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VVoorwoorwoordoord

Jurgen Duyck

Algemeen directeur

Beste allemaal,

Ooit noemde men steenkool en olie het zwarte goud. Sinds deze zomer

beginnen we te snappen dat water het nieuwe vloeibaar goud wordt.

Geen enkel nieuwsbericht startte zonder een verwijzing naar het

watertekort. Sommigen beweren zelfs dat bij toenemende schaarste een

litertje regenvocht op de duur meer zal kosten dan een pulle autodiesel

in het tankstation.

Frank Deboosere zegt dat het sinds de lente niet meer deftig geregend

heeft. Normaal zijn veel mensen daar ontzettend blij om, want bij nat

weer kom je niet graag buiten voor boodschappen of voor een

verplaatsing met de fiets. Maar kijk, nu is zowat heel de wereld dol op die

malse regen die er maar niet aan komt. De regendans steekt in

populariteit alle walsen, tango’s en disco moeiteloos voorbij!

In juli en augustus hoefde je immers niet ver te kijken om te ontdekken

hoe erg het gesteld is met de droogte. Je gelooft bijna niet dat het bruine

gras rondom het woonzorgcentrum vroeger zelfs nog frisgroen is

geweest. De boeren in de buurt zagen hun oogst verschrompelen en

moesten hun koeien bijna met flessen Spa van de grote dorst redden.

We hebben nu eenmaal water hard nodig. Wist je dat vrouwen voor de

helft uit water bestaan? En mannen zelfs voor ongeveer 65%? Elke dag

verliezen we enkele liters vocht door te zweten en door onze plasjes. Elke

dokter raadt aan om zeker 2 liter water per dag naar binnen te gieten.

Vandaar dat onze medewerkers jullie de voorbije weken geregeld aan de

mouw trokken om toch maar voldoende te drinken. In een Tourrit moet

een coureur zelfs een emmer van 10 liter tot zich nemen.

Maar water heeft ons de voorbije twee jaar ook veel geholpen om

besmettingen zoveel mogelijk weg te houden. Sinds corona hebben we

weer de goede gewoonte om de handen vaker en langer te wassen. Dus

zullen we de komende tijden zorgvuldig met ons water moeten

omspringen. Of willen we toch maar samen eens die regendans

inoefenen? De weergoden zullen zich alleszins een breuk lachen…



5

PPastastororaalaal

Kom op tegen kanker 2022

Omdat kanker steeds meer een chronische ziekte wordt, verlenen wij als

woonzorgcentrum ook vaak zorg aan mensen die kanker hebben of die

kanker hebben gehad.

Op vrijdag 16 september is er weer de mogelijkheid om azaleaplantjes

aan te kopen.

We staan van 13u30 tot 17u in de inkom van het woonzorgcentrum met

gans onze bloemenpracht. Je mag je plantje op voorhand reserveren bij

Karien. We maken ook een toertje door alle afdelingen en de

assistentiewoningen zodat iedereen de kans krijgt om een bloemetje te

kopen.
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PPastastororaalaal

Elk jaar, op de derde donderdag van oktober, organiseert Kom op tegen

Kanker de Dag tegen Kanker. “Kanker draag je niet alleen”. Net zoals het

gele lintje. We doen het samen: samen met familie en vrienden,

vrijwilligers en iedereen uit de zorg. De bedoeling blijft alvast dezelfde:

kankerpatiënten en hun omgeving laten voelen dat ze er niet alleen voor

staan.

Op donderdag 20 oktober wordt bij iedereen het gele lintje opgespeld,

bewoners, alle medewerkers, familie, bezoekers….

In die week wordt er een activiteit georganiseerd voor alle bewoners!

RARARA…

Het feest van de Heilige

engelbewaarders op 2 oktober is

gewijd aan de beschermengelen en

wordt eigenlijk als een vervolg op

het feest van de aartsengelen (29

september) gevierd. Met dit feest

drukt de Katholieke Kerk haar geloof

uit dat alle mensen door Gods

engelen worden begeleid,

beschermd en bewaard.
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PPastastororaalaal

Zondag 9 oktober Nationale ziekendag

Tijd is te kostbaar om niet te delen

Hoe spendeer jij je tijd? Wat momentjes voor jezelf zijn

natuurlijk onmisbaar, maar tijd is te waardevol om niet te

delen!

Tijd delen brengt mensen in verbinding, jong en oud, ziek en

gezond, met zichzelf en elkaar. De Dag van Mensen met een

Chronische Ziekte is daar natuurlijk een perfect moment voor.

Achter een grote glimlach

Verbijt ik mijn pijn

Leven met een chronische ziekte

beïnvloedt wat je bent en wie je wilt zijn

Van binnen een puinhoop… de uiterlijke schijn bedriegt.

Niemand ziet je wanhoop, niemand merkt je verdriet.

Vaak stuit je op onbegrip over het onzichtbaar mankeren.

Niemand weet hoe zeer dat doet, ik wou dat ik het de rug kan

toekeren.

Een chronische ziekte, een pijnlijke strijd,

die ik dag in dag uit glimlachend verbijt
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PPastastororaalaal

Herdenken…in zachte herinnering willen wij de bewoners herdenken

van wie wij in het voorbije jaar afscheid namen…

Op dinsdag 25 oktober is een herdenkingsviering om 14u30 in de

kapel van het woonzorgcentrum. De familieleden van de overleden

bewoners worden uitgenodigd, maar ook jullie als medebewoners zijn

van harte welkom.

Op dinsdag 1 november REVEIL om 16u in de kapel.

Net zoals vorig jaar willen we de mensen van wie we in dit huis

moesten afscheid nemen eren en herdenken.

Tussen 16u en 17u brengen wij de onvergetelijke verhalen van

deze mensen.

We doen dit omdat geen enkele mens mag vergeten worden,

omdat herinneringen troost brengen…

De verhalen wisselen we af met muziek. Een muzikant speelt

de lievelingsnummers van onze overleden bewoners.

Iedereen is welkom.
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PPastastororaalaal

Op bedevaart naar de kapel van Langewaede.

Op donderdag 18 augustus trokken we met 110 bewoners en begeleiders vanuit

‘De Groene Verte’ naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van langewaede.

Iedereen welgezind, goed geblazen rolwagens en geen druppel regen in het

vooruitzicht… Met het busje van SAMANA (met dank aan Marina Bogaert)

werden ook heel wat mensen naar de kapel vervoerd.

Om 14u20 zaten we al allemaal klaar en kon de Mariaviering van start gaan.

Met dank aan priester Georges voor de mooie viering. Ook een warm dankjewel

aan Lucrése en Roger die ieder jaar trouw op post zijn om ons te ontvangen in

de kapel!
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PPastastororaalaal

Daarna werden we verwacht in restaurant De Kippe voor een lekker stuk

brésiliennetaart met koffie. Bedankt Jan en Katrien voor het hartelijk onthaal en de

vlotte bediening! Ook een dank je wel aan alle familieleden, vrijwilligers en

medewerkers die zijn komen helpen!
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Nieuwe bewoners

Mevr. Mariëtte D'hert

Op 29 juni mochten we mevr. Paula

Vanhoorne verwelkomen. Paula verblijft

in kamer 108 van de Roozenboom.

BewBewonersinfonersinfoo

Mevr. Paula Vanhoorne

Op 8 augustus mochten we mevr.

Mariëtte D'Hert verwelkomen. Mariëtte

verblijft in kamer 007 van de Popelier.

Op 23 augustus mochten we Dhr. Cyriel

Derdaele verwelkomen. Cyriel verblijft

in kamer 203 van de Beukelaer.

Dhr. Cyriel Derdaele
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Wij nemen afscheid...

Op 16 augustus hebben we afscheid

genomen van mevr. Marie-José

Deleu. Marie-José verbleef op kamer

203 van de Beukelaer.

Mevr. Marie-José Deleu
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

ONZE JONZE JARIGENARIGEN

SeptSeptemberember

OkOkttoberober
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Wij nemen afscheid...

Dhr. Fernand Maeckelberghe
Op 2 juli hebben we afscheid

genomen van Dhr. Fernand

Maeckelberghe. Fernand verbleef

samen met zijn vrouw in flat 30.
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer
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AssistAssistentiewentiewoningen De Roningen De Roozzenkenkoutouterer

Wat voorbij is...

Tania Verlinde

Activiteitenbegeleider

assistentiewoningen
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MMoeder natuuroeder natuur

Bloeiers inBloeiers in
septseptember!ember!

Asters zijn vrolijke stervormige

bloemetjes. De naam komt dan

ook van het Griekse woord voor

ster. De bloemen hebben een

zonnig hartje met een krans van

witte, lila, rode of paars-roze

blaadjes. Als je een bloem

tekent, dan teken je vaak

onbewust een Aster. Asters staan

voor liefde, genegenheid,

geduld, wijsheid en dapperheid.Hemelsleutel ook vetkruid

genoemd is een goede plant voor

de border, vroeg in de zomer

heb je al een mooie plant met

groene bloemen die naarmate de

zomer vordert stilaan kleuren

van roze naar donker bruinroze

en een mooie wintersilhouet

hebben.

De échte bloemen van de

lampionplant zijn wit en

onopvallend. Maar in augustus,

september verschijnen de

lampionnetjes aan de plant: de

omhulsels voor de vruchten. En als

je zo ziet, lijken het toch net

bloemen?
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MMoeder natuuroeder natuur

Bloeiers in okBloeiers in okttober!ober!

Voor insecten is een bloeiende

klimop fantastisch: het verlengt het

seizoen, waardoor ze van het

vroege voorjaar tot ver in de herfst

een voedselvoorraad hebben.

Hedera komt in september in de

knop, dat zijn kleine bolletjes. Op

een mooie zonnige dag in oktober

gaan de knoppen open. De

bloemen bloeien ongeveer een

maand. Sommige bloemen groeien

daarna uit tot zwarte bessen, waar

vogels dan weer dol op zijn.

Pelargonium is een overblijvende

plant die meestal als éénjarige

wordt gehouden, die in de

volksmond ook geranium

genoemd wordt, niet te

vergelijken met de vaste

Geranium die dan weer in het

nederlands ooievaarsbek

genoemd wordt.

Lampenpoetsergras heeft een heel

mooi, fijn aartje. Deze plant kan

prima tussen de vaste planten staan.

Het is een keer wat anders dan

wilde grote pluimen.
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Op woensdag 21/9 is het wereld dag dementie.

Op deze dag zetten we de bewoners van De Beukelaer nog eens extra in de kijker!

Dit jaar is het thema ‘samen op pad’. Net zoals vorig jaar organiseren we een

prikkelrijke wandeling voor onze bewoners en hun familieleden.

Inschrijven kan via dementie@degroeneverte.be
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Bericht aan bewBericht aan bewoners en foners en familieamilie

Op donderdag 15/9 is het gebruikersraad op De Popelier en op vrijdag 16/9 is

het de beurt aan de bewoners van De Roozenboom.

Dit gaat telkens door op de woonkamer aan de voorkant, van 10u-11u. Dit keer

staan we stil bij de onderwerpen ‘wat te doen na het avondmaal?’, inrichting,

decoratie van het WZC, jullie kamer,… en de betrokkenheid als bewoner (hulp

organisatie activiteiten, voorstellen,…).

Jullie kunnen hieronder alvast al enkele ideeën noteren die je in de toekomst

ook nog graag wil bespreken:

Naam bewoner:.....................................................................................................

Suggestie andere naam ‘Gebruikersraad’:.........................................................

Welke onderwerpen willen jullie in de toekomst nog bespreken?

.................................................................................................................................

Dit inschrijvingsstrookje mag je aan Sharon Goemaere bezorgen.

De zomer zit er bijna op. Alle medewerkers hebben kunnen genieten van een

deugddoende vakantie. Maar dit zou niet mogelijk zijn geweest door de inzit en

enthousiasme van onze jobstudenten. Bij deze een hele dikke merci!
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

Een zomerse wandeling

Zit mijn fluojasje goed?

Waar ligt die zonnehoed?

Vandaag geen masker meer op de snoet

Enkel nog passend schoeisel aan onze voet

Samen met enkele bewoners kunnen we vertrekken

langs Merkemse wegen en haar verborgen plekken

Even slalommen langs dat Berlijns kussen

Die vier rolstoelwieltjes kunnen er net tussen

Rechtdoor in de Duivenstraat

geen enkel dorpszicht die ons ontgaat

Niemand zal verschieten

als ik stel dat iedereen van dit wandeluurtje kan genieten

Met die gezonde buitenlucht vullen we onze long

Gelukkig zijn alle duwende krachten rad van tong

Neem nu Sharon, ja die grote

Zij vertelt voluit over haar belevenissen in city Noordschote

En horen wij een andere klok luiden

Dan is het deze van haar naamgenoot, ergens gesetteld in Diksmuide

Deze twee professionele krachten mogen ons dikwijls begeleiden

In dit kort bestek kan ik niet verder over hen uitwijden

Stappen we einde straat naar links of naar rechts?

Dit wordt pas op het laatste moment beslecht

Liepen we verleden week dat pad niet plat?

Dus pinker links richting het stationsplein

Soms tot een dozijn “wagonnetjes” bumperen we als een trein

Maar zij aan zij stemt iedereen meer blij

Voelt er iemand zich door die hart-verwarmende zon onwel?

Geen nood , nabij het dorpshuis hangt een AED toestel

Wie er zo graag mee is op onze tocht kan je al raden

Inderdaad, die man afkomstig uit Staden

Michel is een crack in het vak geschiedenis

Zijn geheugen is hierin nog helder en fris

Hij mijmert als een volleerd historicus

over die schrijver-dichter Sidronius Hosschius

Ja, we kunnen van beide heren nog leren

Beste redactieleden, is er nog plaats in het Senioorke om dit te noteren?
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Ons huisgedichtOns huisgedicht

De meute stapt al in de Diksmuidestraat met her en der wat bloemen

Wedden dat Josima ze allemaal bij naam kan noemen

Meteen maak ik voor die joviale dame wat sluikreclame

In De Groene Verte mag zij hoekjes en kanten met bloemetjes opfleuren

Ook dat moet gebeuren!

Rechts af naar de Pinksterbloemstraat

Waar het huis van Albert zijn dochter staat

Hoewel Albert weinig uren moet slapen

toch zit hij tijdens deze tocht niet te geeuwen of gapen

Albert kan volop van kleine en grote momenten genieten

Wat een aimabel iemand, de moeite waard om dit in een zinnetje te gieten

Op naar de Kerkdreef

waar iedereen een volgend momentum beleeft

Is dit een parodie op het oeuvre van Bart Kaëll?

We hoorden het uit de mond van Gabriël

Zo van “de Marie- Louise zal nooit vergaan “

Terwijl we rustig verder gaan

“En de huilende wind die gaat weer wild te keer”

Nee Gabriël , even uit de bol gaan , doet geen zeer

Maar begint onze (b)engel het geluid van die neerhofdieren te imiteren

Je zou voor minder stoppen met marcheren

Knor knor, biiiiii en kukuluku bij de haan

Zelfs zijn vrouw Agnes is door die echo’s aangedaan

Daarna flikt Gabriël naar haar een oog

Hoeft dit verder een betoog?

Jawel, Agnes beantwoordt die liefkozing met een brede glimlach

Wat een hecht koppel; ook dit gegeven kleurt onze dag

Christine, Lieve, Marleen en Paul zijn nieuwe duwende krachten

Uiteraard over deze aanwinsten geen klachten

Zij verdienden in het Merkemse verenigingsleven al hun sporen

Ook dit vrijwillig engagement kan hen bekoren

Sociaal contact heeft er een grote impact

Tegenwoordig noemt men dit netwerken

Zodoende kan men de cohesie tussen de bewoners, medewerkers en

vrijwilligers versterken
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De kerk en het kasteel zijn twee monumentale dorpszichten

Opnieuw mag Michel ons hierover onderrichten

Onze residenten geven bij deze wandeling hun ogen goed de kost

Juist Germaine, daar was de drukkerij en rechts op de hoek onze Post

Intussen zitten we al in het Koutertje op een stoel of bank

nagenietend bij een bakje troost of een frisse drank

Voor die zomerse wandeling zegt onze bewoner tot drie maal “en bedankt”

Zo is onze psyché terug bijgetankt

Kris Hooghe

Ons huisgedichtOns huisgedicht
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Naam: Hubert Durnez & Erna Faillie

Geboortedatum: Hubert: 18/05/1939 (83j) & Erna: 05/06/1943 (79j)

Lievelingsdier: Voor Hubert is dit een hond en voor Erna is dit een hond en een

poes.

Favoriete zanger: Erna antwoordt onmiddellijk “Will Tura”. Huberts favoriet is Elvis

Presley, “the king of rock” zoals hij zelf zegt.

Favoriete liedje: Van Hubert is dit “Are you lonesome tonight” van Elvis. Erna hoort

heel veel graag , ze heeft niet echt een favoriet.

Favoriete bezigheid: Hubert: toen ik nog thuis woonde, was mijn grote hobby mijn

“hof”. Nu kan hij zich goed bezighouden met kruiswoordraadsels. Erna houdt zich

dagelijks bezig met woordzoekers.
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HHet vet verhaal verhaal van...an...

Favoriete zoetigheid: Erna : Dame Blanche, Hubert : confituurtaartje

Favoriete gerecht: Op zondag aten Hubert en Erna heel graag een lekkere

entrecôte met frietjes. Allebei drinken ze graag een glaasje rode wijn. Maar

bovenaan het lijstje staat van beiden de super lekkere hutsepot die Erna

klaarmaakte.

Leuke herinnering: Op 16 september 1961 stapten ze in het huwelijksbootje.

Een jaar later, op 30 september 1962 werden ze de gelukkige ouders van een

zoon ”Geert” en nog eens 5 jaar later werd een tweede zoon “Regis” geboren.

Ze zijn de trotse grootouders van zes kleinkinderen en intussen zijn ze ook al

vier keer overgrootouders geworden.

Hoe beleefde je corona: Beiden zijn ze ziek geweest. Erna werd zelfs in het

ziekenhuis opgenomen.

Wat is je grootste wens: Beiden hebben ze dezelfde grote wens namelijk

nog lang samen mogen zijn.
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Kookactiviteiten
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Petanque-tornooi
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Zomer activiteit
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Kaas en wijn avond

Wandeling
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SSffeerbeeldeneerbeelden

Sfeerterras
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SSffeerbeeldeneerbeelden
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OnzOnze recepte recepten...en...

Biefstuk met frietn à la Mariette D’Hert

Wuk ej ollemole nodig:

• E biefstuk van de slagerie

• Beuter

• Peper en zoet

• patatn

• Komkommer

• Tomatn

• krulsala

Recept:

• Je beuter warmn in de panne

• Toen je biefstuk an olle twee de kantn brun bakn

• Niet te lange in de panne bakn. Tmeugt nog rood zin moar

bloed meugt er nemi uitloopn

• Toen meug je je patatn snijdn in frietn

• Je frietn droogn in e keukenantdoek

• Je frietn in twee keer bakn in de frietpot tot daze goudgeel

zien

• Toen nog je sla en tomatn kuisn en snijdn

• En alles tegoare up je talore

Smakelijk
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OnzOnze recepte recepten...en...

Pannekoekn à la Mia!

wuk ej ollemole nodig:

• Boerebeuter (50gr)

• Bloeme (200 gr)

• Kinnekessuiker (2 eetlepels)

• Zout (1 snuifje)

• Mek (1/2l)

• 2 eiers

Recept:

• Smelt de boerebeuter. Ze meug nie brun komn

• Toene meugt de bloeme , de suiker en t'zout in e komme

en meug je da roern met e klopper

• Doe toene de eiers en de smoltn beuter erbi

• En doe als latste de mek erbij en roer tot daj geen klonters

meer et

• Toen meug je e bitje beuter smeltn in de panne

• Bak de pannekoeke vanboven en vanoender sjoene

goedbrun

• Doe toene beetje suiker op je pannekoek

Smakelijk
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Verjaardagen
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Complimentenketting

Emely kiest Jolien:

Emely: Jolien zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers, studenten,

jobstudenten zich thuis en ondersteund voelen in ons WZC. . Maar

zeker zorgt ze er ook voor dat onze bewoners er goed uitzien en zich

ook goed voelen. Een dikke dank u wel voor jouw warm hart
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

Nieuwe medewerkers

Hallo mijn naam is Gretl, ik ben 19 jaar

oud en start vanaf september vast als

zorgkundige in de Groene Verte. Ik ben

graag in de natuur om foto’s te trekken

en wat rust te vinden, ik lees heel graag

boeken in mijn vrije tijd en muziek is iets

wat mij ook altijd opvrolijkt. Ik ben ook

een enorme dierenliefhebber. Ik ben zeer

zorgzaam en ben bereid om er voor

iedereen te zijn op de manier dat zij mij

nodig hebben. Ik zie er enorm naar uit

om bij jullie te komen werken en

iedereen te leren kennen. Bedankt alvast

om mijn tekstje te lezen en dan zie ik

jullie in september.

Geboortenieuws

Op 27 juli is Maxime Huyghe

opnieuw papa geworden van

een flinke dochter Clarice.

Maxime werkt bij ons als

preventieadviseur.
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PersoneelsPersoneelswweetjeseetjes

“Kernwaarden in de praktijk, een nog sterker thuisgevoel en een kommetje
mosselen”

Wat nieuwe stafmedewerker Guillaume De Moor en C° voor jou gaan doen
Sinds kort is de nieuwe stafmedewerker Guillaume De Moor aan de slag binnen de
hoeksteen*. Zijn opdracht: zowel de kwaliteit van wat ons woonzorgcentrum doet nóg
verhogen, evenals de betrokkenheid van de bewoners en familie bij onze werking verder
versterken.

Een nieuwe medewerker dus. Alhoewel, zo gloednieuw is de 27-jarige Ichtegemnaar nu
ook weer niet. Vanaf zijn allereerste jobdag werkt Guillaume De Moor voor
woonzorgcentrum Blijvelde, onze collega’s in Kortemark. “Tijdens mijn stage verpleegkunde
aan de hogeschool werd ik er aangenaam onthaald en uitstekend begeleid. Nadien kreeg
ik een telefoontje of ik er als jobstudent wou meehelpen. Van het een kwam het ander: ik
werd uiteindelijk verpleger in Blijvelde en kort erna groeide ik door tot
hoofdverpleegkundige.” In zijn werk had de Ichtegemnaar altijd al veel aandacht voor de
‘kwaliteit’ in de ouderenzorg. Toen hiervoor recent een nieuwe functie voor onze vijf
samenwerkende woonzorgcentra werd gecreëerd, meldde Guillaume zich dan ook
enthousiast als mogelijke kandidaat. En kijk, sinds april staat er ‘stafmedewerker kwaliteit
en participatie’ op zijn naamkaartje.

‘Kwaliteit’ concreet maken en aanpakken
“Kwaliteit is een breed begrip”, beseft Guillaume. “Dat kan bijvoorbeeld gaan van de
aanpak van de dagelijkse verzorging bij onze bewoners. Of over het gebruik van goede
producten in de keuken, maar ook over vlotte administratie. Vooraleer ik aan mijn
opdracht begon, hebben we een lijst opgesteld met zaken die onze eerste aandacht
opeisen. Samen met de verantwoordelijken van onze woonzorgcentra, ook die van jullie,
gaan we bijvoorbeeld kijken hoe we onze kernwaarden nog beter in de praktijk kunnen
omzetten. Met andere woorden, op welke manier kunnen onze medewerkers kernwaarden
als ‘bezieling’ en ‘eigenwaardigheid’ beter in de dagelijkse taken toepassen?

Een persoonlijk zorgplan op jouw maat, naar jouw behoeften
Een andere kwaliteitskwestie die Guillaume De Moor en C° moeten regelen, is om via een
nieuw systeem een juister persoonlijk zorgplan voor elke bewoner op te maken. “Dat
systeem heet BelRAI en laat toe om een betere globale beoordeling van elke persoon bij te
houden. Het is een hulpmiddel voor jullie begeleiders om goed op te volgen welke
zorgnoden iedere aparte bewoner heeft. Wat heb jij vandaag en morgen nodig op
lichamelijk en mentaal vlak? En hoe kan het team jou helpen in je sociaal leven hier? Via
deze regelmatige beoordeling blijft het begeleidend team op de hoogte van wat jij telkens
nodig hebt om je leven makkelijker te maken.”

“Heb je een idee voor een activiteit? Of zin op
mosselen morgennoen? Zeg het ons” “Jouw stem moet gehoord kunnen worden.

Thuis zei je toch ook altijd je gedacht?”
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Heel concreet: men zal in zo’n document bijvoorbeeld bijhouden of je nog zelf eten kan
klaarmaken, jezelf kan aankleden of scheren. Indien dit moeilijk gaat, probeert de
ergotherapeut dit bij te sturen en samen met jou te verbeteren, zodat jij zo’n dagelijkse
activiteit kan uitvoeren zoals je het zelf wilt. In ons woonzorgcentrum krijgt Guillaume
hiervoor de hulp van onder meer Sharon Leroy en Emely Clarys. Ondertussen tonen
reacties van families, medewerkers en betrokkenen aan dat de komst van deze nieuwe
functie binnen De Hoeksteen, de samenwerking van onze vijf woonzorgcentra, fel
gewaardeerd wordt. (*)

Jouw vinger in de pap
Op Guillaumes naamkaartje staat naast ‘kwaliteit’ ook het woord ‘participatie’. “Inderdaad,
dat vinden we heel belangrijk. Soms lees je in de krant dat bewoners in een
woonzorgcentrum niks te zeggen hebben. Dat ze zich moeten houden aan vaste
uurroosters en aan activiteiten die het team hen oplegt. Dat is bij ons echt niet zo, maar
toch willen we ons inspannen om onze bewoners en hun familie nog dichter te betrekken in
onze dagelijkse werking. Neem nu bijvoorbeeld dat je zin hebt om morgen een kommetje
dampende mosselen voorgeschoteld te krijgen. Of je hebt het idee om een activiteit van
vroeger nog eens samen met andere bewoners uit te proberen. Of weet ik veel… Het is
belangrijk dat je stem altijd kan gehoord worden. Thuis zei je toch ook altijd je gedacht?”

Maar…. inspraak en participatie bestaan hier nu toch al? Guillaume De Moor: “Inderdaad,
dat bestaat bijvoorbeeld in de gebruikersraad waar zowel bewoners als hun familie in
zetelen. Misschien moeten we het bij de gebruikersraad eens over een andere boeg gooien
waardoor nog meer mensen hun mening geven en zich sterker betrokken voelen? Dat
gaan we met zijn allen binnenkort goed bekijken.”
Laat je horen!

(*) De Hoeksteen is het samenwerkingsverband tussen woonzorgcentra Blijvelde Kortemark, Cassiers
Houthulst, De Groene Verte Merkem, Mater Amabilis Wervik, Maria’s Rustoord Dadizele en OLV Ter Westroze
Westrozebeke

Guillaume heeft nog een oproep voor jullie, bewoners en familie. “Ik ben op zoek naar
kleine zaken die zorgen dat het woonzorgcentrum nog meer een echt thuisgevoel kan
bieden. Samen met de bewoners, medewerkers en families kunnen we hieraan werken.
Mis je hier systematisch iets rond dat thuisgevoel? Klein of groot? Suggesties zijn steeds
van harte welkom via guillaume.de.moor@de-hoeksteen.be”

PASPOORT:
• Guillaume De Moor, 27 jaar
• Opgegroeid in Ichtegem, woont er nog
• Partner is Lisa, ergotherapeute in

ziekenhuis AZ Damiaan Oostende
• Favoriete sport: padel, vroeger tennis.

En ook voetbal kijken.
• Werkt in de tuin. “De beste therapie om

het hoofd leeg te maken, want een
maairobot doet daar niks aan…”

• Levensgenieter: eten, tussendoor
terrasje, reizen,… “Er komt een hulpmiddel om

preciezer op te volgen welke
zorgnoden iedere aparte

bewoner heeft.”
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VVerborgen talenterborgen talentenen

Hallo,

Ik ben Chloé Lajoie. Jullie kennen mij van het activatieteam. Zoals een aantal

onder jullie weten ben ik danseres, want jullie hebben mijn hoofd wel al eens

zien passeren op Ment tv. Ik ben op heel jonge leeftijd gestart. De danskriebels

begonnen toen ik 3 jaar was. Het waren familieleden die mijn ouders wisten te

vertellen dat er ritme in mij zat. Na recreatief te dansen ben ik overgegaan

naar de competitie. De dansstijlen waren disco en clipdance/hiphop. Zowel

individueel, duo en in team. Bij het disco dansen heb je heel wat training

nodig. Je moet vooral trainen op uithouding, sprongkracht en lenigheid. Dit heb

ik reeds 12 jaar gedaan. Fantastische jaren waar ik veel medailles, bekers en

titels behaalde. Ik werd een x-aantal keer Vlaams kampioen en Belgisch

kampioen in de 3 disciplines. Ook nam ik deel aan wereldkampioenschappen

in teamverband. Na een grote blessure ben ik verplicht geweest om te stoppen,

wat een grote beslissing was voor mij. Dansen was het enige wat ik heel mijn

leven deed.
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Na een stopperiode van 3 jaar ben ik terug recreatief een aantal uurtjes

opgestart. Niets was minder waar.. Ik kreeg de kans om professioneel te gaan

dansen. Nu krijg ik de ene opdracht na de andere in nachtclubs,

zangevenementen, bruiloften,… Zo heb ik al op het podium gestaan met de

Romeo’s, Michael Lanzo, Filip D’haeze en tal van andere artiesten. Dit jaar is er

een nieuw project opgestart met de dochter van Filip D’haeze (Kythana). Samen

met Kythana en swoop gingen we deze zomer van het ene naar het andere

optreden en stonden we op groot podia met andere grote artiesten. Dit zijn

allemaal bijverdiensten en ik ben blij dat ik van mijn hobby, mijn werk heb

kunnen maken. Ik zou zeggen op naar meer!
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Pret en vPret en vererzzetet

Er komt een man bij de dokter en zegt:

“Dokter, ik heb overal pijn. Als ik met

mijn vinger op mijn knie druk doet het

pijn. Als ik op mijn buik druk doet het

pijn. En als ik op mijn voorhoofd druk

doet het pijn.” Zegt de dokter: “Oh, ik

zie het al, u heeft een splinter in uw

vinger!”

Wat is het toppunt van

automatisering? Een stewardess

die zwanger is van de

automatische piloot.

Meester: “De meeste woorden die met on- beginnen,

zijn woorden die niet zo positief zijn, bijvoorbeeld :

ongehoorzaam , onaangenaam enzovoort. Kan

iemand nog zo'n woord noemen?” Jantje:

“Onderwijzer, meester!”
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Pret en vPret en vererzzetet

'Twee muizen zitten in de goot. Dan zien ze

opeens een vleermuis voorbij vliegen. De

ene muis steekt zijn pootje op. De andere

vraagt: “Ken jij hem?”' Antwoordt de ene

muis: “Ja, dat is mijn broer, hij werkt bij de

luchtmacht.”

“Mama, ik zie een grijze haar!” zegt

Julia tegen haar moeder. “Die grijze

haren krijg ik omdat mijn kind zo

ondeugend is”, plaagt haar moeder.

Julia: “Ah, nu snap ik waarom oma

helemaal grijs is!”

Een vrouw ligt bloot in haar tuin. Haar

buurman is blind. De buurman belt aan en

de vrouw doet zonder zich aan te kleden

open, want ze weet dat de buurman blind is.

Zegt de buurman: “Buurvrouw, ik heb goed

nieuws! Ik kan weer zien!”
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Pret en vPret en vererzzetet

Carlijn moet op school leren rekenen. De

meester zegt: “Carlijn, als ik vier eieren in

een mandje leg en jij legt er drie eieren bij.

Hoeveel liggen er dan?” Carlijn denkt even na

en zegt dan: “Nog steeds vier, want ik kan

geen eieren leggen!”

Welk woord bestaat uit twaalf

letters zonder klinkers?

Zandweggetje.

De meester zegt tegen Pietje: 'Je bent veel

te laat op school! Hoe komt dat?,' Pietje:

“Maar gisteren zei u nog dat het nooit te

laat is om te leren!”

Verliefd zijn is zoiets als in je broek

plassen. Iedereen ziet het aan je,

maar alleen jij hebt dat warme

gevoel.




