Den Bostzegel
bewonersblad wzc Huize Roborst

EDITIE JULI 2021

VOORWOORD

Beste bewoners, familie, mantelzorgers, zorgtoppers, …
Het is vakantie!
We hebben er enorm naar uitgekeken, echt vakantie. Een tijd
met mooi weer, genieten van buitenlucht en warme contacten.
Wie zeker een welgekomen vakantie verdiend heeft, zijn onze
medewerkers! Zij hebben zich het laatste anderhalf jaar enorm
ingezet en in dikwijls moeilijke omstandigheden werk en thuis
moeten combineren.
De vakantie voor onze bewoners is al volop ingezet. Wie onze
Facebookpagina volgt, kan al genieten van de fotoverslagen
van crea activiteiten en allerlei buitenactiviteiten door de
bewoners .
Team zon is bezig met een zeer geslaagd eeuwfeest van Paula
De Smet.
Op alle afdelingen is men in de weer om onze bewoners fijne
vakantiedagen te bezorgen.
Alles ziet er veelbelovend uit voor de vakantie 2021.
Hou het veilig voor jezelf en je naasten.
Ik wens iedereen een deugddoende vakantie!
Timo Lamiroy,
Campusverantwoordelijke
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ONDER MEER
IN DEZE EDITIE

Moederdagfeest

Paula 100 jaar

Woon- en leefkamers
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Hartelijk welkom!
Melckebeke Rita
Rita mochten we verwelkomen op kortverblijf. Ze
woonde in Oudenaarde op een flat, maar miste het
sociaal contact. Zij voelt zich hier goed en beslist dan
ook om definitief bij ons te komen wonen, omdat ze
hier vroeger op internaat is geweest. Terug in haar
eigen streek, waar ze ook veel bezoek krijgt van haar
familie. Rita was de eerste vrouw die terecht
gekomen is in de politiek in de gemeente Zwalm.

Anno Andre
André hebben we mogen verwelkomen op onze
afdeling ster. Hij heeft jarenlang bij firma Santens
gewerkt in Oudenaarde, waardoor André veel
mensen kent en graag veel mensen rond hem heeft.
Krijgt veel bezoek, geniet er ten volle van al dan niet
met een lekker dessertje en een drankje.

Picard Luc
Luc hebben we mogen verwelkomen op 22/04/21.Hij
werkte in de steenbakkerij. Hij is enorm gekend in
de streek, hij reed rond met aardappelen, witloof,....
Hierdoor kent hij veel mensen in Huize Roborst, wat
hem plezier doet. Thuis hadden ze een boerderij en
ze waren met 8 kinderen. Luc geniet van een babbel,
lekker ijsje, …. Hij gaat graag naar de markt en komt
graag onder de mensen.
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Sommer Hitrüd
Hiltrüd is geboren op 26/01/1929 in
Lüdensheid. Zij was samen met Jan De Winter.
Samen hadden zij 4 kinderen en 5
kleinkinderen. Zij werkte in een groot
warenhuis als kassierster. Haar hobby's zijn
voornamelijk dansen en petanque. Eerst
verbleef Hiltrüd even ook kamer 30 en nu
woont ze op kamer 107.

Van Daele Paulin
Paulin is geboren in Roborst in 1938. Hij was getrouwd
met Jeaninne Van Den Hauwe. Zij hebben 2 kinderen,
Martine en Wim. 4 kleinkinderen en 3
achterkleinkinderen. Paulin werkte jarenlang als
beenhouwer in supermarkt 'Nopri' in Zottegem. Zijn
hobby was voornamelijk boogschieten.

De Groeve Franciscus
Frans hebben we mogen verwelkomen op onze
afdeling maan. Frans is voorzitter geweest van de
oudstrijders in Oudenaarde. Een praatje over de
oorlog of een boek lezen over de geschiedenis is zijn
leven.

De Smet Edgard
Edgard hebben we mogen verwelkomen op gastverblijf
ZON. Zijn aanspreeknaam is Ghislain. duiven zijn zijn
passie. Samen met zijn zoon gaat hij regelmatig naar
de duiven kijken.
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Wij namen afscheid van...
De Waele Marnix
Hoeckman Andrea
DHaene Gaetan
Meirpool Adrienne
Bileau Etienne

† 22/04/2021
† 13/05/2021
† 19/05/2021
† 26/05/2021
† 21/05/2021

Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
Toon Hermans
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Wonen en leven anno 2021
Hoe we wonen en leven, dat is belangrijk, dat geldt voor ons allemaal. Maar
ook in de ouderenzorg beweegt heel wat op dat vlak. Waar vroeger de
nadruk werd gelegd op goede medische verzorging en hygiëne maken we
tegenwoordig ook werk van een aangename manier van wonen en leven,
waar de bewoner gehoord wordt, waar het plezant is om te vertoeven en
waar de dagen samen met de medewerkers ingevuld worden.
Huiselijkheid en gezelligheid spelen hierin een belangrijke rol. We gaven het
voorbije jaar de woonkamers van Maan al een nieuw laagje verf en kozen een
behang met zachte tinten en een herkenbaar dessin. We zetten ook meubilair
met een huiselijke toets en proberen in de woonkamers meer rust en
harmonie te creëren. Enkele schilderijen en sfeerverlichting maken het geheel
af…
Ook op afdeling Zon kreeg de woonkamer een warm geel bloemetjesbehang
en enkele leuke meubeltjes, dat kwam de sfeer meteen ten goede…
In de wandelgangen willen we het huiselijke gevoel doortrekken, een likje
verf en enkele goedgekozen attributen kunnen wonderen doen.
Ook de maaltijdbeleving willen we naar een hoger niveau tillen, met meer
keuzemogelijkheden voor de bewoner, meer variatie in het menu en dit alles
in een gezellige sfeer en aan netjes aangeklede tafels.
Een zinvolle dag, dat is een dag waarin je als bewoner zelf keuzes kan maken,
waarin niet alles voorgekauwd werd maar waarbij je dingen kan beleven die
een lach op je gezicht toveren: kiezen wanneer je opstaat bijvoorbeeld, een
kookmoment, je creatief uitleven, je zeg kunnen doen op een bewonersraad
of plezier maken tijdens een spelmoment? We houden er rekening mee…
Samen maken we er werk van, nu en in de toekomst.
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Avondbuffet

Soep maken
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Moederdagfeest
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Namiddag uitstap De Statie
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Appelcake bakken

Beweging buiten

Marktbezoek in Deinze
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Cafe D
e Maa
n

Buiten zitten

Paula 100 jaar
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Insecten bijenhotel
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Muzieknamiddag met Bert

Voetbal

“De grootste openbaring is de stilte.” – Lao Tzu
Ook voor ons is de coronacrisis niet enkel
kommer en kwel geweest. De hele wereld kijkt
nu immers bewuster naar alles wat er om ons
heen gebeurt met mens, milieu en maatschappij.
Bovendien zijn er al heel wat positieve
veranderingen zichtbaar in de manier waarop er
wordt ‘gewerkt’. Ook bij ons. De voorbije
hectische periode toonde ons aan dat er vaak
(ongezonde) stress op de werkvloer wordt
ervaren en daar wilden we iets aan doen. We
besloten daarom een Stille Ruimte te voorzien
waar onze medewerkers terecht kunnen om te
bezinnen, te mediteren of om een moment van
stilte en rust te vinden wanneer ze daar nood
aan hebben. Want geluk is niet de glimlach op
iemands gezicht, wel de rust in diens hoofd.
De stille ruimte is gelegen in de kapel en staat in
voor neutraliteit en rust. De ruimte biedt plaats
voor 4 medewerkers.
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WZC Huize Roborst wint de lotto!
Of dat hopen we toch… Ons huis doet immers mee met Kunst & Zwalm 2021.
Dit tweejaarlijks kunst-event dat al sinds 1997 wordt georganiseerd door BOEM vzw,
vindt plaats in Zwalm en omgeving tijdens drie weekends: 28-29 augustus, 4-5 en
11-12 september, telkens van 11u tot 18u. Startplaats is de kerk van Sint-DenijsBoekel op het Vredesplein in Zwalm.
De editie van 2021 wordt gecureerd door Croxhapox. Zij kozen verschillende
kunstenaars uit om hen samen te laten werken met mensen uit de streek: inwoners,
amateur-kunstenaars, bewoners van een woonzorgcentrum, lokale producenten…
Deze participatieve kunstwerken verdienen dan ook onze speciale aandacht: hoe
gaan kunstenaars te werk om mensen te betrekken? Tot welke resultaten leidt dit?
Welk effect heeft dat op de mensen die meedoen?
Kunstenaar Karel Thienpont koos WZC Huize Roborst om samen met enkele van
onze bewoners een kunstwerk te maken. Zijn thema draait rond het concept 'Kan
kunst de wereld redden?', en zoja, hoe doen we dat?
Karel stelde voor om samen met enkele bewoners 'op de lotto te spelen' met de
bedoeling hun wildste dromen te laten uitkomen. Ze mochten hun cijfers zelf
aankruisen op doek en meegeven wat ze zouden doen met het geld dat ze zouden
winnen; en dat mocht ver gaan... heel ver!
Tijdens de 3 weekends worden alle cijfers effectief gespeeld en wordt de trekking
gevolgd. Wie weet, is er dus een winnend 'biljet op doek'!
Alle 'biljetten' worden tentoongesteld samen met een werk van Karel dat de dromen
van onze bewoners uitbeeldt. De precieze locatie is nog niet bekend, maar we
houden jullie op de hoogte.
Goed om weten: het traject is net geen 8 km lang en is ideaal voor fietsers en
geoefende wandelaars. Je kan er makkelijk een (halve) daguitstap van maken.
Tijdens het traject zijn er voldoende rustpunten, drank en eten voorzien. Er is een
alternatief parcours voor mensen die minder goed te been zijn.
Lees ook het blogartikel op onze eigen facebookpagina of op avansa-vlad.be/blog/
kunst-zwalm
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Seniorenrestaurant HUIZE ROBORST
Voor heel wat senioren is het bereiden van een warme maaltijd soms
een lastige opdracht. Alleen eten is vaak ook niet altijd prettig.
Daarom kunnen senioren van 60 jaar of ouder terecht in ons
seniorenrestaurant 'Samen aan tafel'.
Ons restaurant is iedere werkdag (van maandag tot vrijdag) geopend
en het eten wordt geserveerd om 12u.
Reserveren kan enkel op WEEKDAGEN vóór 12u30 en telkens de dag
voordien.
Bel naar 055 49 61 66 (Onthaal); zij geven uw reservatie door aan het
restaurant. Reservaties voor een maandag moeten dus op vrijdag
vóór 12u30 worden doorgegeven.
De kostprijs voor de maaltijd bedraagt 9 euro. Door de samenwerking
met het OCMW Zwalm kunnen alle Zwalmse senioren vanaf 60 jaar
genieten van een mobiliteitskorting van 3 euro.
Prijzen
6 euro: inwoners van Zwalm vanaf 60 jaar
9 euro: inwoners van buiten Zwalm
Het maandelijks menu kan je op onze website www.huizeroborst.be
raadplegen.
Kom gezellig bij ons tafelen te WZC Huize Roborst, Kloosterstraat 1,
9630 Zwalm
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JARIGEN

JULI

Jacqueline
Vylders

Paulin Van
Daele

Marie
Therese
Lateur

Paula Vander
Maelen

Andrea Acke

Paula De
Smet

Nora De
Temmerman

Amand
Durieu

Marie Van
Audenhove

Dirk
Gheerardijn

Cecile Bovijn

Marleen Van
Tittelboom

Maria Van
Melckebeke

Gabrielle
Walraet

Gisele Van
Damme

Laura
Vekeman

Marcel Van
Der Beken

Jozef
Boumon

Carine
Hooreman

AUGUSTUS

Herman Van
De Velde

SEPTEMBER

Alice De Bock
Michel
Waterloos
Marie Jeanne
Gezels

Gabrielle
Rodts

Andre De
Cock
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Maria Michiels

Godelieve
Minnaert

PERSONEELSNIEUWS
Geboorte....

William, kleinzoon van Johan Van Driessche-Vera De Vleeschauwer
Ferre, kleinzoon van Nadine Cansse
Emiel, kleinzoon van Hilde Glorieux

7 februari
5 maart
23 maart

nieuwe collega's....

Overlijden...

Logistiek
Boekhouding
Zorgkundige
Zorgkundige
Zorgkundige
Zorgkundige
Verpleegkundige
Zorgkundige
zorgkundige
interieur

Mustafa Najjar
Hemmat Moustafa
Vanessa De Bruycker
Sabrina Lemagie
Kristine Halog
Petra Muyshond
Stephanie Leblon
Aerts Leen
Fien Monte
Sylvia Loosveld
13 mei
2 mei

Hoeckman Andrea, grootmoeder van Inge d'Hondt
Decock Marcella, mama van Lieve De Ryck
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RECEPT

Jokes tussendoortje
"Moctail"

Grapefruit & rosemary
Ingrediënten voor glazen
- 40 cl vers pompelmoessap
- 20 cl water
- 40 cl bruiswater
- 20 gram rietsuiker
- 8 takjes rozemarijn
- crushed ice

Bereidingswijze
Aan de slag
Verhit het water in een kleine kookpot en voeg de rietsuiker toe. Zodra de suiker
opgelost is voeg je 4 rozemarijntakjes toe en haal je de kookpot van het vuur. Laat
de siroop afkoelen.
De mocktail serveren
- Vul het glas met 2 scheppen crushed ice
- Voeg 4 eetlepels van de rozemarijnsiroop toe (de overshot kan je makkelijk enkele
dagen bewaren in de koelkast)
- Voeg 10 cl pompelmoessap toe
- Vul aan met 10 cl bruisend water
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HERKEN JE HET LOGO?

PUZZELEN
WELK WOORD
STAAT HIER?

SUDOKU

REBUS
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PUZZELEN
KRUISWOORDRAADSEL
HORIZONTAAL
1 soort testament 7
brievensnoer 8
insecteneter 10 Verenigde
Staten 11 langspeelplaat 13
boom 15 pl. in Portugal 16
in plaats van 18 riv. in
Italië 20 pl. in NoordBrabant 22 stoomschip 23
marktplein 24 plant 25
bede 27 breekbaar 29
voegwoord 30 vuurpijl 32
lengtemaat 34 afgemat 36
rangtelwoord 38 optie 40
onderofficier 41 Europees
Parlement 42 halfbloed 44
Europese hoofdstad 45 pl.
in Canada.
VERTICAAL
1 wilde kat 2 vruchtbare
plaats 3 dominee 4 cerium
5 ijshut 6 huidziekte 9
leersoort 12 heerser 14
vreemde munt 15 politieke
partij 17 per expresse 19
kruisboog 20 familielid 21
waakzaam 22 misdadig 25
pl. in Zuid-Holland 26
schaakstuk 27 watertje 28
vet 31 boksterm 33
voorkant 35 in tweevoud
37 uitgestorven vogel 39
droogvloer 43
ondernemingsraad 44 niet
even.
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OPLOSSINGEN VORIGE EDITIE
Hello fresh en Jumbo

Benzine

Achter de wolken schijnt de zon

Volgens het boekje

Lachen is gezond!
Moppentrommel
Zegt een piloot tegen een jongetje: “hou jij van vliegen?”
Waarop het jongetje antwoordt: “nou en of!” Zegt de
piloot weer: “dan zal ik er straks een paar voor je
vangen”.
********
Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht (de ander) Waar ligt
dat dan? Geen idee, maar in de krant stond: ‘Lekker
weer in zicht’.
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GAETAN VAN HEUVERSWYN
VERZEKERINGSMAKELAAR
Tussenbruggen 1 bus 1
9700 Oudenaarde

gsm: 0476 48 41 12
mail: vanheuverswyn.gaetan@gmail.com
FSMA 35530
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Informatief tijdschrift

Een communicatiemiddel tussen de bewoners van WZC Huize Roborst, de
bestuurders, het personeel, de vrijwilligers en iedereen die interesse heeft in
ons woonzorgcentrum.

Contact:
website: www.huizeroborst.be
tel.: 055 49 61 66
mail: info@huizeroborst.be

Sociale Dienst:
socialedienst@huizeroborst.be
Centrum voor Dagverzorging:
dvc@huizeroborst.be

Verantwoordelijke uitgever: Johan Rotsaert
Lay-out en eindredactie: Ann Van Bever

