
Rondom
Contactblad voor bewoners en

bezoekers van wzc Meredal

januari - februari 2018Ons



RONDOM ONS wzc MEREDAL JANUARI p.2

Inhoudsopgave
Voorwoord door Geert Hermans p.3

Even terugblikken p.4

Nieuwe personeelsleden p.10

Nieuwe bewoners p.11

Jarigen in januari/februari p.12

Jaarthema : Terug in de tijd p.14

Overleden bewoners p.22

Wist je dat ? p.24

Tevredenheidsenquête p.26

In de kijker ... p.28

Veldrijden ... p.29

Gelezen voor u p.30

Brandpreventie @ WZC Meredal p.32

De keuken van Cindy p.34

Komende activiteiten p.36



GEERT HERMANS,

DIRECTEUR

Redactie

Carla De Block

Eric Rogier

Veronique Rosseel

Mieke Vermassen

Raymond Van Den Eeckhout

Bea Wauters

EDITOEDITO

Samen met de al onze medewerkers,
onze vrijwilligers en onze Raad van
Bestuur wens ik u allen een
voorspoedig en gelukkig 2018

Beste bewoners en familie,

Samen met al onze medewerkers, onze vrijwilligers en
onze Raad van Bestuur wens ik u allen een
voorspoedig en gelukkig 2018. Een jaar waarin onze
voltallige ploeg opnieuw klaar staat voor de talloze
uitdagingen die zich in onze sector ouderenzorg
voordoen.
Wij herinneren ons ongetwijfeld de reportages die eind
2017 werden uitgezonden over het gebrek aan
personeelsomkadering in verscheidene commerciële
woonzorgcentra. Deze beelden lieten ook ons niet
koud en motiveerden ons des te meer om bewust in te
zetten op de kwaliteit van onze dienstverlening.
Hiertoe focussen wij ons in de kwaliteitsplanning 2018
sterk op het talent en de inzet van al onze
medewerkers. Maandelijks worden alle medewerkers
betrokken bij de uitwerking van de vooropgestelde
kwaliteitsprojecten.
De komende weken zal het u ook niet ontgaan dat ons
nieuwbouwproject gestalte krijgt. De ambitie van onze
Raad van Bestuur om het woonzorgcentrum klaar te
stomen voor de toekomstige generaties zal in 2018
zeer duidelijk zichtbaar worden. Het is de keuze voor
kwalitatief, eigentijds en aangepast wonen in de
nabijheid van ons woonzorgcentrum.
Op het programma 2018 staat eveneens de
onuitputtelijke inzet van onze vrijwilligers en
animatoren die met hun activiteitenaanbod 2018 kleur
zullen geven. Dit alles laat u al aanvoelen dat er heel
wat op de agenda staat in 2018 waarover wij u graag
via onze huiskrant Rondom Ons informeren.

Geert Hermans



Onze bewoners genoten in

november van een uitgebreid

avondbuffet met tal van

keuzemogelijkheden: diverse

lekkere broden, sandwiches,

malse pistolets enz. Het beleg

was zeer gevarieerd: gaande

van de klassieke hesp en kaas

over gerookt zalm naar fijne

geookte ham. Het gezegde '

Zien eten doet eten' werd alle

eer aangedaan, bekijk de foto's

maar eens!

Avondbuffet

Het danskoppel Rachel en Remi

bezorgden ons nog maar eens een

záálige namiddag : een flamboyante

tango, een wervelende wals, een jeugdige

chachacha, van zodra de muziek inzet is

de dansvloer hun

terrein! Heb je

telkens ook de

prachtige en

passende kledij

opgemerkt? Rachel

ontwerp en maakt

deze zelf, knap hoor! Dank aan de

seniorenraad die deze schitterende

namiddag mee mogelijk heeft gemaakt.

EVEN

TERUGBLIKKEN
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Dansen met Rachel en Remi

NOVEMBER
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Kerstmarkt

DECEMBER

Op 3 december waren we in het WZC

weer klaar voor onze jaarlijkse

kersthappening. De kraampjes stonden

klaar, Cindy was lekkere

pannenkoeken aan het bakken en de

obers en afwassers stonden vol

ongeduld te wachten op de bezoekers.

Jullie waren met velen om samen met

je familie van de kerstsfeer te komen

genieten. Het was een geslaagde

namiddag.

Kleinkunst

Raymond zorgde

opnieuw voor een

muzikale namiddag

die deze keer in het

teken van de

kleinkunst stond.

Telkens stelde

Raymond ons de

zanger(es) van

het kleinkunstlied

voor en daarna

beluisterden we

de muziek.

Daarnaast zorgden

Frieda, Jan en Bart

voor een special act,

echt leuk! Bedankt

aan alle vrijwilligers

die hieraan hebben

meegewerkt.
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Knutselen met Carine

DECEMBER
EVEN

TERUGBLIKKEN

Carine, de dochter van Anna Meurens en

één van onze vrijwilligers, knutselt zelf heel

graag. Spontaan kwam zij met het idee

om, samen met bewoners die er zin in

hadden, een knutselnamiddag in het teken

van Kerst te organiseren. Bij die

gelegenheid werd een mini- kerstboompje

gemaakt die mee kon naar de kamer. Tof

initiatief Carine en zeker voor herhaling

vatbaar!

Swingpaleis
Niels zorgde voor

een spetterend

swingpaleis met

twee enthousiaste

pannels. Het ene

pannel bestond

uit Bart, Yves, Eric

en Willy en het

andere bestond uit

Hilde, Melina, Veronique

en Iris (stagiaire). De

show kende een 5-tal

rondes waarbij de ene

keer naar een titel van

het lied werd

gezocht, de andere

keer zongen en

dansten we zelf.

Vele liedjes waren

door onze

bewoners gekend,

en reken maar dat

ze uitbundig meededen.
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Bezoek van de kerstman

DECEMBER

Op vrijdag 22 december kwam de kerstman op bezoek. We hadden heel wat

leuke uitdagingen voor de kerstman én voor jullie zoals bv. samen met de

kerstman de polonaise dansen of de hoogste pakjestoren proberen te

bouwen of geblinddoekt raden wie er voor je stond. Deze sfeervolle

namiddag werd begeleid van mooie kerstmuziek.



Wijn proeven

DECEMBER
EVEN

TERUGBLIKKEN
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Eind november zorgde onze kok Cindy voor een namiddag

wijn proeven. Dit ter gelegenheid van onze themamaand

die in het teken stond van Frankrijk. Cindy leerde ons

goede wijn appreciëren en hoe we die juist moesten

proeven nét als een echte sommelier. Het belangrijkste bij

wijn proeven is dat je je zintuigen optimaal gebruikt. Je

proef niet enkel met je tong, maar ook met je ogen en je

neus. Geef toe: zo een heerlijk glas wijn dat walst op je

tong, dat smaakt. Naast al dat proeven werden ook de

verschillende soorten wijnen toegelicht en bepaalde

typische wijnbegrippen uitgelegd. Kortom onze kok heeft

niet alleen het talent om heel lekker eten te maken, ze is

daarnaast ook een echte sommelier! We bedanken Cindy

dan ook heel graag voor deze super namiddag.

PS: Wie weet nog wat bedoeld wordt met “een wijn

decanteren”? Cindy heeft het ons gedemonstreerd......

Decanteren is het voorzichtig overgieten van een wijn

in een karaf om het bezinksel te scheiden van de rest.

Het bezinksel blijft achter in de fles, terwijl de heldere

wijn in de karaf zit, en van daaruit in de glazen

geschonken wordt.
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Nieuw personeel
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Hallo,

mijn naam is Sofie De Beer. Ik ben 22

jaar oud en afkomstig uit Haaltert, maar

ben voornamelijk bij mijn vriend in

Bambrugge.

In mijn vrije tijd hou ik me veel bezig met

mijn hondje Obi. Ik werk als

verpleegkundige op Blauwbos.

Dag iedereen,

Mijn naam is Iris Caudron

en ik ben 20 jaar. Als hobby

doe ik al 10 jaar aan karate.

Ik woon momenteel in

Aaigem en heb mijn

opleiding in Sint-Augustinus

genoten. Mijn wens is om

de studie verpleegkunde te

starten. Ik werk momenteel

als verzorgende op

Sterrebos



Nieuwe bewoners
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CALLEBAUT ELZA

We verwelkom Elza op

Blauwbos op kamer 1.25.

Elza woont bij ons sinds 2

november en is afkomstig

van Mere. Welkom !

BOSMAN JOHAN

We verwelkomen

Johan op kamer 0.26

op de afdeling

Lijsterbos, hij is

afkomstig uit Lede,

van harte welkom

Johan !

LIEVENS ODETTE

Wij heten haar van

harte welkom op de

afdeling Sterrebos,

ze verblijft op

kamer 2.19, Odette

is afkomstig van

Mere.

D'HERDE AIME

Wij heten hem van harte

welkom op de afdeling

Blauwbos, Aimé verblijft

op kamer 1.32 en is ook

afkomstig uit Mere.

VAN DROOGENBROECK

LEONA

We verwelkomen Leona

op Sterrebos op kamer

2.32, zij is afkomstig uit

Aalst. Welkom !

VAN DE PERRE

LUTGARDE

We verwelkomen

haar op Blauwbos

op kamer 1.15,

Lutgarde woonde

hiervoor in Ninove.

VAN DEN BROECKE

Erna

Wij heten haar van

harte welkom op de

afdeling Sterrebos,

ze verblijft op kamer

2.26. Erna is

afkomstig uit Lede.VAN DE KEERE

STEPHANIE

We verwelkomen haar

op kamer 1.39 op de

afdeling Blauwbos,

Stephanie is afkomstig

uit Erpe-Mere

Nieuwe bewoners







Gelukkige
Bewoners jarig in januari

3 jan Denys Adelheid 37 jaar Blauwbos

16 jan Uyttersprot Jarno 21 jaar Sterrebos

22 jan De Wael Karine 56 jaar Lijsterbos

31 jan Boelaert Chris 51 jaar Blauwbos

2 jan Govaert Yvonne 89 jaar Lijsterbos

8 jan De Troyer Marie (Zr Lydia) 78 jaar Lijsterbos

13 jan D'Herde Aimé 89 jaar Blauwbos

15 jan Van De Keere Stephanie 79 jaar Blauwbos

25 jan Van Mossevelde Marie-Louise 92 jaar Blauwbos

28 jan Bosman Johan 69 jaar Lijsterbos

29 jan De Boeck Godelieve 71 jaar Sterrebos

29 jan Raes Lea 91 jaar Sterrebos

verjaardag !!
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Personeel jarig in januari



Bewoners jarig in februari

Personeel jarig in februari

6 feb Lepage Herman 69 jaar Sterrebos

10 feb Rijdant Anna 93 jaar Blauwbos

10 feb Meganck Diane 88 jaar Lijsterbos

10 feb Van Deursen Petrus 94 jaar Lijsterbos

11 feb Bosseman Joseph 84 jaar Blauwbos

13 feb Van Den Steen Noëlla 79 jaar Blauwbos

15 feb Rottiers Anna 87 jaar Sterrebos

16 feb Van Den Broeck Maria 86 jaar Blauwbos

21 feb Troch Maria (Zr Amandine) 94 jaar Lijsterbos

26 feb De Cock Maria 86 jaar Sterrebos

27 feb Baeyens Maria 87 jaar Blauwbos

28 feb De Craecker Godelieve 80 jaar Lijsterbos

28 feb Rottiers Jeanne 89 jaar Lijsterbos

28 feb Lievens Leontine 93 jaar Sterrebos

5 feb Verhoeyen Marina 58 jaar Lijsterbos

8 feb Meert Liesbeth 29 jaar Sociaal Verpl/Administratie

16 feb Van Malderen Kathleen 50 jaar Sterrebos

18 feb Van Der Niepen Melissa 23 jaar Sterrebos
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Terug in de tijd...
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Jaarthema 2018

Toen het Congres van Wenen (1815) België en

Nederland onder éénzelfde kroon bracht, had het

slechts één detail over het hoofd gezien,de

onverzoenbaarheid van beide partners. Katholieke

en liberale Belgen die ontevreden waren omdat ze

zich als tweederangsburgers behandeld voelden

zetten hun meningsverschillen opzij voor een

gemeenschappelijk verlangen: vrijheid. Na enkele

schermutselingen verspreidde de revolutie zich als

een lopend vuurtje over het hele land. Op 20

januari 1831 werd België als onafhankelijk staat

erkend. Op 4 juni koos het Nationaal Congres

Leopold 1 tot koning der belgen.

Ongetwijfeld

beschouwde Leopold 1

zijn bewind als mislukt.

Hij werd voortdurend

beteugeld door een

grondwet die hij absurd

noemde,moest zijn

droom van persoonlijke

macht verzaken en de

groeiende invloed van

het parlement

aanvaarden. De sociaal

bewogen koning was

echter van oordeel dat

de taak van de staat

was de arbeidersklasse

werk te verschaffen

Maar van de politieke

emancipatie van het

volk en van de

uitbreiding van het

stemrecht moest hij

niet weten.

Hoewel Leopold II België verweet even kleingeestig als

kleinschalig te zijn,bleef Belgiës grootheid voor hem

een niet aflatende passie. Voor alles wilde hij het land

de kans geven zich behoorlijk te verdedigen. De

verplichte militaire dienst in 1909 was zijn laatste

voldoening.
De reusachtige winsten bij de uitbating van de

Onafhankelijke Kongostaat gebruikte hij voor een

groot deel voor prestige-projecten in België. Hij gaf

Brussel daarbij een nieuw uitzicht. Zijn regering werd

vertroebeld door taaltwistenen een schoolstrijd, door

betogingen ten gunste van het algemeen kiesrecht

en de groei van arbeidersorganisaties.



RONDOM ONS wzc MEREDAL JANUARI p.15

1 mei 1830 : Brugge : geboorte Guido Gezelle, priester-dichter.

25 aug 1830 : Brussel : revolte na de voorstelling van “De stomme van
Portici”.

21 Juli 1831 : Brussel : Koning Leopold 1 legt de grondwettelijke eed af.

8 dec 1839 : Aalst : geboorte Adolf Daens Priester -
volksvertegenwoordiger.

3 Jan 1840 : Tremelo : geboorte Jozef De Veuster
(Damiaan) Held van Molokai.

30 juni 1861 : Waterloo : Victor Hugo voltooit zijn
roman “Les Misérables”.

17 dec 1865 : Brussel : Koning Leopold II legt de grondwettelijke eed
af.

1 juli 1867 : Charleroi : Jules Delhaize bedenkt systeem warenhuizen.

Guido Gezelle

Jaarthema 2018

België 1830-1909 ...

Pater Damiaan
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Terug in de tijd...
Jaarthema 2018
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Frederic Chopin

Johann Strauss

Verdi

Kunst en Muziek tussen 1830 en 1910

In de 19e eeuw kende de Romantiek haar hoogtepunt in

de muziek.

De piano was hét instrument bij uitstek.

Beroemde componisten als Frédéric Chopin, Franz Liszt

en Frédéric Mendelssohn schreven prachtige

pianoconcerto's die tot op heden gespeeld worden.

Het was ook de periode van de Weense wals met Johann

Strauss senior en junior als belangrijkste

vertegenwoordigers.

Ook de opera vierde hoogtij. Verdi en Rossini schreven

stukken die in het collectief geheugen gegrift staan.

De barbier van Sevilla, Otello, La Traviata, Aïda;

Nabucco....; al deze meesterwerken kwamen toen tot

stand !

De 19e eeuwse Romantiek gaf niet alleen aan de klassieke muziek maar

ook aan het gewone volkslied een nieuwe impuls.

De verheerlijking van land en volk en van de eigen taal, leverde veel

inspiratie voor tekstdichters en componisten.

Bekende liederen zoals “De Vlaamse Leeuw”, “Klokke Roeland”, De

Blauwvoet” en “Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief”, stammen uit die

periode.

Klokke Roeland
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België 1830-1909 ...
Jaarthema 2018

In de schilder- en beeldhouwkunst volgden

de verschillende stijlperiodes mekaar snel

op.

De kunstenaars van de romantiek ( 1800-

1850) en van het realisme (1840-1880)

probeerden een getrouwe weergave te

geven van de realiteit.

De kunstenaars van het impressionisme

(1870-1910) en post-impressionisme (1884-

1900) probeerden daarentegen de grenzen

te verleggen.

Iedereen heeft ooit wel eens

impressionistisch werk gezien van Eduard

Manet, Claude Monet of Auguste Renoir.

Het beroemde beeld “De Denker” van

Rodin behoort eveneens tot deze strekking.

Ook de kunstwerken van het post-

impressionisme zijn inmiddels

wereldberoemd én van onschatbare

waarde. Denk maar aan werken van

Vincent Van Gogh, Paul Gauguin en Paul

Cézanne... Deze halen op veilingen soms

hallucinante prijzen !

Eduard Manet

De Denker

Vincent Van Gogh
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De gegoeden hebben hier een grote oppervlakte om hun rijkdom tentoon

te spreiden. De nog bestaande kantstroken zijn soms meer dan 10 meter

lang. Een zeer klein parasolletje met inklapbare benen of ivoren stok

vervolledigt het beeld. De kasjmiersjaal beleeft zijn laatste triomfen.

Terug in de tijd...
Jaarthema 2018

In de 19e eeuw is mode een vrouwelijke aangelegenheid.

Modetijdschriften, die ook allerlei wenken geven i.v.m. de inrichting van het

huis, de keuken, etiquette en het fatsoen, maken de jaarlijks wisselende

mode voor een steeds groter aantal vrouwen toegankelijk. De industriële

revolutie voorziet trouwens in een snel groeiende produktie van stoffen en

modeaccessoires, waardoor dit vlug wisselend modebeeld mogelijk wordt.

De ontwikkeling van een bruikbare naaimachine (vanaf ca. 1850) biedt

kansen aan de confectienijverheid. Een groot deel van de kledingproduktie

blijft echter handwerk en na de eerder slordige 18e eeuw, bereikt de

kleermakerskunst in de 19e eeuw zowat een hoogtepunt.

Damesjaponnen van vaak zeer ingewikkelde snit, met zorgvuldig

berekende draperingen en uitgekiende versiering tonen tot in de kleinste

details een uiterst minutieuze afwerking. Arbeid is immers goedkoop en de

naaisters verdienen nauwelijks genoeg om te overleven.

Ongetwijfeld zal de vrouw des huizes bovendien enkel na een pijnlijk

nauwgezette controle van elke naad en elke versiering, het kledingstuk

willen aanvaarden. Voor de man is een perfecte snit essentieel in een

kostuum waarin elke versiering ontbreekt.

1830-1850

De hoepelvormige crinoline - een structuur

van stalen hoepels, bijeengehouden door

linten - hindert de beweging van de benen

niet, maar vereist wel een bepaalde manier

van lopen om niet hinderlijk op en neer te

wippen. Behoorlijk gaan zitten is evenmin

een sinecure. De crinoline kan een

diameter van drie meter hebben.

De decoratie van de enorme rok wordt net

als in de tijd van Marie-Antoinette (1755-

1793) een belangrijke opgave.



1970 - 1910

Omstreeks 1870 zal de sjaal snel moeten wijken

voor verschillende jasvormen. Dit hangt samen

met het verdwijnen van de crinoline ten voordele

van de tournure. De rok verbreedt alleen nog

naar de rug toe en eindigt in een korte sleep, ook

voor dagelijks gebruik.

De combinatie van een dergelijke mode en de

niet altijd zo reine straten van een stad of dorp,

moet de meid die de japon schoon hield wel eens

tot wanhoop gebracht hebben

Voor de ondernemende vrouw uit de jaren zeventig

worden de studiemogelijkheden ook ruimer.

Bevoorrechten kunnen naar colleges voor vrouwen

gaan, in plaats van naar de traditionele pensionaten

waar alleen huishoudonderricht en kennis van

pianospel, handwerken en tekenen wordt bijgebracht.

De studerende, sportieve vrouw keert zich af van de

mode en gaat zich mannelijker kleden, waardoor ze op

haar beurt de mode beïnvloedt.

België 1830-1909 ...
Jaarthema 2018

1850 - 1870

Tussen 1850 en 1870 wijzigt dit beeld totaal. De

invloed van het romantisme is uitgewerkt. De

welvarende burger wil zijn rijkdom tonen, dit

gebeurt vooral in de inrichting van het huis en in

de kledij van de vrouw. De vrouw neemt meer

deel aan het sociale leven en gaat zich

zelfbewuster kleden. Haarwrongen laag in de

nek, waarop kleine mutsen en hoeden rusten en

die de bewegingen niet belemmeren, vervangen

in de haardracht de pijpekrullen.
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Terug in de tijd...
Jaarthema 2018

De volgens ambachtelijke technieken vervaardigde kostuums zijn alleen

betaalbaar door de rijken; het resoluut afwijzen van de machine als

productiemiddel werkt de verbreiding van de nieuwe stijlen niet in de hand.

Sinds de jaren tachtig maakt de opkomst van damesconfectie, relatief

goedkope grootwarenhuizen en de uitgave van papierpatronen de officiële

mode voor steeds meer vrouwen toegankelijk, zij het in vereenvoudigde

vorm. Een radicale verandering in het kostuum zal pas in de jaren vóór de

Eerste Wereldoorlog inzetten. Voor de mode duurt de 19e eeuw in zekere

zin tot omstreeks 1910.

De bevrijding van de tournure komt echter al

vroeger.

Omstreeks 1890 heeft ze plaats gemaakt voor

een nieuwe rokvorm: een niet te brede rok met

aangesneden panden, die naar onderen toe iets

uitstaat door één of meer katoenen

onderrokken met gesteven stroken.

Ze beantwoorden aan de noden van actieve

vrouwen die studeren, sport beoefenen en

buitenshuis werken.

Langzamerhand begint de overdadige

versiering uit de kledij voor alledag te

verdwijnen. Zowel arme als rijke vrouwen

dragen kapsels met een haarrol rondom het

hoofd, bekroond door een wrong.
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België 1830-1909 ...
Jaarthema 2018

1844
Samuel Morse vindt de telegram uit. Daarbij wordt een boodschap

elektronisch verstuurd en door een bode op

papier afgeleverd bij de bestemmeling.

Burgers gebruikten ze om geboortes,

huwelijken of overlijdens aan te kondigen.

1876
Op 14 februari 1876

diende Bell zijn

patentaanvraag van

de telefoon in.

1879
In oktober 1879 toonde Thomas Alva Edison in de

Verenigde Staten zijn eerste werkende gloeilamp. Hij

deed dit door zijn hele huis in New York vol te hangen

met brandende gloeilampen, iets dat groot

enthousiasme teweeg bracht bij de Amerikaanse

bevolking

1901
Karl Landsteiner deed in

1901 een belangrijke

ontdekking toen hij bloed

onderzocht. De ontdekking was zeer belangrijk en heeft al vele

levens gered. De ontdekking van verschillende bloedgroepen

maakte bloedtransfusies namelijk mogelijk.

Samuel Morse stelde

dan ook de befaamde

Morse Code samen. Op

29 december 2017

worden de laatste

Belgische telegrammen

verzonden.
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Overleden bewonersOverleden bewoners
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Afscheid nemen is metAfscheid nemen is met
zachte vingers wat voorbijzachte vingers wat voorbij
is wegdoen en veris wegdoen en verpakkenpakken
in de goede gedachten terin de goede gedachten ter

herinnering

Janssens Marie-Louise

AfscheidAfscheid



Gedicht van Gezelle uit 1890Gedicht van Gezelle uit 1890

TTachentig is uitgeblazen,achentig is uitgeblazen,
en ik bring de mare meê,en ik bring de mare meê,
dat in tnegentig de gazendat in tnegentig de gazen
weêr al branden, rondom steê.weêr al branden, rondom steê.

Wel besteed, o brave lieden,Wel besteed, o brave lieden,
die nog leeft en waakt; daaromdie nog leeft en waakt; daarom
is 't dat ik u 't nieuwjaar biedenis 't dat ik u 't nieuwjaar bieden
en u voorspoed wenschen kom.en u voorspoed wenschen kom.

Vriend zijt gij van 't licht, zoo 'k meene;Vriend zijt gij van 't licht, zoo 'k meene;
en, is 't licht een groot gemak,en, is 't licht een groot gemak,
die 't onsteekt verdient een kleene,die 't onsteekt verdient een kleene,
- waar' 't een groote ! - fooie in 't zak.- waar' 't een groote ! - fooie in 't zak.

Wilt gij met mijnWilt gij met mijn' dicht vereerd zijn :' dicht vereerd zijn :
'k wensche u 't nieuwjaar; en, als gij'k wensche u 't nieuwjaar; en, als gij
eens den hoek zult omgekeerd zijn,eens den hoek zult omgekeerd zijn,
't eeuwig licht ! - En peist op mij !'t eeuwig licht ! - En peist op mij !



De nieuwjaarsbrief, een stukje geschiedenis in een notendop.

Wist je dat………

• In de 16de eeuw nieuwjaar begon in verschillende streken op een

andere datum: 1 maart, Pasen of 1 januari?

• In 1563 de Franse koning Karel IX besliste dat 1 januari voortaan

nieuwjaarsdag zou zijn maar dat pas in 1582 met de invoering van de

Gregoriaanse kalender 1 januari aanvankelijk in Europa en daarna

wereldwijd als nieuwjaarsdag werd aanvaard?

• Grote uitzondering op vandaag het Chinese nieuwjaar is?

• In de 16de eeuw al

nieuwjaarsbrieven werden

geschreven en gedrukt zoals

een bewaard gebleven brief van

Jan Moretus (1543 – 1610), de

schoonzoon van Christoffel

Plantijn, ons bewijst? Deze

brieven werden toen al

voorgedragen voor ouders,

grootouders, peter, meter.

• Deze brieven in het Latijn en in

dichtvorm door leerlingen van

de elite werden geschreven

voor de elite. School lopen was

toen helemaal niet evident voor

Jan met de pet.

• Geschenken geven, vroeger en

nu, altijd al belangrijk is

geweest? Bij het voorlezen van de nieuwjaarsbrief wordt deze brief

afgegeven en krijgt men doorgaans iets totaal anders terug. De

wensenbrief wordt als een soort tastbare herinnering meegegeven.

Wist je dat ...?Wist je dat ...?
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• Vanaf de 18de eeuw, begin 19de eeuw de nieuwjaarswensen in hout- of

kopergravure werden uitgevoerd? In het midden van de gegraveerde

kaart, dikwijls met landschappen en taferelen van ijs- en sneeuwpret,

was ruimte vrij gelaten om iets te schrijven.

• In de 19de eeuw de brief meestal in het Frans werd geschreven?

• Het einde van de 19de eeuw de nieuwjaarsbrief een doorbraak kende in

alle lagen van de bevolking? De wensen werden in de klas geschreven

en de brief was dikwijls het resultaat van vele lessen kalligrafie. De

aanspreektitel werd soms door de meester geschreven en was bijzonder

sierlijk.

• Na WOII er geleidelijk een commerciële markt ontstond voor

nieuwjaarsbrieven?

• Er vandaag een tendens is om minder aandacht te besteden aan de

nieuwjaarsbrief? Nochtans blijkt uit vele getuigenissen van grootouders

en ouders dat zij dit moment belangrijk en emotioneel vinden, het blijft

een gevoelige snaar raken.

• Het schrijven van een nieuwjaarsbrief een echt Vlaamse traditie is? In

andere landen kennen ze geen nieuwjaarsbrieven.
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Een paar maanden geleden

hebben wij een

tevredenheidsenquête

gedaan bij de bewoners. De

tevredenheidsenquête is

afgenomen door de leden van

de kwaliteitswerkgroep. De

kwaliteitswerkgroep is een

samenwerking met de groep

Sint-Franciscus vzw. We

willen in de eerste plaats de

bewoners en familie danken

voor hun medewerking aan

de tevredenheidsenquête. In

de tweede plaats willen we

jullie de resultaten

bekendmaken. Er zijn 10

domeinen van de woon- en

zorgfunctie in Meredal

bevraagd: de tevredenheid

over de zorg, de privacy, de

autonomie, het respect, de

inspraak, de veiligheid, de

maaltijden, een zinvolle

dagbesteding, zich prettig

voelen en de nevendiensten.

• Tevredenheid over de zorg

Het zorgteam gaat in op de wensen van

de bewoners. Ze zijn vriendelijk en

behulpzaam. Ze weten wat de noden van

de bewoners zijn en wat ze nog

zelfstandig kunnen.

De aandachtspunten van de zorg: meer

tijd vrijmaken tijdens de verzorging. De

bewoners op de hoogte brengen van

hun medicatie en hun inspraak geven in

het woonzorgplan

• Zinvolle dagbesteding

De bewoners zijn zeer tevreden over de

activiteiten. Er is voldoende informatie

over de dagindeling en de activiteiten. Er

is veel afwisseling en zo maken de

bewoners meer sociale contacten.

De werkpunten: er is vraag naar

vernieuwende activiteiten en activiteiten

in het weekend

• Inspraak

De bewoners en de familie weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Ze durven hun mening te geven zonder zich angstig te voelen. Er wordt

voldoende informatie gegeven over het reilen en zeilen in het

woonzorgcentrum.

De werkpunten: de bewonersraad is niet bij alle bewoners en familie

gekend

• Autonomie

De bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen, ze ervaren voldoende

vrijheid

De werkpunten: de bewoners wensen meer keuze in het uur van opstaan

en willen zelf hun kledij kiezen
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• Privacy

De privacy wordt grotendeels gerespecteerd en

bewoners kunnen alleen zijn als ze dat wensen.

De aandachtspunten: Bepaalde bewoners merken

op dat de medewerkers niet altijd de toestemming

vragen om een kamer binnen te gaan bv. de deur

staat altijd open en medewerkers kloppen niet voor

ze de kamer binnengaan.

• Veiligheid

Er heerst een veilig gevoel in huis en bewoners

voelen zich hier thuis

• Respect

De medewerkers verzorgen en

helpen de bewoners met respect en

hebben voldoende aandacht voor

hen.

Opmerking: Bepaalde bewoners

merken op dat niet alle medewerkers

voldoende tijd hebben om een

praatje met de bewoners te maken

• Zich prettig voelen

Het grotendeel van de bewoners

voelen zich hier thuis. Ze hebben

geen last van lawaai

• De maaltijden

De maaltijden zijn lekker en worden

smakelijk opgediend. Er is voldoende

variatie en de bewoners kunnen

eten wat ze willen.

Opmerking: Bepaalde bewoners in

het restaurant vragen meer tijd om

te eten op zondag. Er wordt vrij snel

afgediend

• De nevendiensten: algemene

tevredenheid over de pedicure,

de kapster, de pastorale

werking, het onthaal, de

kinesitherapie, de cafetaria en

het onderhoud

De resultaten van de bevraging

laten ons toe met een warm gevoel

te kunnen zeggen dat de bewoners

zich hier goed voelen en dat ze WZC

Meredal aanraden. De

geformuleerde aandachtspunten

nemen wij op in de

kwaliteitswerking van ons

woonzorgcentrum.



BewonerIn de kijker
Dag Martha,

Kun je ons wat van je jeugd

en je schooltijd vertellen ?

Ik ben geboren in 1928 op de Honegem in

Aalst; vlak op de grens met Erpe.

Mijn vader was bomensnoeier en mijn

moeder was huisvrouw.

Ik was de jongste van 4 kinderen en

bovendien het enige meisje.

Mijn 3 broers zijn ondertussen al een tijdje

overleden.

Tot mijn 14 jaar ging ik naar de

meisjesschool van de zusters op de

voormalige Oudenaardsesteenweg (nu

Dorpsstraat).

De oude school stond op de plaats waar de

allereerste serviceflats van Avondzon

gebouwd werden.

Wat heb je nadien gedaan?

Na mijn schoolgaande jeugd, werkte ik 8

jaar in een passementeriefabriek in Aalst.

Toen ik huwde kwam ik naar Mere wonen

en hield er 10 jaar, samen met mijn man en

schoonouders, een groenten- en fruitwinkel

open in de Steenstraat.

Camilla en Henri Meuleman hebben deze

winkel overgenomen en nog vele jaren

verder uitgebaat.

Ikzelf ben terug naar Aalst verhuisd en ben

gaan werken bij Belgacom in Brussel.

Ik was er keukenhulp tot mijn pensioen.

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 Martha
Van Den Bremt zo
vriendelijk een paar vragen
te beantwoorden.
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Heb je kinderen en

kleinkinderen?

Ik heb 1 dochter, 1 kleindochter

en 3 achterkleindochters.

Dat betekent dus 3 keer een

viergeslacht !!

Vooraleer ik naar Meredal

kwam, verbleef ik eerst 3 jaar in

WZC De Mouterij in Aalst.

Aangezien mijn dochter in Mere

woont, besloot ik om te

verhuizen naar Meredal.

Het is voor haar gemakkelijker.

Ze komt dagelijks op bezoek en

doet veel voor mij.

Toen ik nog alleen op mijn flat in

Aalst woonde, kwam ze me

iedere zondag halen om bij haar

te gaan eten.

Ik hoop dat we allebei nog lang

gezond blijven!



WK Veldrijden
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Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari

2018 worden de wereldkampioenschappen

veldrijden, in de volksmond cyclocross

genoemd, gereden in het Nederlandse

Valkenburg.

Het hoogtepunt wordt de elitewedstrijd voor

mannen op zondag om 15u00.

Vorig jaar won onze landgenoot Wout Van Aert

voor de Nederlander Mathieu van der Poel.

Van Der Poel is de zoon van Adri Van Der Poel en de kleinzoon van de

legendarische Fransman Raymond Poulidor.

Het wordt net als vorig jaar op de koppen

lopen en een onvervalste strijd tussen België

en Nederland met opnieuw de 2 topfavorieten

van Aert en van der Poel.

Het WK is dan wel in Nederland, maar het is

zeker geen thuiscross voor Mathieu.

De Belgische fans zullen altijd in de meerderheid zijn, dat voordeel heb je

als Belg altijd, waar je ook crosst : er zijn altijd meer Belgen dan

buitenlanders.

Deze veldrit wordt rechtstreeks op de buis uitgezonden op Sporza. Hopelijk

mag onze Belg Van Aert zichzelf opvolgen op de erelijst !

Tony



Gelezen
Voor u
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Meezingen

In een groep zingen is een mooiere ervaring

dan u en ik soms denken. Je deelt iets intiems

met een aantal mensen rond je. De zenuwen

worden gesust, de geest wordt opgetild. Een

chemisch samenspel van endorfines en

oxytocine (twee hormonen) bant stress en

verdrijft de eenzaamheid.

Ja, zingen verbetert onze levens

Peter Vantygem. De Standaard 4 december.)

Jaarthema
We nemen jullie mee naar de jaren …

Iedere maand bekijken we, wat er in een bepaalde periode is gebeurd adhv

heel wat verschillende activiteiten. Zo is er “het rad van het verleden”, de

Prehistorie, filmnamiddag, aangepaste maaltijden, de tijd van toen, … We

starten in januari met de periode 1830 tot 1910. Daarna gaan we telkens 10

jaar verder per maand.

Speciaal voor dit thema zijn we op zoek naar allerhande oud materiaal dat

we kunnen gebruiken binnen ons thema. Zo denken we aan een oud

schoolmateriaal, oud huishoudmateriaal, oude kleren, oude platen, religie,

…. Indien je iets hebt dat we zouden mogen gebruiken, laat maar weten…



Voor uVoor u
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Ruzie over levensduur

Wat zal het worden? 122, zoals de Francaise Jeanne Calmant (1875

– 1997)? Of mogen we hopen op een dubbele eeuw? In deze

krant (DS, 19 augustus) zei de Duitse verouderingsdeskundige

Andrea Maier dat een levensverwachting van 200 geen illusie

hoeft te zijn, en dat we binnenkort ‘makkelijk’ 130 worden….. met

enige hulp van de geneeskunde. Maar er zijn evengoed

wetenschappers die zelfs de leeftijd van Calmant te hoog vinden.

Vorig jaar verscheen in het vakblad Nature dan weer een studie

waaruit moest blijken dat de limiet voor de mens 115 jaar

bedraagt, gebaseerd op demografische data. Sinds 1980 is een

plateau bereikt: de levensverwachting zal niet veel meer

toenemen. Calmant was een uitschieter en haar zullen er niet veel

benaderen. Onder wetenschappers woedt de discussie in elk

geval voort. Evolutiebioloog Mark Nelissen (67 jaar), professor

geweest aan de universiteit van Antwerpen, bekijkt het op zijn

manier: ‘ik vind niet dat onderzoek moet gericht zijn op

levensverlenging op zich. We kunnen maar beter inzetten op het

afhouden van ziekten en aftakeling. Als je gezond 90 wordt, lijkt

me dat genoeg. Maar misschien verander ik van gedacht op mijn

87ste?’

( Lotte Alsteens, De Standaard 14 december.)

Gelezen
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Brandpreventie @ WZC Meredal

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op een

mogelijke noodsituatie zoals bijvoorbeeld een brand

hebben we in WZC Meredal al een hele weg afgelegd.

Aangaande brandpreventie werden de laatste jaren al heel

wat investeringen gedaan. De installatie van een

volautomatische brandcentrale met meer dan 450

detectoren en drukknoppen die het gebouw 24/24 en 7/7

bewaken. Installatie van brandhaspels, blusapparaten,

hydranten buiten het gebouw, een voorraadtank bluswater

van 60.000 liter, en nog veel meer….

Het voltallige personeel kreeg dit jaar opleiding rond brandpreventie

zodat zij weten wat de eerste stappen zijn aangaande detectie en

alarmering op het moment dat het nodig blijkt.

Op 12 december werd ook aan de bewoners van de

assistentiewoningen een voorstelling gegeven omtrent

brandpreventie in ons woonzorgcentrum. Het talrijk aanwezige

publiek was zeer geïnteresseerd en stelde doelgerichte vragen. Hoe

kan het ook anders, het gaat tenslotte om de veiligheid van onze

medewerkers en alle bewoners.



Vorig jaar, 2017, behaalden we zowel voor het woonzorgcentrum als voor

de assistentiewoningen een A-attest van de

brandweerinspectie. Dit betekent dat we nu voor een

periode van 8 jaar een goedkeuring hebben op gebied

van brandveiligheid en preventie en dit zonder enige

opmerking

Vorig jaar, 2017, kreeg ook het intern noodplan een

grondige update. Het werd geactualiseerd en afgestemd met de

gemeentelijke preventiedienst en het lokale brandweerkorps.

Het intern noodplan is een geheel van procedures en

structuren die kunnen geactiveerd worden bij een

noodsituatie binnen ons woonzorgcentrum. Het is de

bedoeling om de nodige meldingen te kunnen doen en

de hulpverlening op te starten zodat de schade naar de

medewerkers, bewoners, bezoekers en de omgeving zo

beperkt mogelijk blijft.

Indien jullie hieromtrent vragen en of opmerkingen hebben kunnen jullie

steeds bij Yves Lauwereys terecht.

Yves behaalde vorige zomer het diploma preventieadviseur niv II en werd

eind vorig jaar aangesteld als interne preventieadviseur voor ons

woonzorgcentrum. In samenwerking met alle medewerkers en bewoners

zorgt hij voor een veilige omgeving waar het aangenaam vertoeven is.
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De Belgische landbouw kwam aan het

einde van de negentiende eeuw onder

internationale druk te staan. De

landbouw- en voedingseconomie

globaliseerde. Voor de consument had die

concurrentie gunstige gevolgen, boeren

werden gedwongen tot aanpassingen op

het veld.

Agricultural invasion

Revolutie in de voeding

Vanaf de jaren 1860 overspoelde goedkoop graan uit India,

Oekraïne en vooral de Verenigde Staten de Europese markten.

Amerikaanse export van graan nam toe van 59 miljoen

korenmaten in 1870-1874, tot 184 miljoen in 1895-1899. Voor

België, dat sinds de jaren 1870 een vrije graanmarkt had, steeg

de import van graan van 89000 ton in 1865 naar 1,5 miljoen

ton in 1914.

Die forse toename had gevolgen voor de graanprijs. Een

tarwebrood van 1 kg kostte 0,50 frank in 1880. Tegen 1893 was

die prijs gehalveerd. Ook rijst, suiker en koffie kwamen in

grote hoeveelheden in de Antwerpse haven aan.

Voor de consument was de ‘agricultural invasion’ omwille van

de prijsdalingen die er het gevolg van waren, een goede zaak.

Voor landbouwers lag het anders. Zij moesten een antwoord

zoeken, niet alleen op een grondig verstoorde binnenlandse

markt, maar ook op een Belgische export die er heel anders

ging uitzien. Dat de industrie aan het einde van de

negentiende eeuw tegelijk in crisis verkeerde en er daar dus

geen uitweg was voor de Belgische boeren, maakte de situatie

nog acuter.
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Heroriëntering op het veld

Rond 1880 was akkerbouw in waarde nog de belangrijkste productietak van

de Belgische landbouw. Maar vanaf kort voor de Eerste Wereldoorlog nam

het aandeel van tuinbouw en vooral van veeteelt sterk toe.

Tussen de twee wereldoorlogen was veeteelt haast vier keer zo belangrijk

als akkerbouw. Veeteelt had een aandeel van bijna twee derde in de totale

landbouwopbrengst. Kort voor de Tweede Wereldoorlog maakte de

tuinbouw 16% uit van de totale landbouwoutput: nauwelijks minder dan de

akkerbouw (18%).

Overheidsoptreden

De Belgische landbouw voorzag rond 1880 in 75% van de binnenlandse

consumptie van levensmiddelen. Suiker, vlees en boter moesten niet worden

ingevoerd, eieren en aardappelen waren er vaak teveel. Export was er ook

van groenten en van Brabantse trekpaarden.

De invoer van graan, vooral tarwe, bleef echter belangrijk. Rond 1930

voorzag de Belgische landbouw in minder dan 15% van alle geconsumeerde

broodgranen. Internationaal daalden de prijzen voor landbouwproducten

sinds de late jaren twintig als gevolg van een overaanbod. Die prijsdalingen

leidden tot een nieuwe landbouwcrisis, die bovendien samenviel met de

grote industriële en financiële crisis van de jaren dertig.

De Belgische overheid opteerde voor importbeperkingen op vlees, groenten

en zuivel. De export van suiker, aardappelen en graan werd gestimuleerd.

Dat ingrijpen betekende het einde van een decennialange politiek van

vrijhandel.

Reclame voor

kunstmest, ©

Stadsarchief Veurne



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

Nieuwjaarsfeest
Op dinsdag 30 januari vieren we Nieuwjaar
aangeboden door het Sociaal Huis. We hebben
Wilfried uitgenodigd voor de muzikale noot. Trek dus
maar jullie dansschoenen aan!

Gezonde week
Samen met onze kok Cindy maken we van
de week van 5 februari tot 9 februari een
gezonde week.
Naast aangepast gezond eten voorzien we
ook gezonde activiteiten. Dit is o.a. een
speciale turnles, infonamiddag over
gezond eten en bewegen, een
gezondheidsspel, gezondheidskwis en nog
veel meer.

Carnaval
We vieren samen met Okra op maandag 12
februari Carnaval. Dansgroep Edelweiss zorgt
voor de muzikale omlijsting. We nodigen
iedereen uit om zich zo mooi mogelijk te
verkleden. De mooiste tenues winnen een mooie
prijs.


