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Voorwoord

Mevr. Vande Kerckhove

dagelijks verantwoordelijke

Nog nooit werd er in Vlaanderen zoveel gewandeld of geietst als het voorbije
anderhalf jaar. Wandelen werd uitgeroepen tot de nationale sport en wie nu nog een
nieuwe iets wil kopen zal wat geduld moeten uitoefenen want sommige ietsen
kunnen pas geleverd worden in ... 2023.

Door de corona epidemie hebben veel mensen hun eigen streek beter leren kennen en
ontdekt hoe helend en rustgevend de natuur kan zijn.

In WZC Hofstede weten we al langer dat bewegen én een groene omgeving een
positief effect hebben op ons welzijn.

Dagdagelijks wordt er geoefend en evenementen zoals de Giro of het EK voetbal zijn
dan de gelegenheid om samen onze grenzen te verleggen.

Omdat bezoekers een lange tijd niet op de kamer mochten, zien we dat veel bewoners
nu meer buiten vertoeven. We kunnen dit alleen maar toejuichen! We hebben lang
moeten binnen zitten, laat ons dus genieten van de mooie zomermaanden. Vraag aan
je bezoek om je mee te nemen naar buiten voor een wandeling in de tuin of een babbel
op het terras of de bank.

Ook onze verpleegkundigen zoeken in hun vrije tijd de buitenlucht op. Dit geeft hen de
energie om na zoveel jaar nog altijd met evenveel passie zorg te dragen.

Maar ook jullie dankbaarheid en appreciatie dragen bij tot hun arbeidsvreugde.

Gelukkige medewerkers zorgen voor het geluk van de bewoners en gelukkige
bewoners zorgen voor het geluk van de medewerkers.

Ook die beweging willen we blijven behouden.

Christel Vande Kerckhove
Dagelijks verantwoordelijke



4

Bewonersnieuws

Nieuwe bewoners
WZC Hofstede

Mevr. Tack Lea
Mevr. Caspendakis Denise
Mevr. Goris Simonne
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Pastoraal woord

Beste allemaal,

Graag denk ik samen met jullie even na omtrent

‘vakantie’. Kris Gelaude formuleert het als volgt:

‘Vakantie is ook op afstand kijken.
Even opzij, onder een kleurrijke luifel,
gewoon maar aanwezig zijn.

De trein van de haast ver weg horen rijden.
Hier blijven.
Liever langs paadjes en oude kerkweggetjes,
omwegen maken en terugkomen
door de tuin van het leven, op een bank,
bij jezelf.
Diep adem kunnen halen.
De zon drinken uit een glas helder water.
Een heerlijke duik nemen
in de zee van de tijd.
Geestdriftig toeschouwer worden
Van mooie, toevallige dingen
op het terras
van een onverwacht ogenblik.

Vakantie
is wat je nodig hebt
om nog eens als een kind te zijn
dat alles kan verliezen in het spel.
En zijn verlangens prijs durft te geven
Als een ballon in de wind,
aan een draad zonder einde.’

Ik wens jullie de komende zomermaanden een fijne tijd!
En voor wie wil: ‘Vakantie is God ontdekken, is God ontmoeten in
de tuin, in de wei, in de zon, in de bloemen, in de straat, in het
dorp, in de mensen …’

Francine, pastoraal medewerker.
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We herdenken

Afgelopen maanden hebben we afscheid genomen van enkele bewoners.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van deze bewoners.

Er is niets dat voorgoed verdwijntEr is niets dat voorgoed verdwijnt

als men de herinnering goed bewaart.als men de herinnering goed bewaart.

Mevr. Van Put Maria + 09/05/'21
Mevr. Van Oosten Antonine + 13/05/'21
Mevr. Deleersnyder Antoinette + 20/05/'21
Mevr. Van Meervenne Anna + 21/05/'21
Dhr. Buyle Etienne + 11/06/'21
Mevr. Heirbaut Lucrèse + 16/06/'21
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Fietsweek: Giro

Van 17 tot 21 mei vond onze fietsweek met thema Viva Italia plaats.

Van maandag tot vrijdag werd er meegefietst met de renners die op

dat moment de Giro reden in Italië. In 4 dagen tijd werd er maar

liefst 794 km gefietst! Persoonlijke records sneuvelden, grenzen

werden verlegd en ettelijke calorieën werden verbrand. Gelukkig

was er ook limoncello, tartufo, tiramisu en pizza!

Viva Italia!
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Fietsweek: Giro

Het fantastische eindresultaat

hebben we te danken aan de inzet

van alle bewoners, medewerkers én

vrijwilligers die vlijtig meefietsten!

Dankjewel voor deinzet!
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In de kijker:
Verpleegkundigen van de

dagploeg

Elke editie zetten we graag een groep in de kijker. Deze keer leren we

onze verpleegkundigen van de dagploeg wat beter kennen.

Ik ben Thierens Sylvie, samen met mijn

echtgenoot en onze twee kinderen Niels en Amber

ben ik woonachtig in Waasmunster. Niels (23 jaar)

en Amber (15 jaar) zijn beiden nog studenten. Mijn

hobby's zijn tennis, tuinieren en lederbewerking. Ik

ben reeds 30 jaar verpleegkundige en sinds

augustus 2019 werkzaam als

afdelingsverantwoordelijke op afdeling Korenveld.

Ik doe dit met hart en ziel! Het geeft me voldoening

als de bewoners tevreden en gelukkig zijn. We

hebben een zware periode achter de rug door de

coronapandemie. Maar samen met het hele team

hebben we getracht om alles zo goed mogelijk te

laten verlopen. Al was dat niet altijd even

gemakkelijk. De twee vaccinatiemomenten vond ik super. Het waren dagen

waar we met z'n allen naar uitkeken. Graag ga ik samen met jullie op weg naar

de vrijheid en de terugkeer naar het normale leven. Dikke knuffel, Sylvie

Ik ben Faut Nancy. Ik werk al 28 jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg . Wat
maakt dat ik ervoor koos om in de ouderenzorg te
gaan ? Wel ik had een lieve oma die plots wat
zieker werd en meer hulp nodig had. Ik werd
ingezet om 's nachts bij haar te waken en dat deed
ik met veel plezier. In die nachten hadden we
steeds veel plezier en staken we soms eens gekke
dingen uit. Het is me bijgebleven hoe leuk we het
hadden in die korte fase, dat mijn interesse tot
verpleegkundige geprikkeld werd. Want
behulpzaam zijn is één van mijn mooiste
eigenschapen. Ik doe het na al die jaren nog
steeds met hart en ziel want iets betekenen voor
de bewoners is me veel waard. Ik stel mezelf vaak
de vraag wat ik zou willen wanneer ik oud ben en
hiermee ga ik dan verder aan de slag. Want als ik
ouder ben wil ik graag iemand aan mijn bed die
met de glimlach werkt en steeds een luisterend oor

klaar heeft. In al die jaren is er al veel verandert, maar moest ik opnieuw moeten
kiezen zou ik dezelfde keuzes maken. Ik kan hierover nog uren doorgaan omdat het
allemaal zo boeiend is! ...
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In de kijker:
Verpleegkundigen van de

dagploeg

Dag allemaal, mijn naam is Greet D'Haen. Ik ben bijna 30
jaar getrouwd en heb twee zonen. Ik werk reeds 30 jaar
als verpleegkundige in een WZC. In 1991 ben ik
afgestudeerd als verpleegkundige en onmiddellijk
beginnen werken in WZC het Hof. Na jaren hier werkzaam
te zijn had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Vervolgens
ben ik mee verhuisd van het Hof naar Hofstede. Door de
vele jaren dienst was dit geen evidente beslissing. Ik
startte mijn loopbaan als verpleegkundige en ben verder
geëvolueerd naar afdelingsverantwoordelijke. Op dit
moment ben ik afdelingsverantwoordelijke voor de
afdeling Bloementuin. Bij het begin van mijn loopbaan
had ik niet meteen de intentie om te blijven werken in een
WZC. Echter door de dankbaarheid en liefde die je krijgt
van de bewoners en de band die je creëert, heb ik nooit
de behoefte gehad om te veranderen. Sinds 2001 ben ik referent palliatieve zorgen. Dit
is een mentaal zware opdracht. In deze functie probeer ik samen met mijn collega's de
bewoners hun laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken en in de mate van
het mogelijke aan hun noden te voldoen. In mijn vrije tijd ga ik regelmatig wandelen met
mijn hond Kamiel. Ik kan hier enorm van genieten en tot rust komen, wat zeker niet
onbelangrijk is in deze job.

Hallo iedereen,

Ik stel mezelf even voor, mijn naam is Vickie Magerman,

ik werk sinds september 2020 als verpleegkundige voor

wzc Hofstede. Hiervoor heb ik als verpleegkundige in AZ-

Nikolaas gewerkt. Ik doe mijn werk met hart en ziel en

heb een passie voor het zorgen van ouderen. Wat ik heel

leuk aan mijn job vind, is dat ik elke dag voor nieuwe

uitdagingen kom te staan. Ik kan hiernaast ook een band

opbouwen met de bewoners. Ze toveren een lach en

een traan op mijn gezicht. Ik heb ook al enkele jaren

(vanuit mijn opleiding) een buddy. Zij is een bewoonster

van het woonzorgcentrum De Spoele. Ik bezoek haar nog

regelmatig, ik heb met haar een goed contact.

Naast het werk in het wzc, ben ik ook vaak buiten actief

bezig in de tuin en verzorg ik ook graag dieren. Ik heb een verzorgpony waar ik op

wekelijkse basis naar toe ga en ik rij ook paard op een manege, genaamd het ’t

Hoefijzer in Buggenhout. Ik sport ook graag, ik zwem en loop. Eind juni doe ik mee

aan the 10miles van Waasmunster. Dit is de 3de keer dat ik hier aan mee doe.

...
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In de kijker:
Verpleegkundigen van de

dagploeg

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Nancy De Mulder. Ik
ben geboren in mei 1969, dus ik ben momenteel 52 jaar. In
het middelbaar onderwijs volgde ik de richting
kinderverzorging, nadien studeerde ik drie jaar verder tot
verpleegkundige. En zoals jullie wel weten is dit gelukt. Ik
begon te werken in 1990 in WZC Het Hof onder het toeziend
oog van de zusters Jozefienen. Daar heb ik na enkele jaren
dienst meer verantwoordelijkheid gekregen en ben ik
afdelingsverantwoordelijke geworden. Dit dankzij mijn
organisatievermogen en mijn vaardigheid om structuur te
bieden aan de collega's. Daarnaast kan ik vlot functioneren
onder druk, wat van pas kan komen in onze job. Het liefst
van al heb ik een goed gevulde agenda, daar krijg ik veel
voldoening van. Uiteindelijk na 30 jaar dienst, nam ik de
beslissing om mee te verhuizen naar Hofstede. Een nieuwe uitdaging zag ik wel zitten!
Nu ben ik afdelingsverantwoordelijke van afdeling Boomgaard. Samen met mijn
collega's vormen we een geweldig team en hechten we veel belang aan respect,
beleefdheid en betrokkenheid ten aanzien van onze bewoners. Velen van jullie
herkennen me aan mijn snelle looppas. Traag stappen zit nu eenmaal niet in mijn
natuur. In het mooie Steken ben ik omgeven door veel natuur waar ik dan ook
regelmatig ga wandelen met mijn echtgenoot Patrick en zoon Niels. Ook onze
labradoodle Castro zorgt ervoor dat we blijven wandelen en dus fit blijven na de
werkuren. Ik hou ervan om te zorgen voor mensen, oplossingen te zoeken bij
problemen en om mensen gelukkig te maken. Mijn job geeft me het gevoel iets te
kunnen betekenen voor de medemens. Ik ben steeds druk in de weer maar spreek me
gerust aan en ik neem de tijd om er voor jullie te zijn. Ik kan soms streng overkomen,
maar geloof me vrij, ik heb een peperkoeken hart. Een vlot contact met elkaar is de
basis om goede zorg te kunnen geven. Ik sta dus graag paraat voor jullie.
Groetjes Nancy

Hallo iedereen,

Ik ben Ludwig Mignolet. Sinds de opening van WZC

Hofstede in 2019, ben ik hoofdverpleegkundige in

Hofstede. Tot 2015 werkte ik in het ziekenhuis. Hier

voerde ik een verantwoordelijke functie uit op

verschillende diensten. In 2015 maakte ik de sprong naar

de ouderenzorg en begon ik te werken voor Samen

Ouder. In mijn vrije tijd kan je me terugvinden op mijn

koersfiets. Met een goed glaasje wijn en lekker eten kan

je me steeds plezieren. Als je me ooit nodig hebt, kan je

me steeds terugvinden in mijn bureau op het eerste

verdiep. Ik maak graag even tijd voor jullie!...
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Belgische voetbalweek

De week van 14 tot 18 juni stond volledig in het teken

van het Europees Kampioenschap voetbal en onze rode

duivels.

Op maandag genoten de bewoners van een frisse

coupe aardbeien of dame blanche onder de stralende

zon. Op dinsdag werd een bewegingsparcour afgelegd

met als rode draad oefeningen met (voet)ballen.

Op woensdag vond een voetbalbingo plaats en op

donderdag schreeuwden we onze rode duivels naar de

overwinning. De week werd op vrijdag afgesloten met

een gezellig voetbalcafé, waar iedereen kon genieten

van een verwenkoffie en enkele caféspelletjes.

Hierbij enkele sfeerbeelden:
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Belgische voetbalweek
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Nieuws uit

Silva

In juni vond de eerste quiz van

Residentie Silva plaats. Onder leiding

van Dhr & Mevr Logghe-D'Hulster

namen 4 teams van telkens 4

personen deel aan de quiz. Dat het

een gezellige namiddag was, dat is

zichtbaar op de foto's!

De uitslag van de quiz kan je hiernaast

terugvinden.



15

Kinderfoto's

Elke editie zullen er kinderfoto's van twee personeelsleden in de

huiskrant verschijnen.

Kan jij raden welk personeelslid het is?

1

2

Het personeelslid
dat we zoeken:
.................................

Het personeelslid
dat we zoeken:
.................................

NIE
UW

!



Aanpassing
activiteitenkalender

Beste bewoners van WZC Hofstede,

Sinds half juni zit onze activiteitenkalender in een nieuw jasje! Door de

coronapandemie moesten we een tijd lang activiteiten per afdeling aanbieden.

Dit hoeft nu niet meer. Je bent steeds welkom voor elke activiteit, ongeacht je

op het desbetreffende verdiep woont of niet. Weet wel dat we om praktische

redenen enkel de bewoners van het desbetreffende verdiep fysiek gaan

verwittigen bij aanvang van de activiteit. Woon je op de andere verdieping en

wil je toch graag deelnemen maar geraak je er niet zelfstandig? Spreek dan

gerust Rani, Evy of een ander personeelslid aan en we zorgen ervoor dat je kan

deelnemen aan de activiteit.

Aan de bewoners van Residentie Silva willen we graag nog even geduld

vragen betreffende de deelname aan activiteiten. Van zodra we meer concreet

nieuws hebben voor jullie, laten we het weten!


