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Voorwoord

dhr. Van Puymbrouck, dagelijks verantwoordelijke

“Aangezien ik volgende maand de gezegende leeftijd van tachtig jaar bereik,
zou ik u willen vragen in welk woonzorgcentrum ik tot elf of twaalf uur ’s
avonds op mijn kamer tv kan kijken, een boek of de krant lezen; waar ik zelf
kan bepalen om hoe laat ik een douche neem en niet om zeven uur uit bed
wordt gehaald om gewassen te worden; waar ik naar het toilet kan gaan
wanneer het nodig is en niet op een bepaald tijdstip; waar ik om negen uur
een ontbijt kan nemen, een middagmaaltijd wanneer het me uitkomt en een
avondmaaltijd tussen zes en zeven uur; waar ik ’s avonds nog kan douchen
en iets kan gaan drinken in de cafetaria. Alhoewel dit doodnormale
leefgewoonten zijn, vrees ik dat ik in geen enkel woonzorgcentrum zal
terechtkunnen.” Dit beschreef een lezer van Knack in een bevlogen
lezersbrief.

Het is niet voor het eerst dat ik dergelijke verzuchting las of hoorde. Op de
denkdagen die we in een pre-Covid-19-tijdperk hielden, droomden
medewerkers luidop over een woonzorghuis waarin mensen hun eigen
ritme kunnen aanhouden. De briefschrijver haalt een belangrijk punt aan,
want in de meeste woonzorgcentra moet je je gewoonweg aanpassen aan
het tempo dat de medewerkers aangeven. Deze medewerkers op hun beurt
draaien zelf ook mee in de geoliede zorgmachine die niet veel ruimte laat
voor individuele wensen van bewoners. Ik illustreer met het voorbeeld van
een bewoner die tot minstens tien uur wil slapen. Wat met het ontbijt? De
dienbladen worden rondgebracht omstreeks half negen en anderhalf uur
later alweer opgehaald zodat ze snel kunnen worden afgewassen en het
werksysteem in de keuken niet in de war wordt gegooid. Klinkt logisch, maar
eigenlijk is het toch al te gek dat het tijdstip van de vaat bepaalt wanneer we
de maaltijden brengen. Er zijn ook veel bewoners die rigide structuren in
stand houden. Ik illustreer opnieuw met een voorbeeld van een bewoner die
steeds om zeven uur gewassen wordt. Moet deze bewoner door een
onvoorziene omstandigheid even wachten, is de kans groot dat deze
ongeduldig wordt en op de bel drukt.

Onlangs zei een bewoner tegen me zenuwachtig te worden van het
constante gehol van de medewerkers. We streven immers naar keurig
gewassen mensen, glimmende vloeren (een onmogelijke opdracht tijdens
verbouwingswerken…) en stipt geserveerde maaltijden. Maar de
zorgkwaliteit wordt niet afgemeten aan dergelijke parameters. Vele van onze
bewoners hebben hele andere prioriteiten. Die nadruk op orde en stiptheid
binnen een hiërarchische structuur zijn nefast voor creativiteit van
medewerkers en nabijheid.

Een voorwoord is te kort om in te gaan op deze thema’s, maar ik breek
graag een lans voor het debat ter zake en doe bij deze opnieuw een oproep
tot rebellie…
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Nieuwe bewoners

Bewonersnieuws

K101. Mevr. De Clerck B.

K106. Mevr. Vandevyver G.

K117. Mevr. De Pillecyn W.

K120. Zr. Lucia

K222. Mevr. Mervis J.

K419. Mevr. Martens J.

K420. Mevr. Noens A.

K422. Mevr. Van Hende A.

K423. Mevr. Mariman A.

K425. Mevr. Van Soye L.

K426. Mevr. Baeten F.
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Pastoraal woord

WELKOM IN ONZE KAPEL

Wie je ook bent, vanwaar je ook komt,

deze kapel, vreemd en vertrouwd, ontvangt je met open armen.

Bewonder met oog en hart de schoonheid van deze architectuur,

het werk van mensenhanden.

Als je deze kapel binnenkomt omdat ze mooi is

en van harmonie en kunst getuigt,

vergeet toch niet dat deze plek een oord van inkeer is

en voor ons, christenen, de verzamelplaats waar week na week

iedere woensdag om 10.30 u

gevierd wordt

in woord en zang, in Brood en Wijn,

dat er toekomst is vanwege Christus.

Moge deze kapel steeds blijven

een plaats waar bewoners elkaar liefdevol ontmoeten

Zij is een bron van zingeving en heling,

van vieren en delen in gemeenschap,

Een plek die inspireert tot daden van mededogen,

van gerechtigheid en vrede. (naar Mark Delruwe)

Onze kapel is gelegen op het gelijkvloers. U volgt de aanwijzingen.

Er is vrije toegang voor stil gebed van 10 tot 17 u.

U bent er welkom!

Indien je gelovig bent, bid

dan even.

Indien je op zoek bent,

denk rustig na.

Indien je twijfelt, vraag

om licht.

Indien je lijdt, smeek om

kracht.

Indien je vermoeid bent,

kom op adem.

Indien je vreugdevol bent,

vergeet niet te danken.

Zr. Hendrika
Pastoraal medewerker
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Reis door het

Waasland

Waasmunster is een plaats en gemeente in

de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.

Waasmunster ligt in het Land van Waas en

aan de Durme, die het grootste deel van de

zuidgrens van de gemeente vormt. De

gemeente telt ongeveer 11.000 inwoners, die

Waasmunsteraars of Waasmunstenaars

worden genoemd.

Waasmunster ligt aan de E17. Er is een

opritten- en afrittencomplex richting Gent en

Antwerpen.

Waasmunster heeft geen deelgemeenten,

maar telt naast het centrum wel enkele

gehuchten. In het westen ligt het gehucht de

Ruiter. In het oosten ligt het dorp Sombeke

op de weg naar Elversele. Net als het

centrum hebben zowel de Ruiter als Sombeke

een eigen parochie.

Een stuk grondgebied ligt ten zuiden van de

Durme en hier ligt het gehucht Rodendries,

dat op het gehucht Sint-Anna van Hamme

aansluit. Ten noordoosten van het

dorpscentrum van Waasmunster ligt de

Heide, een grote bosrijke residentiële buurt

met vooral villa's en restaurants.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Waasmunster)

Waasmunster

De Heidekapel

Abdij van Roosenberg

De Lekkerbek

Kasteel blauwendael
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Uitstap liftbus:
't Zwanenhof

Op een zonnige donderdag zijn we

uitgenodigd op een zorgboerderij.

Daar kregen we een rondleiding

en konden we verschillende dieren

aaien. Na heel de rondleiding

kregen we een tas koffie en een

lekkere pannenkoek.
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Moederdag

Op vrijdag 6 mei zal er een

bloemenverkoop plaatsvinden. Wij

zullen die dag rondgaan met een kar

vol bloemen. De prijs zal variëren

tussen 2 en 6 euro.
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Terugblik

Dwars door Vlaanderen

Wandeling 'Het Broeck'

Op woensdag 30 maart werd de

wielerklassieker Dwars door

Vlaanderen gereden. Dit wilden we

niet ongezien laten voorbij gaan.

Samen met een groep bewoners

zijn we afgezakt naar de

kineruimte om gezamenlijk naar

de wielerwedstrijd te kijken.

Tijdensde koers was het mogelijk om zelf

te fietsen op een voetfiets. Na de

inspanning kon er genoten

worden van een frisse pint en kaas

en salami. Een typisch Vlaamse

namiddag!

Wanneer het weer zonnig is, moeten we

ervan profiteren. We zijn met een aantal

bewoners naar 'het Broeck' in Tielrode

gegaan. Daar konden we tour doen op de

dijk met een limonade-stop in het midden.
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Interview

Dhr. Vermeire en zijn passie voor modelbouw van historische schepen

in hout

Kan je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Michel Vermeire en samen met mijn echtgenote woon ik sinds

augustus 2021 in wzh het Hof.

Als ik vroeger tijd kon vrijmaken dan zat ik graag even op mijn zolderkamer

te werken aan mijn schepen. Dit deed ik puur voor het plezier.

Mijn modellen hoeven van mij écht niet 100% historisch correct te zijn. Het

gaat voor mij om het plezier van het bouwen en ik probeer elke keer weer

wat te leren zodat het de volgende keer weer beter gaat. Ik bouw meestal

op schaal 1:100.

Hoelang ben je al bezig met modelbouw?

Op mijn 16 jaar ben ik begonnen met de modelbouw, toen was alles ruw

gemaakt en niet tot in de detail afgewerkt. Mijn eerste werk was het schip

‘Berlin 1674’.

Het grootste schip is een Duits oorlogsschip ‘Scharnhorst’ van 2,19 m dat ik

gemaakt heb op schaal van 1:100.

Om de Duitse torpedoboot ‘Karl Galster’ van 1936 te kunnen maken heb ik

originele plannen kunnen bekomen via de Duitse Marine (ministerie van

scheepvaart); dit model is ook uitgewerkt op 1:100 en is 1,25 m lang.

Hoeveel tijd spendeer je aan modelbouw?

Om een idee te geven hoelang het duurt om een schip te maken : om 1

volledig schip te maken heb ik gemiddeld 2 à 3 jaar werk.

In totaal heb ik 1 vliegtuig Spitfire en 14 schepen gemaakt : Noors

Vikingschip, Romeins oorlogsschip, Hollandse Halve Maan, Duitse Berlin,

Hollandse kannoneerboot van 1830, Hollands fluitschip, Engels HMY

Caroline, Engels HMS Yacht Mary, Spaanse San Felipe, Italiaanse Riva, Duitse

Scharhorst, Duitse Karl Galster, Belgische vissersboot en Belgische 3-masts

klipper 1869.

Hierbij enkele schepen met hun foto die ik gerealiseerd heb.

Nu ben ik gestopt met modelbouw van schepen, maar bij de opening en

einde van de verbouwingwerken zal ik een tentoonstelling geven over mijn

werken.
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Dhr Vermeire M.

Berlin 1674

Duitse torpedoboot Karl Galster

Kannoneerboot van 1830
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Weetjes

Het echtpaar Weyn-Heirbaut is in het weekend van 30/04, 60 jaar getrouwd.

Proficiat met jullie diamanten huwelijk!

Rarara wie ben ik?

Soms zit ik vol humor, andere dagen ben ik

serieus.

Ik ben 7 dagen op 7 aanwezig in WZH Het

Hof.

Ondanks mijn gezegende leeftijd, denk ik

nog niet aan mijn pensioen.

Rarara wie ben ik?
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Uitstap liftbus:
't Leenhof

‘t Leenhof is een actieve melkvee-en geitenboerderij. Het voeder voor onze

dieren wordt grotendeels verbouwd op onze boerderij zelf, waar je de

dieren in de wei kan zien grazen. De koeienmelk gaat integraal naar de

melkerij, maar de rauwe geitenmelk wordt op ambachtelijke wijze op de

boerderij zelf verwerkt tot allerlei verse geitenkaasjes. Het ganse

productieproces hebben wij zelf in handen. Vanaf voederwinning voor de

dieren tot het transport van de geitenkaasjes.

Natuurlijk waren wij geïnteresseerd in de lammetjes.

(bron: https://leenhof.be/ons-bedrijf/)
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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 aan de liften op -1 reserveformulieren bewaard die steeds

beschikbaar zijn in het zwarte bakje.




