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Voorwoord

Ann Van Calenberge

Dagelijks verantwoordelijke

Beste bewoners, familie en sympathisanten,

Na de Paasperiode met traditioneel veel chocolade en calorierijke

versnaperingen op het menu, komen we terug bij onze sportieve

voornemens met meer lichaamsbeweging.

Het wandelseizoen is reeds gestart en na de week van de valpreventie in

april, weten we meer dan ooit dat blijven bewegen, heel belangrijk is voor

lichaam en geest.

En waar kunnen we beter wonen dan in deze bosrijke omgeving, met zijn

vele wandelpaden en de nodige rustplaatsen op onze weg.

Hopelijk kunnen we in de komende maanden weer ten volle genieten van

ontmoetingen met vrienden en familie, ook over de afdelingen heen. Want

de nasleep van Corona in zijn vele vormen en varianten, zouden we nu heel

graag achter ons kunnen laten.

De pandemie is nog niet verdwenen of de beelden van een afschuwelijke

oorlog krassen reeds diepe wonden in ons hart en brengen ook voor

sommigen nare herinneringen naar boven.

De zon is dit jaar meer dan ooit welkom om onze harten terug met warmte

te helen en met vreugde te kunnen verblijden.

We hopen dan ook op een prachtige en vredevolle lente om weer te kunnen

genieten van mooie alledaagse dingen in onze kleine wereld van geluk in

ons woonzorghuis te Waasmunster.

Met vriendelijke groeten,

Ann Van Calenberge



4

Gedicht van de maand

Hanny Otten
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Infobord

Het is onmogelijk
om iemand te vergeten
die je zoveel gaf
om te herinneren

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Iedereen die in Vlaanderen woont betaalt jaarlijks een zorgpremie.

Daardoor ben je aangesloten bij een zorgkas en maak je deel uit van de

Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Die VSB voorziet verschillende soorten

zorgbudgetten voor personen die hulpbehoevend zijn.

Zo heb je als bewoner van een woonzorgcentrum automatisch recht op het

zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden. Je hoeft er niets voor te doen en

na 4 maanden wachttijd ontvang je maandelijks 130€.

Onder bepaalde voorwaarden, heb je ook recht op het zorgbudget voor

ouderen met een zorgnood (vroeger Tegemoetkoming Hulp voor

bejaarden genoemd). Dit zorgbudget bedraagt tussen de 94€ en 610€ per

maand. Of je recht hebt en hoeveel het budget bedraagt, hangt af van je

graad van zelfredzaamheid en je inkomen.

Let op! Dit zorgbudget wordt niet automatisch toegekend maar moet je zelf

aanvragen. Dit kan enkel online. De sociale dienst van je mutualiteit kan je

daarbij helpen.

Beide zorgbudgetten kunnen gecombineerd worden.

Hoe aanvragen?

Heb je al een erkenning van een handicap door de FOD sociale zekerheid –

Directie Personen met een Handicap?

→ NEEN : dan moet je het zorgbudget aanvragen via www.myhandicap.be

→ JA : dan kan je de aanvraag voor het zorgbudget doen via

www.vlaamsesocialebescherming.be of via de website van je mutualiteit.

Beslissing

De zorgkas of de FOD Sociale zekerheid (Directie-generaal Personen met

een handicap) zullen je na 3 tot 4 maanden per brief of per mail op de

hoogte brengen.

Meer weten?

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-

een-zorgnood

https://www.vlaanderen.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood-

vroeger-tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-genoemd

https://www.vlaamsezorgkas.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-

zorgnood-tegemoetkoming-hulp-aan-bejaarden
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Nieuwe bewoners

In de serviceflats mochten we enkele nieuwe bewoners verwelkomen.

Van Damme Luc ( Luciaan) woont al enkele maanden in flat 4. Hij werd

geboren te Waasmunster op 23 oktober 1932. Hij heeft 3 kinderen en 9

kleinkinderen. De meeste jaren van zijn leven woonde Luc in Hamme. Hij

heeft in zijn loopbaan voor verschillende bedrijven gewerkt. Daarvoor moest

hij veel naar het buitenland. Zijn hobby’s zijn tv kijken, lezen en met de

computer werken. Luc spreekt nog graag af met vrienden voor een leuke

babbel. Hij hoopt hier ook nog vele personen te leren kennen.

In flat 2 wonen sinds eind februari Walter Van Moeseke en Christiane

Philips. Walter werd geboren te Waasmunster op 21 januari 1941. Christiane

zag het levenslicht te Waasmunster op 22 december 1944. Ze huwden op 4

mei 1963. Samen hebben ze 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Ze hebben altijd in Waasmunster gewoond.

Eerst 3 jaar in de Hoogstraat en dan 56

jaar in de Veldstraat in Sombeke. Walter

was 32 jaar buschauffeur bij De Lijn.

Christiane had een korte loopbaan in

tapijtfabriek Van Hoorinck. Daarna werd ze

fulltime huismoeder. Ze zijn het hier al

goed gewoon. Hun vrije tijd krijgen ze goed

gevuld. Ze gaan graag uit eten. Ze staan

altijd paraat voor een stevige wandeling.

In 't Heuverveld mochten we ook enkele nieuwe bewoners verwelkomen.

Zo willen we graag De Maesschalk Eliane voorstellen.

Eliane werd geboren te Lokeren op 11 februari 1940.

Ze was 19 jaar toen ze naar Waasmunster op de

Ruiter kwam wonen. Ze werkte heel haar loopbaan

in de textielsector. Eliane verbleef 2 maanden op het

kortverblijf. Nu heeft ze haar nieuwe thuis gevonden

op het Smidseplein in kamer 6.

WELKOM
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Op kamer 46 mochten we Maria Vereecken

verwelkomen.

Zij is zeker geen onbekende want Maria woonde tot

voor kort in de serviceflats.

Georgette Van Hemelrijck is onze laatste nieuwkomer

in dit Boeksken.

Georgette is geboren en getogen in Waasmunster. Ze

woont hier al 82 jaar! Georgette huwde met Theo De

Brouwer. Jammer genoeg is hij in 2007 veel te vroeg

overleden. Georgette en Theo hebben zelf geen

kinderen gekregen maar alle nichten en neven die hier

in 't Heuverveld bij haar op bezoek komen zeggen dat

Georgette hun lievelingstante is.

Georgette werkte lange tijd bij Van Hoorinck en Desso

waar ze tapijten stopte. Op 53 jaar moest ze tegen

haar zin op brugpensioen. Het thuiszitten beviel haar

In één van onze vorige boekskes stelden we

Rudolf Van Acker aan jullie voor. Ondertussen

kwam ook zijn echtgenote Sylvie Van Puyvelde bij

ons wonen. Ook zij stelt zich graag aan jullie voor.

Sylvie werd geboren in Zele op 4 maart 1936. Ze werd

verliefd op haar buurjongen en toen Rudolf zijn

legerdienst had gedaan in Duitsland huwde ze op 16

november 1957. Het echtpaar kreeg twee dochters en

drie zonen. De familie is ondertussen al zeer goed

uitgebreid. Wanneer ze nu met z’n allen samenkomen

zitten ze met 30 rond de feesttafel. Sylvie volgde in

school de richting snit en naad. Ze werkte een tijdje in

een atelier. Toen de kinderen werden geboren werd

ze huismoeder. Wel was ze een fervente kokkin en

volgde daar lessen voor. Ze kookte vaak voor

familiefeestjes en verenigingen. Ook muziek was een zeer geliefde hobby.

Ze volgde lessen aan de muziekacademie en was lid van twee koren.

We wensen Sylvie samen met Rudolf nogmaals van harte welkom!

echter niet. Ze heeft daarom nog vele jaren gewerkt in "De villa's".

Georgette is een sociale dame die graag een babbeltje slaat dus als je haar

wat beter wil leren kennen mag je haar zeker een bezoekje brengen in

kamer 64.
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Terugblik
Heuverveld

We gaan voor onze Terugblik in dit lentenummer nog even terug naar het

carnavalfeest eind februari op het Weversplein. Daar genoten bewoners en

personeelsleden van een leuk carnavalsfeertje.

De winter had ondertussen lang genoeg geduurd en we hadden allemaal

dringend wat vitamine D nodig.

Vele bewoners trokken daarom naar buiten bij de eerste lentezon. Ze

genoten van een middagje op de bank of van een zonnige lentewandeling.
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We gingen ook een eerste keer na lange tijd op uitstap. Zowel het Smidse

Plein als het Weversplein trokken naar het Ster. Helaas kon door een

nieuwe Corona uitbraak de uitstap van het Smidse Plein niet doorgaan.

Deze uitstap zal op latere datum zeker opnieuw ingepland worden.

Smidse Plein

Weversplein
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Het weer zat helaas niet altijd mee. Op minder zonnige dagen maakten we

het binnen in huis gezellig met o.a. sfeervolle baknamiddagen.

Zo werd er broodpudding gebakken...

... en rijsttaart

... en wafels

... en pannenkoeken!

Een echte verwennerij, zowel voor

de jarigen van maart en april als

voor alle andere bewoners.
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We genoten ook van onze gezellige feestmaaltijden.

Op 24 maart werden we uitgenodigd om deel te nemen aan een Live

stream vanuit ons nieuw cultureel centrum De Meermin. We konden op die

manier mee genieten van een fantastisch optreden van Small Town Boogie.

Er werd gezongen en gedanst en TV Oost kwam zelfs een opname maken en

bewoners interviewen.
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Op het Weversplein amuseerde men zich kostelijk. Ze speelden er een

Reuze Paardenspel...

Creatieve bewoners maakten tijdens de vasten kleurrijke paaseieren.

De vrijwilligers

van Samana

brachten alle

bewoners een

bezoekje. Ze

fleurden alle

kamers op met

een mooi

kalanchoë

plantje.



14

We sluiten onze terugblik af met Pasen.

Alle bewoners van het Smidse plein en het Weversplein werden uitgenodigd

op een gezellig Paasfeest. Na een sprankelend aperitiefje kon men

genieten van een lekker Paasmenu. 's Namiddags werd er verder gesmuld

van een feestelijk dessertje: een tasje koffie met een "eclaireke". Zeg nu zelf,

dat smaakt toch altijd!

Bingoliefhebbers werden daarbij nog getrakteerd op een leuke paasbingo.

Het ging er spannend aan toe, er werd gestreden tot de laatste minuut. De

hoofdprijs was het strijden helemaal waard want de winnaar won een

prachtig paasgeschenk.

Jammer genoeg heeft het coronavirus

voor het Spinnersplein weer wat roet in

het eten komen strooien. Het Paasfeest

kon hierdoor op de eerste verdieping niet

doorgaan. De paashaas kon gelukkig wel

op bezoek komen. Net zoals voor alle

andere bewoners bracht de paashaas een

overheerlijk paasei en een mooi

wenskaartje met "Zalig Paasfeest".

Het werd een stralend paasweekend waar er zeven zonnen schenen.

Ook bij de start van het nieuwe wandelseizoen eind april was de zon van de

partij. We durven hopen dat dit de voorbode is van een fantastische zonnige

lente en zomer. We duimen vooral voor zon op vrijdagnamiddag zodat we samen

met bewoners, familie en vrijwilligers veel kunnen gaan wandelen!

Hierbij willen we nog eens een warme oproep doen voor wie zin heeft om mee

te wandelen. U kan op die manier één van onze bewoners van een prachtige

namiddag laten genieten .

Bij mooi weer afspraak op vrijdagnamiddag om 14u00! Iedereen welkom!
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Cuesta

Nieuws

Joepie!! We mogen weer wat meer buiten komen. Na een lange periode van

code rood en oranje sprong het licht op groen. De eerste lentezon kwam door

de bomen piepen. We zien alleen maar blije gezichten. We gingen al eens met

onze camera op pad. De eerste zonnekloppers konden we al spotten.

De bewoners kregen een uitnodiging om samen te komen voor een

gezellige babbel. Onze vrijwilligers waren ook van de partij en hadden er

ook zin in! Zij bakten voor alle aanwezigen heerlijke pannenkoeken. Er

werden vele kannen dampende koffie gemaakt en geschonken. En er werd

heel wat gebabbeld. Wat was het een blij weerzien!
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We wilden het briljanten huwelijkspaar uiteraard de hele dag in de

bloemetjes zetten. Helaas stak een coronabesmetting er - weeral - een

stokje voor. Het hele feest kon jammer genoeg niet doorgaan.

Het feest zal snel naar een latere datum verzet worden.

We wilden deze dag toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Op 12 april mochten we Maria Meyskens en Marcel Fierens van harte

feliciteren met hun 65 ste huwelijksverjaardag.

Een dikke proficiat!!!
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Uit de

Ouwe Doos

Foto’s: Plechtige communie in de Ruiterskerk in 1964

Communie
Als we aan "De Eerste Communie" of aan "De Plechtige Communie" denken we
toch wel aan de meimaand. Mei is dé communie-maand. Daarom willen we
in dit meinummer het hele gebeuren van communies eens onder de loep nemen.

De heilige communie is de viering in de rooms-katholieke kerk waarbij

kinderen voor het eerst meedoen met de eucharistieviering. Tijdens deze

viering danken rooms-katholieke christenen God dat Jezus zijn leven gaf en

dat God hen zal redden. Ook geloven ze dat ze meer verbonden met elkaar

en met God zijn als ze deelnemen aan de eucharistie. Ze eten tijdens de

viering een hostie, die gezien wordt als het lichaam van Christus.

De leeftijd voor eerste en plechtige communie werd in 1910 bepaald door

Paus Pius X. Hij oordeelde dat ingevolge het verbeterd onderwijs en een

andere opvoeding, de kinderen verstandig genoeg waren om hun eerste

communie vroeger te doen. De leeftijd werd door de paus bepaald rond

zeven jaar. Van dan af werd, naast de eerste communie, ook de plechtige

communie ingesteld. Deze laatste benaming wordt thans in het kerkelijke

vervangen door hernieuwing der doopbeloften en vormsel.

Voor kinderen is het een enorme gebeurtenis om hun communie te mogen

doen. Dat was vroeger niet anders. Het was immers groot feest en men

kreeg mooie nieuwe kleren. Vooral voor meisjes was er een echte

bruidjesjurk met kroontje en handschoenen. Witte sokjes en lakschoentjes

hoorden erbij.
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Foto van de kinderen van de
personeelsleden van de
Manta. De kinderen kregen
geschenken van en werden
gekleed door de Lovinfosse.

Foto Bernard Poppe als peter

Een communie is toch wel een heel speciale dag zowel voor het kind als

voor de ouders. De communicant kiest er die dag namelijk zelf voor om de

eerste stappen naar het christelijke geloof te zetten. Dat wordt natuurlijk

op gepaste wijze gevierd. Bij dit communiefeest hoort uiteraard lekker

eten. Er worden ook altijd mooie cadeaus geschonken. Vandaag de dag

wordt er vaak speelgoed cadeau gegeven maar vroeger gaven

communiegasten meer symbolische cadeaus.
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Bewoners
Rudolf Van Acker (k.25) - 08 mei

Alice Piessens (k.62) - 9 mei

Leonie Hofman (k.51) - 15 mei

Wilfried Van Damme (k.44) - 20 mei

Marie Louise Vereecken (k.35) - 28 mei

Godelieve Janssen (k.50) - 1 juni

August Mettepenningen (k.24) - 21 juni

Lucien Vermeiren (k.54) - 22 juni

Emilienne De Waele (k.31) - 22 juni

Maria Straetman (k.10) - 26 juni

Mariette Speelman (k.36) - 27 juni

Jeanne Van Hoecke (k.07) - 29 juni

Simonne De Pauw (k.18) - 29 juni

Lucien De Langhe (k.05) - 30 juni

Bewoners assistentiewoningen
Magdalena Van Gaever - 2 mei

Francina Baeke - 9 mei

Georgette Vermeulen - 23 mei

Maria Walgraeve - 11 juni

Bewoners serviceflats
Yvonne Van Hoye - 12 juni

Juliette Vernimmen - 19 juni

Jarigen
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Personeel

Ellen Demulder - 3 mei

Katrien Van Houtte - 5 mei

Liesbeth Claus - 9 mei

Lieve Van Haver - 15 mei

Andrea Van Driessche - 18 mei

Bettina De Block - 19 mei

Nanne Drumont - 30 mei

Annelien Symoens - 30 mei

Anne Van Loon - 6 juni

Vicky Verbiest - 9 juni

Christel Peeters - 18 juni

yannick De Kegel - 29 juni

Groene Vingers

Voor mensen met groene vingers willen we

heel graag laten weten wat we samen met

bewoners volop zaaien en kiemplantjes

uitplanten. Naast fleurige "stinkerkes" hopen

we dit voorjaar ook op geurende reukerwtjes,

dikke pompoenen, verfrissende aardbeien,...

Misschien kunnen we, als

de kweek meezit, wel wat

plantjes verkopen om op

die manier wat geld in ons

laadje te krijgen.

Wordt vervolgd!
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Puzzeltijd

Bij de vorige prijsvraag moesten er spreekwoorden geraden worden.

Als je alle foto’s juist had geraden kreeg je het woord ‘glimlach’.

Met een grote glimlach mochten vijf winnaars een paashaas als geschenk

verwelkomen.

Proficiat aan Simonne De Pauw K 18, Karel Baert k 61, Fabienne Volckerick

woning 2, Francine Baeke woning 21 en Marcel De Corte en Frieda Gerlo

flat 25
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Naam: ................................................................................................................

Kamer- / flat- / woning nummer: ...................................................................

Het woord dat we zoeken is ...........................................................................

En dan volgt hier de nieuwe puzzelopdracht. Deze keer is het een

woordzoeker.

De woorden die u moet zoeken en doorstrepen staan kriskras door elkaar.

De letters mogen meer dan één keer gebruikt worden.

De overgebleven letters vormen horizontaal, regel voor regel een gezegde.

Als u het antwoord gevonden hebt vul dan snel het gezochte woord in.

Deponeer uw antwoord vóór 1 juni in de brievenbus van animatie op de

benedenverdieping of bezorg het aan Sonja, Annemie, Karlien of Anne.

Misschien bent u wel één van de volgende prijswinnaars.

Veel succes!




