
VOORWOORD

Als voorzitter van De Raad van

Bestuur van vzw Zorg-Saam ZKJ

ben ik verheugd jullie te kunnen

aankondigen dat de Raad de

heer Berten Van Kerkhove

aangesteld heeft als nieuwe

Algemeen Directeur van Zorg-

Saam.

Berten heeft een opleiding

orthopedagogiek en een

managementopleiding genoten

en heeft reeds een solide

parcours afgelegd binnen de

zorgsector.

Hij startte aan de basis van de

orthopedagogische zorg- en

begeleidingspraktijk, groeide

door naar het

vrijwilligersmanagement,

thuiszorgcoördinatie en

regiomanagement in de

thuiszorgsector.

De laatste jaren was Berten

zorg-strategisch actief als

directeur gezinszorg voor

Familiezorg O-Vl, één van de

thuiszorgmarktleiders in Oost-

Vlaanderen. Hij was er als

directeur gezinszorg

eindverantwoordelijke voor de

totale zorgportfolio (gezinszorg,

kraamzorg, poetsdienst,

karweidienst, 5 centra voor

dagopvang, oppasdienst,

zorgcoördinatie, zorginnovatie,

...).

Met 1500 zorgmedewerkers

biedt Familiezorg hiermee

thuiszorg en ondersteuning aan

meer dan 6000 cliënten. Hij is

momenteel ook (bestuurs-)lid in

verschillende Raden van Bestuur

en adviesraden. Bovendien is

Berten de laatste jaren als

voorzitter van de Raad van

Bestuur gedreven aan de slag in

de Eerstelijnszone Gent vzw.

Berten Van Kerkhove zal samen

met de Raad van Bestuur, de

financieel groepsdirecteur, de

managers van de centrale unit

en de directieleden van de

voorzieningen de lange termijn

strategie van Zorg-Saam verder

ontwikkelen en implementeren.

We zien dan ook, samen met

jullie allemaal, hoopvol en

positief de uitdagingen, die de

woonzorgsector kent en de

ambitieuze toekomst van Zorg-

Saam, tegemoet.

We wensen Berten van harte

welkom en wensen hem alle

succes. Berten zal vermoedelijk

in de loop van de maand juli

effectief van start gaan, en zal

de nodige tijd nemen om onze

organisatie, in haar structuur en

cultuur, en haar medewerkers,

te leren kennen. Tot zolang blijft

Wim Beelen algemeen

directeur ad interim.

Geert Laleman

Voorzitter Raad van Bestuur vzw

Zorg-Saam ZKJ

Aanstelling nieuwe directeur VZW Zorg-Saam
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Project KOEKOEK

ONZE BEWONERS

In het Moervaartheem in Wachtebeke zijn we op 16 maart van

start gegaan met het project Koekoek.

Wat is het project Koekoek?

Het ophangen van nestkastjes voor onder andere mezen, ook

voor vleermuizen. Het plaatsen van egelhuisjes, waar de egels in

de winter veilig kunnen overwinteren. Voederplanken plaatsen

op diverse plaatsen in de tuin van ons woonzorgcentrum. En het

plaatsen van een insectenhotel.

Wie maakt deel uit van het project Koekoek?

Eigenlijk iedereen die wil, tijd en “goesting” heeft om dit project

te verwezenlijken. Voorlopig zijn dit een aantal collega’s van het

woonzorgcentrum, een aantal bewoners en de gasten van het

dagcentrum.

Wat is het doel van project Koekoek?

We willen de natuur een beetje dichter bij onze bewoners

brengen zodat ze er ook meer kunnen van genieten.

Voederplanken aan de ramen zorgen ervoor dat de vogels,

eekhoorntjes dichterbij komen. Nestkastjes ophangen zorgt voor

activiteit van de vogels tijdens het broedseizoen. Zo kunnen we

ook de jonge vogeltjes zien uitvliegen.

Egels en vleermuizen zorgen ervoor dat er minder vervelende

insecten rondvliegen, zoals muggen! Het insectenhotel zorgt

ervoor dat wilde bijensoorten hun eitjes op een veilige plaats

kunnen leggen. We hebben de bijen heel hard nodig voor de

bestuiving van onze gewassen. De laatste jaren gaan de

bijenpopulaties heel erg achteruit door ziektes en gebruik van

onkruidbestrijding.

Ook bij het maken van nestkastjes, voederplanken en

insectenhotel willen we onze bewoners en daggasten van het

dagcentrum betrekken! Na een aantal vergaderingen kunnen we

binnenkort van start gaan met de bouw ervan.

Later hier meer over.

Patricia Van Paesschen
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Een spelletje galgje...

ONZE BEWONERS

Enkele foto’s van bewoners met de nieuwe

kledingbeschermer

Omdat we in het kader van “wonen en leven” volop

willen inzetten op huiselijkheid gingen we op zoek naar

een vervanger voor de papieren ”servet” of “slab”.

De kledingbeschermer voelt, zit en ziet eruit als kleding.

Door gebruik te maken van deze nieuwe

kledingbeschermer (wat respectvoller klinkt dan slab)

zorgen we ervoor dat onze bewoners zich beter in hun

vel voelen, dat ze zich waardig en trots blijven voelen.

U ziet er piekfijn uit vandaag.

U ziet er piekfijn uit vandaag.

Wat is dat goed om te zien.

Geniet van de maaltijd zo meteen.

Geniet van de bekende en

misschien ook nieuwe smaken.

Gebeurt er een klein ongelukje,

is er niks aan de hand.

Niemand die het ziet.

U ziet er nog steeds piekfijn uit.

Mooi is dat.
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Week van de valpreventie

IN BEELD

Week van de valpreventie (19 april - 22 april 2021)

Een week met allerlei opdrachten:

→ kick off met Saartje Vandendriessche

→ "wandelen zonder vallen"
We hebben de kuiten goed ingesmeerd om een stevige wandeling te maken

→ "in de smaak vallen"
Gezonde voeding, rijk aan Calcium, vitamine D

→ "zet je beste schoentje voor"
Oh zo belangrijk ... draag het juiste schoeisel!
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IN BEELD
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IN BEELD

Hik, slik, ... mmm

Bier- en fruitsappenproeverij – 18, 19 en 20 mei 2021

Toen onze collega Shari vertelde dat haar man bier brouwde als

hobby, ging bij ons direct een belletje rinkelen. Daar zou hij toch

wel eens een woordje uitleg mogen over komen geven. Wetende

dat bij Jill thuis ook lekkere vruchtensappen geproduceerd worden,

zou dit een mooie combinatie zijn voor een gezellige en leerrijke

namiddag. Dus kwam Rikkert 3 namiddagen na elkaar, op elke

verdieping, zijn verhaal vertellen.

In vlotte, verstaanbare taal deed hij uit de doeken hoe hun

familiebiertje “de donder” tot stand kwam, vanaf de verwerking van

de hop tot in het flesje. Een proevertje hoorde daar uiteraard bij en

we konden ook genieten van een glaasje fris appelsap, of appel-

peer of vlierbessapje, vol vitamientjes en zonder toegevoegde

suikers.

Een streling voor de tong, je kent het wel, dat engeltje…

Het werd telkens een heel aangename, dorstlessende namiddag.

Bedankt!

Sabine Baete

Animatrice



7

Nationale complimentendag

IN BEELD
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IN BEELD

Op vrijdag 21 mei hebben we het

genoegen gehad om de "Keirels" langs te

krijgen.

Hun optreden werd door zowel CDV De

brug, het gelijkvloers, het eerste als het

tweede gehoord en het viel in de smaak.

De weergoden waren ons ook goed gezind

op dat moment. Bij aanvang van het

concert klaarde het uit en toen het gedaan

was begon het alweer aan het regenen.

De muziek die ze brachten werd door jong

en oud herkend. De bewoners en het

personeel zongen in de mate van het

mogelijke mee en sommigen waren aan

het dansen. Op bepaalde momenten

kropen ze bijna door het raam.

De Keirels
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IN BEELD

Fijne moederdag
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IN BEELD

Vaderdag
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IN BEELD

Nellke, Quick en Flupke, ... ook voor jullie dragen we graag zorg.

Welkom!

Petanque!

Samen een balletje gooien



12

IN BEELD

EK VOETBAL

Dat de

beste

moge

winnen !
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IN BEELD

Goal, goal !
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IN BEELD

Wafelbak

een verse

wafel

dat smaakt

toch altijd !!

Of het nu is ter afsluiting van de lente, of

het inluiden van de zomer, het maakt niet

zo veel uit. Het is altijd het juiste moment

voor een lekkere wafelbak…

Onze bewoners warm maken om naar de

leefgroep te komen was deze namiddag

niet eens zo moeilijk. Sommigen waren al

vroegtijdig aanwezig om de eerste heerlijke

bakgeuren op te snuiven. Al vlug zat de

leefruimte coronaveilig vol en kon iedereen

genieten van een verse kop koffie met licht

verteerbare wafels à volonté.

Met aangename achtergrondmuziek en een

gezellige babbel werd het voor iedereen

een heel fijne namiddag.

Bedankt Sien voor het bakken van de

heerlijke wafels en ook veel dank aan de

vrijwilligers Freddy, Germaine en Annie

voor hun hulp !!

Tot in het najaar …

Sabine Baete

Animatrice
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PASTORAAL

Mariamaand Liederen
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Nieuwe collega
Hallo iedereen,

ik ben Sander en werk sinds kort als ergotherapeut in

woonzorgcentrum Moervaartheem.

Als net afgestudeerde heb ik nog veel groen achter mijn

oren. Hiertegenover staat wel dat ik veel kan en wil bijleren.

Van nature ben in een kalm en geduldig persoon.

Ik ben geboren en getogen in Sint-Niklaas. Ik zit in een

oldtimer- en in een daxclub. In de rest van mijn vrije tijd zit ik

wat bezig met fotografie (geen grote of speciale dingen).

Daarnaast woon ik nog thuis maar heb wel al 3 jaar een

vriendin waarmee ik begin te kijken om samen te gaan

wonen.

GRAAG STELLEN WIJ U VOOR ...
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PERSONEEL

Ibiza

Je fiets naar het werk en stelt vast…. Hoe zalig is dat?!?

Heerlijk die ochtenddauw, de zon op je snoet…

Dan wil je toch je collega’s “inspireren/motiveren”?

Een zot maar leuk initiatief “going tot Ibiza”.

Een project waarin medewerkers in teams van 5, vanaf

17 mei, uitgedaagd worden om de afstand van

Wachtebeke naar Ibiza zo snel mogelijk af te leggen.

Bewegen buiten de werkuren, stappen, fietsen of lopen.

Het team dat het eerste “in Ibiza aankomt” (lees: afstand

van 1917 km) heeft afgelegd, is gewonnen.

Dit project heeft onze stoutste dromen overtroffen:

Deelnemers … meer dan de helft van het personeel

Teams werden gevormd tussen collega’s, met een leuke

mix!

Originele groepsnamen werden in het leven geroepen

en …. alle 50 collega’s werden vanaf dag 1 heel

concurrerend.

De auto bleef staan, de wandelschoenen, rolschaatsen,

scates, ... werden aangetrokken …

En we zagen mooie foto’s van leuke familiemomenten

verschijnen.
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't Safarke

PERSONEEL

Als directeur van WZC Moervaartheem bijt ik graag de spits af voor deze nieuwe rubriek in “Samen thuis” waarin in elke

editie van het tijdschriftje een medewerker zich zal voorstellen aan de lezers.

Mijn naam is Christine Van Acker en ik werk dit jaar 38 jaar in WZC Moervaartheem, van voor de opening van het toenmalig

gloednieuw “rusthuis”, zoals dat toen nog heette.

Na 23 jaar te hebben ingestaan voor de opnamedienst, wat ik met hart en ziel heb gedaan, ben ik op 01.01.2007

overgestapt naar de functie van algemeen directeur. Van op deze stoel probeer ik, samen met mijn beide collega

directieleden, Veerle Cornelis en Eveline Vereecke en met de overige stafleden, in te staan voor het dagelijks beleid in onze

voorziening.

Privé ben ik de echtgenote van Alex, mama van Elke en Daan én de grootmoeder van kleine Lou, mijn oogappel!

Samen met mijn echtgenoot wonen wij in de landelijke grensgemeente Zaffelare. Naast mijn interesse in alles wat met

warm menselijke zorg voor ouderen te maken heeft, gaat mijn vrije tijd naar een aantal diverse hobby’s. Ik fiets graag, hou

van een goed boek, ben reeds decennia lang bezig met stamboomonderzoek en kan uren opgaan in allerlei literatuur over

sterrenkunde, meer bepaald kosmologie (die tak van de astronomie die zich bezighoudt met de oorsprong en evolutie van

de kosmos).

Ik ben blij al zo lang in ons huis te mogen werken (dit is ondertussen zo een beetje mijn 2e thuis geworden) en hoop hier

nog enkele jaren verder te kunnen zorgen voor onze bewoners, met de hulp van de ploeg deskundige en gemotiveerde

medewerkers die dagelijks instaan voor de goede zorgen aan onze bewoners.

Hierbij geef ik graag het safarke door aan Leen Coopman, de dame aan de receptie, die dus voor alle bezoekers het eerste

gezicht is in ons huis.

Christine Van Acker

Algemeen directeur



19

Pret en verzet

PERSONEEL

Raadseltjes

Hoe noem je een hond van een goochelaar?
Antwoord: Een labracadabrador.

Welke planeet is heel blij?
Antwoord: Joepie-ter.

Mopjes

Jantje loopt de winkel in met een ladder.
'Waarom heb je een ladder mee?', vraagt de verkoper.
Antwoordt Jantje: 'Voor al die hoge prijzen natuurlijk!

Moeder: ‘Oscar, eet je brood op.’
Oscar: ‘Waarom, mama? Ik vind het niet lekker.’
Moeder: ‘Omdat je anders niet groot en sterk wordt.’
Oscar: ‘Waarom moet ik groot en sterk worden?’
Moeder: ‘Om later goed te kunnen werken.’
Oscar: ‘Waarom moet ik dan werken?’
Moeder: ‘Om je brood te verdienen, natuurlijk.’
Oscar: ‘Maar dat lust ik toch niet.’



Centrum voor dagverzorging

De Brug wil graag nieuwe

bezoekers verwelkomen!!!

Graag willen we een warme

oproep doen aan alle 65-

plussers van regio Wachtebeke

en omstreken… (St Kruis Winkel,

Zelzate, Lochristi, Zaffelare,

Moerbeke, …).

Bent u overdag veel alleen en

heeft u nood aan gezelschap,

verzorging of leuke activiteiten?

Of zou een dagopvang

ondersteuning kunnen bieden

bij de zorg voor uw dierbare?

Wij verwelkomen jullie graag in

ons centrum voor

dagverzorging.

Onze troeven zijn: zinvolle

dagbesteding zoals turnen,

geheugentraining, spelletjes,

wandelen, een quiz, knutselen,

bakken, koken en zo veel meer.

Je komt in contact met

leeftijdsgenoten en kan

genieten van “leven in huis”.

Op deze manier hebben we tot

doel de daggast in staat te

stellen langer zelfstandig thuis

te wonen.

Bovendien bieden we de

mantelzorger de mogelijkheid

om de daggast langer thuis te

verzorgen.

Er is deskundige begeleiding

door verschillende

professionelen en er zijn

vrijwilligers die een handje

komen toesteken. We bieden

iedere middag een lekkere

warme maaltijd aan en aan

lekkere tussendoortjes is hier

zeker geen gebrek.

Ook personen onder de 65 jaar

die zorg of zinvolle daginvulling

kunnen gebruiken en elders

geen opvang vinden, zijn

welkom bij ons.

Ben je geïnteresseerd, kom

gerust eens een kijkje te nemen.

Wil je graag een rondleiding

of je inschrijven: neem dan

contact op via: 09/342 36 36 of

dvccoordinator@

moervaartheem.zkj.be

Centrum voor dagverzorging De Brug

CDV De Brug


