’t Nieuws
van hier en ginder
Oktober – november - december ‘17
Jaargang 3

Voorwoord
Als ik dit schrijf, hebben al een aantal van onze bewoners kunnen
genieten van de eerste circusvoorstelling hier op onze parking.
Toch een belevenis om te zien hoe deze mensen aankomen, alles
installeren, tenten opbouwen,…en dit week na week op een
andere plaats.
We hebben hoe dan ook een paar drukke weken achter de rug
met activiteiten waar jullie in dit krantje zeker verslagen van
terugvinden : de Einse fietel op onze privétribune, de kermisbar in
Eine, onze fietsvrijwilligers die op kermis Eine een tochtje hebben
gemaakt, circus en eetfestijn in de Meerspoort, een aantal
zomerse uitstappen,… Heel veel om over te vertellen.
Ook ons jaarthema is opgestart en in september werd aandacht
besteed aan de geschiedenis en de specifieke zaken van Eine.
Met een bingo-quiz, een bezoek aan brouwerij Cnudde voor een
bizonbiertje,… zijn jullie alvast veel te weten gekomen over deze
deelgemeente.
In oktober staat Bevere in de kijker en speelt Meerspoort dus een
thuismatch. We verwachten o.a. de kindjes van de kleuterschool
om samen met jullie te zingen.
Over kindjes gesproken. De kinderopvang die sinds deze zomer in
onze gebouwen vertoeft, heeft ook bij jullie succes, want
verschillende bewoners doen regelmatig een wandelingetje om
eens door de vensters daar te loeren. Door een paar zaken in de
regelgeving is het niet zo makkelijk om bewoners ook in de
kinderopvang binnen te laten, maar daarvoor zoeken we verder
of daar toch mogelijkheden kunnen zijn. In tussentijd zullen de
kindjes vanaf oktober regelmatig eens door het woonzorgcentrum
wandelen of onze gangen eens onveilig maken met hun fietsjes.
Ook in de leefruimte zullen zij regelmatig eens op bezoek komen
en daar een stukje fruit eten of soep drinken. Ook weer iets om
naar uit te kijken dus.

Maar oktober betekent ook dat er weer een aantal maanden in
het vooruitzicht zijn met minder zon, hier en daar eens een
herfststorm, mistige ochtenden, vroeg donker,… Daarom maken
we het binnen zo gezellig mogelijk zodat jullie in een huiselijke sfeer
van de warmte kunnen genieten. En ook de volgende weken en
maanden staan er hoe dan ook de nodige binnenactiviteiten op
de kalender.
Alvast veel leesplezier in deze editie van ’t Nieuws van hier en
ginder.
Stefaan Vercamer

Sarah & Nele

Voorzitter

Directie

De jarige bewoners van oktober

Campus Scheldekant
12/10

Marie Christine Vanderlinden

77

Campus Meerspoort - afdeling Buzau
02/10

Simonne Balcaen

91

20/10

Oscar Bollaert

84

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
02/10

Francine Mahieur

83

De jarige bewoners van november

Campus Scheldekant
10/11

Maria Vanwelden

87

11/11

Wivina Vanden Berghe

83

28/11

Raymond Clement

67

29/11

Michel Tytgat

82

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
30/11

Yvonne Devriese

87

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
02/11

Magda Bogaerts

70

14/11

Marie-Louise Wernaerts

87

28/11

Cecilia Dupont

88

30/11

Andrea Ghys

84

De jarige bewoners van december
Campus Scheldekant
05/12

Paul Vanderstraeten

62

07/12

Anna Depoorter

92

17/12

Moniek Tjoleyn

80

22/12

Denis De Craeye

75

24/12

Maurice De Lepeleere

86

26/12

Emilienne Van Lancker

78

31/12

Denise De Meulemeester

88

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
03/12

Ivonne Gasthuys

96

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
02/12

Agnes Dhaenens

94

07/12

Rachel Branswyck

97

12/12

André Teirlinck

83

30/12

Paulette Janssens

88

Wij verwelkomen…
Campus Scheldekant
03/07

Yvonne Van Assche, k11

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
29/06

Cecilia Waelkens, k134

03/07

Elza Schockaert, k153

06/07

Jeaninne Velghe, k102

31/07

Regina Reyntjens, k148

07/08

Yvonne Devriese, k143

29/08

Marie-Louise Vandendorpe, k121

29/08

Leo Truyen, k140

08/09

Eddy Ide, k123

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
18/07

Adriën Dujardin, k218

11/08

André Teirlinck, k246

14/08

Jeanne Pappens, k221

30/08

Monique Van Marcke, k224

18/09

Georgette Spileers, k245

Een nieuwe bewoonster vertelt…
Mevr. Devriese Yvonne, k.34
Op 7 augustus 2017 mochten we Mevr. Yvonne Devriese
verwelkomen in WZC Scheldekant, op de afdeling Bergen Op
Zoom. Yvonne is geboren op 30 november 1930, te Etterbeek. Ze
woonde toen samen met haar ouders in Sint – Lambrechts –
Woluwe. Later toen ze trouwde, is ze haar man gevolgd naar
Eine.
Yvonne is afgestuurd in Brussel als leerkracht lichamelijke
opvoeding. Na de geboorte van haar kinderen is Yvonne gestopt
in het onderwijs en is zij huisvrouw geworden. Yvonne heeft
ondertussen al 3 kinderen waarvan er jammer genoeg 1 op
vroege leeftijd is gestorven, 6 kleinkinderen en ook al enkele
achterkleinkinderen.
Wij wensen Yvonne een aangenaam verblijf in WZC Scheldekant.

De komende activiteiten campus Meerspoort
OKTOBER – de deelgemeente Bevere in de kijker
Ma 2 okt
Coburg – geheugenkoor Demusica
Woe 4 okt
fotoreportage Kos met degustatie
Canicup (wedstrijd tussen instellingshonden op
verplaatsing)
Vrij 6 okt
16u mariaviering t.g.v. de rozenkransmaand
Ma 9 okt
bezoek van kleuters uit school van Bevere
Di 10 okt
modeshow
Woe 11 okt
Coburg – uitstap in kleine groep – op restaurant
Do 12 okt
Buzau – wafelbak onder voorbehoud
Ma 16 okt
Coburg – zangstonde o.l.v. Rita met haar gitaar
Do 19 okt
Youca actionday
Ma 23 okt
Buzau – geheugenkoor Demusica
Woe 25 okt
Verjaardagsfeest bewoners september/oktober

Vrij 27 okt
Ma 30 okt
Di 31 okt

Buzau - Halloweentractaat
Coburg – kookactiviteit groep 1- scampi’s
Een minipaardje komt op bezoek in het wzc
Pompoenschatting

NOVEMBER – de deelgemeentes Melden en Leupegem in de kijker
Woe 1 nov
Allerheiligen
Do 2 nov
Allerzielen
Ma 6 nov
Coburg – zangstonde o.l.v. Rita met haar gitaar
Di 7 nov
Etentje met de winnaars van de pompoenschatting
Woe 9 nov
Coburg – kookactiviteit groep 2 – scampi’s
Vrij 10 nov
19u Herdenkingsviering overleden bewoners
Za 11 nov
Wapenstilstand
Ma 13 nov
Coburg – geheugenkoor Demusica
Woe 15 nov Dag van de Dynastie
Do 16 nov
Coburg – Vraag je plaatje
Week van de derde leeftijd
Ma 20 nov
optreden Roy Payne (liedjes Louis Neefs)
Woe 22 nov Coburg – wafelbak door vrijwilligersgroep
Do 23 nov
Buzau – oliebollenbak onder voorbehoud
Woe 29 nov Coburg – sfeernamiddag op uitnodiging
DECEMBER – de deelgemeente Heurne in de kijker
Ma 18 dec
Buzau – geheugenkoor Demusica
Woe 20 dec Activiteiten samen met vormelingen
Do 21 dec
optreden Lady Hill
Za 23 dec
16u kerstviering met Meerspoortkoor
Ma 25 dec
Kerstmis
Di 26 dec
Tweede Kerstdag

De komende activiteiten campus Scheldekant
OKTOBER – de deelgemeente Bevere in de kijker
Di 3okt
optreden Frank Valentino
Vrij 6 okt
Uitstap naar Arras
Ma 9 okt
Uitstap naar wzc Meerspoort ivm. jaarthema Bevere
Woe 18 okt
Modeshow
Do 19 okt
youca actionday
Ma 23 okt
Zangstonde
Di 31 okt
Wafelbak
02/09/16/26 okt - crea
06/13/20/27 okt – qigong
NOVEMBER – de deelgemeentes Melden en Leupegem in de kijker
Vrij 10 nov
Herdenkingsviering overleden bewoners
Vrij 17 nov
Optreden Gaston Lemmens
Di 21 nov
muzikale quiz
Do 23 nov
Quiz voor senioren
Ma 27 nov
Zangstonde
06/13/20/30 nov - crea
10/17/24 nov - qigong
DECEMBER – de deelgemeente Heurne in de kijker
Ma 4 dec - crea
Woe 13 dec vormelingen 5 torens
Vrij 22 dec
Kerstviering
01/08 dec
qigong

Wat was… Verkennende rondrit in Eine-City
Op 20 juli hebben we een eerste verkennende rondrit gedaan
door Eine, samen met enkele bewoners die hier geboren en
getogen zijn.
Rond 13.30u kwam Nathalie met het busje van WZC Meerspoort
ons ophalen. Leona en Agnes zaten al paraat en het was prettig
om hen eens terug te zien.
Samen met Maria, Bertha, Brigitte
en Roger begonnen we onze
tournée. Ik had op voorhand al een
route planning in mijn hoofd en ik
mocht dus voor copiloot spelen!
We vertrokken vanaf Scheldekant
richting N60 naar het rond punt met
het statuut van de ‘Schelde koningin’. Da’s de officiële naam van
dat ‘kunstwerk’ maar in de volksmond wordt het ook dikwijls
anders genoemd…
Na het rond punt namen we de eerste afslag rechts naar de wijk
Herlegem. Chapeau voor onze buschauffeur want via kleine
smalle baantjes heeft ze ons veilig en wel langs den Doorn en de
Marolle gereden. Op den Ezelshoek zijn we dan afgeslagen
richting Diepenbeek en zo kwamen we daarna terug aan de N60
thv de Samsonite fabriek.
Ondertussen werd er veel verteld over hoe het vroeger allemaal
was en hoeveel het nu allemaal veranderd is! Zo vertelde Maria
dat ze blij was dat ze niet aan deze côté van Eine woonde: veel te
afgelegen tijdens de winter, maar in de zomer was het wel plezant
om langs al die kleine wegelkes te fietsen. Spijtig genoeg waren
alle vroegere cafeetjes verdwenen maar we passeerden nog wel
enkele oude boerderijen waar ze vroeger eieren verkochten en
aardbeien.

Van al dat vertellen hadden we natuurlijk dorst gekregen en zijn
we gestopt aan het Molenhuis. Agnes zei dat er vroeger ‘ al over
hande ‘ huis een café was: 57 in het totaal! Nu schieten er nog 8
over.
Na het lessen van onze dorst zijn we nog naar ’t station gereden
en ’t rood plein met de Bizonbrug en zijn we niet ver gepasseerd
van Bertha’s huis in de Misweg en ’t huis van Maria in de
Ankerstraat.
Als slot zijn we nog eens door
de Nestor de Tièrestraat
gereden, waar Leona, Brigitte
en Roger gewoond hebben
om dan terug te keren naar
onze heimat.
’t Was een schoon toerke, al
zeg ik het zelf!
Henri DP, campus Scheldekant

Wat was… op uitstap naar de Fietel in Eine
‘Gaande over onze uitstap
naar de Fietel in Eine. We
zijn gezellig met het busje
vertrokken en we zijn daar
in het rusthuis in Eine
Scheldekant zeer goed
ontvangen. De mensen
waren tevreden enkele
bekenden te zien die vroeger samen waren in de Meerspoort in
Oudenaarde.
Als verwelkoming hebben we een aperitiefje gedronken, daarna
het middagmaal en tot slot een dessert en een koffie met gebak.
Als dat geen goede ontvangst is dan weet ik het niet meer ! We
zijn dan allen samen de Fietel gaan bekijken; het mooie weer was
ook meegevallen. De Fietel op zichzelf was goed ineen gestoken,
het was plezant en alles is goed verlopen. Als afsluiter hebben we
nog het avondmaal in Scheldekant genuttigd om daarna met het
busje terug naar de Meerspoort te gaan. Zo is het einde van onze
plezierige dag verlopen.
En we danken het personeel die ons
heeft begeleid en ook het personeel
van de Scheldekant voor de goede
ontvangst.
Enfin, voor het sluiten nogmaals dank
aan beide personeelsdiensten. Tot zo.’
Denise Messiaen, afdeling Coburg,
campus Meerspoort

Wat was… Etinge in ’t ges!
De afgelopen maanden hebben wij, samen met heel wat
Oudenaardisten, verenigingen en scholen meegewerkt aan meer
dan 2000 lapjes voor een extra groot picknickdeken.
We hebben gebreid, gehaakt, geknipt, geverfd in alle kleuren en
vormen en we waren dan ook heel content dat we mochten
deelnemen aan “Etinge in ’t ges”, een reuze picknick in het park
Liedts in Oudenaarde op donderdag 21 september.
En geloof het of niet: het was een prachtig zomerweertje! Het was
zeker meer dan 50 jaar geleden dat ik nog een keer in den
‘buitenwereld’ gegeten heb. Er stond een grote tafel met veel
brood, beleg, tomaten en ajuintjes, en er was zelf soep en pasta.
We kregen ook een pintje om te drinken en omdat er geen glazen
waren hebben we dan maar het flesje aan de mond gezet!
Er waren ook veel andere mensen en er was een orkestje dat
schone muziek speelde.
We zijn met een
content gevoel naar
huis vertrokken, er zijn
toch nog veel mensen
die graag iets voor
een ander doen.

Sfeerbeelden activiteiten WZC Meerspoort

Uitstap naar Feeste ’t Ename

Uitstap - een ijsje eten in Etikhove

De polonaise – optreden artiest

kookactiviteit – mosselfestijn

Schlagerfestival in De Panne
Superbingo zonder grenzen

Sfeerbeelden activiteiten WZC Scheldekant

Tribune Fietel

Uitstap naar Middelkerke

Uitstap naar Eurotuin
Uitstap naar de Brielmeersen in Deinze

Bezoek aan brouwerij Cnudde

Verjaardagswensen voor Lola

Waf waf waf …

Verjaardagsfeestjes en lekker op reis naar
Duitsland.

Hier ben ik weer!!! En ook deze keer heb ik jullie allemaal leuke
dingen te vertellen! Nieuwsgierig??? Lees dan maar vlug verder.
3 keer feest!!
Feest, feest en nog eens
feest!! Dit jaar hebben
we mijn verjaardag wel
drie keer gevierd!! Amai
als ik geen echte
gelukzak ben, dan weet
ik het ook niet. Het
eerste feestje was op MP
Buzau, daar hebben we mijn verjaardag gevierd met een lekker
desserten buffet. Ook was er speciaal bezoek, een klein
hondenpupje die net als ik de opleiding assistentiehond volgt. Ik
ben zeker dat die kleine Snickers later iemand met een handicap
heel gelukkig zal maken door die persoon zoveel mogelijk te
helpen met allerlei taakjes. Het 2de feestje was op MP Coburg.
Daar hebben de bewoners gesmuld van een lekkere ijscoupe ter
ere van mijn verjaardag. En last but not least, was er nog het
feestje op campus Scheldekant. Ook hier waren er allemaal
lekkere dessertjes en heb ik met heel veel bewoners op de foto
mogen staan!! Van sommige kreeg ik zelfs een heuse
verjaardagskus!!

Reisje Duitsland
Deze vakantie ben ik met
Evy, oma en opa terug 4
daagjes naar Duitsland
geweest op vakantie. Evy
had mij al een tijdje beloofd
dat we nog eens op reis
zouden gaan en dat we dan
weer mooie grote
wandelingen zouden maken.
En ze heeft niet gelogen
hoor!! We hebben zeker elke
dag 1 grote wandeling gemaakt en dan verschillende kleinere.
Tja het was warm weer, dus moesten we hier wel een beetje
rekening mee houden want Evy was bang dat het een beetje te
lastig zou zijn voor mij als zwarte hond. Maar ik denk dat het
vooral Evy zelf was die het af en toe lastig kreeg, maar niet
doorvertellen hé! Op één van de wandelingen kwamen we plots
een mega groot dier tegen. Ik vertrouwde het niet zo, maar Evy
vertelde mij dat het een namaak dinosaurus was, helemaal niet
gevaarlijk. Ook al lijkt het hier op de foto alsof hij Evy aan het
bijten is!! Hoe goed ik probeerde hem daarna weg te jagen door
ernaar te blaffen, hij verzette geen voet en dus zijn wij dan maar
weggegaan.
Voordat ik het goed en wel besefte, was het alweer tijd om naar
huis te gaan. Maar door een file van 3,5 uur (tja die ring hé rond
Brussel) duurde ons reisje toch een beetje langer en kon ik
genieten van een deugddoend schoonheidsslaapje op de
achterbank, lekker dicht tegen Evy aan. Het gemopper van opa
over die stomme file nam ik er met plezier bij.

Pootje van Lola en tot de volgende keer!

Informatief – INVENTARIS RELIGIEUS ERFGOED
We kijken er meestal niet meer van op wanneer we in de krant of
anders vernemen dat een kerk openbaar werd verkocht en
ontwijd. Ook de herbestemming van een kerk verrast ons blijkbaar
niet meer. De ene kerk begint een nieuw leven als winkelpand, de
andere als wijnhandel of als café-bar.
De lokale gemeenschap staat de komende jaren voor een grote
en urgente uitdaging. Veel parochianen worden sterk
onderbenut, terwijl de kosten voor het onderhoud hoog oplopen.
Bovendien, zo weet het opinieblad Tertio, blijft het aantal actieve
priesters in Vlaanderen aan een hoog tempo verder dalen. Het
openhouden van alle parochiekerken voor de eredienst is met
andere woorden niet langer mogelijk.
Volgens De Standaard gaat zowat de helft van de Vlamingen
enkel nog naar de kerk voor een doop, een huwelijk of een
begrafenis. Anders gezegd: enkel bij familiale of sociale
verplichtingen. Het aantal kerkgangers dat elke week naar de mis
gaat, is geslonken tot zes procent.
Waar het voor sommige kerken nog lang niet uitgemaakt is wat
hun toekomst is, zijn andere al een stap verder. De Sint-Jozefkerk
in het centrum van Oudenaarde zou bijvoorbeeld op termijn een
cultuur en ontmoetingscentrum gaan huisvesten. Het is m.a.w. zo
goed als zeker dat deze jonge kerk een culturele bestemming zal
krijgen.
Nu heel wat kerken de deuren sluiten of een nieuwe bestemming
krijgen, moet om evidente redenen dringend werk gemaakt
worden van een inventaris van het religieus erfgoed.
Denken we maar aan verborgen schatten als kronen, kelken,
monstransen, wierookvaten, vaandels, beelden van diverse
heiligen enz. In het eredienstdecreet is zowaar sprake van een
inventarisplicht. Het decreet verplicht de kerkfabriek tot het
opstellen en bijhouden van een inventaris van de goederen die
door de kerkfabriek worden beheerd.
Dergelijke inventaris biedt een precieus overzicht van het religieus
erfgoed en bevat naast een beschrijving van de goederen, een
foto, de afmetingen, de datering en andere nuttige historische
gegevens.
In een geëvolueerde maatschappij die steeds minder voeling
heeft met het religieus erfgoed laat een goed uitgevoerde

inventarisatie toe een betrouwbaar beeld te krijgen van de totale
omvang van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Door de
krimpende kerkgemeenschap is evenwel ook dit inventariseren
een werk van lange adem.

Driemaandelijks aandachtspunt

GSM in de kleedkamer,
Ook voor bewoners en collega’s
aangenamer!
Graag mobiliseren we u voor onze missie
Op het werk zijn we op elk moment paraat om onze missie uit te
dragen. Alle aandacht gaat naar onze bewoners en we zijn niet
bezig met privé-zaken en bannen onze mobiele telefoon
(gsm/smartphone)...
Via het project HART krijgt onze missie en visie een tastbaar
gehalte dat we elke dag hanteren in onze relatie met onze
bewoners. We zijn reeds toe aan invulling door te zorgen voor een
huiselijke sfeer en te vertrekken van de autonomie van bewoners.
In het sociaal huis zetten we ons dagelijks ten volle in om een
klantgerichte, efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle en betrouwbare
dienstverlening te bieden.
We bannen prive-zaken tijdens het werk, zoals het gebruik van
onze mobiele telefoon (gsm/smartphone) en internet.

Ter gelegenheid van Wapenstilstand op 11/11 volgend gedicht
van bewoonster Jeannine Roos, MP Coburg
Als de oorlog woedt, en ze mensen slachten gelijk dieren
Als mensenbloed bij beken vloeit, als vrede en liefde liggen
geboeid
Als haat en kwaad, als nood en dood
Grijnzen en vloeken en tieren, oh waar is nu toch mijn arme man
Ik verga van angst, ik sterf ervan
Ach wat verschil met vorige jaren, wij zaten hier zo blij tegaar
Bij het wiegje van ons jongste kind, en nu zo ver door sneeuw en
wind en vorst
En dan oh God oh God heb medelijden met mijn lot
Ju roept het jongetje Ju paardje, zeg moeder wanneer komt
vader nu
Als vader komt dan krijg ik een paard, een levend paard met een
blinkend zwaard
En een helm met een pluim en een grote banier
En dan gaan we rijden verre van hier en daar maken we oorlog
en nog en meer
Zeg mij wanneer komt vader weer
Kijk eens naar hierboven, daar is ons vake heen
Omringt met zijn engelen en omstraalt met glorieglans
Kom laat het ons aanbidden oh heilige wil van God
Zij weer opnieuw geprezen hoe zwaar ook valt ons lot.

Wij nemen afscheid van
Campus Scheldekant
12/09

Blanca Vanden Daele, 86 jaar

Campus Meerspoort – afdeling Buzau
01/07

Odilon Cheyns, 83 jaar

12/07

Florida Vanderlinden, 88 jaar

28/07

Grambergen Leona, 82 jaar

09/08

Hendrika De Clercq, 95 jaar

11/08

Diane Reynaert, 87 jaar

22/08

Jeannine Boriau, 80 jaar

23/08

Marie-Thérèse Jacques, 85 jaar

11/09

André Vivé, 84 jaar

11/09

Antoinette Manssens, 86 jaar

Campus Meerspoort – afdeling Coburg
12/07

Erik Dhont, 68 jaar

29/07

Monique De Geyter, 73 jaar

05/08

Philomène Spiers, 89 jaar

08/08

Alain Depaepe, 60 jaar

22/08

Maria Vocaet, 83 jaar

01/09

Laura Laurier, 88 jaar

