
VOORWOORD

Beste lezer,

Voor u ligt ons

communicatie

tijdschriftje in een

nieuw jasje. Het

oude vertrouwde

“Moervaartkrantje”

werd immers omgedoopt in “Samen Thuis”,

een tijdschriftje dat door alle huizen

binnen de VZW zal worden gebruikt. Dit

om de eenheid van alle huizen binnen

dezelfde VZW te benadrukken.

Dit krantje zit ook in een totaal andere lay-

out. Het is meer eigentijds, wordt voorzien

in krantformaat, wordt opgefleurd door

meer kwaliteitsvolle foto’s,… enz. Onze

bewoners krijgen nog een papieren

exemplaar, terwijl alle andere

geïnteresseerden “Samen Thuis” digitaal

kunnen raadplegen via onze website.

De voorbije maanden werden jullie bijna

dagelijks overstelpt met informatie rond de

gezondheidscrisis. Mededelingen

behandelden de stand van zaken rond

Covid-19 in ons huis, de

bezoekmaatregelen, de steeds wijzigende

preventiemaatregelen,… en noem maar op.

Er was aanvankelijk nog heel weinig

gekend over het virus, waardoor de

richtlijnen die wij ontvingen via diverse

kanalen (het Agentschap Zorg en

Gezondheid, Zorgnet-Icuro, Zorg-Saam,…)

soms meer dan dagelijks veranderden.

Onze flexibiliteit werd zwaar op de proef

gesteld! Maar niet enkel onze flexibiliteit,

ook ons doorzettingsvermogen, onze

moed,… en noem maar op. En dit voor

ons als directie, maar vooral voor onze

bewoners en hun familie en onze

medewerkers.

Onze bewoners moesten het zonder

bezoek doen en dienden terug te vallen

op allerlei hedendaagse alternatieve

communicatiemogelijkheden. Onze

medewerkers dienden in moeilijke

omstandigheden zorg te verlenen, met

soms angst zelf besmet te geraken,…

Iedereen heeft zich evenwel in deze

moeilijke periode van zijn beste kant

getoond: men was begripvol, geduldig,

moedig, volgzaam (om alle maatregelen zo

goed mogelijk op te volgen),… waardoor

we deze eerste golf zonder

noemenswaardige besmettingen hebben

kunnen doorstaan. Een dikke pluim voor

jullie allen!

Nu een tweede golf zich geleidelijk aan

aankondigt, is dit het ogenblik even stil te

staan bij de vele mooie momenten die er

afgelopen maanden ook zijn geweest. Dit

krantje zal daar een beknopte weergave

van geven.

Geniet van deze “Samen Thuis” en hou het

gezond!

Christine Van Acker

Algemeen directeur

HET HART VERGEET NIET

Maandag 21/09 was het Werelddag Dementie.

Ter gelegenheid van deze dag stelt WZC Moervaartheem de minitentoonstelling "Het Hart Vergeet Niet" voor.

Naast diverse kunstwerkjes, gemaakt door bewoners met dementie, vindt u er informatieve folders en brochures rond dementie (met

dank aan Ecd Paradox), een interactief paneel met hartenwensen en doorlopend een foto-presentatie.

Welkom, nog tot begin oktober aan de inkom van ons WZC!

WZC Moervaartheem

Herfst 2020



23.06.2020 Dag van de mantelzorger

Niets lijkt meer hetzelfde sinds mijn ouders een jaar geleden hun

65ste huwelijksverjaardag mochten vieren (19 juni 2019) in het

gezelschap van zo veel bewoners.

Na het overlijden van mijn moeder, begin dit jaar, werd mijn vader

met veel warmte opgevangen door zijn buren van residentie "De

Reepkens".

De corona-crisis maakte daar bruusk een einde aan; goed

buurmanschap veranderde plots in "blijf in uw kot!".

Mijn vader schikte zich hierin met hulp van "Klara" (klassieke

muziek is hem altijd dierbaar geweest) tot hij begin mei zwaar ten

val kwam in zijn flat en daarbij zijn heup brak.

De weken in het ziekenhuis waren zwaar; geen bezoek terwijl mijn

vader zich erg slecht voelde en het duidelijk werd dat hij niet zou

kunnen terugkeren naar zijn flat.

Gelukkig konden we op alle begrip en meevoelen rekenen van

zowel bewoners als personeel van Moervaartheem.

Wel 100 praktische vragen hadden we, maar Leen aan het onthaal

bleef altijd even vriendelijk als behulpzaam.

We hadden een uitgebreid overleg met Veerle Cornelis, met

mondmaskers aan de buitentafel onder een stralende lentezon en

Karen Verkoelen begeleidde ons bij het plannen van de verhuis.

Op papier richtten we mijn vaders nieuwe kamer in met behulp van

een grondplan en foto's van die kamer, die zij ons bezorgde.

In praktijk was het Kevin die deze taak op zich nam, met dank!

En zo kon mijn vader dan op .......mei weer een beetje

"thuiskomen", onder de hoede van Yvonne en haar team.

Opnieuw 2 weken quarantaine om zijn nieuwe buren niet in gevaar

te brengen, maar zwaaien vanuit de tuin lukte wél.

Het was een hele opluchting toen we eindelijk weer écht op bezoek

mochten, al was het met mondmasker en 1,5 meter afstand.

En dankzij die lange zonnige zomer konden we, met mijn vader in

de rolstoel, wandelen door de mooie omgeving waarbij hij af en

toe een praatje kon maken met zijn vorige buren.

Laat ons hopen dat de corona-crisis niet lang meer aanhoudt zodat

we weer zonder beperkingen van elkaars gezelschap kunnen

genieten.

Intussen sterkte gewenst aan jullie allemaal!

Hilde, dochter van André Timperman (K204)

Enkele mantelzorgers aan het woord:

Het begon allemaal begin februari met een

ongelukkige val : een dubbele

bekkenbreuk en 2 weken ziekenhuis.

Daarna kon mama terecht in een

kortverblijf in Lokeren. Op 11 maart

verhuisde mijn zus haar naar het

kortverblijf in Moervaartheem. De dag erna

begon de lockdown in de rusthuizen en

werd bezoek verboden. We konden toen

nog niet vermoeden wat het vervolg zou

zijn.

Het contact met mama beperkte zich tot

bellen, of een praatje slaan vanuit het

raam. Het personeel deed zijn uiterste best

om ook contacten te verwezenlijken via

skype. Al snel werd een babbelbox

geïnstalleerd. Op die manier zagen we

elkaar door het raam en konden we toch

‘face to face’ een gesprek voeren. Vlak voor

mijn 2e afspraak werd ik gebeld met de

boodschap dat mama opnieuw gevallen

was : ze moest geopereerd worden aan

een polsfractuur. Ook in het ziekenhuis

mochten we niet op bezoek. Gelukkig kon

ze na enkele dagen terug naar haar kamer

in het Moervaartheem.

Met vragen of problemen konden we

steeds telefonisch terecht bij het personeel.

Ondertussen werden de maatregelen een

beetje versoepeld en kon 1 van de

kinderen op bezoek voor een half uurtje

met een plexiglas tussen.

Maar nu kwam de vraag naar de toekomst

: wij, de kinderen vonden het niet

verantwoord dat mama terug in haar grote

huis, met grote tuin zou gaan wonen.

Mama twijfelde…

Toevallig kwam er een serviceflat vrij. We

konden ze samen gaan bezichtigen en het

viel wel in de smaak.

Het was een hele grote stap, en een

moeilijke beslissing, die wat tijd in beslag

nam om te kunnen aanvaarden. Het was

ook niet simpel : mama was sinds haar val

begin februari niet meer thuis geweest en

nu moest ze ineens verhuizen ! Het

personeel deed haar best om de verhuis

vlot te laten verlopen, want zelf mochten

we niet binnen in het kortverblijf.

Mama verblijft nu twee maand in haar

nieuwe woonst, met haar eigen meubels,

op een beperkt oppervlak. Het was toch

wel een hele aanpassing, maar uiteindelijk

valt het goed mee. Wij hopen dat ze er nog

lang kan blijven wonen.

Hilde, dochter van Germaine Windey

(nieuwe service flat bewoonster sinds juni

2020)

ONZE BEWONERS



Op vrijdag 6 maart verhuisde mijn vader

van het kortverblijf in het Moervaartheem

naar een kamer in het vaste woongedeelte.

Een paar dagen later, op donderdag 12

maart, werd in alle Vlaamse

woonzorgcentra de lockdown van kracht

waardoor voor de bewoners weken van

onzekerheid en bijwijlen verwardheid

aanbraken.

De voorbije maanden verschenen in de

Vlaamse media talloze standpunten en

voorstellen tot verbetering van de aanpak

en de gevolgen van de covid-19 bestrijding

in de woonzorgcentra (wzc). De grote lijnen

van deze bevindingen zijn gelijklopend: het

coronavirus heeft ons land zwaar getroffen.

De meeste slachtoffers van de eerste

besmettingsgolf zijn bewoners uit wzc. Dat

komt omdat deze slecht voorbereid waren,

in een aantal gevallen te laat hebben

gereageerd en niet genoeg mensen en

middelen hadden.

In het Moervaartheem slaagde het

personeel er met volgehouden inspanning

in het virus buiten de deur te houden. Zoals

in alle andere WZC ging die deur evenwel

op slot voor bezoek. Daardoor werden de

bewoners geconfronteerd met de indirecte

gevolgen van de pandemie. Het gemis aan

beweging, familie en sociale contacten

zorgde bij een deel van de bewoners voor

bijzonder moeilijke momenten.

Als alternatieve bezoekvorm stelde het

Moervaartheem vanaf maandag 6 april de

Babbelbox in werking. Via dit vensterbezoek

konden de bewoners een kort gesprek

voeren met kennissen, maar door de

beperkte beschikbare tijdsspanne, bood dit

initiatief geen uitkomst aan alle families.

Een deel van de bewoners bleef

aangewezen op telefonische contacten en

sommigen onder hen maakten in die

periode kennis met de moderne

communicatievormen.

Mijn vader kon jammer genoeg pas op 20

april een eerste keer de babbelbox

beproeven. In de tweede helft van maart

werd hij nl. met een darmontsteking in het

ziekenhuis opgenomen en een bijkomende

longontsteking was er oorzaak van dat hij

pas op 6 april naar het Moervaartheem

terugkeerde. In het ziekenhuis was bezoek

eveneens verboden en terug in Wachtebeke

stond hem, door de toenmalige

coronamaatregelen, nog een

kamerquarantaine van 2 weken te wachten.

Het heeft dus bijna 6 weken geduurd voor

mijn vader iemand van de familie terugzag.

Al die tijd was het behelpen met telefonisch

contact en werden kledij en geschenkjes via

personeel van het Moervaartheem of het

ziekenhuis afgeleverd.

De periode van isolement zorgde bij menig

bewoner voor extra verwardheid en

desoriëntatie. De goedbedoelde inzet van

het personeel kunnen het contact van de

bewoners met, en de betrokkenheid van,

hun familie en vrienden niet vervangen. Nu

houdt iedereen zijn hart vast voor de

gevolgen van de tweede coronagolf. Hoe

kan het Moervaartheem tijdens een nieuwe

golf toch een aangename woon- en

leefomgeving blijven voor de bewoners en

hun familie? De medewerkers van de wzc

hebben de voorbije maanden het beste van

zichzelf gegeven, maar ze verdienen

vanzelfsprekend een betere ondersteuning.

Het is dan ook niet meer dan rechtvaardig

dat de Vlaamse overheid de gesprekken

hierover is opgestart. Gelijktijdig moet

echter ook nagedacht worden op welke

manier de deur van de wzc tijdens een

nieuwe opstoot niet terug op slot gaat voor

bezoek. De mentale uppercut die de

bewoners tijdens de eerste lockdown

hebben gekregen zijn sommigen nog steeds

niet te boven gekomen. Een nieuwe

afzonderingsperiode moet dan ook te allen

tijde worden vermeden. Via een

gezamenlijke inspanning van personeel en

familie moet dit toch haalbaar zijn!

Rudy, zoon van Michel Van Vlaender (K227)

Het wekelijks bezoek … een intens moment van samen-

zijn waar iedereen naar uitkijkt.

Het wekelijks bezoek

ONZE BEWONERS



23.06.2020 Optreden De Bock Alain binnentuin

IN BEELD



Muziek, maestro, please!

Muziek doet bewegen, muziek tovert een glimlacht op het gezicht!

De voorbije weken konden we genieten van mooie muzikale

optredens in ons WZC.

Einde maart … had Nadine Annecaert het lumineuze idee om te

komen raamzingen.

Bewoners konden plaatsnemen aan de geopende ramen en samen

konden we genieten van de leuke meezingers van Nadine.

Einde mei had Christophe Versaevel de goedheid om onze bewoners

op te vrolijken!

Subliem om “buiten binnen” te brengen! Dit raamzingen.

De sfeer was zo aangenaam.

Vervolgens bracht Bracke Alain klassieke meezingers in onze

binnentuin.

Weet je wat ook zo uniek was deze dagen?

Het zonnetje was er altijd zo stralend bij …

IN BEELD



Bingo vanuit je deurgat op de eerste verdieping

Op de eerste verdieping hebben we op drie verschillende

momenten een bingo georganiseerd, waarbij de bewoners in

hun deurgat zaten. We hebben de gang opgedeeld in drieën (de

bingo is dus driemaal doorgegaan), zodanig dat alle bewoners

konden meedoen.

De bewoners kregen een tafeltje voor hun, zodanig dat ze hun

bingokaart en bingofiches konden neerleggen en gemakkelijk

konden meevolgen. De deelnemende bewoners waren

enthousiast en de winnende bewoner ontving uiteraard een leuk

prijsje.

IN BEELD



Pannenkoekenbak 1e verdieping

Om de bewoners een hart onder de riem te steken, hebben we de bewoners getrakteerd op pannenkoeken. Hierbij werd de eerste

verdieping ook weer opgesplitst. De heerlijke pannenkoeken werden in de leefgroep gebakken door onze befaamde pannenkoekenbakster

Leen. De bewoners genoten van de lekkernij.

IN BEELD



Rust Roest ...

Drinken, eten, alsook … gebruik maken van het toilet is dagelijks

“noodzakelijk kwaad”.

Maar ook bewegen is meer dan een dagelijkse noodzakelijkheid.

Zo hebben we de voorbije dagen er meer dan op toegezien om

“enige beweging” te krijgen in onze bewoners want RUST ROEST.

Corona deed ons nadenken, omtrent leuke activiteiten om

bewoners te laten bewegen.

Zo konden we gebruik maken van De Memoride. Via een grote tv

en een hometrainer fietst men in eigen gekende omgeving.

Herkenning waar men vroeger woonde, plaatsen zien waar je

mooie herinneringen hebt … zo fietst men “van zelfs” J

Andere dagen heb je dan geen fiets, maar zet je een vrolijk

deuntje op …. En doen we even aan zitdansen!

IN BEELD



PASTORAAL NIEUWS

Wij gedenken ...

Gods mondkus aan de schepping

Kijkend naar deze foto kan je psalm 8 bidden:

Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam

Allerwegen op aarde.

Gij die uw majesteit toont aan de hemel,

Gij opent de mond van weerloze kinderen,

En dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt

En brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,

De maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,

Wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt,

De zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt

En hem met glorie en luister gekroond.

Gij doet hem het werk van uw handen beheren

En alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd,

Schapen en runderen, alles en alles,

En ook de dieren in het vrije veld,

De vogels van de hemel, de vissen van de zee,

Al wat er wandelt op de paden van het water.

Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam

Allerwegen op aarde.

In het najaar viert de Kerk de periode (meer

dan één ‘dag van’…!) van de schepping, en

2020 werd door paus Franciscus

uitgeroepen tot een heel jaar van de

schepping. Het is immers dringend nodig

dat wij meer aandacht en zorg krijgen voor

ons gemeenschappelijk huis.

Bovenstaande foto toont op poëtische wijze

waar het ten diepste om gaat in de

schepping. Je ziet een man en een vrouw

die elkaar een kus op de mond geven

(sommigen zien dit meteen, anderen

moeten iets langer naar het beeld kijken).

Dat kunnen twee mensen zijn, maar het

beeld kan ook staan voor God en mens.

Het beeld van de liefde zegt ook iets over

de relatie tussen God en mens.

Zelfs het Latijnse woord voor aanbidding,

adoratie, getuigt daarvan: het komt van ad

ora of op de monden, of een mondkus: de

schepping is een liefdeskus van God aan de

mens.

Voor verdere bezinning:

Uit een bijdrage van kardinaal Jozef De Kesel aan ‘Het klimaat verandert ook mij’.

(Ecokerk, 2015) :

In de hele ecologische kwestie gaat het om de bewoonbaarheid van de aarde voor alle

mensen. Niet alleen voor hen die er nu wonen, maar ook voor de volgende generaties.

Het gaat ruimer nog om de eerbied voor al wat leeft en voor heel de schepping. Het is

een verantwoordelijkheid die we niet kunnen noch mogen ontlopen. We kunnen ons niet

permitteren die problematiek te bagatelliseren, laat staan te ontkennen. Het is een

verantwoordelijkheid die we als christen met alle mensen van goed wil delen.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (2015). :

‘Wees geprezen, mijn Heer, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit mooie lied

herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis ook als het ware een zuster is

met wie het bestaan delen, en als een mooie moeder die ons in haar armen neemt: U

zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene

vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras. Deze zuster protesteert om het

kwaad dat wij haar hebben aangedaan, vanwege het onverantwoorde gebruik en het

misbruik van de goederen die God in haar heeft gelegd. [..] Wij vergeten dat wij zelf

aarde zijn. Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen van de planeet, haar

lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven en verkwikt ons.’

Uit de geschriften van patriarch Bartholomeos van Constantinopel, de ‘groene patriarch’

en initiatiefnemer van deze Wereldgebedsdag. :

‘Het is een wezenlijk onderdeel van ons geloof dat we aannemen dat er een Schepper is

die de wereld uit liefde heeft vormgegeven, en die maakte en zag dat het “heel goed”

was. Zorg dragen voor en bekommerd zijn om de deze schepping is geen politieke gril of

een sociale modetrend. Het is een goddelijk gebod; het is een religieuze verplichting.

Het is niets minder dan de wil van God dat we een zo licht mogelijke voetafdruk

achterlaten.’ ‘Er is een nauwe band tussen de economie van de armen en de verandering

van ons klimaat. Natuurbehoud en mededogen zijn onlosmakelijk verbonden. Het

netwerk van het leven is een heilige gave van God – zo waardevol, maar o zo kwetsbaar.

Elkeen van ons maakt deel uit van een groter ecosysteem. We moeten ernaar streven

om bescheiden en edelmoedig onze naaste te dienen en zorg te dragen voor onze

wereld, in een perspectief van soberheid en solidariteit.’

Samenstelling: Stijn Van den Bossche

Op 7 november gedenken wij onze overleden bewoners

samen met hun familieleden.



Als alternatief voor de jaarlijkse bedevaart, gingen we

op “Mariatocht” naar de kapel van de zusters in het bos.

We zongen Maria-liederen en herdachten de 7 smarten

van Maria en vertrouwden haar ook onze zorgen toe.

Met de bewoners van Zonnelicht en Maneschijn bleven

we in huis en maakten we een visuele Mariatocht aan

de hand van een powerpoint.

Onze huisfotograaf, Dhr. Roger Hamerlinck, maakte

enkele mooie groepsfoto’s aan de kapel.

Dank je wel, Roger!

PASTORAAL NIEUWS

Mariatocht



Mist, regen, vallende bladeren… De natuur

in haar kwetsbaarheid en vergankelijkheid

confronteert ons met onze eigen broosheid.

De herfst is de tijd van het jaar waarin we

stilstaan bij onze menselijke eindigheid en

onze overleden dierbaren herdenken. We

brengen een bezoek aan het kerkhof en

leggen bloemen op de graven van onze

geliefden.

Op 1 en 2 november viert de

katholieke Kerk Allerheiligen en

Allerzielen. Wat is de betekenis van

deze dagen en wat valt er te

vieren?

Allerheiligen… In de bijbel komt de

term 'heilige' voor als een

benaming die christenen aan elkaar

gaven. Later in de kerkelijke

traditie werd de term ‘heilige’

voorbehouden voor iemand die

sterk aan Jezus doet denken, het is

een andere Christus, zoals Paulus

het samenvat: “Niet ik leef, het is

Christus die leeft in mij” (Gal 2,20).

Een heilige is een voorbeeld voor

ons en heeft een speciaal plekje in

de hemel verdiend. Heiligen

worden vereerd en functioneren als

voorspreker bij God. In de 9de eeuw werd 1

november (dit was, volgens de regel van

Benedictus, de begindag van de

winterperiode) uitgeroepen tot gedenkdag

voor alle heiligen.

Op 2 november bidden we voor al wie

overleden is. Abt Odilo van Cluny, stelde in

998 die dag in als gedenkdag voor alle

gestorven kloosterbroeders. In de 11de

eeuw breidde de paus deze dag uit tot

feestdag voor alle gelovige zielen.

Allerheiligen, Allerzielen… Ieder christen is

geroepen tot heiligheid. Heiligen zijn

gewone mensen, met fouten en gebreken,

die hier en nu een beetje de hemel op

aarde brengen voor mensen om hen heen.

Het zijn mensen die , zonder het te

beseffen, iets van Gods liefde uitstralen. Het

zijn eenvoudige mensen die ons leven

mooier maken, die het leven warmte en

kleur geven ook als velen niet meer geloven

dat het kan.

Laten wij intens dankbaar zijn voor de

heiligen die we op onze levensweg mogen

ontmoeten, die wat licht brengen in ons

bestaan, in wie wij een glimp van Gods

gelaat mogen ervaren. Zij zijn voorbeelden

op onze weg. Als wij terugblikken op ons

leven, heeft ieder van ons ongetwijfeld al

zo’n heiligen ontmoet. Hun namen staan

wellicht niet op de kalender van de heiligen,

maar wel gegrift in het hart van mensen

met wie zij het leven deelden.

In haar laatste boek “Derniers fragements

d’un long voyage”, dat ze geschreven heeft

in de laatste maanden voor ze stierf aan een

zeer pijnlijke agressieve kanker, schrijft de

Zwitserse schrijfster Christiane Singer:

“Wanneer er niets meer overblijft, is er enkel

nog de liefde. Alle dammen breken. Men

verdrinkt, men gaat volledig onder. De

liefde is geen gevoel. Ze is de essentie van

de schepping. Ik geloofde dat liefde

verbondenheid is, maar ze gaat veel verder.

We moeten ons zelfs niet verbinden: we

maken allen deel uit van elkaar. Dit is

het duizelingwekkende mysterie: aan

de andere kant van het ergste dat

ons kan gebeuren wacht de Liefde.

En hoe meer ik erin slaag om lief te

hebben, hoe meer ik ook in staat ben

om liefde te krijgen: ik voel me

gedragen door al de mensen die ik

ooit ontmoette die me hebben doen

groeien en die ik heb doen groeien.

Je moet geveld worden als een boom

om rondom je dergelijke kracht van

de liefde te ervaren.”

Moge deze getuigenis ons inspireren

tot een vleugje heiligheid op onze

levensweg en laten we dankbaar het

dubbel feest vieren van hoop en

verbondenheid over de dood heen.

Onze sobere begraafplaatsen worden

deze dagen getooid met kleurrijke

bloementapijten vol chrysanten, symbool

van onsterfelijkheid en trouw. Laten we

onze geliefden, heilig verklaard of niet, in

dankbaarheid gedenken, en ook de vele

mensen die niet gekend of niet bemind

werden…

“…Gij die liefde zijt,… sterker dan de dood…

laat niet verloren gaan één

mensenkind…”(H. Oosterhuis)

In dit gelovig vertrouwen verbonden, wens

ik jullie van harte een zalige hoogdag toe.

Béatrice

PASTORAAL NIEUWS

Allerheiligen

In augustus mochten we opnieuw eucharistie vieren.

Priester F. Willems ging voor. Omwille van de

coronamaatregelen werd de viering per verdiep

georganiseerd.

Eucharistieviering augustus



Het dagverzorgingscentrum De Brug biedt ouderen de

mogelijkheid om een aangename dag te beleven.

Anderen te ontmoeten, gezellig samen zijn en leuke activiteiten

doen.

Hierbij kan de nodige hulp, toezicht en verzorging geboden

worden!

Ouderen die nog thuis wonen komen naar het DVC. Hierdoor krijgt

de mantelzorger de kans om even op adem te komen en zichzelf

wat vrije tijd te gunnen.

In de vakantie gaan we ook graag met onze daggasten “op reis”: In

Nederland genieten van heerlijke poffertjes, een spelletje petanque

spelen in Frankrijk met een verfrissende sangria en de zwoele

temperaturen ondervonden in Spanje.

DAGVERZORGINGSCENTRUM DE BRUG

Frankrijk

Nederland

Spanje



VARIA

Pret en verzet

Verhuizen

Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht.

"Ik zou graag een aantal dieren bestellen: 4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen.

"Nog enkele slangen?" vraagt de verkoper.

"Nee! Maar ik ga verhuizen en ik moet het huis achter laten in dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken."

Ra ra ra - wie is dit?
(oplossing in ons volgend krantje)



Dank je wel voor de fijne weken

samen. Ik heb er intens van genoten.

Alle goeds aan jullie allen en tot nog

een keer.

Liefs

Astrid

Hoera! We hebben een fotograaf in huis!

Dhr Roger Hamerlinck woont sinds half juni bij ons in Moervaartheem

op het 1ste verdiep. Hij is een zeer minzame man, alsook een

fantastische en kunstzinnige fotograaf. Roger heeft altijd zijn kodakje

mee. Dank alvast voor je mooie bijdrage in dit krantje, Roger! Wij

zullen je ook in de toekomst weten te vinden

Onze roodstaartpapegaai, Jakko, brengt zijn zomervakantie door

naast de lift op het 1ste verdiep. Hij is altijd blij met een babbeltje,

een liedje, een nootje of een stukje fruit. Maar let wel op. Hij durft al

eens te bijten

VARIA

welkom aan alle nieuwe bewoners in ons woonzorgcentrum, dagcentrum en service flats.



Dag allemaal,

ik ben Marthe, studente Arteveldehogeschool opleiding

maatschappelijk werk. Ik loop tot januari 2021 stage op de sociale

dienst van het Moervaartheem. Ik leer van Karen wat het werk op de

sociale dienst inhoudt . Als maatschappelijk werker binnen het

Moervaartheem heb je 3 hoofdtaken: opnameverantwoordelijke,

woonassistente voor de bewoners in de assistentiewoningen De

Reepkens en sociale dienst.

Ik ben zo dankbaar met deze stageplaats. Het personeel en de

bewoners zijn super vriendelijk. Karen, mijn stagementor leert me veel

bij. Ondanks dat ik hier nog maar een paar weken stage loop, heb ik

al veel ervaringen opgedaan. Hopelijk ontmoeten we elkaar

binnenkort eens!

Marthe Van Holen, studente maatschappelijk werk

(fotograaf Roger Hamerlinck)

VARIA

leen
Tekstvak

leen
Tekstvak

leen
Tekstvak

leen
Tekstvak

leen
Tekstvak

leen
Tekstvak






