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Beste bewoners en familie,

Het najaar 2017 wordt een mijlpaal in de

geschiedenis van onze organisatie. Na een lange

administratieve procedure tot het verkrijgen van een

stedenbouwkundige vergunning is de startdatum

voor de nieuwbouw van 42 assistentiewoningen,

administratieve lokalen en een polyvalente zaal

vastgelegd op 13 november 2017.

De Raad van Bestuur van Meredal wil met dit project

tegemoetkomen aan de nood aan kwalitatieve

woonvormen voor ouderen waarbij assistentie,

dienstbetoon en zorgverlening centraal staan.

Hebt u interesse of vragen rond dit project dan mag u

gerust contact met ons team opnemen.

Geert Hermans

Directeur

GEERT HERMANS,

DIRECTEUR

Redactie

Carla De Block

Eric Rogier

Veronique Rosseel

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters

EDITOEDITO

Het najaar 2017 wordt een mijlpaal in
de geschiedenis van onze organisatie.



Net zoals op Blauwbos wordt

er ook op Sterrebos wekelijks

op woensdag bingo

gespeeld. Hiervoor wordt Nele

bijgestaan door Rachel. Zij doet

dit met hart en ziel.De foto's

spreken voor zichzelf: de

bewoners zijn fier als ze de

wisselbeker winnen. De foto

van de winnaar is te

bewonderen in de leefgroep.

Bingo op Sterrebos

Op 21 september was het eindelijk nog

eens mooi weer : het moment om

de uitgestelde vragenwandeling te laten

doorgaan. De voorziene wandeling

bedroeg twee kilometer en kende

onderweg heel wat vragen en

opdrachten. Onze keuken bood hen

onderweg een lekkere brownietaart aan

en achteraf werd nog een drankje

aangeboden. De winnaar van deze editie

was Lena Scheerlinck samen met Anna

Rottiers. Iedereen was het er over eens

dat dit voor herhaling vatbaar is.

EVEN

TERUGBLIKKEN
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Vragenwandeling

SEPTEMBER
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Sportnamiddag

SEPTEMBERSEPTEMBER

Op 18 september was er een sport- en

ontspanningsnamiddag ingericht door de

Gemeentelijke Seniorenraad van Erpe-

Mere in de sporthal Steenberg met

optreden van Gino Verano. Meer dan 25

bewoners hebben zich geweldig

geamuseerd. Anna Rijdant poseerde heel

fier op de foto samen met Gino. Dansen

en zingen is iets wat Gilbert Den

Herder heel graag doet. Hij was niet van

de dansvloer weg te slaan !

Puyenbroeck

Op donderdag 28

september trokken

we richting

Puyenbroeck

samen met 30

bewoners en

12 vrijwilligers. Op

de affiche

stonden Margriet

Hermans, Luc

Steeno en Dana

Winner, jullie allen

bekend. Samen

met hun meest

gekende sucessen

kwam ook het

luisterlied aan bod.

En toen de

polonaise kwam

dansten we met

zijn allen mee.

Iedereen genoot

volop van deze

muzikale

namiddag.
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Modeshow

OKTOBER
EVEN

TERUGBLIKKEN

Twee maal per jaar verzorgt modehuis Rita bij

ons een modeshow . Rita zorgt voor mooie

kleren en wij voor mannequins : Yvette, Marie-

Jeanne, Rita, Nele en Christiane lopen op onze

catwalk. Als special act was er Agnes. Zij liet

ons een mooie outfit zien. Anita assisteerde

zoals steeds onze mannequins. Leuk zo'n

shopnamiddag in Meredal !

Optreden Zeal

Op dinsdag 24 oktober

genoten we van een

optreden van “Zeal”.

Deze groep staat voor

de muzikale

bevlogenheid van een

jong, fris ensemble. We

beluisterden warme

cellostreken, zachte

pianokleuren en een

expressieve stem. Voor

de pianokleuren zorgde

Saskia, de psychologe

van ons WZC. Op de

speellijst stond o.a.

W.A. Mozart, George

Gershwin, Leo Délibes

en Jacques Offenbach.

Onze bewoners hebben

enorm genoten.
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Bewegen met Sterrebos

OKTOBER

Onze laatste wandeling

Voortaan gaat er, telkens op maandag , op Sterrebos een

bewegingsnamiddag door. Met mooie muziek en gekende oude meezingers

proberen we te bewegen. Meezingen mag natuurlijk, maar het accent ligt op

bewegen tijdens aangepaste leuke spelletjes. Kortom een swingende

namiddag. Na de prestatie komt de beloning : frisse limonade met iets lekker

zoets erbij.

Door het mooie nazomerweer in oktober konden we nog een

zalige herfstwandeling maken. Wel 17 bewoners genoten van deze mooie

dag, waarvan hieronder deze prachtige foto getuigt.



Najaarsbarbecue

OKTOBER
EVEN

TERUGBLIKKEN
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Zaterdag 14 oktober 2017 was een topeditie van

ons eetfestijn. Het werd opnieuw deskundig

voorbereid door Cindy en haar team. In combinatie

met de zorgzame bediening door alle medewerkers

hebben wij het positief imago van Meredal weer in

de verf gezet.

Dank zij de enthousiaste kaartenverkoop door onze

medewerkers kregen we ongeveer 900 bezoekers

over de vloer. Iedereen was heel tevreden. Het

wordt al uitkijken naar de volgende editie. Dit doet

de spierpijn van onze inspanning snel vergeten.

De Raad van Bestuur, de directie en de

leidinggevenden bedanken iedereen voor deze

grote inzet voor de bewoners en hun familie.





Nieuw personeel
Hallo Iedereen ! Ik ben Ellen

Lievens, verpleegkundige op

Lijsterbos. Ik ben 22 jaar en

afkomstig uit Haaltert. Sommigen

onder jullie kennen mij beter als

"de dochter van Martine

Danckaert". In mijn vrije tijd ben ik meestal te vinden

bij mijn vriend in Waregem (West-Vlaanderen). Met veel

plezier kom ik het team van Lijsterbos versterken & de

bewoners met heel veel liefde verzorgen.

Ik ben Donald

Vanderpoorten en ben 19

jaar, ik woon te Liedekerke

en werk hier sinds 1

oktober als kok. Zo zorg ik

mee voor het lekkere eten

in Meredal
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Mag ik mij even

voorstellen

Mijn naam is Veerle

D'Herde, ik ben 53 jaar,

gehuwd en woon in Erpe.

Samen met mijn man

Dirk De Schrijver heb ik

twee zonen : Sander en

Kasper. In mijn vrije tijd

ga ik graag wandelen of

spreek ik af met

vrienden. Ik ga ook heel

graag op reis. In het

verleden heb ik in

verschillende

boekhoudkantoren

gewerkt en sinds 15

september ll. werk ik

hier op de afdeling

boekhouding.

Mijn naam is Anaïs van

Eenoo. Ik ben hier sinds

begin oktober als

zorgkundige op Sterrebos.

Ik ben getrouwd en

mama van 3 kinderen.

Voorheen werkte ik in de

psychiatrie van Lede en in

het ASZ geriatrie, mijn

hobby's zijn reizen,

zingen, wandelen en veel

plezier beleven.

Hallo iedereen, ik ben Deborah,

ik ben 31 jaar en woon in St. -

Lievens -Houtem. Ik heb 2

zoontjes, eentje van bijna 7 jaar

en eentje van 1,5 jaar. Ik woon

samen met mijn vriend en

hoop dat ik hier nog lang mag

blijven !



Nieuwe bewoners

Joseph Bosseman en

Denise Janssens

We verwelkomen Joseph

en Denise op Blauwbos

op kamer 1.26. Zij

wonen samen bij ons

sinds 27 september en

zijn afkomstig van Lede.

Gaby De Rouck

We verwelkomen

Gaby op Lijsterbos

op kamer 0.18. Ze

woont bij ons sinds

20 oktober. Ze is

afkomstig van Mere.
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Rudy Van Tittelboom
We verwelkomen Rudy op

Blauwbos op kamer

1.37. Hij woont bij ons

sinds 13 september. Hij is

afkomstig uit Kerksken.

Zuster Flora Van

Hecke

We verwelkomen

haar op Lijsterbos

op kamer 0.31.

Ze woont sinds

28 september bij

ons en komt uit

het klooster van

Mere.

Wilfried Verschooris

We verwelkomen Wilfried

op Lijsterbos op kamer

0.25. Hij woont bij ons

sinds 28 september.

Hij is afkomstig van Lede.

Yvonne Govaert

We verwelkomen

haar op Lijsterbos

op kamer 0.12. Ze

woont sinds 6

oktober bij ons en

komt uit Ottergem.

Agnes Vercruysse

We verwelkomen haar

op Sterrebos op

kamer 2.17. Ze woont

sinds 9 oktober bij

ons en komt uit Aalst.

Van Gysegem

Bernard

We verwelkomen

hem op Lijsterbos

op kamer 0.25. Hij

woont bij ons sinds

31 oktober en is

afkomstig van

Hofstade.







Gelukkige
Bewoners jarig in november

4 nov De Corte Tina 23 jaar Onderhoud

5 nov Van Hauwermeiren Hilde 47 jaar Sterrebos

9 nov Vermeersch Freya 24 jaar Keuken

10 nov Wachtelaer Martine 53 jaar Onderhoud

11 nov Moerenhout Joke 43 jaar Keuken

19 nov Boonen Hilde 54 jaar Animatie

20 nov Govaert-Haentjens Sofie 37 jaar Lijsterbos

28 nov Lievens Veerle 41 jaar Nachtdienst

1 nov Sterck Paula (Zr Liesbeth) 87 jaar Blauwbos

2 nov Stalpaert Roger 87 jaar Lijsterbos

2 nov Van Der Meulen André 80 jaar Sterrebos

5 nov Van Vaerenbergh Celestina (Zr Marie-Kristien) 83 jaar Blauwbos

12 nov De Vos Elza 83 jaar Sterrebos

13 nov Danckaert Robert 91 jaar Blauwbos

13 nov Vonck Marie-Louise 88 jaar Blauwbos

18 nov Schollaert Germaine 89 jaar Blauwbos

18 nov Peynsaert Eric 88 jaar Lijsterbos

20 nov De Graeve Martha 84 jaar Lijsterbos

26 nov Staelens Richard 85 jaar Lijsterbos

27 nov Verschooris Wilfried 83 jaar Lijsterbos

30 nov Van Tittelboom Rudy 69 jaar Blauwbos

verjaardag !!
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Personeel jarig in november



Bewoners jarig in december

Personeel jarig in december

5 dec Baeyens Jozef 88 jaar Lijsterbos

10 dec Vercruysse Agnes 88 jaar Sterrebos

14 dec Soyeur Gilberte 87 jaar Sterrebos

16 dec Verbeken Maria 94 jaar Blauwbos

16 dec Wijns Maria 85 jaar Blauwbos

17 dec Declerck Charles 87 jaar Blauwbos

22 dec De Sadeleer Celina 92 jaar Lijsterbos

26 dec Mertens Régina 90 jaar Sterrebos

28 dec Braem Georgette 91 jaar Sterrebos

4 dec Declerck Damienne 57 jaar Blauwbos

8 dec Danckaert Martine 52 jaar Blauwbos

10 dec Maesschalck Anneke 54 jaar Onderhoud

15 dec Philips Jonas 25 jaar Sterrebos

25 dec Van Unchem Inge 40 jaar Nachtdienst

25 dec Van Lembergen Carolien 29 jaar Blauwbos

27 dec Taerwe Melissa 33 jaar Nachtdienst

31 dec De Smedt Lissa 24 jaar Lijsterbos
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Terug in de tijd...

3 november 1957 : De

hond Laika wordt met de

Sovjet-Russische Spoetnik

2 als eerste levend wezen

in een baan om de Aarde

gebracht.
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4 november 1922 :

Howard Carter

ontdekt het graf

van de Egyptische

farao

Toetanchamon.

November

10 november 1926 : In

Brussel wordt het

kerkelijk huwelijk tussen

de Belgische kroonprins

Leopold en de Zweedse

prinses Astrid voltrokken.

Het burgerlijk huwelijk

werd op 4 november in

Stockholm gesloten.

6 november 1814 :

De latere uitvinder

van de saxofoon,

Adolphe Sax wordt

geboren in Dinant.
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December

Belangrijke gebeurtenissen

7 december 1941 :

Door de Japanse

verrassingsaanval op de

marinebasis Pearl

Harbor in Hawaï raken

de Verenigde Staten

betrokken bij de

Tweede Wereldoorlog.
2 december 1804 : Napoleon

Bonaparte kroont zichzelf tot

keizer van het Eerste Franse

Keizerrijk. Precies 48 jaar later, in

1852, wordt zijn neef Napoleon III

keizer van het Tweede Franse

Keizerrijk.

3 december 1967 : De Zuid-

Afrikaanse chirurg Christiaan

Barnard voert de eerste

geslaagde harttransplantatie

uit.

15 december 1944 : Een

vliegtuig met aan boord de

Amerikaanse bandleider Glenn

Miller verdwijnt spoorloos

boven Het Kanaal.

18 december

1892 : In het

Mariinskitheater

in Sint-

Petersburg

wordt het ballet

De Notenkraker

voor het eerst

opgevoerd.



Bij wie kwam er vroeger Sint-

Maarten of was het zijn beste

vriend Sint-Nicolaas?

Rosa: “Bij ons in Brugge was het Sint-

Nicolaas, maar hier is dat Sint-

Maarten he”

Maria: “Ja hier in Mere en Haaltert is

dat Sint-Maarten, maar ik denk dat

het in Heldergem Sint-Nicolaas was.

Wat is je vroegste herinnering aan

de Sint? Weet iemand nog iets van

toen hij heel jong was?

Rosa: “Ik kreeg van de Sint een pull-

over, een telraam en weinig snoep.

Ook kleurpotloden, want in mijn tijd

was dat een kostbaar bezit, jaja

kleurpotloden dat was de cadeau.”

Rudy: “Jaja, kleurpotloden van Caran

d’Ache, dat waren de beste. Dat was

toen allemaal Caran d’Ache. Alé in

die tijd natuurlijk.”

Robert: “We kregen ook chocoladen

mannekes, in de vorm van de Sint en

zijn paard. En appelsienen kregen we

ook.”

Maria: “Een pop heb ik ook eens

gekregen, ja ik speelde daar veel

mee.”

Hoelang hebben jullie in de sint

geloofd?

Lea: “Awel ik ga u zeggen he, toen ik

een jaar of 9 a 10 was had ik thuis

tegen mijn moeder eens gezegd, dat

dat toch niet mogelijk was dat Sint-

Maarten zo over die daken liep.
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D
e tijd
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en

Het Sint-Maartenfeest wordt op 11 november, of soms de

avond ervoor, gevierd.

Het is de naamdag van Martinus van Tours. Hij wordt ook

wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-Mette genoemd.

De invulling van dit feest verschilt van streek tot streek.

Niet overal wordt Sint-Maarten op dezelfde wijze gevierd.

Op sommige plaatsen vinden optochten plaats en

op andere worden vreugdevuren ontstoken. Algemeen is

de lampionnentocht. Kinderen maken dan kleurrijke

lampionnen of hollen suikerbieten uit. Ze gaan met deze

lichtjes langs de deuren, en zingen speciale Sint-

Maartenliedjes in ruil voor snoep of fruit.

Bij Sint-Maarten staan nu vooral de kinderen centraal; Wie

braaf is geweest wordt beloond met cadeaus en veel

lekkers. Maar hoe zat dit bij jullie? Hoe vierden jullie

vroeger Sint-Maarten?



Want dat werd gezegd

hé, de Sint en zijn pieten

liepen over de daken en

door de schouw

brachten ze de

cadeautjes naar binnen.

En ja, ze antwoordde

daar niet veel op, en

toen moesten we gaan

slapen mijn zus en ik.

Toen ik halfweg de trap

was, riep mijn moeder

“Lea, kom nekeer terug!”

Ik ging terug. Ze stak

de deur van de keuken

open en vertelde; “kijkt

nekeer” en alles lag

daar natuurlijk al, ik was

toen in één keer

volwassen, das

psychologisch! Maar ik

was daar gelukkig mee.

Ik voelde mij volwassen

omdat ik het wist.”

Eliane: “Je hoorde dat

zeggen op school he,

daar verraadde de ene

het tegen de andere…

Na een tijdje stel je

je dan toch de vraag of

het allemaal wel echt is”.

Was het vroeger ook al

zo dat je je schoentje

moest klaarzetten voor

de Sint?

Lea: “Ne klomp é, of een

bord ja. Met 2 wortelen

erop” - Agnes: “En

daarbij een pint en 2

suikerkes.” - Lea: “Ah

nee een pint dat deed ik

niet, maar de 2

suikertjes dat wel

...inderdaad.”

Rosa: “Ja das waar, maar

je moest braaf geweest

zijn he, want anders

kwam de Sint niet!

Hij kwam alleen bij de

brave kinderen. Dat

werd ons zo gezegd.

Eliane: “Ja ik zette ook

mijn schoen, met suiker

erbij voor het paard en

een wortel en een pintje

voor zwarte piet. En de

dag daarna was dat weg

en was alles leeg.

Komen er nu nog

kinderen,

kleinkinderen of zelf

achterkleinkinderen

om hun Sint-Maarten

bij jullie?

Eliane: “Ja de

kleinkinderen he, de

achterkleinkinderen die

krijgen een centje”

Maria: “Ja bij mij komt

mijn achterkleinkind nog

om haar Sint en staat

hier haar schoentje

klaar”

Lea: “Bij mij is dat

allemaal wat moeilijk dat

ze er hier zouden

omkomen want ik heb

er 16, jaja ik heb 16

achterkleinkinderen.

Maar ze krijgen alle 16

nog iets hoor!”

Bij wie kwam vroeger

de Sint op school?

Lea: “Op school

moesten we liedjes

zingen, maar in mijnen

tijd kwam de Sint wel

niet langs op school.

Niet dat ik weet toch. Nu

komen ze op school,

maar vroeger… ale in

mijnen tijd toch niet en

dat was hier in Mere.

Denk het toch niet eh

Maria? “

Maria: “Bij ons? Op

school? Nee nee, daar

kwam de Sint niet.”

En welke liedjes

werden er dan zo

gezongen? Welke

kennen jullie nog?

Lea: “ Sint-Maarten kom

maar binnen met je

knecht, want we zitten

allemaal even recht.

Misschien hebt u wel

even tijd voordat u weer

naar Spanje reist, Sint-

Maarten kom maar

binnen met je knecht

want er zijn geen stoute

kinderen bij… “

Agnes: “Jaja, inderdaad

en dan had je ook nog

dat liedje van de

stoomboot… Zie ginds

komt de stoomboot uit

Spanje weer aan… Hij

brengt ons Sint-Maarten

ik zie hem al staan…

Maar eigenlijk is het

Sint-Nicolaas he.
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Overleden bewonersOverleden bewoners
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Deze dagen van dankbaar

gedenken herinneren wij

ons de overleden bewoners

van ons woonzorgcentrum

Zij die wij gekend hebben en

verzorgd

met wie we kort of lang hun

leven deelden

hen houden wij in ere.

Wij zien opnieuw hun gelaat.

Hun naam blijft klinken in ons

hart.

Wij willen van hen bewaren

het mooie en goede

de kleine dagdagelijkse liefde

hun vriendelijke dankbaarheid

hun moed en kwetsbaarheid.

Wij voelen nog de pijn van het

afscheid

en de leegte die zij

achterlaten.

Wij missen evenzeer de

bezoekjes

van familie en vrienden

Hun aandenken bewaren wij

met zorg

in ons herinneringsboek

en in ons hart.

Wat je in je hartWat je in je hart
bewaart raak jebewaart raak je
nooit meernooit meer

kwijt

De Bock Marie Eliza
Jansegers Gaston

De Moor Frans
Boone Yvonne
Annaert Maria
Dello Joanna
De Vos Elza

De Thaey Elza
Van Der Meulen André

AfscheidAfscheid



Allerheiligen - AllerzielenAllerheiligen - Allerzielen
Heiligen

Dat zijn geen bijzondere mensen.

Ze vragen niet om eerbetoon

of om versteende afbeeldingen.

Het zijn eerder mensen

die leven vanuit een visioen.

Ze dromen van recht en vrede.

Ze staan op de bres voor liefde.

Ze leven niet soft en zoetsappig.

In de omgang zijn ze niet

gemakkelijk.

Het zijn gedreven mensen,

geraakt door het ideaal van Jezus.

Ze staan er voor

en niemand brengt hen daarvan af.

Om geld en eer geven ze niets,

wel om geluk en om trouw.

Ze zoeken naar bondgenoten,

die hetzelfde hopen

en die leven van dezelfde droom.

Het zijn mensen zoals wij.

Ze vertrouwen en verwachten

hetzelfde als wij: heil en geluk.

Ze gaan daadwerkelijk hun weg

om zo hun droom waar te maken.

En wij mogen in hun kielzog

meegaan.



November was, volgens de Romeinse

kalender de negende maand van het jaar. Men

begon te tellen vanaf maart. November zou

afgeleid zijn van het Latijnse woord ‘novem’ wat

‘negen’ betekent. Pas later kwam de

Gregoriaanse kalender en toen werd november

de elfde maand van het jaar. Nog steeds korten

de dagen: begin van de maand komt ’s

morgens de zon op om 7u36 en eind van de

maand wordt dit 8u24. De zonsondergang

schuift ook met ruim een half uur naar voor.

Geeft Allerheiligen zonneschijn, spoedig zal het winter zijn (1/11).

Met Allerzielen wit gewemel, in het voorjaar blauwe hemel (2/11).

Zuidenwind op de dag vóór St Martijn, ’t zal een zachte winter zijn (10/11).

Vertoont november zich met snee, ’t zal vruchtbaar zijn, ook voor ’t vee.

Maakt de spin in ’t web een scheur, dan klopt weldra de stormwind aan de
deur.

Onweer laat in het jaar, de vries is nog niet klaar.

RONDOM ONS wzc MEREDAL NOVEMBER p.20

November
slachtmaand,
nevelmaand,
bloedmaand

Weerspreuken



December veranderlijk en zacht, geeft een winter waar men mee lacht.

Heeft men in december slachts vocht en slijk dan worden de dokters

rijk.

Keert de kat haar rug naar het vuur daar komt sneeuw van op den duur.

Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in ’t nieuwe jaar.

December mist, goud in de kist.

Decemberregen is geen zegen.

December werd de tiende maand van het jaar in de Romeinse

kalender en je kan er het Latijnse woord ‘decem’ in herkennen,

dit betekent ‘tien’. In de Gregoriaanse kalender die we al vele

eeuwen gebruiken is december de twaalfde en laatste maand

van het jaar.

Op 21/12 start de astronomische winter, tot 22/12 verkorten de

dagen nog met 22 minuten maar na 22/12 beginnen ze opnieuw

te lengen.

December
wintermaand,

donkere maand,
kerstmaand
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Wie herinnert zich nog de volgende spreuken of gezegden over het einde van
de HERFST en de start van de winter: november en december ? Een greep uit de
doos...







BewonerIn de kijker
Dag Richard. Kun jij ons wat over je

jeugdjaren vertellen?

Als tweede van vijf jongens werd ik in 1932

geboren in Wachtebeke.

Mijn vader was vishandelaar en mijn moeder

had een winkel.

Ik was een prematuurtje van 7 maanden en

mijn moeder bracht mij die eerste

levensmaanden groot onder de Leuvense stoof.

Na mijn lagere school in Wachtebeke, volgde ik

tot mijn 18 jaar les bij de broeders in Zelzate.

Alle dagen fietste ik van Wachtebeke tot

Zelzate!

Ben je daarna onmiddellijk gaan werken?

Nee. Eerst moest ik anderhalf jaar naar het

leger.

Ik heb toen bijgetekend zodat ik in totaal vijf

jaar onder de wapens bleef.

Daarop startte ik mijn loopbaan bij de dienst

van het kindergeld.

Ondertussen volgde ik avondlessen en

behaalde een diploma bestuurswetenschappen.

Er kwam een functie vrij van gewestelijk

ontvanger in Aalst.

Ik kreeg de job en bleef dit doen tot met de

gemeentefusies van 1976.

Vanaf dan tot mijn pensioen ben ik OCMW-

ontvanger geweest.

Hoe ben je in Erpe-Mere terechtgekomen?

Mijn vrouw Emma is net als ik afkomstig van

Wachtebeke.

We kregen één zoon: Filip.

Nadat we getrouwd waren, verhuisden we naar

Aalst voor mijn werk.

Nog later bouwden we in Erpe op de

Halfbunder, ons eigen huis.

We hadden een grote tuin die ik met veel liefde,

gedurende vele jaren onderhield.

In deze rubriek
interviewen we telkens een
bewoner van Meredal.
We kiezen voor iemand die
noodgedwongen veel op
de kamer verblijft en zo
minder gekend is bij de
medebewoners.

Deze keer was Richard
Staelens zo vriendelijk een
paar vragen te
beantwoorden.
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Met spijt in ons hart zijn we er 5

jaar geleden moeten vertrekken.

Eerst hebben we 3 jaar op een

flatje in de Merelaar gewoond.

Nu wonen we al 2 jaar op

Lijsterbos.

Had je – naast tuinieren- nog

andere bezigheden?

Emma en ik hebben ons

jarenlang geëngageerd in de

Sint-Jobparochie in Aalst (de

“Capucienen”)

Als bestuurslid van de VZW

Parochiale Werken hielp ik mee

om de maandelijkse kaartingen

én de jaarlijkse St. Jobfeesten te

organiseren.

Het dateert ook uit die periode

dat de VZW de pastorij en de

parochiezaal liet bouwen.

Heel wat vrije uren zijn hierin

gekropen!

Bedankt Richard, voor dit

gesprek!



Op 15 juni 2018 gaat het

wereldkampioenschap voetbal van

start in Rusland. Ons land is opnieuw

van de partij. België heeft dit te

danken aan haar schitterende

voorrondecampagne tegen

Griekenland, Bosnië-Herzegovina,

Estland, Cyprus en Gibraltar.

Met 28 punten op 30, en enkel

puntenverlies tegen de Grieken,

waren onze landgenoten heer en

meester in hun groep. De laatste

wedstrijd tegen Cyprus, gewonnen

met 4-0 was een gala-avond met 3

records.

Het 1ste record sneuvelde al net

voor de aftrap. Jan Vertonghen werd

in de bloemetjes gezet omdat hij het

record van de meeste caps

(interlands) had afgesnoept van de

legendarische Jan Ceulemans, ook

wel de "Caje" genoemd. Jan

Vertonghen werd nu al 97 keer

geselecteerd voor de nationale

ploeg. Het 2de record viel tijdens de

match. Nog nooit eerder gebeurde

het dat er in België 2 broers aan de

aftrap stonden en in éénzelfde

wedstrijd scoorden. Deze eer was

weggelegd voor Eden en Thorgar

Hazard. Het laatste record viel op

het einde van de wedstrijd toen de

Belgen de 4-0 scoorden. De 4-0

betekende dat ze maar liefst 43

goals maakten in hun voorronde. Dit

record moeten ze weliswaar delen

met Duitsland, absoluut geen

schande.

Als afsluiter van deze mooie avond

werd er nog een stevig feestje

gebouwd met de Brusselse DJ

Yolotanker ft. Studio Brussel. De

bondscoach Roberte Martinez mocht

dus heel tevreden zijn.

Bij de loting eind dit jaar zijn onze

landgenoten reekshoofd, dat wil

zeggen dat ze de kleppers zoals

Duitsland, Brazilië, Portugal,

Argentinië, Polen, Frankrijk en het

organiserend land Rusland

ontlopen. Als voorbereiding op het

WK spelen de Belgen nog een aantal

oefeninterlands onder meer tegen

Japan.

Nu hopen maar dat al onze Rode

Duivels met klasbakken zoals

Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries

Mertens, Kevin De Bruyne, Thibaut

Courtois en dan vergeet ik er zeker

nog een paar op te noemen fit

mogen blijven en een uitstekend WK

spelen in Rusland.

Zeker duimen dus !

De Rode Duivels
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Eens het “actief” bestaan voorbij

keren velen terug naar hun

geboortedorp, naar de omgeving

waar ze hun kinderjaren mochten

doorbrengen. Dit is ook waar voor

Roger Eeckhout, geboren op 2 mei

1936 in Burst. Roger verliet het

ouderlijk huis om zich volledig te

wijden aan zijn medemensen, aan

God. Hij werd in 1960 priester

gewijd, was enkele jaren leraar in

het St.-Maartenscollege in Aalst. Hij

werd in 1970 aangesteld als

onderpastoor in Oosterzele, een

landbouwdorp aan de rijksweg en de

spoorlijn Gent - Geraardsbergen.

Later was hij als pastoor werkzaam

in o.a. Steenhuize en

Merelbeke.Tevens was hij twintig

jaar aalmoezenier bij onze

strijdkrachten. Met grote liefde blikt

hij terug op zijn pastoraal werk in

zijn parochies en zijn taak als

aalmoezenier bij onze strijdmacht.

Wanneer pastoor Jan Coppens hem

vroeg zijn taak als voorganger bij de

misviering in “Meredal” over te

nemen aarzelt Roger, ondanks zijn

vele reeds vrijwillig opgenomen

engagementen, geen moment.

Helpen, mensen een beetje geluk,

een beetje God brengen is en blijft

zijn levensdoel.

Pastoor Roger weet zijn pastoraal

werk steeds aan te vullen en te

actualiseren. Het internet is hem

goed bekend en lectuur, hem vaak

aangeprezen door zijn collega-

boezemvriend pastoor Jan Keymolen,

verrijken zijn kijk op de mens, op het

leven.

Samenzijn met Pastoor Roger is

luisteren naar een diepgelovig en

diepgelukkig iemand. Het is ervaren

dat mensen die zich inzetten voor

het geluk van anderen zelf een

gelukkig bestaan kennen.

In de kijker ...In de kijker ... Pastoor
Roger
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Vraag en antwoord ...
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Waarom worden vrouwen eerder dronken dan

mannen ?

Alcohol verlaat bij vrouwen eerder de maag. Mannen

verteren 30% van die alcohol in de maag terwijl dat bij

vrouwen slechts 10% is. Daardoor komt er een veel

groter deel in het bloed terecht. Bovendien hebben

vrouwen minder lichaamsvocht waardoor de alcohol

minder wordt verdund. Ook breekt de lever alcohol

minder snel af. Al deze verschijnselen zorgen ervoor

dat vrouwen eerder dronken zijn dan mannen.

Waarom telt een rol beschuiten altijd 13 stuks ?

Een beschuit wordt tweemaal gebakken. Eerst als bol,

die vervolgens in schijven wordt gesneden; die gaan

daarna een tweede oven in. De oven van Bolletje in

Almelo was een meter breed, er pasten precies 13

schijven op een rij in. Daarop werd de inpakmachine

afgesteld; later hebben andere fabrikanten van

beschuiten dezelfde inpakmachines gekocht. Sinds de

jaren '50 zitten er 13 beschuiten in een verpakking.

Waarom is het omhooglopen op een roltrap veel

zwaarder als die niet werkt ?

De treden op een roltrap hebben een andere afstand

dan we gewend zijn bij gewone trappen. De afstand

tussen de treden is namelijk geoptimaliseerd voor het

naar boven brengen van zoveel mogelijk stilstaande

mensen, terwijl een gewone trap beter is aangepast

aan de bewegende mens. Als je naar boven loopt op

een roltrap, kost die lastige treeafstand meer energie.

Op een bewegende roltrap merk je die bredere en

hogere afstand niet.



Gelezen
Voor u

Confrontatie

Na mijn eerste bezoek aan een

woonzorgcentrum heb ik 's nachts gehuild. Ik

vond dat zo erg: al die mensen die vroegen of

ze naar huis mochten, niet meer beseffend

waar ze waren.

Vooraf was ik best bang dat ik niet zou weten

hoe ik met hen moest omgaan. Een gewoon

gesprek is vaak onmogelijk, soms is contact

beperkt tot enkele woorden; Soms is er alleen

maar stilte. Misschien had ik ook wel schrik om

zelf oud te worden. Ik heb geleerd dat je in

contact met hen vooral moet durven los te

laten. Dan kan het erg bijzonder zijn

(Alexandra Cool De Standaard 17 September
2017)
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Film : Our souls at night

Veel filmfans hebben geen zin om twee uur in de leefwereld van

bejaarden te vertoeven. Merkwaardig, want we hebben bejaarde

ouders en grootouders en hopen zelf ook ooit zeventigers en

tachtigers te worden. Het is dus een groep die schromelijk

verwaarloosd wordt in de cinema en de weinige films die erover

gemaakt worden, worden in de markt gezet als kijkvoer voor

senioren.

(Steven De Foer De Standaard 02 Oktober 2017)
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Een gepensioneerde die minstens

één uur per week vrijwilligerswerk

doet, heeft minder cognitieve

klachten dan een gepensioneerde

die dat niet doet. Dat blijkt uit een

wetenschappelijke studie.

Deelnemers die meer dan één uur

per week vrijwilligerswerk deden,

hadden minder

concentratieproblemen, konden

helderder nadenken en makkelijker

herinneringen oproepen.De

belangrijkste vaststelling is dat

gepensioneerde werknemers die

vrijwilligerswerk uitvoerden,

minder kans hebben om te worden

gediagnosticeerd met dementie.

Voor uVoor uVrijwilligerswerk verlaagt kans op dementie
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Gelezen

Moed en mededogen

Op 2 augustus 2016 werd ik 90 jaar. Ik had nooit gedacht dat ik die

gezegende leeftijd zou bereiken. Mijn levenseinde wordt ondertussen

wel wat doorweven door medici. Ik ben ernstig gevallen vorig jaar en

ben daardoor vrij gehandicapt. Mijn geheugen is echter

nog goed, toch voor mijn leeftijd. Ik heb nu veel tijd om te

mijmeren en aan de wonderlijke gang van mijn leven te

denken.

(uit “Moed en mededogen” Paula D'Hondt)



1. William Shakespeare is een bekende

A : Engelsman

B : Fransman

C : Duitser

2. In Engeland is het … dan bij ons in België

A : 1 uur later

B : 1 uur vroeger

C : geen tijdverschil

3. De Vespa werd in … bedacht

A : Zwitserland

B : Frankrijk

C : Italië

4. De dieren die in Afrika behoren tot de Big Five zijn :

A : Olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel

B : Olifant, leeuw, Giraf, leeuw, luipaard en buffel

C : Antiloop, leeuw, Nijlpaard, luipaard en buffel

5. Apfelstrüdel is een typisch … dessert

A : Duits

B : Italiaans

C : Oostenrijks

6. Welke stad wordt het Venetië van België genoemd?

A : Knokke

B : Brugge

C : Oostende

7. Uit welk land kwamen de Beatles?

A : Amerika

B : Groot-Brittannië

C : Australië

8. Barack Obama was de … president van Amerika met Afrikaanse roots

A : Eerste

B : Tweede

C : Derde

9. Hoe heet de Vlaams/Italiaanse zanger van het liedje “Marina”

A : Rocco Granata

B : Alberto Vermicelli

C : Pavarotti RONDOM ONS wzc MEREDAL NOVEMBER p.28

Landenquiz
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10. Volgende gerechten zijn typisch Belgisch

A : Frietjes, pizza, chocolade

B : Frietjes, chocolade en bier

C : Hamburger, pizza en nougat

11. De vrouw van koning Willen Alexander noemt …

A : Francesca

B : Maxima

C : Mathilde

12. Voor welke gelegenheid werd het atomium gebouwd?

A : Expo 58

B : Onafhankelijkheid van Congo

C : Inhuldiging koning Boudewijn

13. Als er in Nederland een kindje wordt geboren dan geven ze muisjes aan de

gasten. Wat is dat juist?

A : Kleine knuffeldiertjes

B : Zwarte drop in de vorm van een muisje

C : Beschuit met roze of blauwe hagelslag op

14. In welk jaar werd het Eurosong opgericht?

A : 1956

B : 1960

C : 1956

15. Wie was de allereerste omroepster op de Vlaamse televisie?

A : Paula Semer

B : Nadine De Sloovere

C : Lynn Wezenbeek

Antwoorden :

1/A, 2/B , 3/C , 4/A , 5/C , 6/B, 7/B , 8/A , 9/A, 10/B , 11/B , 12/A, 13/C, 14/A, 15/A
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Welke vlag hoort bij welke foto ?



Het volgende recept roept herinnering op aan mijn
kindertijd. Het is een overheerlijke chocolademousse
waarvan ik het recept met plezier wil delen. Het was keer op
keer genieten toen “Memeke Aaigem” haar
chocolademousse bovenhaalde. Na al die jaren gebruik ik
nog steeds dit receptje met veel trots
Benodigdheden

• 200 g Chocolade 811 Callebaut ( pure chocolade)
• 4 eiwitten
• 75 g kristalsuiker
• 500gr room 40%
1. Smelt de chocolade au bain marie. Verhit water in een

kookpot en plaats hierin een tweede pot. Gebruik die om de
chocolade rustig te laten smelten met klein scheutje room.

2. Scheid de dooiers en de eiwitten.
3. In een zeer propere en vetvrije mengkom klop je de

eiwitten tot schuim. Hiervoor kan je een keukenrobot of
handmixer gebruiken. Giet de suiker in delen bij de al half
opgeklopte eiwitten. Klop alles tot een vaste massa

4. De room klop je half op. Het mag zeker geen slagroom
worden.

5. Meng de gesmolten chocolade bij de half opgeklopte room.
Spatel alles door mekaar. ( opgelet zorg dat de chocolade
gesmolten is maar niet te warm!)

6. Spatel het eiwitschuim voorzichtig en geduldig onder het
chocolade-roommengsel. Voeg het eiwit in delen toe!

7. Giet vervolgens alles over in een serveerschaal en laat de
mousse enkele uren opstijven in de koelkast.

8. Daarna is er enkel de afwas en het heerlijk genietenen van
deze overheerlijk luchtige chocolademousse.
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Uitbreiding dienst

kinesitherapie

Recent is het totaal

urenpaket van de

dienst kinesitherapie

groter geworden.

Hierdoor krijgen zij de

mogelijkheid om het

aantal behandelingen

uit te breiden.

Tot nu toe werden

bijna uitsluitend zwaar

zorgbehoevende

bewoners behandeld.

De andere bewoners

van het WZC en de

bewoners van de

assistentieflats

moesten, indien

nodig, beroep doen

op een externe

kinesitherapeut.

Vanaf nu hebben ook

deze bewoners de

mogelijkheid om

intensieve

kinésitherapie te

krijgen van een

interne kinesiste.

Bewoners die een

voorschrift van een

arts krijgen en wensen

gebruik te maken van

deze mogelijkheid,

kunnen hiervoor

contact opnemen met

het diensthoofd of

met Katleen

Vandeslijcke.



Komende

activiteiten

Cafetaria–openingsuren:

elke dag van 14u tot 17u

Eucharistieviering:

elke zondag om 10u in de

kapel van het klooster

Kapster:

elke dinsdag vanaf 8u –

inschrijven uiterlijk tegen

de vrijdagvoormiddag

voordien op het

secretariaat

Onze website:

www.meredal.be

Onze facebookpagina:

Woonzorgcentrum

Meredal

Seniorenweek van 12 tot en met 23 novemberSeniorenweek van 12 tot en met 23 november
Dit jaar overlopen we in de seniorenweek bijna alle landen die we in het

voorbije jaar hebben bezocht in ons jaarthema. Zo gaan we Franse wijnen

proeven, Vlaamse muziek draaien, naar een Oostenrijkse film kijken,typisch

Italiaans koken, zelf muziek maken, en zoveel meer…

We beginnen de seniorenweek met de eucharistieviering op zondag12

november en eindigen met een lekker avondbuffet op donderdag 23

november. Zoals je kan zien gaan we veel leuke dingen doen. Hou

onze agenda maar in het oog!


