
VOORWOORD

Beste bewoners en sympathisanten,

Nu onze kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen,…. zich geleidelijk
aan voorbereiden om het nieuwe
schooljaar in te stappen, begint ook
voor onze voorziening een nieuw
werkjaar vol interessante
uitdagingen.

Afgelopen maanden heeft de VZW
Zorg-Saam zich gebogen over het
opmaken van een strategisch plan
voor de toekomst, ‘Plan 2030’
gedoopt. Samen met directieleden,
leden van de Raad van Bestuur,
managers,…. werd gedurende
verschillende dagen nagedacht over
de uitdagingen binnen onze sector
voor de toekomst en over prioriteiten
waar wij, als VZW, willen op inzetten.
Met ons allen kwamen we tot een
mooi plan dat nu in het najaar verder
wordt geïmplementeerd en waarvoor
prioriteiten zullen bepaald worden.
Centraal in deze strategie staat ‘de
bewoner’, die het uitgangspunt vormt
voor alle beslissingen. Sterk toch?

Eén van de strategische keuzes van
de VZW binnen dit Plan 2030 is het
project Woonleefbeleid. Bewoners
komen immers niet enkel naar het
Moervaartheem om er de nodige

zorg te ontvangen, maar vooral om
er te wonen en te leven. Ons huis,
samen met de andere huizen van de
VZW, zal zich de komende maanden
toeleggen op het bevorderen van dit
leven en wonen voor onze bewoners.
Dit wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Tellen jullie mee af naar onze
nieuwbouw? Ondanks de moeilijke
marktsituatie ten gevolge van diverse
factoren, waardoor levertermijnen
van veel zaken heel moeilijk
voorspelbaar worden, durft onze
aannemer de vooruitzichten te geven
dat we dit gebouw zouden kunnen in
gebruik nemen in het najaar van
2023! Samen met onze bewoners die
de evolutie op de voet volgen, stel ik
ook vast dat men aardig opschiet. De
4 m diepe put voor de kelder is
grotendeels uitgegraven en op 2 van
de 3 stukken is reeds het
betonvlechtwerk voorzien en wordt al
het beton zelf gegoten en gepolijst.
Uiteraard is deze werfzone, omwille
van veiligheidsredenen afgesloten,
zodat bewoners en bezoekers die het
gewoon waren een rondje rond ons
gebouw te wandelen, nu andere
oorden dienen op te zoeken. De
ideale gelegenheid om eens uit te
wijken naar het jaagpad aan de

Moervaart of richting dorp. Je ontdekt
er vast enkele nieuwe plekjes die de
moeite waard zijn!

Tenslotte wil ik jullie informeren dat
ik besloten heb mijn
beroepsloopbaan na 40 jaar
tewerkstelling in WZC
Moervaartheem af te ronden
vermoedelijk rond Nieuwjaar 2023.
Ondertussen zijn de nodige stappen
gezet, in overleg met de Centrale
Unit, om tijdig voor opvolging te
kunnen zorgen. Ook hier hoor je dus
in de toekomst meer van.

Ik wens jullie alvast veel leesplezier
met deze “Samen Thuis”.

Christine Van Acker
Algemeen directeur

WZC Moervaartheem

Herfst 2022



2

NIEUWBOUW

Het gaat vooruit!!!
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NIEUWBOUW

Bob de Bouwer ...
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IN BEELD

Huwelijksverjaardag Arlette en Etienne
Diamanten huwelijk Arlette en Etienne

Op 28 juni 2022 was het groot feest hier in het WZC Moervaartheem. Etienne en Arlette vierden namelijk hun 60ste
huwelijksverjaardag. Dat kon natuurlijk niet voorbijgaan zonder gevierd te worden!

Etienne was 21 jaar toen hij zijn vrouw Arlette leerde kennen, zij was toen 17 jaar. Volgens Etienne was het liefde op
het eerste gezicht. Op 28 juni 1962 zijn ze getrouwd. Arlette was toen 21 jaar en herinnert zich dat het een mooi
trouwfeest was! Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen. Ondertussen hebben ze ook al twee kleinkinderen.

Op het feest kwam de burgemeester langs die een prachtige tekst heeft gelezen over het levensverhaal van Etienne
en Arlette. Ze kregen voor hun diamanten huwelijk ook een boeketje bloemen en een mandje met koekjes. Daarna
werd er een koffietje gedronken en een stukje taart gegeten! Het was een zeer gezellige namiddag en we hebben
er allemaal van genoten!

Op de dag van vandaag genieten Etienne en Arlette samen van hun pensioen en volgens Arlette – na 60 jaar
huwelijk- moet het eerste woordje nog vallen!

Wij wensen hen dan ook van harte nog vele gelukkige jaren samen!
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IN BEELD

Een wens is een verlangen.
Een uitkijken naar iets of iemand
Op het 1e verdiep hangt een wensenboom.
Doe je wens en wie weet komt uw wens in vervulling.
Mevrouw Dauwe haar wens kwam recentelijk in vervulling.

Wensboom

Op 22/6 zijn we met bewoners van de tweede verdieping
gaan wandelen in Wachtebeke.

Met een zestal bewoners en evenveel begeleiders zijn we
terecht gekomen op het terras WZC De Mey en hebben
daar genoten van een heerlijk ijsje.

Vervolgens hebben we de werkzaamheden bekeken die
uitgevoerd zijn in het centrum van Wachtebeke.

Wandeling dorp
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IN BEELD

Beervelde park

Na 2 jaar lang uitkijken, konden wij met het WZC
Moervaartheem terug op uitstap!

Als eerste bestemming hebben we een bezoek gebracht
aan het Park van Beervelde.

Bij het betreden van het domein mochten we in het
koetshuis een grote bel laten luiden om te laten weten
dat we er waren.
De gravin heeft ons dan ook verwelkomd en ons een
fijne uitstap gewenst.
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IN BEELD

Tijdens onze wandeling door het park
werden we overrompeld door de
mooie natuur, gebouwen en de
kunstwerken die verspreid stonden
op het domein.

Door de romantische vergezichten,
kronkelende paadjes en bruggetjes

kwamen we allemaal tot rust.

Na de wandeling hebben we nog
genoten van een drankje en een
koekje om onze mooie namiddag af
te sluiten.

Het was een zeer geslaagde uitstap
en zeker een aanrader om nog eens
te gaan bezoeken!
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Genieten op ons terras

IN BEELD

Hier in Wachtebeke mogen we niet klagen van het weer. De voorbije maand juni bracht veel zonnige dagen met
zich mee zodat we konden genieten van uitstappen, wandelingen maar ook van een doodgewone namiddag op
het terras.

Het is er heerlijk vertoeven met zicht op onze groene voortuin. Verder zien we alle bezoekers toekomen en
begroeten we familieleden die met hun moeder of vader een wandelingetje doen. Bij warm weer wordt extra
water of frisdrank aangeboden of men kan iets fris kopen in de cafetaria. Soms zingen we liedjes of spelen we een
spel, of worden er leuke verhalen en anekdotes verteld.

Sabine Baete
Animator

Petanque

Het is niet altijd evident om bij hoge temperatuur een leuke en aangename activiteit aan te bieden.
Hoge temperatuur is bij mij meer dan 25°C… en ik heb gemerkt dat dit voor de meeste mensen nog een acceptabele
temperatuur is. Maar dat hebben we natuurlijk niet in de hand, daarom pasten we onze activiteit aan en trokken
onder de bomen naar de petanquebaan.

Daar was het heerlijk vertoeven, in de schaduw met een zacht briesje, en af en toe een petanquebal gooien is nu ook
niet zo vermoeiend.

De zuurstof deed ons deugd en voor we het wisten was het al weer 16u.
We genoten van deze prachtige zomerse namiddag.
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IN BEELD

Voorleesmoment met vrijwilliger Rudy

Oh zonnebloeme
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We schrijven de zomerse
dag van donderdag 14 juli
2022. ´s Morgens vroeg is er
aan de achterkant van ons
Moervaartheem al veel
bedrijvigheid op de
bouwwerf, maar dat is niet
de reden waarom sommige
bewoners op de 1e
verdieping al vroeg uit de
veren zijn ...
vandaag gaan we immers
een dagje naar zee!

08u00 … de collega's uit de
zorg doen hun uiterste best
om ervoor te zorgen dat de
bewoners er "zee-proof"
uitzien en op tijd klaar zijn
... en of ze daar in slagen!
Sommige dames zien er
echt uit als rijke toeristen
aan zee, met zonnehoed,
zonnebril en handdoek in
de aanslag!

Terwijl het KEA-team de
rolstoelen aan een laatste
check onderwerpt en 60
sandwiches met kaas en
hesp klaarmaakt, zorgt onze
verpleegkundige ervoor dat
onze gezondheid ook aan
zee goed op peil kan
blijven.

10u00 ... alles is klaar en we
vertrekken gepakt en
gezakt naar Cadzand aan de
Nederlandse kust. Onze
bewoners genieten van een
mooie rit langs de
Wachtebeekse wegen, door
de Zelzate-tunnel, langs
Kaprijke en Watervliet tot in
Cadzand, waar de molen
ons verwelkomt.
Aan de sporthal vinden wij
de vriendelijke mensen van
de cafetaria bereid ons te
ontvangen voor onze
picknick. Een heerlijk fris
drankje van de tap, laten we
ons niet ontvallen!

13u00 ... tijd voor de zee!
Langs de mooie duinen
rijden we tot in Groede,
waar we de Panoramaweg
oprijden. Ons busje en 4

auto's met bewoners,
vrijwilligers en rolwagens
kunnen we mooi parkeren
langs deze bijzondere weg,
die op de dijk werd
aangelegd.
De bewoners merken
meteen dat we aan zee zijn:
we zien een opkomende
zee met mooie golven,
voelen de zon op ons
gezicht en een matige zee-
bries rond de oren! In de
verte zien we ook de mooie
vuurtoren "Nieuwe Sluis"
van Breskens.

De snel opkomende zee
doet ons beseffen dat het
strand weldra overspoeld
zal worden en we beslissen
dan ook om er geen “zand”
te laten over groeien: een
wandelingetje op het strand
en even met de voeten in
het water mag vandaag niet
ontbreken!
Nadat we de voeten van
zeezand ontdaan hebben,
wandelen we verder naar
de vuurtoren voor enkele
mooie foto's!

Met zicht op de zee die
ondertussen op maximale
vloed is, drinken we tot slot
een frisse beker met
bijhorend koekje, om
daarna terug richting
Wachtebeke te vertrekken.

IN BEELD

Uitstap naar zee!

“Als je de zee niet gezien hebt, heb je de zomer niet meegemaakt.”
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IN BEELD

15u15 … Een vrachtwagen met pech verspert in Schoondijke de weg, en een alternatieve route zorgt onverwacht voor
wat "sightseeing" langs Terneuzen, Sas van Gent en de Zelzaatse haven.
Moe maar voldaan en met mooie herinneringen op zak, stappen we uiteindelijk terug op de Wachtebeekse bodem aan
ons Moervaartheem.

De levenswijsheid van Mevr. Dauwe Jeanette leert ons het belang van deze uitstap: “Als je de zee niet gezien hebt, heb
je de zomer niet meegemaakt!”
Bedankt aan alle bewoners en helpende handen voor deze onvergetelijke dag! Tot de volgende keer!

Cockheyt Stefan
Ergotherapeut / referentiepersoon dementie

Groeten uit Cadzand
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IN BEELD

Op tijd en stond verfrissing met een ijsje. De ijskar kwam langs.
Zowel bewoners, personeel als vrijwilligers werden getrakteerd op een heerlijk ijsje.
Smakelijk!

De mooie zonnige dagen blijven duren ...
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IN BEELD

Verfrissing door een heerlijk voetbad.

Alsook tijdig een manicure en een gelaatsverzorging ... zo blijft iedereen er stralend uitzien.
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Dag van het bier

IN BEELD

Een fijne leerrijke dag!
We starten de dag "speels": een BIERbingo en een BIERdobbel.
Eindigen met een BIERquiz ... en natuurlijk een BIERproeverij.



15

IN BEELD

Dag van de friet

Smullen!!

Vers gebakken frietjes en frikandellen ...
rechtstreeks uit de frituur!

Daarbij zelfgemaakte mayonaise, als dat niet
smaakt?!?

Komende activiteiten najaar 2022.

20 september wafelbak gelijkvloers
27 september wafelbak 1e verdiep
5 oktober wafelbak 2e verdiep
4 oktober Werelddierendag
19 oktober mevr. Embrechts 101 jaar
1 november jubileum mevr. Elegheert 100 jaar
21 – 25 november Week 3e Leeftijd; programma volgt
6 december Sinterklaasfeest
22 december Kerstliederen met De Wachtegalen
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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING

Terugblik van mooie

zomermaanden in het

dagcentrum De Brug.
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CENTRUM VOOR DAGVERZORGING
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PASTORAAL

Bedevaart naar Stoepe

In juni trokken we met meerdere groepen op bedevaart
naar Onze Lieve Vrouw van Stoepe in Ertvelde. Dankzij
de medewerking van heel wat vrijwilligers, familieleden
en collega’s gingen in totaal 36 bewoners mee op stap.

Het was soms wat puzzelen om alle bewoners,
begeleiders én rolstoelen vervoerd te krijgen en ook wat
zoeken om de techniek van het laden van de bus en
vastklikken in de vingers te krijgen, maar eind goed, al
goed. Met de nodige hulp en goodwill zijn we er steeds
veilig en wel geraakt.

Eén groepje kreeg een stevige nationale bui bij vertrek,
maar voor de rest waren de weergoden ons behoorlijk
gunstig gezind.
Bij aankomst werden we telkens zeer hartelijk ontvangen
door E.H. Pol Dreelinck. We kregen een mooie,

ingetogen en bewonersgerichte eucharistieviering en
voelden ons gedragen.

Aan de kaarsjeskapel deden we kaarsjes branden, ieder
met zijn eigen intenties. De meesten maakten nadien
ook de ommegang van de 15 kapelletjes met de
mysteries van Maria.

Terug thuis in Moervaartheem namen we met z’n allen
in de cafetaria plaats aan een lange feestelijk gedekte
tafel voor een gezellige afsluiter met koffie en een
stoepetaartje.

Dankzij ieders fijne inbreng waren het telkens zeer
geslaagde namiddagen.

In september zijn de daggasten aan de beurt.

Beatrice Lassaux, pastoraal werkster
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PASTORAAL

Op vrijdag 19 augustus vierden we met 55 bewoners en
daggasten de Tenhemelopneming van Maria.

Het intens gevoel van verbondenheid deed deugd.

Dank aan E.H. Chris Simoens voor het opdragen van de
eucharistie, alsook aan de vrijwilligers en medewerkers
voor hun bereidwillige ondersteuning.

Moeder, ik roep u naar huis
met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht.
De hemel zegt eindeloos Amen.

Ik dank u voor Nazareth,
voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed.
De deur was een deur op de hemel.

Ik dank u voor uw verdriet
in de eenzame nachten der aarde,
het lange geduld van uw tranen.
De hemel heeft ze verzameld.

Ik dank u voor Golgatha,
voor het kruis dat gij hebt zien planten,
voor uw weerloze zachte handen
aan mijn weerloos lichaam daarna.

Moeder, nu zijt gij thuis.
De tijd bleef beneden, de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen
In de hemel, de hemel uw huis.

Anton Van Wilderode, 1918-1998

OLV Hemelvaart
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Wereldouderendag

We houden van oude kathedralen...
van antieke meubelen...
oude geldstukken...
oude schilderijen...
en oude boeken...
Maar we zijn alles vergeten
over de enorme morele en spirituele waarde van ouderen.
-Lin Yutang, Chinees schrijver (1895-1976)-

Hier wou Paus Franciscus iets aan doen en daarom riep hij
vorig jaar de 4de zondag van juli uit tot Wereldouderendag.

De datum van deze nieuwe katholieke Werelddag (naast de
Wereldjongerendag, de Wereldziekendag, de
Wereldmigrantendag…) werd gekozen op basis van de
feestdag van de heiligen Joachim en Anna, de ouders van
Maria en dus de grootouders van Jezus, die volgens de
liturgische kalender op 26 juli worden gevierd.

Het thema van deze tweede editie was “Op hoge leeftijd
zullen zij vrucht dragen” (Psalmen 92,15). Paus Franciscus
vraagt dat wij de oudere generatie koesteren als een schat
van de mensheid: “Jullie zijn onze wijsheid, ons geheugen,
onze wortels waaruit wij het sap van menselijke en spirituele
waarden putten.”

Proficiat en dank aan alle (over-)(over-)grootouders en
senioren!

PASTORAAL

Ik heb eerbied voor jouw grijze haren
Zij bekronen je lieve gezicht
Zij verzachten de sporen der jaren
Na een leven van werken en plicht
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren
Voor je rimpels van zorgen en pijn
Ik wil trachten voor hen, die ze dragen
Altijd een bron van vreugde te zijn
Voor die lieve, oude mensen
Met hun diep doorploegd gelaat
Heeft mijn hart een gastvrij deurtje
Dat altijd wijd open staat
Omdat hen het harde leven
Zowel leed als vreugde bracht
Hebben zij nu grijze haren
En een blik, zo wijs en zacht
-Bobbejaan Schoepen, 1960-
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Nieuwe medewerkers

Bedankt Enola om de fakkel door te geven. Ik ben Melkebeke Sabine en werk in mei aanstaande 25 jaar in het
Moervaartheem.

Ik ben interieurverzorgster en doe ook logistiek taken. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes,
waarvan mijn zus en ik de jongste en een tweeling zijn.
Ik zelf heb een vriend en 3 kinderen, 1 dochter en 2 zonen. Ik ben ook de trotse omi van Otis en Elena.

Mijn hobby's zijn lezen, wandelen en fietsen, ik kom dan ook zoveel mogelijk met de fiets naar het werk. Ik ben tevens
een groot voetballiefhebber.
Ik heb zelf 15 jaar gevoetbald en ga nu trouw elke week naar mijn voetballende zoon en kleinzoon kijken.

Zoals je ziet zijn mijn dagen goed gevuld.

Nu geef ik met plezier de fakkel door aan Evy Bonne, het was mij een genoegen mijn verhaal met jullie te delen

Groetjes
Sabine Melkebeke

't Safarke

Recent mochten we volgende collega's verwelkomen:

Stevens Karolien - kinesist
Piens Samantha - zorgkundige
Seyssens Gaby - zorgkundige
Versprille Gianni - zorgkundige
Valcks Tessa - interieurzorg
Hallaert Els - logistieke medewerker in de zorg
Coppieters Jana - orthopedagoge
Thys Astrid - zorgkundige
Dielman Evi - interieurzorg

PERSONEEL

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.
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Hallo iedereen

Mijn naam is Jolien, een studente ergotherapie.
Deze zomer werkte ik als woonleefbegeleider binnen het
woonzorgcentrum moervaartheem. Als woonleefbegeleider begeleid je de
mensen doorheen hun dag waar bij je ervoor zorgt dat ze niks te kort
komen en zich vermaken. Zo proberen we steeds leuke en betekenisvolle
activiteiten te organiseren, deze zijn elke dag anders bijvoorbeeld
sporten, iets bakken en nog zo veel meer.

Ik vond het zeer aangenaam en tof om deze zomer hier te mogen
werken. Zo heb ik veel nieuwe ervaringen op gedaan en mensen leren
kennen!

Als Jobstudent binnen moervaartheem kan je werken binnen verschillende
domeinen.
Zo kan je ook werken als logistieke medewerker, keukenhulp of bij
interieurzorg.

Mijn naam is Yuna, dochter van
Gitta.

Ik doe hier nu voor het 2de jaar
vakantiewerk in 'de keuken'..
Eerlijk gezegd doe ik het
voornamelijk voor het geld, maar
de fijne collega's zijn ook een grote
plus..
Vorig jaar kocht ik een laptop met
mijn mooie loon, dit jaar spaar ik
voor mijn rijbewijs(want mijn
ouders sponsoren niet alles).
Dit jaar heb ik geluk en ben ik niet
de enige student in de keuken..
Door de uitval van een collega heb
ik Winifred(AKA Wini) erbij
gekregen..
Als jobstudent hebben wij ons
takenpakket maar af en toe mogen
we andere jobkes doen ook..

Het is hier altijd fijn werken..

Tot volgend jaar..
Groetjes Yuna

Fier op onze jobstudenten!

Heeft uw (klein)zoon of -dochter, lief, ... o
ok zin

in een vakantiejob in ons woonzorgcentrum?

Contacteer ons tijdig !

PERSONEEL
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Verwennerij ....

ZOMERfeest voor personeel en vrijwilligers

PERSONEEL



VARIA


