar spelen de Rode Duivels in Rusland. De 
wedstrijden gaan door op maandag 18 juni (17u), zaterdag 23 juni 
(14u) en donderdag 28 juni (20u). We spelen  achtereenvolgens 
tegen Panama, Tunesië en Engeland. We zorgen zeker voor de 
nodige sfeer op de leefruimtes om samen deze matchen te 
volgen en hopelijk kunnen we verder supporteren tot in de finale 
op 15 juli.  

 

Over alle andere geplande activiteiten vinden jullie verder in dit 
krantje meer informatie. 

 

Veel leesgenot, 

Stefaan Vercamer    Nele De Clercq 
Sarah Volckaert 

 

Voorzitter      Directie 

 

 



De jarigen van april 

Campus Scheldekant 

03/04 Leona Pandelaere, 90 jaar 

04/04 Hortentia De Petter, 92 jaar 

09/04 Paula Braeckelaere, 88 jaar 

10/04 Jeannine Van Handenhove, 73 jaar 

21/04 Brigitte Peyskens, 85 jaar 

21/04 Monique Van Marcke, 80 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

02/04 Christiane De Moor, 87 jaar 

09/04 Jean-Pierre Royaert, 74 jaar 

13/04 Alexis Heldenbergh, 82 jaar 

17/04 André Desmet, 90 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

02/04 Lydia Lammens, 82 jaar 

05/04 Denise De Bleecker, 82 jaar 

05/04 André D’Hondt, 91 jaar 

08/04 Maria Naessens, 96 jaar 

12/04 Denise Messiaen, 88 jaar 

19/04 Jozef Dhuygelaere, 84 jaar 

23/04 Simonne Biebuyck, 89 jaar 



De jarigen van mei 

Campus Scheldekant 

05/05 Marie Louise Geenens, 94 jaar 

12/05 Aloïs Van Steenbrugge, 87 jaar 

18/05 Maria Van Haudenhuyse, 95 jaar 

24/05 Yvonne De Bock, 77 jaar 

26/05 André Vanrysselberghe, 91 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

06/05 Anaïse Nies, 93 jaar 

08/05 Ivonne Vandendriessche, 92 jaar 

13/05 Jeaninne Velghe, 80 jaar 

17/05 Katrien Verrue, 60 jaar 

24/05 Eddy Ide, 64 jaar 

25/05 Monique De Pourcq, 84 jaar 

30/05 Lucie Van Dorpe, 85 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

15/05 Agnès De Vos, 85 jaar 

17/05 Maria Vuye, 98 jaar 

23/05 Marcel Schiettecatte, 81 jaar 

24/05 Wilmer Reynaert, 74 jaar 

25/05 Yvonne De Meulenaere, 80 jaar 



27/05 Marnix Geiregat, 59 jaar 

28/05 Georgette Spileers, 94 jaar 

 

De jarigen van juni 

Campus Scheldekant 

10/06 Astrid Delrue, 91 jaar 

20/06 Margriet De Turck, 90 jaar 

28/06 Marcel Cooman, 88 jaar 

28/06 Henri De Paermentier, 83 jaar 

28/06 Yvonne Willems, 95 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

04/06 Jeanne Vanderkerken, 93 jaar 

07/06 Norbert De Buck, 98 jaar 

09/06 Greta Debeurme, 76 jaar 

09/06 Maurits De Keyzer, 90 jaar 

16/06 Hilda Van Dorpe, 84 jaar 

26/06 Antoinette Ghys, 81 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

02/06 Ines Santens, 90 jaar 

06/06 Jean-Marie De Meulemeester, 79 jaar 

17/06 Jacqueline Callewaert, 78 jaar 



Wij verwelkomen 

Campus Scheldekant 

15/02 Astrid Delrue, k17 

26/02 Adelin Engels, k34 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

08/01 Christine Rubbens, k117 

16/01 Monique De Schampheleire, k137 

25/01 Maurits Goessens, k101 

01/02 Anaïse Nies, k140 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

11/01 Denise De Bleecker, k224 

16/01 Erik Goethals, k247 

22/01 Adelson Van de Velde, k211 

30/01 Roger Verzelen, k239 

06/02 Alice Leutenez, k215 

26/02 Diana Depoorter, k203 

28/02 Jozef Dhuygelaere, k201 

07/03 Esther De Vuyst, k241 

19/03 Leona Dhont, k202 

 

 



Een nieuwe bewoner vertelt… 

Adelson Van de Velde, k211 

Adelson is afkomstig van Mater, zijn vrouw 

Hilda Van Lantschoot was reeds bij ons op 

de afdeling en op 22 januari werd het 

echtpaar terug herenigd.  Adelson is van 

geboorte afkomstig van Lembeke in het 

Meetjesland, hij was de tweede van vier 

kinderen.  Zijn naam kreeg hij van zijn 

‘peetje’ die van Zweedse afkomst was.  Toen hij afgestudeerd was 

aan het college begon hij te werken als zelfstandig 

elektrotechnieker samen met nog twee knechten; ze hadden veel 

werk want dit was ten tijde van het opkomen van de TV.  Op een 

openluchtfeest leerde hij zijn vrouw Hilda kennen wiens vader een 

koffiebranderij had in Mater.  Adelson stopte met zijn zaak en 

verhuisde naar Mater waar ze samen de koffiebranderij 

overnamen.  In functie van zijn werk hebben ze veel gereisd, zo 

gingen ze onder andere naar Brazilië, Bali, …  In het jaar 1990 ging 

hij met pensioen.   

Aprilvis 

Volgens sommige bronnen verwijst de benaming aprilvis naar een 

anekdote uit de tijd van de Franse koning Lodewijk XIII.  Die kon 

het niet goed vinden met de Prins van Lorreinen, die hij gevangen 

liet zetten in een kasteel  aan de oevers van de Maas.  De prins 

slaagde er echter in te ontsnappen en hij sprong in de Maas.  Die 

waterloop proberen over te zwemmen, kwam overeen met 

zelfmoord plegen, aangezien de bewakers bij het minste onraad 

de achtervolging inzetten, per boot weliswaar.  Het geluk was 

echter met de Prins van Lorreinen, want onmiddellijk na zijn 

ontsnapping deed een late en strenge vorst de Maas dichtvriezen, 

waardoor de bewakers de achtervolging moesten stopzetten.  Ze 

kregen de bijnaam ‘de wachters van de vis’.  Die wonderlijke 

ontvluchting vond plaats op 1 april.  (bron De Druivelaerkalender) 



De komende activiteiten campus Meerspoort 

APRIL – de gemeente Volkegem in de kijker 

Di 3 apr uitstap in kleine groep naar eifeesten in Kruishoutem 

Do 5 apr Buzau – feest van de jarigen van de maand maart 

Ma 9 apr Coburg – zangstonde o.l.v. Rita met haar gitaar 

Di 10 apr optreden Gilles Simoens voor alle bewoners 

Do 12 apr Buzau – op invitatie: cinemabezoek ‘De Buurtpolitie’ 

Vrij 13 apr Buzau – junior goochelaar op bezoek 

Ma 16 apr Buzau – geheugenkoor Demusica 

Woe 18 apr uitstap in kleine groep naar SK voor quiz 

Do 19 apr Buzau – feest van de jarigen van de maand april 

Vrij 20 apr uitstap in kleine groep naar Volkegem 

Ma 23 apr start van de Week van de Valpreventie 

Do 26 apr Coburg – leerlingen Bernarduscollege doen samen 

met de bewoners een activiteit 

  

MEI – de gemeente Edelare in de kijker 

Di 1 mei Feest van de Arbeid 

Do 10 mei O.-L.-Heer Hemelvaart 

Zo 13 mei Moederdag 

Di 15 mei 9u30 gebruikersraad 

 Uitstap in kleine groep naar Kerselare 

Zo 20 mei Pinksteren 

Ma 21 mei Pinkstermaandag 

Di 22 mei Uitstap in kleine groep naar Kerselare 

Ma 28 mei Coburg – geheugenkoor Demusica 

 

JUNI – de stad Oudenaarde in de kijker 

Di 5 juni Activiteiten i.s.m. studenten zorg CVO 

Zo 10 juni Vaderdag 

Ma 11 juni Optreden van Rein De Vos 

Do 14 juni Start wereldkampioenschap voetbal 

Ma 18 juni 17u – België – Panama 



Za 23 juni 14u – België – Tunesië 

Ma 25 juni Buzau – geheugenkoor Demusica 

 Uitstap in kleine groep naar de seniorennamiddag in 

de Mantovani ter gelegenheid van de bierfeesten 

Do 28 juni 20u – België – Engeland 

De komende activiteiten campus Scheldekant 

 

APRIL – de gemeente Volkegem in de kijker 

Di 3 apr  bezoek Eifeesten 

Woe 4 apr  activiteit Feestcomité 

Ma 16 apr zangstonde  

Woe 18 apr  quiz opgesteld door Henri 

Vrij 20 apr  uitstap naar Volkegem 

Za 21 apr  optreden volksdansgroep 

23-27 april  week van de valpreventie 

 

MEI – de gemeente Edelare in de kijker 
 

Di 8 mei  optreden dansgroep 

Di 15 mei muzieknamiddag voor de dames 

Woe 23 mei optreden OKRA Eine 

Do 24 en vrij 25 mei - uitstap Kerselare 

 

JUNI – de stad Oudenaarde in de kijker 

Ma 11 juni uitstap mannen Molenhuis 

Ma 25 juni  uitstap bierfeesten  

 

 

 

  



Sfeerbeelden campus Meerspoort 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek van vormelingen Huiselijkheid 

 

 

 

 

 

 

Kookactiviteit – winterschotel        optreden fanfare de Lima’s 

 

 

 

 

 

 

Geutelingen eten in Elst karnaval met de Kluivers 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Paasversiering maken Valentijnsnamiddag 

 

 

 

 

 

 

 

We spelen UNO Petanque - indoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasdecoratie maken Proeverij Heurnse specialiteit 



Sfeerbeelden campus Scheldekant 

 

 

 

Carnaval   -   legeractiviteit Goochelaar Milan - manicure 

Volksspel- Bezoek van de tekenschool 

namiddag 

 



Waf waf waf … 

 

Knuffels, ouder worden  

 

  

Hier ben ik weer!!!  En naar goede gewoonte heb ik jullie weer van 

alles te vertellen. 

 

Knuffels Vitaminis 

Als eerste zou ik graag 

iedereen bedanken die 

samen met Evy gespaard/ 

gesponsord heeft voor 

mijn nieuwe knuffels!!  Ali, 

Obi, Myrthe, Phillipe en 

Ana (dit zijn de namen van 

de knuffels) slapen lekker 

bij mij op mijn matras en 

vergezellen mij door heel 

Evy haar huis.  Wat dan 

natuurlijk weer leidt tot 

enig gemopper aan Evy’s 

kant…  .  Nu ja, bij mij 

leidt het ook wel soms tot 

wat gemopper als ik 

weeral eens zie dat één 

van de katten met mijn 

knuffels wil spelen.  Tja delen is niet altijd mijn sterkste kant.  En 

weet je, trouwens, zij delen hun speelgoed ook niet altijd met mij!!  

Toen ik vorige week eens hun nieuwe krabpaal wou besnuffelen, 

kreeg ik al direct een krauw op mijn neus.    



Dagje ouder 

 

Langzaam maar zeker 

wordt ik ook een dagje 

ouder en geniet ik er meer 

en meer van eens rustig bij 

jullie op de kamer te 

zitten, luisterend naar jullie 

zachte stem en genietend 

van een aai over mijn lijfje. 

(Ok, soms val ik dan in 

slaap en moet je er mijn gesnurk maar bijnemen.) Wie graag heeft 

dat ik eens langskom op de kamer voor zo een speciaal 

momentje, mag dit altijd doorgeven aan de 

hoofdverpleegkundigen.  Zij geven dit dan zeker door aan Evy! 

 

Lentekriebels 

Langzaamaan wordt het 

weer beter en komt het 

zonnetje vaker te voorschijn.  

Ik krijg hier al lentekriebels 

van, dus wie zin heeft om 

eens samen met mij een 

stukje buiten te gaan 

wandelen, laat dit zeker 

weten aan Evy, Sabine of 

Peggy!!!  We kunnen 

natuurlijk ook gewoon een 

beetje rustig buiten op een bankje zitten!! 

 

Pootje van Lola en tot de volgende keer! 



Uitstap naar Elst op woensdag 7 februari ’18 – geutelingen gaan 

eten in taverne ’t Hoekske 

Het was een mooie, winterse dag en rond 13u30 vertrokken acht 

bewoners van de afdeling MP Coburg met de minibus en een 

auto richting Elst.   

Leona Santens vertelde op weg ernaartoe dat ze die weg die we 

reden vroeger dikwijls gedaan heeft om vanuit Brussel naar 

Oudenaarde te rijden.  Ze zei dat er veel huizen bijgekomen zijn. 

In de taverne werden we goed ontvangen en kregen we een tas 

koffie met een geuteling.  Yvonne en Wilmer waagden zich zelfs 

aan een tweede geuteling!  De andere bewoners hadden 

voldoende met één geuteling, Leona zei dat je smaakt dat er veel 

eieren in zaten en dat dit de geuteling zwaar maakte. 

Nadien zijn Agnes, Leona en Mireille nog gaan kijken naar den 

oven waar ze aan het bakken waren.   Agnes wou dit zeker eens 

zien, ze zei “het is toch daarvoor dat ik meegekomen ben” 

Je kon er ook geutelingen kopen om mee te nemen naar huis, 

Yvonne vond het zo lekker dat ze er nog enkele meenam en 

Maria deed een zakje van 10 mee voor haar kinderen. 

De geuteling is een traditioneel streekproduct uit de Vlaamse 

Ardennen. Het uiterlijk van een geuteling valt enigszins te 

vergelijken met dat van een dikke, mollige pannenkoek. De 

textuur is echter luchtig en schuimachtig. Bovendien verschilt hij 

van een pannenkoek doordat er in het beslag en tijdens het 

bakken geen vetstoffen worden gebruikt. Bij de geuteling wordt er 

soms een snuifje kaneel toegevoegd voor het aroma. 

Verder bestaat de geuteling uit melk, bloem, eieren, gist en 

een snuifje zout. 

Zoals de traditie het wil, wordt het geutelingenbeslag met een 

gietlepel in een gloeiend hete oven op de kale kleitegel 

uitgegoten. Een geuteling wordt niet gedraaid. Door de enorme 

hitte en de specifieke thermische geleidheid van de kleitegel krijgt 

de geuteling op zeer korte tijd zijn unieke uiterlijk, geur en smaak. 



Elst promoot de geuteling in de Vlaamse Ardennen en daarbuiten. 

Elst wordt dan ook beschouwd als geutelingendorp. Daar Sint 

Appolonia (patroonheilige van Elst) ook patrones is van de 

tandartsen, wordt wel de volgende link gelegd: Wie een geuteling 

eet in Elst, is een gans jaar gevrijwaard van tandpijn. 

 

Het driemaandelijks aandachtspunt 

 

 



Nieuw in campus Meerspoort 

 

 

Vanaf heden is er aan het onthaal een winkeltje waar je terecht 

kan voor verzorgingsproducten, een aantal zoetigheden als 

snoep, koek, … Het aanbod kan uitgebreid worden volgens de 

vragen die er komen, dus geef zeker door als je daar graag iets in 

het assortiment zou zien.  In de uitstalkastjes in de gang 

administratie kan je het aanbod en de prijzen zien.  Als het onthaal 

open is, kan je daar jouw aankopen doen.  Cash betalen is 

mogelijk of je kan vragen om het bedrag op de maandelijkse 

factuur op te nemen. 

Met de winkel ’t Bazaarke wordt er een nieuwe invulling gegeven 

ter vervanging van de winkelkar die jarenlang door Godelieve en 

Marc behartigd werd. 

Via deze weg willen we hen ook van ganser harte bedanken voor 

hun vrijwillige inzet die ze wekelijks toonden! 

 

 



Informatief: D OF THE PROMS:  

laat uw stem horen voor een dementie vriendelijke maatschappij 

Vanuit het praatcafé Dementie regio Vlaamse Ardennen willen 

we onze stem laten horen voor “Werelddag dementie”   Het 

centrale thema 2018 is “Dementie inclusief: samen naar een 

dementievriendelijke samenleving”. 

Op zondag  23 september 2018 om 15.00 uur geven we een 

muzikaal optreden in de Sint-Jozefskerk te Oudenaarde door 

personen met dementie en hun mantelzorgers. 

Met ons WZC doen we mee ook mee!  Er zijn 5 bewoners 

geselecteerd die samen met hun mantelzorger  ons koor zullen 

vertegenwoordigen op zondag 23 september. 

Er zijn nog 6 andere WZC’s die ook meestappen in dit avontuur.  

Ook thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorger 

zijn welkom om ons koor te komen versterken.  Het wordt een 

vrolijke zingende  bende! 

Via deze weg willen we ijveren voor een maatschappij waarin 

mensen met dementie een waardige plaats innemen en zo lang 

mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.   

Iedereen is welkom op zondag 23 september 2018 om 15 uur in de 

Sint-Jozefskerk te Oudenaarde om het koor te komen opluisteren. 

De inkom is gratis. 

Met dementievriendelijke groeten, 

Anneleen Van Daele, referent dementie. 

 

 

 

 



 

   ten voordele van 

   animatiewerking 

WZC Meerspoort 

WZC Scheldekant 

 

U kan uw pakket bestellen tot en met 25 mei 2018 aan het onthaal 

van beide woonzorgcentra, in de sociale dienst of bij de directie. 

U betaalt bij bestelling 8 euro per pakket van 4 dozen koeken (zie 

samenstelling hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt bij betaling een afhaalbon waarmee u het pakket van 

25 tot en met 29 juni 2018 kan afhalen aan het onthaal Meerspoort 

of Scheldekant. 

 



                          

 

DE HOORNAAR :  

REUS ONDER DE WESPEN 

  

  

Met het goede weer op komst is het 

best mogelijk dat u vroeg of laat geconfronteerd wordt met een 

bijzonder imponerende en omvangrijke wesp die tot 4 cm.  groot 

kan worden : de hoornaar. Die speciale wespen zijn met andere 

woorden dus twee maal zo groot als de gewone in onze contreien 

voorkomende wespen. 

Zijn lijf en kop zijn roodbruin gekleurd en zijn achterlijf is geel met 

zwarte strepen. Door zijn omvang is de hoornaar  

een schrik voor de andere wespen. Stel maar dat de hoornaar 

een efficiënte insectenbestrijder is. 

Hoornaars kunnen ook voor de mens hinderlijk zijn, al zijn ze veel 

minder storend  dan de gewone wesp. De mate waarin men ze als 

hinderlijk ervaart is vaak afhankelijk van de plaats van zijn nest en 

van de mens zelf. Vroeger kwam de hoornaar regelmatig voor in 

onze streken, maar in de jaren 50 en 60 was de hoornaar bijna 

verdwenen als gevolg van het gebruik van  gif zo als DDT. De 

hoornaar mag dan wel vriendelijker zijn dan de meeste andere 

wespensoorten, hij zal zeker steken als hij in het nauw gedreven 

word. In geval van zo’n steek best meteen de huisarts of het 

ziekenhuis opzoeken. 

  

 

Bernard Note 



Wij nemen afscheid van… 

Campus Scheldekant 

27/01 Jacqueline Tjoleyn, 87 jaar 

08/02 Frans Dujardin, 82 jaar 

10/02 Yvonne Devriese, 87 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Buzau 

04/01 Valère Desmet, 81 jaar 

18/01 Gerard Landrie, 83 jaar 

24/01 Marie-Louise Vandendorpe, 79 jaar 

 

Campus Meerspoort – afdeling Coburg 

04/01 Mariette Kestelyn, 83 jaar 

08/01 Emilienne De Smet, 89 jaar 

21/01 Roger Deruyck, 86 jaar 

24/01 Francine Mahieur, 83 jaar 

28/01 Eric Hoerée, 68 jaar 

30/01 Magda Vanden Berghe, 71 jaar 

09/02 Rachel Vanheuverswyn, 93 jaar 

23/02 Suzanne Vander Cruyssen, 90 jaar 

28/02 Paulette Janssens, 88 jaar 

18/03 Marie Madeleine Neckebroeck, 88 jaar 

 


