
VOORWOORD

Beste lezer,

Nu de rust geleidelijk aan terugkomt
in onze samenleving na de zware
Covid-19 periode, doet het deugd het
gewone leven, zij het schoorvoetend
en met de nodige voorzichtigheid,
terug te kunnen verwelkomen.

Wij maken alvast de nodige plannen:

- Dat het in de zorg een hele
uitdaging is om de nodige
medewerkers te vinden, is een open
deur intrappen. Overal spreekt men
van personeelsschaarste:
ziekenhuizen sluiten afdelingen;
woonzorgcentra laten kamers leeg
staan; centra voor dagverzorging
sluiten hun deuren, zodat het
personeel kan ingeschakeld worden
in het WZC; … enz.

De personeelsbezetting in de
zorgsector stond reeds sinds enkel
jaren onder druk en de zware
belasting die deze medewerkers
hebben ondergaan ten gevolge van
de gezondheidscrisis, heeft velen
over de streep gehaald om elders
hun beroepsloopbaan verder uit te
bouwen. Ook wij hebben jammer
genoeg enkele bekwame
medewerkers verloren…

Vandaag ben ik dan ook heel blij te
kunnen aankondigen dat wij in de
nabije toekomst toch een paar
mensen hebben kunnen motiveren
ons team te versterken.

o Op 01.07 start Karolien Stevens als
kinesitherapeute 100 %
o Op 01.07 start Samantha Piens als
zorgkundige voor 50 %
o Op 01.07 start Gianni Versprille als
zorgkundige voor 80 %
o Op 04.07 start Regina Claeys als
projectverpleegkundige voor 100 %
gedurende 3 maanden
o Op 01.09 start Gaby Seyssens als
zorgkundige voor 80 %

Hierbij wil ik deze mensen alvast van
harte welkom heten!

- Ook de bouwplannen zijn terug van
onder het stof gehaald. De
bouwwerken zijn toegewezen aan de
firma BBC (Bekaert Building
Company) – Vanhout die op 01.08.22
de werkzaamheden zullen aanvatten.

Verder in dit boekje leest u hier meer
over…

- De overheid is reeds jaren bezig
met de voorbereidingen voor een
nieuw en efficiënter
inschalingssysteem voor bewoners,
dat veel vollediger is dan de huidige
Kats-schaal en veel meer de totaliteit
van de bewoner en zijn omgeving in
kaart brengt. Dit systeem is BelRAI
LTCF (Long Term Care Facilities)
gedoopt en zou vanaf midden 2023
in voege gaan.

Ondertussen maakt onze VZW volop
werk van vorming voor BelRAI
trainers in elke voorziening en van
het opmaken van een
implementatiedraaiboek, zodat de
implementatie van dit nieuwe
gegeven vlot zou kunnen verlopen.

Verder wens ik jullie allen een mooie,
lange, niet té hete zomer toe en
hoop ik dat de vakantie iedereen rust
en ontspanning kan brengen.

Christine Van Acker
Algemeen directeur

WZC Moervaartheem

Zomer 2022
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NIEUWBOUW

WZC Moervaartheem in een nieuw kleedje!

Op 01.08.22 starten de werken voor het bouwen van een
vervangingsnieuwbouw voor ons huis. De plannen van
dit gebouw zijn ter inzage voorzien in de gang aan de
inkom.

Dit nieuwe gebouw zal terug bestaan uit 3 bouwlagen en
een kelder:

- Kelder: hier wordt de keuken ingebracht, voorzien van
een grote Engelse koer, zodat medewerkers er kunnen
genieten van voldoende daglicht en verluchting. Ook de
kleedruimtes en sanitaire voorzieningen voor de
medewerkers vind je in de kelder. Verder zijn hier een
aantal technische lokalen ondergebracht, zoals
stookplaats, elektriciteit lokaal, luchtgroepen,… enz.

- Op het gelijkvloers is een ruime cafetaria ingepland
naast de inkom.

Verder in de gang loop je voorbij een aantal burelen en
kom je zo terecht op de afdeling voor personen met
dementie, die uit 2 grote leefruimtes bestaat. Deze
leefruimtes zijn uitgerust met een keuken en hebben
rechtstreeks toegang tot een grote, beveiligde tuin. Alle
bewoners beschikken over een individuele kamer, met
sanitaire cel (WC, lavabo en douche) en hebben zicht op
onze groene omgeving. Deze verdieping kan afgesloten
worden, indien nodig in 2 delen.

Het Centrum voor Dagverzorging “De Brug” heeft haar
eigen ingang en tuin en is voorzien van 2 leefruimtes, die
indien nodig, minimaal van elkaar kunnen gescheiden
worden.

Nieuw voor ons huis zijn de inleunflats, waarvan er 2
voorzien zijn op het gelijkvloers. Een inleunflat is bedoeld
voor koppels bestaande uit een zorgbehoevende partner
en een valide partner. De valide persoon leeft
zelfstandig, met eigen living en eigen slaapkamer, terwijl
de slaapkamer van de zorgbehoevende partner is
ingebed in de afdeling. Deze persoon kan dan ook,
indien gewenst, aansluiten bij de werking van de afdeling.

Ten slotte is op deze verdieping een echtparenkamer
voorzien.

Bijzonder fier ....nieuwbouw

- Via de centrale liften kan je de verdiepingen
bereiken.

De zuidelijke en westelijke vleugel van de eerste
verdieping is ingedeeld naar analogie met het
gelijkvloers. Op die manier is het voor iedereen
makkelijk oriënteren. Ook de 2 leefruimtes op deze
verdieping kunnen afgesloten worden, indien nodig.
Deze leefruimtes zijn voorzien van een ruim terras.

Op deze verdieping vind je bovendien 9 bescheiden
assistentiewoningen, voor mensen die zelfstandig
kunnen wonen, mits minimale ondersteuning van het
WZC.

Ook de kine-ruimte, een inleunflat en de vergaderzaal
bevinden zich op de eerste verdieping.

- De tweede verdieping is opnieuw grotendeels een
kopie van de 2 onderliggende verdiepingen, alvast
wat de westelijke en zuidelijke vleugel betreft. Beide
aldaar voorziene leefruimtes kunnen terug, indien
gewenst, afgesloten worden en zijn eveneens
voorzien van een terras.

In de oostelijke vleugel zijn nog eens 14 kamers
onder gebracht, opnieuw voorzien van een ruime
leefruimte. Dit is de enige leefruimte die niet kan
afgesloten worden.

Aan de centrale lift vinden we hier een stille ruimte,
een personeelsruimte en een bureel. Aan een terras is
een afgesloten rokersruimte voorzien.

Het bouwen van deze nieuwbouw zal in 2 fases
geschieden. Na de eerste fase zullen alle bewoners
verhuizen. Nadien wordt het bestaande gebouw
afgebroken en wordt vervolgens dit nieuw gebouw
aan De Reepkens verbonden. Met de ingebruikname
van deze nieuwe bouw, zal ook de werking hier en
daar geoptimaliseerd worden, maar daar wordt nog
verder over gecommuniceerd, ten gepasten tijde.

Ik tel alvast af tot 01.08, jullie ook?

Christine Van Acker,
Algemeen directie
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NIEUWBOUW

De maquette en plannen

zijn te bezichtigen op het

gelijkvloers
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IN BEELD

Jarig zijn is steeds leuk !
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IN BEELD

Vrijdag 11 maart 2022: Fancy Friday

Leuk om ons met z'n allen feestelijk op te kleden, een deugddoende handmassage, nageltjes lakken ...

Fancy Friday
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IN BEELD

Zangnamiddag
Op een zonnige lentedag, op een koude winterdag, het is altijd gepast weer om samen te zingen.

Het is plezant, het doet deugd, het kost geen geld en niemand hoort het als je eens een valse noot zingt.

Op de foto’s zie je onze bewoners van Korenbloem. Soms volgen we een map waarin liedjes staan, of andere keren
kunnen bewoners zelf een liedje kiezen.

Nog een leuke variant is als men de begintoon hoort, en dan moet raden welk liedje het is. Je ziet, heel veel
mogelijkheden om een gezellige, ontspannen namiddag door te brengen.

Kom je meezingen?
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IN BEELD

Ei ontbijt

1 juni 2022

Naar maandelijkse gewoonte ging deze morgen het ei-
ontbijt door op het gelijkvloers.

Dit gaat elke week door in een andere leefgroep zodat
uiteindelijk alle bewoners één keer in de maand spek met
eieren kunnen eten. Dat is toch altijd wel een beetje een
feest want geef toe, wie vindt dat niet lekker?

De geur alleen al van het goed gebakken spek lokt menig
personeel naar de leefgroep.

Iedereen heeft nog eens goed zijn of haar buikje rond
gegeten, want in de maanden juli en augustus ligt deze
activiteit even stil. Het is dan te warm in de leefgroepen
of personeel is met verlof.

Maar in september vliegen we er terug in!

Tot dan!

Sabine - Animatie
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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE BRUG

Mooie vriendschappen

groeien in het dagcentrum

Infomoment van

stagiaire

omtrent haar

herkomst Nigeria
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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE BRUG

Marktje doen en

een

voor
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Opfleuren van ons zomerterras

CENTRUM VOOR DAGVERZORGING DE BRUG
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PASTORAAL

Het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe (gelegen in Ertvelde) viert dit jaar haar 600ste verjaardag en
wij trekken in juni mee op weg met de stroom van mensen die zich daar reeds eeuwenlang tot Maria, Moeder
van Barmhartigheid, wenden.

Wij voorzien vier bedevaarten naar Stoepe met onze bewoners, namelijk op:
• woensdag 15 juni (bewoners van Zonnelicht en Maneschijn)
• vrijdag 24 juni (bewoners van Korenbloem-groep 1)
• maandag 27 juni (bewoners van Symfonie)
• woensdag 29 juni (bewoners van Korenbloem-groep 2)

Ook familieleden, vrijwilligers en medewerkers zijn van harte welkom!

Wij kijken uit naar deugddoende, zonnige en inspirerende namiddagen, in hartverwarmende verbondenheid.

Spreek mij (Béatrice ) gerust aan indien u vragen of opmerkingen hebt, of stuur mij een bericht op pastor@
moervaartheem.zkj.be

Op bedevaart naar… Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe

F
o

to
: h

ttp
s://w

w
w

.v
o

lk
sv

e
rh

a
le

n
.b

e
/E

rtv
e

ld
e

_O
L

V
v
a

n
S

to
e

p
e

Een streepje geschiedenis voor
geïnteresseerden…

In 2002 schreven Dhr. Omer Pauwels
en Dhr. Marc De Vleesschauwer,
beiden uit Assenede, een brochure
rond dit geliefde bedevaartsoord.
Hun schrijven werd in 2021
bijgewerkt. Met toestemming van
Dhr. Pauwels (waarvoor dank!) deel
ik graag enkele passages en
gedachten uit hun werk.

“Waar legende en geschiedenis
elkaar raken is Stoepe ontstaan.
Legende is zeker dat het
Lievevrouwbeeldje van Stoepe bij zijn
overplaatsing naar de kerk van
Ertvelde tot driemaal toe in dezelfde
eik waar het oorspronkelijk vereerd
werd, is teruggevonden, waarmee
Onze-lieve-Vrouw uitdrukkelijk te
kennen wilde geven, dat daar een
kapel diende opgericht te worden.
Legende gespijsd door traditie, is

eveneens de miraculeuze genezing
van een stomme jongeling,
stadsbode uit Assenede "die hier in
het voorbijgaan zijn devotie was
doende en ervoor beloond werd".

Historisch is het evenwel dat de
oorsprong van de Mariadevotie te
zoeken is bij de verering van een
boomkapelletje te Stoepe. In ieder
geval bestond er in de 15de eeuw
reeds een merkwaardige
volksdevotie.
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Naast penningen in offerblokken
werd er ook vaak in natura geofferd
zoals vlas, garen, kapoenen
(gesneden hanen), graangewassen
en eieren. In 1843 werd voor het
laatst een varken geofferd. Zoals in
de meeste bedevaartplaatsen laten
de gelovigen nu als offergave één of
meerdere kaarsen branden ter ere
van Moeder Gods.

Om het wonderbeeld een ereplaats
te geven, beschut tegen regen en
wind, brachten vele gelovigen hout,
steen, arduin en schaliën bijeen en
onder de offervolle leiding van een
metselaar bouwden ze ter plaatse
een, zij het een vrij beperkte en
rudimentaire, eerste kapel.

Er bestaat een akte inzake een
erfelijke rente, gedateerd op 2 juni
1422, waar uit plaatsbeschrijvingen
duidelijk kan opgemaakt worden dat
er toen te Stoepe reeds een verering
van Onze-Lieve-Vrouw bestond.

Rond 1580, tijdens de
godsdiensttroebelen, werden de
kerken van Kluizen, Ertvelde én de
kapel van Stoepe vernield. Na een
tijdelijk bestand (1609) werd de strijd
in 1621 tussen katholieken en
protestanten echter hervat. Vanaf de
jaren '30 verergerde de toestand
zienderogen en werd de kapel van
Stoepe andermaal verwoest. Deze
werd uiteindelijk heropgebouwd en
afgewerkt in 1649.

Vanaf nu braken er jaren van
voorspoed aan voor Stoepe. Het
aantal bedevaarders bleef maar
stijgen en vanaf de tweede helft van
de 17de eeuw genoot Stoepe de
faam van een belangrijk
bedevaartsoord. Het kwam zelfs in
aanmerking voor zoenbedevaarten.

De grote toeloop naar dit
bedevaartsoord was verbonden met
twee grote kerkelijke feestdagen:
tweede Paasdag en
Drievuldigheidszondag. Het is op
verzoek van Mgr. Triest, bisschop
van Gent (1621 - 1657) dat er een
vaste noveen werd ingevoerd om
O.L.V. van Stoepe te vereren.

Als begindatum van die
negendaagse bidtijd werd 8
september vastgelegd (feestdag van
0.L.V. geboorte). De jaarlijkse noveen
eindigt op 16 september.

Grote bloei in de 18de eeuw

In de l8de eeuw kende Stoepe een
steeds grotere bloei. De kapel werd
verder uitgebouwd en op last van
J.B. Van Kerckvoorde, een welstellend
landbouwer, bouwde men in 1731
een ommegang van 15 kapelletjes.
Dit als dank voor de genezing van
zijn oogziekte.

Stoepe onder de Franse
overheersing

Deze bloeiende eeuw werd brutaal
afgebroken door de inval van de
Franse revolutionairen. In 1797
werden op last van de Franse
overheid de kruisen van de
kerktorens van Assenede, Ertvelde
en ook de Stoepekapel verwijderd.

Ook de 15 kapelletjes van de
ommegang moesten afgebroken
worden. De Fransen hadden de
intentie om ook de kapel af te
breken, maar doordat het
gemeentebestuur van Ertvelde, op
aandringen van de toenmalige
pastoor J.B. De Smet, de kapel aan
"den ARME" (het armbureel) had
geschonken, kon het gebouw
gelukkig gered worden.

Het zal geruime tijd duren eer de
Stoepedagen weer de luister van
weleer bereiken. De onverdroten
inzet van pastoor Jozef Callens (1814-
1854) heeft daar in hoge mate toe
bijgedragen.

Onder het Pastoraat van pastoor De
Meyer (1854-1879) kon, dank zij de
mildheid van zijn parochianen en de
financiële offergaven van de
bedevaarders, de kapel opnieuw
geschilderd worden. Het gewone
vensterglas werd vervangen door
grauwkleurig gebrandschilderd glas.
De schilderijen der Zeven Smarten
van O.L.V. werden in de kapel
opgehangen en de schilderingen in
de 15 ommegangkapelletjes
vervangen door halfverheven
beeldhouwwerk.

Dit alles gebeurde ter voorbereiding
van het 300-jarig jubelfeest van de
kapel, die (zo dacht men toen)
gebouwd was in 1560.

Nieuwe ommegangkapelletjes

In 1952 waren de 15
ommegangkapelletjes dringend aan
grondig herstel onderhevig. Deze
herstelwerken werden uitgevoerd en
in 1960 werd het 400-jarig jubileum
van Stoepe gevierd. Deze
plechtigheden waren het
uitgangspunt van een blijvende
opflakkering der Mariadevotie te
Stoepe, die vooral tijdens de
Stoepedagen een hoogtepunt blijven
kennen... tot vandaag.

Op initiatief van pastoor Fiers (1976-
1996) onderging de kapel een
grondige opknapbeurt. Intussen
werd de kapel, die eigendom was
van de gemeente en het Kapelhof,
dat tot het OCMW behoorde,
aangekocht door de parochie zelf en
werden ze beiden eigendom van de
VZW Parochiale Werken.

Nu is Stoepe meer dan ooit, als
bedevaartsoord de parel van het
Meetjesland.”

PASTORAAL
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PASTORAAL

Op weg van Goede Vrijdag naar Pinksteren…

Op dinsdag 12 april kregen we, na twee jaar oponthoud en na een zoveelste corona-uitbraak, eindelijk terug groen
licht om deel te nemen aan de jaarlijkse Goede-Vrijdag-wake, georganiseerd door Samana.

De weergoden waren ons gunstig gezind en het enthousiasme was groot. Met 35 bewoners en 1 familielid, 5
vrijwilligers en 12 medewerkers trokken we op vrijdag 15 april naar de St.-Catharinakerk in Wachtebeke voor een
stemmige wake, waarbij Jezus’lijden en dood werd herdacht, alsook stil werd gestaan bij het lijden vandaag dichtbij en
veraf.

Door een tijdelijke sluiting van het dagcentrum ten gevolge van een coronabesmetting, konden de daggasten helaas
niet aansluiten.

“Ik wil hier bij jou staan
Ik wil niet van je zijde wijken
wanneer je hart breekt
in het uur van de dood
zal ik je hoofd bergen
in mijn armen en mijn schoot.”

-vertaling van ‘Ich will hier bei dir stehen’, uit Mattheuspassie, Bach-

Goede Vrijdag… een dag dat we tijd nemen om onze
kwetsbaarheid onder ogen te komen en ons te laten
raken door pijn en verdriet.

Maar het lijden heeft niet het laatste woord, als wonden
met liefde en zorg worden aangeraakt. Er is hoop, er is
leven, Pasen wenkt, als we Iemand voelen die ons nabij
is.

“Gaan naar het graf van de liefste.
Hij die slechts beeld van een mens wilde zijn.
Leegte door niemand te vullen.
Nog zoekt mijn ziel naar de kracht van zijn woord.
Sta op. Vrees niet. Als een levende gaat Hij u voor.”

-Uit: K. Gelaude en A. Malfliet, Wie anders zou de hemel
dragen, Liedboek, 2014-

Er werden meerdere Paasvieringen georganiseerd in Moervaartheem. Aangezien de bewoners van Zonnelicht en
Maneschijn in februari door corona de viering van Lichtmis met gelegenheid tot ziekenzalving gemist hadden, werd
hen de ziekenzalving toegediend tijdens de Paasviering.

Er was ook een Paasviering in de cafetaria voor de bewoners van Korenbloem en Symfonie.
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Bij de daggasten werd Pasen gevierd tijdens een gebedsdienst.

PASTORAAL

“De nevel om ons heen trekt op.
En er ontkiemt iets in ons hart
wanneer wij op de terugweg
van het graf
elkaar terugvinden.
En de bestorven woorden
in ons laten spreken.
Over liefde
dat het ultieme antwoord blijft.
Over het wondere vermogen
dat in elke mens is neergelegd
om het vertrouwen
alle vrees te laten overstemmen.
Want Hij, die mens van hoop,
is hier.
Onder de levenden.
Halleluja.

-Kris Gelaude-

50 dagen zijn er tussen Pasen en Pinksteren. 50 dagen tijd om te groeien in geloof, hoop en liefde. Een tijd om stil te
staan bij wat belangrijk is in ons leven en ons hierbij open te stellen en te laten inspireren door de Gaven van Zijn
Geest.

Op woensdag 1 juni vierden we met zo’n 50 mensen Pinksteren in de cafetaria. E.H. Chris Simoens was voorganger en
duidde in zijn homilie de betekenis van “Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden”, uit de
Handelingen der Apostelen. Het gaat hier niet om een secure vertaling door een deskundige tolk of met behulp van
één of andere vertaalapp. Ieder hoorde hen in zijn eigen moedertaal spreken, namelijk de taal vanuit het hart.

Het was hartverwarmend om na lange tijd weer met
zovelen samen Pinksteren te mogen vieren.

Een zalige en inspirerende hoogdag
toegewenst aan iedereen !

Met de groeten van deze prachtige
duif die regelmatig op bezoek komt in
mijn tuin.

Béatrice
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Moederdag 8 mei - Vaderdag 12 juni

Twee woorden schoon
als kinderzang,
onthoudt elk kind
zijn leven lang
Vader
Moeder

PASTORAAL

Draag mij
als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.

-Hooglied 8,6-
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't Safarke

PERSONEEL

Sander kreeg in ons vorig krantje de fakkel maar ging een nieuwe werkuitdaging aan. Daarom gaat de fakkel naar
zijn collega : Enola.

Proficiat met jullie lentefeest !

Laura - dochtertje van Delphine Fuchs - zorgkundige CDV
Marie - dochtertje van Laure Blangenois - ergo

Nieuwe medewerkers

Hallo iedereen,

Mijn naam is Enola, ik ben 23 jaar & sinds kort ben ik hier
komen werken als woonleefbegeleider! Ik ben geboren in
Antwerpen, opgegroeid in de Vlaamse Ardennen en sinds
september woon ik samen met mijn vriend in Gent.

Verder ben ik iemand die houdt van wandelen en van
uitdagingen. Zo heb ik al de hoogste berg van Madeira en
Slovenië opgewandeld! Mijn volgende doel is om te kust
van België af te wandelen binnen de 24 uur!

Nog een leuk weetje over mij is dat ik aan het studeren
ben om een helikopterpiloot te worden. Dus als jullie een
helikopter zien en horen voorbij vliegen is het misschien
wel ik die achter het stuur zit! ️

Ik geef de fakkel door aan collega Sabine Melkebeke.

Recent mochten we volgende collega's verwelkomen:

Anouk De Jaeger - zorgkundige
Sofie Spaerkeer - orthopedagoog
Enola Harboort - woonleefbegeleider
Mark Roef - chauffeur CDV
Kaylee Delante - logistieke medewerker in de zorg
Aminata Sesay - verpleegkundige
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Onze vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Welke vrijwilliger
heeft al bloemen
die bloeien?

Wenst u een papieren versie van ons krantje?

Een jaarabonnement kost 20 euro. Mail zeker ook nog uw naam en
adresgegevens door naar administratie@moervaartheem.zkj.be.

Freddy Meysman kwam bij ons terecht in januari 2019.

In het begin was het nog even zoeken bij welke
activiteiten hij best zou kunnen helpen, maar al vlug
werd duidelijk dat hij zich in Symfonie thuis voelde.

Freddy komt elke dinsdag en woensdag en helpt graag
mee aan allerhande gezelschapsspelletjes, en jawel,
bingo blijkt toch nog altijd zeer gegeerd.

Naarmate de maanden verliepen konden we rekenen op
Freddy om ook de tafel te dekken voor de koffie en
konden we in kleinere groepjes leuke spelletjes spelen,
zoals de typische bordspelen, kaarten, uno, enz.

“Het meest aangename aan het vrijwilligerswerk is toch
wel het sociale contact. Op den duur ken je de bewoners
en zij kennen mij, en iedereen is altijd in voor een
babbeltje.”

Door de jaren heen maakte Freddy ook kennis met
enkele bewoners van de 1e verdieping; daar zijn enkele
fervente wandelaars en daar speelt Freddy gretig op in.
Rond 13u zie je hem dan ook met enkelen wandelen
rond ons huis, tot groot jolijt van deze bewoners.

Ook boodschappen doet Freddy voor onze bewoners en
meegaan op consultatie naar het ziekenhuis doet hij ook.
En bloembollen planten zoals je kon lezen in ons vorig
krantje.

Freddy zou graag ook de bewoners van Korenbloem en
Immetuin wat beter leren kennen, maar voorlopig heeft
hij zijn handen meer dan vol met zijn activiteiten in
Symfonie.

Bedankt Freddy voor je grote inzet, bewoners
appreciëren je aanwezigheid enorm. We hopen dat je
nog vele jaren wil komen!

Sabine Baete
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Weetje

Ons Moervaartheem.

Hier in de streek is de mei-maand de
Maria-maand.

Wij gaan op bedevaart, is het niet
naar Oostakker, dan is het Stoepe.
Iedereen vraagt iets aan Maria, ook
ik.

We zijn hier met veel bewoners, de
ene heeft meer zorg nodig dan een
andere. We krijgen die zorg ook !!!
Dank aan het personeel. Iedereen
zet zich in en blijft vriendelijk. Het is
niet eenvoudig. Het is moeilijk om
aan nieuw personeel te komen !!!

Gisteren was ik in de korenbloem, er
waren geen problemen. Iedereen
was tevreden.
Er was iets nieuws : Marleen was
ingesprongen als zorgkundige . Het
deed me denken aan een nieuwe
moeder. Ik hoop dat er nog veel
moeders mogen komen. Wij als
bewoner waren tevreden, maar ook
het personeel !!!

Het deed deugd, ik hoop dat er veel
nieuw personeel mag komen !

Alvast dank aan iedereen

Paul Bonamie (bewoner 1e verdiep)

Dank

uit het Nieuwsblad : Twee straten vernoemd naar
Wachtebeekse vrouwen

De gemeenteraad keurde, voorlopig, de namen van twee
nieuwe straten in Wachtebeke goed. Het werden namen
van twee bekende Wachtebeekse dames vertelde
schepen Peter Van Bambost (Anders).
Naast het Dorp 17 zijn grootschalige werken aan de gang
en komen er nieuwe woningen langs één of meerdere
straten. De gemeenteraad vroeg het Cultureel
adviesorgaan om een voorstel te doen voor de
naamgeving van de nieuwe straten vertelde de schepen.

De vraag werd ook gesteld om de straten te vernoemen
naar vrouwen. Het voorstel van de Cultuurraad werd met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De eerste straatnaam die voorgesteld werd, werd

opgedragen aan Marie Teirlinck. Zij was de stichteres van
het kinderwelzijn en de KAV zei Van Bambost. Zij was ook
jaren lang schepen van Burgerlijke Stand.

De tweede naam ligt nog vers in het geheugen. Het gaat
om Valérie De Letter. Ze was onderwijzeres en directrice
in Wachtebeke. Zij verbleef tot november 2020 in het
woonzorgcentrum Moervaartheem waar ze op
honderdjarige leeftijd overleed.

Velen zullen haar nog gekend hebben.

Als er tegen de voorstellen geen bezwaar wordt
ingediend, zullen beide dames binnenkort elk hun eigen
straat in Wachtebeke hebben.

(Dank aan dhr. Emiel Tack, journalist van Het Nieuwsblad,
dat we zijn artikel hier mochten vermelden.)
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Het afgelopen academiejaar mochten
onze bewoners kennis maken met enkele
studenten audiologie, Justine, Arne en
Camila. Zij hebben een gehoorscreening
gedaan bij heel wat van onze bewoners.

De resultaten zijn intussen ook verwerkt.

Als eindproject maakten zij een poster
‘communicatie met slechthorenden’ en
eveneens een poster ‘eerste hulp bij
hoortoestellen’.

Op MP4 kregen we ook hun presentatie
die we binnenkort met jullie willen delen
via facebook .

De Leeuw Paul
hoofdverpleegkundige 2e verdiep




