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Voorwoord

dhr. Van Puymbrouck

dagelijks verantwoordelijke

De groei in de natuur is over zijn hoogtepunt heen. De velden liggen er

plat en stil bij onder de grijze lucht. De herfst en de winter zijn nu echt

onderweg. Eigenlijk houd ik wel van de kleuren en de geuren van deze

periode; gember, kaneel, appel en anijs. De dampen van warme

chocolademelk of Glühwein vervoeren mij een beetje nostalgisch richting

Kerstherinneringen en -tradities.

Ook ik voel de nood om elkaar te ontmoeten in een gezellig kader,

onbezonnen en vol vreugde aan een feesttafel zonder zorgen. Dit hebben

we allemaal zo verdiend…

Terugkijkend mogen we trots zijn op elkaar en ruim schouderklopjes

uitdelen aan onszelf en de mensen in onze omgeving. De hoge

vaccinatiegraad en de vlotte verhuisbewegingen tonen onze weerbaarheid

en moed. Vooruitkijkend zullen we dapper en zelfzeker de finale fase van

de verbouwing tegemoet gaan. Deze laatste fase wordt pittig, maar

samen komen we er wel doorheen.

Covid heeft reeds een enorme impact gehad op ons leven in 2020 en

2021. We leefden samen in een anderhalve meter maatschappij vol regels

en adviezen. Het zal u dan niet verbazen dat mijn grootste wens opnieuw

is dat u en uw naasten gezond blijven...
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Nieuwe bewoners

Bewonersnieuws

K107. Dhr. Vermeire M.

K306. Mevr. Naudts G.

K509. Echt. De Prekel O. - Van Dam M.

AW 301. Dhr. Goossens W.
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Pastoraal woord

Geboortekaartje

Maria uit Nazareth en Jozef uit de stam van David

kondigen u met vreugde de geboorte aan van hun

eerstgeborene

Hij ontving de naam JEZUS Emmanuel, God-met-

ons geboren op 25 december in de heilige

kerstnacht, bezoek in de open stal te Bethlehem.

Altijd welkom!

Woonplaats: een open stal in Bethlehem

Cadeautjes: goud, wierook, myrre

U BENT ALLEN UITGENODIGD !

Zr. Hendrika

Pastoraal medewerker
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Reis door het

Waasland

De gemeente Temse is gelegen in het noord-oosten van de provincie Oost-

Vlaanderen aan de linkeroever van de Schelde tussen Sint-Niklaas en

Bornem. Temse maakt deel uit van het Land van Waas, ligt in het ecologisch

impulsgebied Schelde-Dender-Durme en is ingeplant tussen het groenrijke

Schelde- en Durmelandschap.

Temse, parel aan de Schelde...

"Tempseca feliciter sita ad ripam Scaldis..." zo schreef destijds een Romeins

officier bij het aanschouwen van wat nu het huidige Temse wordt genoemd.

Inderdaad: "Temse gelukkig gelegen aan de oevers van de Schelde..."

De oudste sporen van bewoning in de kerngemeente Temse gaan terug tot

in de steentijd (11 000 - 9 500 vóór Christus). Archeologische vondsten uit

de late Bronstijd, de IJzertijd en de Gallo-Romeinse periode worden in

verschillende musea bewaard. Temse, met Waasmunster de oudste

parochie van het Land van Waas, werd vóór 772 gekerstend.

Sint-Amelberga (690-772) liet er de eerste bidplaats bouwen.

Temse werd in 864 door de Graaf van Vlaanderen aan de Sint-Pietersabdij

(oorspronkelijke naam: Blandinusabdij) van Gent geschonken.

Reeds in de 13de eeuw vormde Temse een welvarende gemeenschap. In

1264 kreeg de gemeente een weekmarkt, die in 1519 door Karel V

hernieuwd en uitgebreid werd met een jaarmarkt. Tot 1460 werd Temse

beheerd door een riddervoogd in naam van de Sint-Pietersabdij.

In 1491 kocht Roeland Lefèvre, Temses eerste wereldlijke heer, de burcht

en de heerlijkheid van Temse. Hij kocht in 1491 de burcht en de heerlijkheid

van Temse van de Sint-Pietersabdij van Gent, die vanaf 864 juridisch

eigenaar was. Roeland Lefèvre werd Temses grote weldoener: hij werd ‘den

goeden heer’ genoemd, o.m. omdat hij na een brand in de O.L.V.-kerk (1496)

bij Filips de Schone toelating verkreeg om de helft van de

belastingsopbrengst aan het herstel van de kerk te besteden. Ook

begiftigde hij rijkelijk de zusters van het klooster Sint-Anna-Consolatie

(Kasteelstraat), die armen en zieken verzorgden. Roeland Lefèvre en zijn

echtgenote Hadewigis van Heemstede overleden allebei in 1517. Zij werden

begraven in de O.L.V.-kerk, in het praalgraf in de zuidelijke zijbeuk. De

burcht en de heerlijkheid bleven tot aan de Franse Revolutie door Roelands

opvolgers beheerd.
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Reis door het

Waasland

De burcht werd in 1783 afgebroken en

vervangen door een kasteel in

classicistische stijl, dat op zijn beurt

werd gesloopt in 1965. Temse werd in

1796 kantonhoofdplaats. Een maquette

van de burcht is te bezichtigen in het

Gemeentemuseum in de Kasteelstraat,

2de verdieping.

De rest van het grondgebied van de

fusiegemeente Temse was - met

uitzondering van een gedeelte van

Tielrode - bezit van de Graaf van

Vlaanderen en was onder de Keure van

Waas in verscheidene grafelijke

heerlijkheden ingedeeld.

Tielrode wordt het eerst vermeld in

860. Een gedeelte van Tielrode was

kloosterbezit van de abdij van Lobbes.

Elversele wordt het eerst vermeld in

1123.

Steendorp wordt onder de vroegere

benaming Scausele het eerst vermeld

in 1166. Het werd pas in 1881

zelfstandig; voorheen was het een

gehucht van Bazel.

Alle voormelde plaatsen waren reeds in

de Romeinse periode bewoond.

Door de fusie van gemeenten in 1977

werden Temse, Steendorp, Tielrode en

Elversele samengevoegd tot de nieuwe

gemeente Temse.

Bron: www.temse.be/historiek

Boelwerf Temse

Kerk Temse Velle
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Terugblik activiteiten

Werelddierendag
Om deze dag te vieren brachten enkele medewerkers hun huisdier mee

naar het werk. Via onderstaande foto's kunnen jullie nagenieten van deze

fijne dag!

Onze knuffelhond Mira was van de partij!

Daarnaast kwamen ook enkele andere honden op bezoek.

Boemer, het kleine hondje van de zoon van Annick (medewerkster

onderhoud), kwam al kwispelend op bezoek.

Odette, de dalmatiër van Stijn

(afdelingsverantwoordelijke 4de verdieping),

was ook heel blij om hier vandaag aanwezig

te zijn!
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Hoe ziet een dag in
WZH Het Hof eruit?

Om 7.30u sta ik op en neem ik een goed ontbijt. Zo kan ik mijn dag goed

starten. Het personeel dient rond 8.00u het ontbijt op in de kamer.

Bij het ochtendtoilet krijg ik de nodige hulp en wordt er tijd gemaakt voor

de verdere verzorging. Een keer per week is er een mogelijkheid om in bad

te gaan. Mijn voorkeur gaat uit om een goede douche te nemen.

In de voormiddag is er tijd voor activiteiten zoals turnen, netbal,

marktbezoek, wii spel, koor, wellness, enz..

Elke woensdagvoormiddag ga ik naar de kapel.

Om 12.00u is het tijd voor het middagmaal.

Bewoners die hulp nodig hebben kunnen gezellig samen eten op de

verdieping. Andere bewoners nuttigen de maaltijd op de kamer.

Het menu van de dag kan je nalezen op het infoblad op de verdieping.

Na het middagmaal is er tijd voor rust of lees ik in mijn boeken die ik

uitleen van de mobiele bibliotheek. Nu heb ik boeken ontleend met een

groter lettertype, dat leest gemakkelijker.

Je kan kiezen om de middagrust in bed of in de zetel te nemen.

Om 14.00u wordt er rondgegaan met koffie op de kamer.

In de namiddag worden er heel vaak activiteiten voorzien.

De activiteitenkalender met het programma wordt maandelijks uitgedeeld

op je kamer.

De activiteiten zijn zeer gevarieerd. Je kan zelf kiezen aan welke je

deelneemt.

Kaarten, kookactiviteiten, hobbyclub, De Compagnie, uitstap met liftbus,

verjaardagsfeest, wandelen, en bij slecht

weer spelen we rummikub of bingo in de

cafetaria.

Zelf neem ik graag deel aan het kaarten,

‘De Compagnie’ en geniet ik van een

drankje als de bar open is.

Het avondmaal wordt geserveerd vanaf

17.00u., vandaag worden we getrakteerd

met vers gebakken frikandon met krieken

zoals thuis.

Na het avondmaal en vooral met goed

weer doe ik met een aantal bewoners nog

een wandeling rond Het Hof.

’S Nachts staat er een verpleegkundige en

een zorgkundige paraat om te helpen.

Slaap lekker!
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Planckendael

Op maandag 27 september 2021 brachten we een

bezoek aan Planckendael.

Voor de aanwezige bewoners was dit voor het eerst

terug een daguitstap, na de lange corona- periode.

Zowel de vrijwilligers, de bewoners, als de

medewerkers genoten met volle tuigen van alle

dieren in het park.

Wist-je-datje: Planckendael is een

'landschapsdierentuin' en volgt een continentale

indeling met een gethematiseerde inrichting en

een natuurlijk karakter. Een opvallend kenmerk van

ZOO Planckendael zijn de open ruimten in het park:

sommige delen van het domein blijven

onaangeroerd, zodat men er het hele jaar door

wilde bloemen en planten kan vinden.
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In de KEI-ker

Zoals in de vorige huiskrant reeds beschreven stond zal dementie dit

najaar in de KEI-ker staan.

De aftrap van deze periode werd reeds gegeven op dinsdag 21

september 2021, waarbij zowel bewoners als medewerkers deelnamen

aan een KEI toffe activiteit.

Samen gingen we namelijk keien versieren. Deze liggen intussen tentoon

aan het onthaal, om nieuwsgierigheid op te wekken.

Wist je dat nieuwsgierig blijven trouwens één van de zaken is die de kans

op dementie verlagen?

Daarnaast zullen deze keien de start vormen van een wandeling die wij

uitstippelden doorheen Sint-Niklaas.

We nodigen alle familieleden/ mantelzorgers /... uit om deze wandeling

samen met onze bewoners te maken tijdens de maanden oktober,

november, december.

Het belooft een boeiende tocht te worden, waarbij we bij iedere stop

enkele vragen opstelden om samen over na te denken.

Veel plezier!

Dementie in de KEI-ker

Sinterklaas

Ook dit jaar ontvangen wij Sinterklaas in wzh Het Hof. Dit zal doorgaan op

woensdag 1 december 2021. Om hier een feest van te maken in

coronatijden, hebben wij de groepen onderverdeeld.

Zo zal Sinterklaas na het middagmaal eerst bij onze zusters langs gaan, om

nadien een bezoek te brengen aan de woonkamerwerking.

Intussen kunnen bewoners die interesse hebben verzamelen in de cafetaria,

waar zij tegen 14u30 de Sint kunnen ontmoeten.

Tot slot worden kinderen van medewerkers uitgenodigd om 15u in de tent,

waar Sinterklaas tegen 15u15 zal langskomen.

We maken er een mooie dag van!
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10-daagse geestelijke gezondheidszorg, AW Hofwijck

Deze 10-daagse vind jaarlijks plaats tussen 1 en 10 oktober, waarbij men

geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker zet. Dit jaar stonden de

thema's ontmoeting en sociale verbondenheid centraal.

Gedurende deze 10-daagse kwamen we elke dag kort even samen, om het

te hebben over hoe het écht met ons gaat en hoe belangrijk het is om

mensen te kunnen ontmoeten.

Het was een boeiende week, waarbij we elkaar nog beter leerden kennen.

Terugblik
Activiteiten

Recept gehaktbrood van 'opa fricandon'.

Fricandon

Per kg gemengd gehakt (varken/ kalf)

- 1 ei

- +- 40 gram paneermeel

- 1 theelepel graanmosterd

Oven +-45 min op 200 graden

Kriekjes

- Opwarmen (een beetje vocht opzij houden en wat

aardappelzetmeel toevoegen)

- Een beetje vruchtensiroop (cassis/ zwarte bes)

toevoegen

- wat gemalen kaneel
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Familierecepten
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Wie zijn we?

Beste bewoners

Graag stellen wij ons even aan jullie voor.
Wij zijn Gwen Daeseleire en Jorn Kusé, Ergotherapeuten van wzh Het Hof.

Gwen werkt intussen al 6 jaar voor Samen Ouder, waarvan reeds 5 jaar in
wzh Het Hof. Jorn daarentegen is nog een ‘jonkie’, in januari werkt hij 2 jaar
in wzh Het Hof.
Als ergotherapeuten zetten wij ons in om bewoners zo lang mogelijk hun
graad van zelfstandigheid te laten behouden. Dit door middel van activiteiten
en individuele gesprekken/therapieën. Ieder van ons heeft bepaalde
interessegebieden, waar we onze klemtoon op leggen.

Zo volgde Gwen een opleiding tot referentiepersoon dementie. Dit vanuit
een gevoel meer te willen betekenen voor personen met dementie & hun
naasten en deze zorg te kunnen opnemen vanuit een goede kennis /
theoretische achtergrond. Haar interesse en betrokkenheid in onze
woonkamerwerking voor personen met dementie is dan ook groot.
Zo is zij steeds betrokken bij het integreren van nieuwe bewoners, het
bedenken / ondersteunen van activiteiten en het dagdagelijks reilen en
zeilen van de woonkamerwerking. Ook begeleid Gwen partners /
familieleden van bewoners die leiden aan deze ziekte. Het hebben van een
goed gesprek, het geven van steun en enkele tips kan wonderen doen.
Daarnaast brengt Gwen wekelijks haar hond, Mira, mee naar het werk.
Samen brengen zij jullie graag een bezoek. Ze vinden het fantastisch om een
lach op het gezicht van de bewoners te toveren of om een troost te kunnen
bieden.

Jorn zal zich meer focussen op de fysieke noden van de bewoners. Hij zal
kijken naar hulpmiddelen die individueel afgestemd zijn op de wensen/
behoeftes van de bewoners. Daarnaast zal hij
samen met het multidisciplinair team kijken naar
de juiste positionering voor de bewoner. Dit zal
altijd in samenspraak zijn met de familie om
een zo goed mogelijke begeleiding te kunnen
voorzien. Groepsactiviteiten zoals de
hersengym, Wii spelconsole, netbaltraining
(samen met de kinesitherapeut),… neemt hij
voor zijn rekening.

Hebben jullie nog vragen voor ons?

Aarzel niet om ons aan te spreken!

Lieve groeten,

Gwen en Jorn
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Kerstwensen

Ik wens jullie met Kerstmis veel:

Ongerepte sneeuw, blijde gezichten,

fonkelende lichtjes, die de gangen verlichten.

Kalkoen, kastanjes, rode wijn,

kerstgedachte en gezellig samenzijn.

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar

met échte vriendschap, liefde

en verdraagzaamheid voor elkaar.

Stijn Bracke - afdelingsverantwoordelijke verdieping 4

Kerstmis is geven, krijgen,lachen en zwijgen.

De hele dag stralen,

herinneringen ophalen.

Genieten van elk klein gebaar,

blij zijn met elkaar.

Moge de vrede, vriendschap en vreugde die je

met Kerstmis voelt,

je het hele jaar blijven vergezellen.

Patricia Waegeman - Sociale Dienst

Een warme kerstgroet van
Kamiel!
Hond van ergotherapeut
Jorn Kusé



Algemeen

De Zusters Jozefienen hebben de uitbating van woonzorgcentrum Het Hof

en van Hofwijck toevertrouwd aan de vereniging zonder winstoogmerk

(vzw) Woonzorg Samen Ouder.

Algemeen directeur: Hilde Servotte

Financieel directeur: Carla Put

Dagelijks verantwoordelijke: Youri Van Puymbrouck

Bewoners die regelmatig gebruik maken van de dagpasjes voor de parking,

zullen maandelijks een aanvraagformulier ontvangen. Voor de andere

bewoners worden centraal aan de receptie reserveformulieren bewaard die

steeds beschikbaar zijn in het zwarte bakje.


