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Wil je graag weten wat leeft
binnen de Groene Verte? Like

dan zeker onze Facebookpagina
of bezoek onze website om op de

hoogte te blijven

www.degroeneverte.be

De Groene Verte woon
en zorg Merkem

Inhoud

InhoudstafInhoudstafelel
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VVoorwoorwoordoord

Jurgen Duyck

Algemeen directeur

Beste allemaal,

De voorbije dagen botste ik

onverwacht op een woord waar ik

al lange tijd niets meer over had

gehoord. Lenteschoonmaak.

In mijn fantasie belandde ik

meteen terug in ons ouderlijk

huis, zoveel jaren geleden. Alsof

iemand hiervoor plotseling het

commando had gegeven, trok

zowat de hele buurt op hetzelfde

moment ten aanval met borstels,

dweilen en stofdoeken. Op die

dagen moest je als opgroeiend

kind dubbel voorzichtig zijn om

thuis niet met je voeten in een

emmer boordevol zeepsop te

stappen. Erg vonden we dat niet,

want zo hadden we natuurlijk een

extra reden om er met onze

vriendjes weer op uit te mogen

trekken.

In mijn gedachten zie ik dan weer

hoe alle ramen en deuren in ons

ouderlijk nest openstonden, zodat

een lichte lentebries het stof van

de herfst en winter uit het huis

kon jagen. Alles geurde er nadien

fris en naar lente. Dat is precies

wat de lente elk jaar telkens weer

met zich meebrengt: een fris en

nieuw gevoel.

Mijn huidige lenteschoonmaak

beperkt zich helaas meestal tot

een aanval in mijn kantoor. Elk

stapeltje documenten grijnst naar

mij en wacht plagerig tot ik er met

een kritische blik eens stevig

doorga. Telkens opnieuw merk ik

achteraf hoeveel papier ik in de

mand heb kunnen gooien. Een

zalig gevoel…

Vandaar mijn tip voor jullie, onze

bewoners en gebruikers: begin

maar aan je eigen

lenteschoonmaak. Niet met

emmers en borstels, want

natuurlijk hebben we hier

uitstekende poetsmedewerkers

voor. Neen, zet nu alle ramen en

deuren in je hoofd open zodat een

lentebriesje er door kan waaien.

Weg met wintergevoelens en met

vastgeroeste gedachten die te

weinig zonnelicht hebben gezien.

Mocht dit niet altijd lukken, spreek

er eens over met je buren of onze

medewerkers in huis. Een praatje

over negatieve zaken die het niet

waard zijn om te blijven hangen,

helpt iedereen vooruit. En

ondertussen leg ik blijgezind nog

een map met ‘lang voorbije zaken’

in de papiermand.
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PPastastororaalaal

Vanaf Pasen is de kapel van de Groene Verte iedere dag open.

Je bent er welkom voor een bezoek en een gebed,

alleen of met je familie.

Een bezoekje aan onze rouwhoek waar de foto’s hangen van

onze

geliefde bewoners die gestorven zijn.

Dagelijks open van 10u tot 18u

Wekelijks is er een viering op woensdag om 10u

Algemene ziekenzalving op woensdag 15 juni om 14u30 in

de kapel.
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PPastastororaalaal

Van harte proficiat aan alle kindjes

van het eerste leerjaar die hun

eerste Communie vieren, hun

lentefeest of hun grote meiden-

(jongens-) feest.

Van harte proficiat aan

alle Vormelingen op weg

naar volwassenheid.
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PPastastororaalaal

Zondag 8 mei MOEDERDAG

Zondag 12 juni VADERDAG
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Meimaand, Mariamaand

PPastastororaalaal

In de Meimaand eren wij ons aller Moeder Maria, daarom gaan

we op bedevaart; Op donderdag 12 Mei gaan we naar de grot

aan het Rotsebos in Houthulst. Hopelijk is de zon ook van de

partij en kunnen we nog een wandeling maken in Houthulst.

In de laatste weken van de meimaand zingen we Marialiederen

in de binnentuin, samen met alle bewoners.
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PPastastororaalaal

Hoe ziet dit Heilig Hart van Jezus eruit? Waarvoor staat dit

allemaal?

* Het hart is een symbool van intimiteit, van liefde en van

overgave. Het hart van Jezus is dan ook onlosmakelijk

verbonden met Zijn lijden en Zijn liefde voor ons. Het hart

staat zo ook symbool voor God die liefde is.

* Het kruis staat symbool voor het ultieme offer dat Jezus

gemaakt heeft voor de mens uit Zijn onmetelijke liefde

* De vlammen willen weergeven dat het hart brand van liefde

voor de mensheid.

* De doornenkroon staat voor het lijden van jezus in zijn

passie en dood.

* De wonde en het bloed zijn de beeltenis van zijn zijde die

werd doorboord aan het kruis en het bloed dat toen is

gevloeid voor ons.
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BewBewonersinfonersinfoo

Nieuwe bewoners

Mevr. De Zaeyer Maria

Dhr. en mevr. Gabriël
Maes en Agnes Vanneste

De Popelier

Op 8 april mochten we mevr.

Maria De Zaeyer verwelkomen.

Maria verblijft in kamer 011.

Op 18 februari mochten we

mevr. Agnes Vanneste en dhr.

Gabriël Maes verwelkomen. Zij

verblijven hier als koppel in

kamer 030 en 031.
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BewBewonersinfonersinfoo

De Roozenboom

Mevr. Maria Steene

Dhr. Marc Maelfeyt

Op 26 april mochten we dhr.

Marc Maelfeyt verwelkomen.

Marc verblijft op kamer 113.

Op17 maart mochten we mevr.

Maria Steene verwelkomen.

Maria verblijft op kamer 129

van de Roozenboom.

De Beukelaer

Mevr. Rosa Vandycke

Op 13 april mochten we mevr.

Rosa Vandycke verwelkomen.

Rosa verblijft op kamer 214.
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Verjaardagen bewoners
Mei
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Verjaardagen bewoners
Juni
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Overleden bewoners

Mevr. Jeanne Bouve

Dhr. Roland Vanlerberghe

Op 2 maart hebben we afscheid

genomen van mevr. Jeanne Bouve.

Jeanne verbleef op kamer 23 van

de ¨Popelier.

Op 14 maart hebben we afscheid

genomen van dhr.Roland

Vanlerberghe. Roland verbleef op

kamer 129 van de ¨Roozenboom.

Op 20 maart hebben we afscheid

genomen van mevr. Irène Pieters.

Iréne verbleef op kamer 209 van

de ¨Beukelaer.

Mevr. Iréné Pieters
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Overleden bewoners

Op 5 april hebben we afscheid

genomen van mevr. Godelieve De

Cuyper. Godelieve verbleef op

kamer 108 van de ¨Roozenboom.

Mevr. Godelieve De Cuyper

Dhr. Reginald Rooryck

Op 19 april hebben we afscheid

genomen van dhr. Reginald

Rooryck. Reginald verbleef op

kamer 113 van de Roozenboom.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

Proficiat aan alle jarige
Flatbewoners

Mei-Juni
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MMoeder natuuroeder natuur

Het voorjaar is flink op gang gekomen in mei en de temperaturen zijn

een stuk aangenamer geworden. Halverwege mei is het IJsheiligen,

waarna je kuipplanten en overwinteraars naar buiten mogen.

Pioenrozen beginnen vanaf de

tweede helft van mei te bloeien. In

juni bloeien ze door. Pioenrozen

houden er niet van om verplant te

worden. Dus bloeit je pioenroos

mooi? Dan heeft hij het naar z’n zin

en kun je hem het beste laten

staan.

Het meiklokje, ook wel lelietje-van-dalen

genoemd, is een kleine vaste plant die

mooi bloeit in het voorjaar met witte,

geurende klokjes op slanke stengels.

De plant is laagblijvend maar groeit vrij

uit in de breedte. Het groene blad is

spits en ovaal. De rode bessen zijn giftig

en des te gevaarlijker omdat ze zoet

smaken. Alle delen van de plant zijn

giftig bij inname.

Klaprozen zie je vaak langs de kant

van de weg of op bedrijventerreinen.

Dat is niet voor niets, ze groeien goed

op schrale grond. Het is aan te raden

om hem in je border te zaaien! Ze

bestaan in veel verschillende kleuren,

maar de rode variant is het bekendst.
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OVERLEDEN BEWONERS

MMoeder natuuroeder natuur

Lavendel bloeit lang, maar is in

juni op z’n mooist. De bloemen

zijn dan het grootst en de kleur

het intenst. Na de bloei snoei je

lavendel. Je kunt de bloemen ook

goed drogen.

Dahlia’s beginnen in juni te

bloeien. Je hebt ze in alle soorten

en maten, kleuren en vormen.

Wat zijn ze prachtig! Als je op tijd

de uitgebloeide bloemen

verwijdert, bloeien ze tot diep in

de herfst.

Vroeger was juni de rozenmaand.

Tegenwoordig zie je in mei al zoveel

rozen in bloei staan, dat dit niet meer

opgaat. De bloei is een paar weken

vervroegd ten opzichte van twintig jaar

geleden. En toch: onze botanische

roos begint de laatste dagen van mei

te bloeien en bloeit in juni uitbundig.

Ze geuren ook zo heerlijk.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

DE KRANT

In ons woonzorgcentrum hebben we

een abonnement genomen op de

krant 'Het laatste nieuws'.

Deze krant ligt steeds op een van de

salontafeltjes aan het onthaal.

Het is de bedoeling dat bewoners,

bezoekers deze krant kunnen lezen

in het onthaal of in de cafetaria.

De krant gaat dus NIET mee naar de

kamer van de bewoner(s) of

woonkamers.

DE ROLWAGENFIETS

Beste iedereen,

Bij mooi weer gaan onze bewoners

graag eens naar buiten.

De zon, de wind, een babbeltje, daar

genieten ze van!

Dit kan ook met onze rolstoelfiets...

Een elektrische fiets waarbij de

bewoner van voor zit, en degene

vanachter moet stampen . Volop

genieten dus!

Wil je ook graag eens een ritje

maken met je familielid? Dit kan!

Vraag gerust info aan het

activatieteam

Spring maar achterop bij mij...
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Gebruikersraad de roozenboom en de popelier
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Onze nieuwe terras meubels zijn er!

En nu we eindelijk terug wat kunnen genieten van het mooie weer is dit

dé ideale stopplaats om samen iets te drinken/eten,..... .

Wij zijn dagelijks open, telkens van 14u tot 17u.

Tussen 11u30 en 12u30 ontvangen we jullie ook graag om bij ons te

komen eten, we vragen wel om vooraf te reserveren.

Tot dan!
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Hoeksteen huiskrant - Interview

Partoe

De engelbewaarders van Partoe

Al enkele jaren werkt ons

woonzorgcentrum, net als enkele

collega’s, samen met Partoe dat hier

in de streek huishoudhulp levert bij

mensen thuis, in ruil voor

dienstencheques. Sinds kort wordt

aanspreekpunt Lies Parrein bij de

dagelijkse organisatie bijgestaan

door Kamilia Boutrahi. Samen

regelen ze vanuit het secretariaat

zowat alles voor zowel de klanten als

de medewerkers van Partoe.

Lies (31 jaar) woont met haar man

en twee kleine kinderen in Beest,

nabij het hoofdkantoor in Vladslo

(Diksmuide). Kamilia (33 jaar) en

haar man leven in Rumbeke, van

waaruit ze makkelijk naar haar

werkdomein in Dadizele en Wervik

kan. Lies is verantwoordelijk voor de

andere gemeenten van Partoe zoals

bijvoorbeeld Kortemark, Houthulst

en Diksmuide. “Voor ik bij Partoe belandde, had ik in het onderwijs gestaan

en was ik aan de slag bij de NMBS”, vertelt Lies. Collega Kamilia werkte

voorheen in het buitenland als reishostess bij o.m. Jet Air. Je merkt meteen

dat beiden vanuit hun vroegere werkervaring vlot met mensen kunnen

omgaan. “Dat is precies wat ons werk zo aantrekkelijk maakt”, getuigen ze

allebei. “Neem daarbij de grote variatie aan taken en onze werkdag is

telkens in een wip voorbij: de planning opmaken, problemen in een

uurrooster oplossen, nieuwe klanten begeleiden,…”

Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie



25

Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Niet het zoveelste huishoudhulp-bedrijf

Partoe is duidelijk niet het zoveelste dienstenchequebedrijf, want het

heeft een uitgesproken sociale opdracht, waarbij bijvoorbeeld 65-

plussers en ook mensen in assistentieflats makkelijker voorrang

krijgen. “Vanuit dit sociaal doel bij Partoe krijgt de klant bijvoorbeeld

ook geen extra administratiekosten aangerekend.”

Zelf worden Lies en Kamilia niet supervrolijk van het kuiswerk dat bij

hen thuis op hen wacht. Lies is blij dat ze op een poetshulp van

Partoe kan rekenen. “Ik doe het nodige zelf, maar zonder

enthousiasme”, lacht Kamilia. “Maar ik vind het dan wel heel

rustgevend wanneer alles er netjes bij ligt.” En wat moeten we best

altijd voor wat opkuis in huis hebben? “Dreft en azijn, daar kan je bijna

alles mee oplossen,” tipt Lies ons. “En ook een plumeau

(pluimborstel)”, lacht Kamilia.

Ken je iemand die op zoek is naar leuk, gewaardeerd huishoudwerk?

Of die een huishoudhulp zoekt? Neem contact met Lies of Kamilia

via 051-79 27 90 & www.dienstenchequespartoe.be
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OnzOnze huisdichte huisdichter kroop ter kroop terug in zijn penerug in zijn pen

Waar waren wij weer gebleven?

Wacht eens even

Bij de intro rolden die verzen uit mijn pen als een trein

Het moet ergens vanaf blz 17 en volgende zijn

Ook vanuit de assistentiewoningen lezen we weetjes en citaten

Ze zijn te nemen of te laten

Die bewoners leven daar nog vrij zelfstandig

Toch In nood? een duw op de bel en er komt hulp, dat is wel handig

Kom, we draaien een blz .om

Foto’s, veel foto’s

Niet van de laatst gelanceerde auto’s

Maar kiekjes van jij, hij of zij

Dit stemt iedereen blij

Sfeerbeelden, zo mag het redactieteam deze bladzijden omschrijven

Zo moet de huisdichter nog even bij de les blijven

Sfeerbeelden in alle geuren en kleuren

getuigen hier van het dagdagelijkse gebeuren

De ene zijn uniek

andere eerder fotogeniek

Zelfs medewerkers trekken al eens grimassen

getooid in hun werkjassen

Haha , Jean-Paul, Gisèle en Lieve voor de modeshow uitgedost in een

nachtjapon

Werd die outfit even geleend bij Sharon?

Dat trio oogde zo uniek

Samenvattend hier woont en werkt een divers publiek

Opnieuw draaien we een blaadje door in het Senioor
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OnzOnze huisdichte huisdichter kroop ter kroop terug in zijn penerug in zijn pen

‘t Woater kwam ol in mien moend

ok zag dat er in ‘t Senioorke van mei 2021 è nieuwe katerne stoend

‘t Was toen nog geschreven in ‘t dialect

‘k Zien vaneigens curieus wien van de redactie is er doarvan dun

architect

Eigenlijk hen de menschen hier de regie in handen

‘ken ik gin benauwd dan ze zieder under viengers ieran goan

verbranden

Ot de gardechasse è keun kut nere schieten

dan wit zien madame nu –dank zij Ida-o ze dat beèstje gereèd doet, mè

wuffer sause dat best zoe overgieten

Je meuget junder gerust weten

okik nu bloemkool eten

peinzen kik osan an Roza

dat met veel liefde gereèd doen, was heur dada

Hutsepot a la Suzanne?

makt dur mo e groate panne

Voe dun dessert verkiest Simonne è appeltoarte

Oj da recept gelezen et, ziej hèlegans van de koarte

Ook Geneveva, Irma, Germaine, Hubert, Erna, Jean, Jeanne, Solange en

Agnes kusten in de fleure van under leven stief goed kokerellen

Nu meugen zieder dat an Jan en olleman vertellen

Kiek zè , ‘k zoender ik bluven van klappen

Toch moe kik stiliegus an uut è ander vatje tappen

wordt vervolgd

Kris Hooghe
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HHet vet verhaal verhaal van.....an.....

Naam: Nelly Victor

Leeftijd: 89 jaar

Favoriete dier: Nelly is niet echt een dierenliefhebster

Leuke herinnering: Nelly heeft mooie herinneringen aan haar jonge

jaren; ze ging in het weekend heel graag dansen samen met 2

vriendinnen. Ze fietsten dan ofwel naar Ieper of naar Zonnebeke.

Favoriete zanger: Willly Sommers
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HHet vet verhaal verhaal van.....an.....

Favoriete liedje: Weet je nog die slow die ik danste met jou

Favoriete kleur: beige/bruin

Favoriete bezigheid: luisteren naar de radio, genieten van de kleine

dingen

Favoriete gerecht: scampi’s met frietjes

Favoriete zoetigheid: chocolademousse

Hoe beleefde je corona: Nelly heeft heel slechte herinneringen aan

de covidperiode; ze lag 3 weken in het ziekenhuis in Gent en mocht

geen bezoek ontvangen. Ze voelde zich ontzettend éénzaam.

Wat is je grootste wens: Nelly’s grootste wens is dat haar kroost

gezond mag blijven.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjesSSffeerbeeldeneerbeelden

De paashaas op bezoek
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SSffeerbeelden....eerbeelden....

De paashaas op bezoek
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Kuikentjes in ons WZC
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SSffeerbeelden....eerbeelden....

Bingo

Breinamiddag
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WWat vat voorbij is....oorbij is....OnzOnze recepte recepten....en....

Zelfgemakte appelmoes met gebruneerde patatn à la
Rosa!

Ingrediënten:

patatn

appels

beuter

suiker

peper en zoet

Recept:

• de appels woschen en schellen en zeker het klokhus eruit halen

• de appels koken

• als ze zochte zin, mixern en suiker bjidoen

• de patatn schellen en koken

• je panne upt vier zetten en beuter indoen

• de patatn bakken in de beuter

Meer moest da nie zijn!
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OnzOnze recepte recepten....en....

Erewetesoepe à la Maria

Ingrediënten:

selderij

split ereweten

beuter

woater

peper en zoet

prei

Recept:

• olles stoven in de beuter in e komme

• peper en zout toevoegen

• water toevoegen

• loaten deurkoken

• olles mixen

Smoakelijk!
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Verjaardagen
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Nieuwe medewerkers

Mijn naam is Sam Emmery en ben 49

jaar. Ik ben geboren in Seoel Zuid

Korea en dan geadopteerd door lieve

ouders. Papa was pediater en mama

verpleegster. Ik heb een broer die

kinderpsychiater is en een zus die

vertaler chinees heeft gestudeerd.

Zelf ben ik van opleiding ziekenhuis

en psychiatrisch verpleegkundige> Ik

heb reeds heel wat ervaring als

verpleger en als medisch

afgevaardigde. In mijn vrije tijd kook

ik graag, gaan wandelen, van sport

kan ik niet veel doen tgv trombose.

Ik kijk uit naar mijn nieuwe job.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Plechtige Communie op 1 mei van

Batist, zoon van Annelore Desot.

Groot Lentefeest op 22

mei van Epke, zoon van

Elsie Vanhooren.

Plechtige Communie op 30 april

van Bent, zoon van van Inez

Wayaert.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Eerste Comunnie op 26 mei van Thijn en June,

kinderen van Bastiaan Boontje.

Eerste Communie op 22 mei van

Emily, dochter van Lucia svecova.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

Nancy is de volgende in onze complimentenketting.

Annelore: Nancy zorgt er steeds voor dat de bewoners in een huiselijke

en gezellige sfeer kunnen eten en vertoeven. De zithoek wordt ook

steeds mooi aangekleed. Dikke merci Nancy!
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Viering 100-jarigeViering 100-jarigeDe histDe historiek voriek van de muziekan de muziekVVerborgen talenterborgen talentenen
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VVerborgen talenterborgen talentenen
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Nieuws...Nieuws...

Houthulst wil van Klerken zorgzame
buurt maken: “Ook met kleine zaken

kan je elkaar helpen”

Houthulst heeft via de actie ‘Zorgzame Buurten’ van Vlaams minister
Wouter Beke (CD&V) 52.000 euro gekregen. Met de Vleugels en WZC
Cassiers en De Groene Verte investeert de gemeente nog eens hetzelfde
bedrag in een zorgzame buurt in Klerken.

De vier partners zullen de eerstkomende maanden een
buurtzorgregisseur aanwerven. Die moet acties uitwerken om de
inwoners van Klerken dichter bij elkaar te brengen. “We hebben de
dorpsbewoners bevraagd. Wat blijkt? Er is nood aan een plek waar ze
elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben sommige inwoners
behoefte aan iemand die hen helpt met bijvoorbeeld het optrekken
van de rolluiken of het buiten zetten van de vuilniszak. Te weinig
vrijetijdsmogelijkheden was nog een werkpunt”, overloopt Chantal
Denolf van dienstencentrum De Schakel.

In het zorgcentrum de Vleugels is er al een plaatselijk antennepunt
van De Schakel. Daar kunnen extra activiteiten georganiseerd
worden. De vier partners denken ook al na over een burennetwerk
om ‘het kleine helpen’ te stimuleren. De samenwerking start officieel
op 1 maart. Het project loopt twee jaar.
BRON: Het laatste nieuws
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Nieuws...Nieuws...
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LDC De SchakLDC De Schakelel
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Pret en vPret en vererzzetet

Een slak kruipt in een appelboom.

Zegt een vogel die hem ziet : “De

appels zijn nog lang niet rijp hoor!”

Zegt de slak: “Nee, maar als ik boven

ben wel!”

Een hopeloze man plaatst een

advertentie in de krant. “Help, ik zoek

een vrouw!”

Twee dagen later krijgt hij een

postzak vol met brieven waarin staat.

"Je krijgt de mijne".

Twee zebra’s lopen op straat. Eentje

wil oversteken. Maar dan roept de

andere : “Stop! Anders gebeurt met

jou hetzelfde als met die zebra op de

grond!”

Er lopen twee katten door de

woestijn. Zegt de ene kat tegen de

andere: “Wat een grote kattenbak!”

Hoe noem je een hond zonder poten?

Het maakt niet uit hoe je hem

noemt, als je hem roept komt hij toch

niet.
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De Groene VDe Groene Verterte in de pers...e in de pers...Pret en vPret en vererzzetet

Waarom drinken muizen geen

alcohol? Omdat ze bang zijn voor een

kater.

Robin gooit een pot inkt in de

vissenkom. Zijn moeder zegt:

“Waarom doe je dat?” Robin zegt: “Ik

wil een inktvis!”

Een man koopt een grote hond. Hij

vraagt aan de verkoper: “Houdt deze

hond wel van kinderen?” De verkoper

zegt: “Ja, maar u kunt beter

hondenkoekjes kopen! Die zijn

goedkoper!”

Twee muizen lopen over straat. Er

vliegt een vleermuis over. “Wow”,

zegt de ene muis. “Wie was dat?”

Zegt de andere: “Mijn oom! Hij is

piloot!”




