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Beste bewoner en familie, beste lezer,

Op 17 mei 2019 mogen wij onze nieuwbouw De

Valeriaan opleveren. De bouwwerken werden gestart

in november 2017 met de afbraak van de boerderij.

Onze bewoners hebben zeer vaak met verwondering

gekeken naar de inzet van de bouwvakkers en naar de

zware machinerie die er aan te pas kwam. Dit leunde

ook sterk aan bij het jaarthema van onze huiskrant

Rondom Ons rond de evolutie in de beroepen.

Vandaag staat er dankzij de grote inspanning van al

deze mensen uit de bouwsector een prachtige

nieuwbouw. Een nieuwe infrastructuur die zal

tegemoetkomen aan de groei van Meredal. Het

huidige woonzorgcentrum werd in 1990 gebouwd. In

die periode begon de maatschappelijke verschuiving in

de zorg voor zieken. Het aantal ziekenhuisbedden

werd door de overheid om financiële redenen fors

afgebouwd en de RVT (rust- en verzorgingsbedden)

bedden werden ontwikkeld. De paramedische

beroepen zoals kine-ergo-animatie werden toegevoegd

aan het personeelsbestand en de multidisciplinaire

werking werd een standaard. In Meredal steeg het

aantal RVT-bedden jaarlijks tot 61 bedden op dit

ogenblik. Bijgevolg groeide ook systematisch het

personeelsbestand. Wij barsten hierdoor letterlijk uit

onze voegen. De nieuwbouw De Valeriaan zal ons de

nodige werkruimte bieden.

In de loop van de maand mei nodigen wij u graag uit

om samen met ons de nieuwbouw te verkennen waar

u in de loop van de maand juni de nieuwe cafetaria,

het nieuwe onthaal en het nieuwe kapsalon zal vinden.

Uw vertrouwde mensen van de administratie Carla,

Lut en Veerle verhuizen eveneens naar De Valeriaan.

Vandaag staat er dankzij de grote
inspanning van al deze mensen uit de
bouwsector een prachtige nieuwbouw ...
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MAART

Carnaval met OKRA

Okra bezorgde ons een geslaagde carnavalsnamiddag. We genoten volop

van de zang en van de dansgroep. Ook de bewoners dansten en zongen

de Aalsterse carnavalsmuziek enthousiast mee! Wie aanwezig was op het

feest kreeg de opdracht zich ook te verkleden. Zoals de foto's laten zien

werd het een kleurrijk spektakel.
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MAART

Bezoek van Prins Carnaval Aalst

Wellness

Dit jaar vereerden enkele Aalsterse carnavalsgroepen ons met een bezoek.

Onnodig te zeggen dat velen hiervan hebben genoten. Dat zelfs Prins

Carnaval Aalst tijd nam om tot in WZC Meredal te komen werd enorm

geapprecieerd! Bedankt aan Martine, Hilde en Melissa om dit voor elkaar te

krijgen!

In beide leefgroepen konden de bewoners genieten van een wellness-

namiddag. Op Sterrebos zorgde Liliane voor deze middag en op Blauwbos

Eric en Sarah. Het werd een heel gezellige en rustige namiddag.
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APRIL

Beleef TV

Gedurende 14 dagen kon men in de

leefgroep kennis maken met de nieuwe

technologie: de beleef -TV. Dit is een

soort super grote tablet met

verschillende programma’s en spelletjes.

De bewoners raakten hierbij zelf het

scherm aan: eerst deed dit wat vreemd

aan maar gaandewerg werd het een

groot succes!

Eclairs bakken

Voor ons jaarthema over de beroepen slaagden wij erin een echte bakker

te strikken! Samen met ons heeft hij eclairs gebakken: eerst het

soezendeeg en daarna de banketbakkersroom. Mmmm, wat rook en

smaakte dat lekker! Spijtig dat er niet nog wat méér in de kom was blijven

hangen. Het deeg verdween ondertussen in de oven en pas de volgende

dag mochten de eclairs geproefd worden. Het verdict...? Superlekker!
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Bewegen op Sterrebos

APRIL

Op Sterrebos ging een bewegingsactiviteit met gekleurde ringen door. De

bewoners bewogen zelf de ringen, gooiden ermee of voerden er een

opdracht mee uit. Als afsluiter werd de bewoners gevraagd om wat gek te

doen met die gekleurde ringen. Zie wat er toen gebeurde....!
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APRIL

Optreden Guy Neve

Dankzij Okra genoten we van het mooie optreden van Guy Neve. Zijn

speellijst bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engelstalige nummers. Okra-

leden nodigden vele bewoners ten dans uit: ambiance gegarandeerd

vertellen ons de foto's. Guy heeft een aangename, warme stem. Een

geslaagde namiddag!
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Belinda Versmessen is de nieuwe

medewerkster voorwerker

(ploegbaas) in het onderhoud, zij

startte op 8/4/2019. Belinda was

gedurende een aantal jaren

werkzaam in een gelijkaardige

functie in het ASZ.

Martine Van Den Meerssche, die op heden de trekker van de

medewerkers onderhoud is, zal in de nabije toekomst deels een

andere/nieuwe functie op zich nemen: verantwoordelijke wasserij/

linnen enerzijds en economaat anderzijds.

WZC Meredal heet Belinda van harte welkom en wenst haar veel

succes toe!

Gee Ann Robles is de nieuwe

medewerkster in de

dienstenchequeonderneming. Zij

startte op 6/3/2019 en gaat poetsen in

de assistentiewoningen. Gee Ann is

geboren op de Filippijnen en heeft er

ook een - bij ons minder evidente –

kwalificatie in de visserij behaald. Gee

Ann verblijft al enkele jaren in België.

WZC Meredal heet haar van harte

welkom en wenst haar veel succes

toe!
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Wij verwelkomen

Pierre De Clercq op

kamer 1.36 op de

afdeling Blauwbos. Hij

is afkomstig van

Vlierzele.

Wij verwelkomen

pastoor Roger

Eeckhout op kamer

0.14 op de afdeling

Lijsterbos. Hij is

afkomstig van Erpe-

Mere.

Wij verwelkomen

André Braeckman

op kamer 0.19 op de

afdeling Lijsterbos.

Hij woonde in een

assistentiewoning

'De Merelaar' samen

met zijn vrouw.

Wij verwelkomen

Marc

Vandekerckhove op

kamer 2.39 op de

afdeling Sterrebos.

Hij is afkomstig van

Erpe-Mere.
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Bewoners jarig in mei

2 mei Lydia VAN HAMME (zuster Lydia) 82 jaar Blauwbos

2 mei Roger EECKHOUT (pastoor Roger) 83 Jaar Lijsterbos

7 mei Ludwina COOREMAN 89 jaar Blauwbos

8 mei Yvonna DE WAELE 95 jaar Sterrebos

9 mei Camilla TROCH 85 jaar Sterrebos

10 mei Melanie DE MEESTER (zuster Imelda) 86 jaar Sterrebos

10 mei Anna MEURRENS 84 jaar Blauwbos

10 mei Willy ANNAERT 85 jaar Lijsterbos

19 mei Jacqueline DE LEEUW 87 jaar Blauwbos

20 mei Lea DEMAN 90 jaar Blauwbos

24 mei Palmyre SCHOCKAERT 97 jaar Blauwbos

4 mei Elke VONCK 33 jaar Blauwbos

5 mei Martine VAN DEN MEERSSCHE 55 jaar wasserij

5 mei Ignace HAENTJENS 42 jaar onderhoud

5 mei Melina DE SCHRYVER 36 jaar kwaliteitsverantwoordelijke

7 mei Kimberly VISPOEL 22 jaar broodkeuken

9 mei Katrien HAEGEMAN 38 jaar Sterrebos

12 mei Ellen LIEVENS 24 jaar Lijsterbos

14 mei Hans CALLEBAUT 29 jaar Blauwbos

15 mei Koen VONCK 31 jaar keuken

16 mei Eric ROGIER 41 jaar Blauwbos

31 mei Mieke WANDELSECK 41 jaar Lijsterbos

Personeel jarig in mei
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Bewoners jarig in juni

3 juni Paul PEERLINCK 92 jaar Lijsterbos

7 juni Erna VAN DEN BROECKE 67 jaar Sterrebos

12 juni Roger VAN DER SPIEGEL 86 jaar Sterrebos

16 juni Emilia PAUWELS 96 jaar Lijsterbos

17 juni Palmyre MEERT (zuster Angeline) 95 jaar Blauwbos

22 juni Angele VERBRAEKEL 86 jaar Sterrebos

Personeel jarig in juni

1 juni Katleen VAN DE SLIJCKE 41 jaar verantwoordelijke bewonerzorg

3 juni Bart GALLE 58 jaar technische dienst

3 juni Mieke VERMASSEN 56 jaar kiné

8 juni Erna DE SAEDELEER 60 jaar Lijsterbos

16 juni Karine D'HAESE 58 jaar broodkeuken

24 juni Yves LAUWEREYS 44 jaar verantwoordelijke technische dienst

25 juni Cindy COPPENS 35 jaar verantwoordelijke keuken

26 juni Marleen VAN DE WALLE 60 jaar Sterrebos

29 juni Veronique ROSSEEL 43 jaar ergo/animatie

In de vorige editie werd de verjaardag van Rita DE SWAEF (Blauwbos) niet

vermeld.

Wij wensen haar een gelukkige verjaardag, zij was jarig op 28 april en werd

68 jaar.
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Jaarthema 2019

Beroepen door de jaren heen

In het kader van de beroepen van bewoners en personeel van WZC

Meredal brengen wij opnieuw vier beroepen in de kijker die ofwel

vroeger werden uitgoefend door sommige bewoners ofwel vandaag

in een bestaand beroep in het WZC.

Pleegouder (rusthuisbewoner)
Pleegouder is de benaming voor een ouder die niet (alleen) diens eigen

kind(eren) opvoedt. Een pleegkind wordt (vaak tijdelijk) in het gezin

opgenomen en groeit daar op.

Kinderen worden om uiteenlopende redenen in een pleeggezin

opgenomen

Pleegzorg is aldus het stelsel waarbij kinderen door vervangende ouders

verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot, zijn pleegkinderen

niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. Aanleiding tot pleegzorg

is dat de ouders door verschillende oorzaken (tijdelijk of langdurig) niet of

niet voldoende in staat zijn om de kinderen de juiste zorg en aandacht te

bieden. De kinderen kunnen dan door een officiële instantie bij een

pleeggezin geplaatst worden.

Pleegzorg wordt in Vlaanderen

georganiseerd en begeleid door een

dienst voor pleegzorg, in opdracht

van het Comité voor Bijzondere

Jeugdzorg of van de jeugdrechtbank.

Deze meestal langer durende

plaatsingen worden gesubsidieerd

door het Fonds Bijzondere

Jeugdbijstand.

De vorm van pleegzorg kan op verscheidene wijzen : hetzij voor een korte

aaneengesloten periode, hetzij met afwisselend verblijf in dit gezin en in

het pleeggezin voor meerdere kortere periodes.

Verblijf betekent dat het pleegkind overnacht bij de pleegzorger.
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Jaarthema 2019

Metselaar (rusthuisbewoner)

Een metselaar is een vak- of ambachtsman die bakstenen of blokken

natuursteen vermetselt.

Een metselaar beschikt over divers gereedschap:

• Een metseltroffel(traweel), om de specie op de reeds gemetselde laag

aan te brengen en te spreiden tijdens het metselen.

• Een voegspijker (voeger), waarmee de voegspecie tussen de voegen

wordt gebracht om het geheel af te werken.

• Overig gereedschap dat een metselaar nodig heeft zijn een

metseldraad, een waterpas,een schietlood, een.......

Het beroep van metselaar

(bouwvakker) staat in België op

de lijst voor erkenning als een

zwaar beroep.
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Jaarthema 2019

Beroepen door de jaren heen

Dienstbode (rusthuisbewoner)

Een dienstbode is iemand die in loondienst huishoudelijk werk verricht.

Vroeger ging het meestal om een jonge, ongehuwde vrouw. Een

dienstbode kan echter zowel van het mannelijke als van het vrouwelijke

geslacht zijn.

Voor de vrouwelijke personen waren ook andere namen in gebruik. Aan

het begin van de twintigste eeuw kon nog van meid of dienstmeid

worden gesproken.

Men onderscheidde de inwonende dienstbode, die behalve kost en

inwoning een klein loon kreeg en het dagmeisje, dat alleen overdag

kwam. Voor de arbeidsvoorwaarden van dienstboden bestonden

ongeschreven regels, Volgens deze regels had de dienstbode

bijvoorbeeld recht op fooien van gasten van haar werkgever. Deze fooien

waren vaak relatief hoog.
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Jaarthema 2019

Verpleegkundige gerontoloog (personeel)

De toename van (kwetsbare) ouderen vraagt om specifieke

deskundigheid op het gebied van zorg en welzijn. De complexiteit die dit

met zich meebrengt doet een specifiek beroep op de hulpverlener

waarbij naast klinische zorg vooral ook welzijn en zingeving een

belangrijke rol spelen.

Gerontologie is aldus de wetenschap die het ouder worden van de mens

bestudeert vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines

(sociologie, biologie, psychologie, neurowetenschappen en

epidemiologie)..

De opleiding Master of Science in Management, Zorg en Beleid in de

Gerontologie is de enige opleiding in Vlaanderen die het

verouderingsproces academisch bestudeert. De opleiding wordt enkel

aan de VUB in Brussel aangeboden .

Met de toenemende vergrijzing neemt het aantal studenten jaarlijks toe.

In 2018 bestond de richting Gerontologie 30 jaar in Vlaanderen.
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Beroepen door de jaren heen
Jaarthema 2019

De metselaar

Belangrijk voor onze regio was en is nog steeds de tewerkstelling in de

bouwnijverheid. Heel wat woonhuizen in de omgeving van Brussel en in

Erpe Mere werden in vorige eeuw gebouwd door bouwvakkers uit onze

regio. Eén onder de zovelen was Leon Gordebeke waarover deze bijdrage.

Leo, de metselaar

Een koude kille februarimorgen. Witgerijmde

weilanden, dichtgevroren sloten en kale bomen

bezorgen het landschap een doodse sfeer. De aan de

grond klevende mist dempt de geluiden van het

langzaam ontwakend dorpje. Traagluidende klokken

nodigen ons ter kerke. Vandaag, wordt Leo begraven.

Enkele jaren terug leerde ik die gulle levensblije Leo

kennen. Samen met hem heb ik in weer en wind een

jaar meegesjouwd aan de woning van zijn oudste zoon. In die periode heb

ik hem leren kennen als een immer opgeruimd eenvoudig goed mens die

zoveel vreugde vond in de kleine alledaagse gebeurtenissen. Hij was

iemand die echt nog veel vreugde beleefde aan zijn werk, die echt nog kon

genieten van een flesje bier dat hij langzaam, met kleine teugjes, de ogen

gesloten, over zijn tong liet vloeien. Iemand die moegewerkt zich 's avonds

moeizaam rechtte, even kuchte, de muts in de ene hand en met zijn andere

hand over het hoofd strijkend, fier het die dag afgewerkt metselwerk

aanschouwde.

Later hielp de wat ouder wordende Leo ook bij het bouwen van mijn

woning. De sympathie voor die kleine zwaarlijvig lijkende kerel groeide uit

tot diepe waardering. Zijn leven werd voor mij een getuigenis van de

Vlaamse volksaard, van de rauw ogende uiterlijke maar met een hart van

koekenbrood Vlaamse buitenwerker.
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Jaarthema 2019

Een beetje bang, onbeholpen

wanneer hij uit zijn vertrouwd milieu kwam was Leo o zo blij met een

vriendelijk woord, met een blijk van waardering voor het door hem met

zoveel liefde verrichte werk. Bij een tegenslag welde wel eens een vloek

op. Gauw werd echter de pet achterovergeschoven en bij het opnieuw

klinken van het truweel verscheen weer de gemoedelijke speelse glimlach

op het door regen en wind geharde gelaat.

Vorige week, na een lange ziekte heeft hij ,totaal uitgemergeld, op

zeventigjarige leeftijd van het leven afscheid genomen. Hoe pijnlijk de

laatste dagen ook waren, ik hoop dat het terugblikken op zijn noest

werkzaam leven hem gelukkige uren schonk, en het afscheid van het

leven, waar hij zo van hield, draaglijk maakte.

Het is alsof de uit de mist opdoemende goudgele zonnestralen mede met

een bomvolle kerk afscheid namen van deze doodbrave eenvoudige ziel.

Vroegere werkmakkers, buren, kennissen, vrienden en familie namen

afscheid van die fijne kerel. Het leek een gezamenlijke hulde aan iemand

die zonder mooi geformuleerde woorden de

kunst verstond het leven te aanvaarden en een

zon te zijn voor diegenen die hij mocht

ontmoeten.

Ik ben dankbaar om die korte levensperiode

waarin ik Leo heb mogen leren kennen. Hij

toonde mij dat, ondanks tegenslagen, men het

leven moet aanvaarden, moet beleven met

een immer weerkerende zonnige kijk.

Fray Februari 1976.



20

Jaarthema 2019

Beroepen door de jaren heen

Sommige beroepen zijn wellicht gedoemd om te verdwijnen of zijn zelfs

al een poos niet meer gekend. Technologische en digitale ontwikkelingen

doen beroepen verdwijnen: de videotheekuitbater, de platenboer, de

foto-ontwikkelaar… Zelfs de vertrouwde kassabediende maakt langzaam

maar zeker plaats voor automatisatie: de self- scan is al een vertrouwd

beeld in sommige supermarkten.

Software-ontwikkelaars, social media managers, milieuconsulent…. het is

maar een greep uit een hele reeks moderne jobs die vroeger

wenkbrauwen zouden hebben doen fronsen maar nu wel gekend zijn

door onze (klein)kinderen. Een idee bij welke oude beroepen jongeren

vandaag vreemd opkijken? We noemen er enkele: telefoniste, ijssnijder,

bareeldraaier, klompenmaker….

Vóór de introductie van de automatische telefooncentrale waren

telefonistes – meestal vrouwen - een belangrijke schakel in de

telecommunicatie. Elke oproep verliep langs een telefoniste: als je iemand

wou bellen kreeg je haar aan de lijn en gaf je door wie je wou bellen op

welk nummer. De telefoniste bracht dan, veelal door koorden met

stoppen in klinken te steken, de gewenste verbinding tot stand.

Daarnaast hielden zij ook de gesprekskosten bij. De vroegere telefoniste

kunnen we nu wellicht de receptionist(e) noemen maar ook dit wordt al

een verdwijnend beroep vb. in grotere bedrijven waar deze job naar

hedendaagse callcenters verschoven wordt.
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Jaarthema 2019

Onlangs gelezen dat in deze geïndustrialiseerde tijden er toch nog jonge

mensen zijn die (proberen) hun boterham te verdienen met lekker

ouderwets handwerk: letterkapper, glasblazer, schoenmaker.

Volgens Tom Palmaerts, een trendwatcher (= iemand die kennis heeft

van veranderingen in de maatschappij en trends beschrijft of voorspelt),

bevestigt de trend naar het hip worden van sommige oude beroepen of

ambachten. De bierbrouwer die op kleine schaal zelf bier brouwt en op

de markt brengt is weer helemaal in. Of de groentenkweker die nu bio-

boer werd en een eigen programma op TV krijgt. En de fietsenmaker die

niet ergens achteraan het huis sleutelt aan de fiets maar dit doet in de

winkel zelf tussen de klanten en die winkel ook nog eens combineert met

een koffiebar. Nostalgie? Vroeger beter? Je zou kunnen zeggen dat deze

oude beroepen in een hedendaags jasje worden gestoken.

De ijssnijder dateert van de tijd toen ijskast en diepvries onbekenden

waren. Zij brachten verkoeling door uitgesneden stukken ijs tot bij de

mensen te brengen die deze konden bewaren in hun kelder of

voorraadkast. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen ijssnijders zonder

werk te zitten. Tot dan sneed men grote stukken ijs uit bevroren meren en

vooral Noorwegen exporteerde wereldwijd ijs: eind jaren 1890 ongeveer

500.000 ton!
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Ondanks alle pijn en

verdriet waren het

dierbare momenten...

Maurits GROOTVRIENDT

Julia MATTHIJS (zuster
Francine)

Hortense VAN
WASSENHOVE
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GedichtGedicht

Productief

Ik ben zeer productief
In ' t schrijven van gedichten
Wanneer ik 't leven lief
Ontwaar de zonnelichten.

Wanneer ik onbevreesd
Mensen kan vertrouwen
Wanneer met held're geest
Ik 't leven durf aanschouwen

Wanneer ik God ontdek
Op mijn levensbaan
Wannneer ik in gebed
Even stil blijf staan.

Fray 1994
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Onze beroepen
Interview

We interviewen deze keer 5 zusters die momenteel in

Meredal wonen.

Ieder van hen vertelt over het werk dat zij tijdens hun

actieve loopbaan hebben uitgeoefend.

Dag zusters : welkom !

Wanneer zijn jullie gestart met werken ?

Zuster Angeline: Ik was 19 jaar toen ik in 1943 als

novice intrad in het klooster.

In Sint-Maria-Lierde was er aan het klooster ook een

school en een kolonie voor zieke en verzwakte

kinderen verbonden.

Ik werd gevraagd in de kolonie te werken.

Zuster Flora: na mijn studies regentaat ben ik onmiddellijk beginnen

lesgeven. Ik was toen 22 jaar.

Zuster Machteld: ook ik heb eerst mogen studeren. Ik was 20 jaar toen ik

als Regentes Snit en Naad startte met lesgeven.

Zuster Amanda: na mijn handelsopleiding hier in de Sint-Jozefschool,

volgde ik gedurende 15 maanden een opleiding ziekenoppas in

Oudenaarde. Met dit diploma op zak, ben ik kort nadien beginnen werken

in de kinderkolonie in Sint-Maria-Lierde.

Zuster Lutgart: na het behalen van mijn diploma aan

de normaalschool, trad ik binnen in het klooster. Daar

kreeg ik de kans om nog verder te studeren. Samen

met mijn oudere zus, zuster Hadewych, kon ik in

Leuven 4 jaar aan de universiteit gaan studeren. Ik

haalde er het diploma van licentiaat handels- en

financiele wetenschappen en ben dan beginnen

lesgeven in de handelsafdeling in Mere.
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Hebben jullie dit werk gedaan tot aan jullie pensioen ?

Zuster Amanda: Ik bleef 10 jaar als verzorgster

werken bij de kinderen in de kolonie.

Daarna ging ik verder studeren voor

verpleegkundige. Toen ik dit diploma behaalde,

werd ik terug naar de kolonie in Sint-Maria-Lierde

gestuurd, ditmaal als hoofdverpleegkundige.

Nog later werd ik directrice van het rusthuis in Sint-

Kruis-Winkel.

Op mijn 60e ging ik met pensioen.

Zuster Machteld: ik heb heel mijn loopbaan les gegeven en kon op 58

met pensioen.

Zuster Flora: ook ik heb heel mijn loopbaan hier in

Mere les gegeven.

Daarnaast heb ik vele jaren stelselmatig een

bibliotheek uitgebouwd. Zondagvoormiddag hield ik

die telkens open.

Zuster Angeline: na 16 jaar werken met kinderen van

3 tot 12 jaar, ben ik overgeplaatst naar het rusthuis in

Mere. Ik had nog nooit met ouderen gewerkt! Daarom

mocht ik eerst een cursus ouderenzorg volgen (samen met zuster

Liesbeth).

Tot het einde van mijn actieve loopbaan heb ik dan gewerkt als

verzorgster in het “oude rusthuis”.

Zuster Lutgart: Na 2 jaar lesgeven, werd ik algemene overste van de

Zusters Jozefienen in Sint-Kruis-Winkel. Daar bleef ik tot mijn pensioen.
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Vertel eens iets concreter over jullie werk.

Wat hield dat precies allemaal in ?

Zuster Lutgart: Als algemene overste was ik verantwoordelijk voor een

tiental kloostergemeenschappen van de Zusters Jozefienen.

Bij de start van mijn loopbaan werden de zusters nog niet vergoed voor

hun werk. Ze kregen geen loon. Ik heb ervoor geijverd en gezorgd dat hun

arbeid wettelijk geregeld werd. Ze kwamen officieel op een loonlijst zodat

ze vanaf dan pensioenrechten konden opbouwen.

Ik was ook van mening dat alle zusters maandelijks recht hadden op een

klein vast bedrag om zelf te besteden. Voordien was dit niet het geval.

Zuster Angeline: In de kolonie had ik de zorg over een groep kinderen. Er

waren verschillende groepen volgens de leeftijd. De kinderen gingen er

overdag naar school maar wij zorgden voor de begeleiding voor en na

school. Hulp bij het eten, hulp bij wassen en kleden, naschoolse opvang,

slapen bij de kinderen...

In de vakanties waren er soms tot 300 kinderen aanwezig!

Mijn taak als verzorgster van ouderen in het rusthuis in Mere was volledig

anders!

Eerst stond ik jarenlang op de “ziekenafdeling”. Daarna werkte ik op “de

tallud”; dit was een afdeling met aparte kamers, dit in tegenstelling tot de

grotere zalen waar verschillende mensen samenwoonden.

Zuster Flora: Ik heb gans mijn carrière taalonderricht gegeven:

Nederlands, Engels en Duits.

De bibliotheek die ik oprichtte begon heel kleinschalig in een lokaaltje van

de lagere school.

De zondagvoormiddag kon iedereen een boek komen uitlenen voor 1 oude

Belgische frank.

De opbrengst hiervan ging naar de aankoop van nieuwe boeken.

Nadien nam de gemeente dit over en verhuisde de bib naar de Nieuwstraat

in Mere. Nog later werd alles overgebracht naar Steenberg.

Onze beroepen
Interview
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Zuster Machteld: ik heb ontelbare leerlingen les

gegeven in naaien, breien en haken.

Niet alleen in de afdeling snit en naad maar ook

in de technische handelsafdeling en in de

humaniora.

Zuster Amandine: gedurende 10 jaar was ik

verzorgster in de kolonie. Ik verzorgde zieke kinderen op de

ziekenafdeling, ik gaf alle kleuters verplicht dagelijks een bad, ik

assisteerde de dokter bij zijn maandelijkse bezoeken, ik vergezelde de

kinderen wanneer ze naar het ziekenhuis moesten...

Toen ik mijn diploma verpleegster haalde, werd ik terug in de kolonie te

werk gesteld maar mijn taken waren vanaf dan voornamelijk

administratief. Ik werd er hoofdverpleegkundige en moest oa. zorgen

voor de uurroosters en de loonadministratie. Af en toe sprong ik in op de

werkvloer.

Nog later werd ik directrice van het rusthuis in Sint-Kruis-Winkel. Na mijn

pensionering ben ik daar ook nog jaren gebleven.

Bedankt zusters voor dit fijne gesprek!
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Bijna alle mensen werden met haar geconfronteerd in hun leven: de

vroedvrouw. Hetzij bij onze eigen geboorte, hetzij bij de geboorte van

onze kinderen werd de vroedvrouw geroepen om hulp te bieden aan

moeder en kind.

Bij de geboorte van een kindje werd vroeger niet steeds een dokter

geroepen. Als er geen verwikkelingen waren hielp een daartoe opgeleide

vrouw de aanstaande moeder. Zij bekommerde zich ook om de

pasgeboren baby die door haar gewassen en gewikkeld werd. Dat leverde

haar de naam “bunjelès” op.

Vóór 1800 werd veel kennis en ervaring doorgegeven van de ene vrouw

naar de andere maar er bestonden ook gedrukte handleidingen over

vroedkunde. Natuurlijk beschikte niet iedereen over die boeken of konden

ze die niet lezen.

Vanaf het einde van de 18de eeuw werden de vrouwen die dit beroep

wilden uitoefenen door de overheid enigszins opgeleid en gecontroleerd.

Vooral omdat er altijd veel kindjes en moeders stierven tijdens een

bevalling of kort erna. In Gent werd in 1772 een school opgericht voor

aspirant-vroedkundigen. De plaatselijke besturen stuurden de kandidaat-

vroedvrouwen erheen. Uit Mere waren dat Anna de Sadeleer en Barbara

Wijnant; uit Erpe Marie van De Kerre. De lessenreeks nam anderhalve

maand in beslag.

De leerkracht
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Daarna moest de vroedvrouw nog erkend worden om haar beroep te

mogen uitoefenen. Het attest daartoe kreeg ze van een geneesheer en/

of chirurgijn. Bovendien moest de pastoor bevestigen dat ze de

geloofsbelijdenis kende en, in geval van nood, een nooddoopsel kon

toedienen. Daarna moest de vrouw in kwestie nog een eed afleggen bij

de vierschaar en werd haar toelating publiek bekend gemaakt.

In 1820 werden nieuwe opleidingen gestart door de provincie en de

steden. Zo kwamen er beter opgeleide vroedvrouwen, maar helaas niet

mèèr vroedvrouwen. In 1837 waren er voor heel Erpe-Mere slechts twee

vrouwen actief: één in Ottergem en één in Erpe.

Rond 1900 werden de eerste verpleegsters opgeleid, die ook de zorg

voor de aanstaande moeder en baby toebedeeld kregen. Bovendien

waren er ook meer huisartsen in onze dorpen gevestigd die tal van

bevallingen thuis begeleidden. De zorg voor de pasgeborene werd

stilaan opgenomen door de verpleegsters van Kind en Gezin. Toch bleven

nog enkele vroedvrouwen actief. Zo blijven in Mere de namen bekend

van Celine Van Den Eeckhout (Koesjens Celine < accoucheuse), Victorine

De Luyck, een Matthijs.

Intussen werd de opleiding vroedvrouw eerst een afstudeerrichting in de

verpleegkunde en thans een zelfstandige studierichting in het hoger

onderwijs. Vroedvrouwen (m/v) werken meestal in een ziekenhuis, soms

ook zelfstandig.

Lut Bavay

Babyweegschaal van een

verpleegster van Kind en Gezin
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In de kijker
In deze rubriek gaan we wat

dieper in op het beroep dat

één van onze bewoners

vroeger heeft uitgeoefend.

Deze keer praten we met

zuster Laurentia (Jeanne De

Feyter). Zij woont op

Blauwbos op kamer 1.06

Bewoner en haar BeroepBewoner en haar Beroep
Dag zuster Laurentia. Hoe ben jij je

loopbaan gestart ?

Heel wat jaren geleden - in 1955 om

precies te zijn – ben ik ingetreden in het

klooster in Sint-Kruis-Winkel.

Twee jaar later kwam de vraag van mijn

oversten of ik de studies voor sociaal

assistente wou aanpakken.

Het was de tijd dat de Sidmarfabriek

opstartte en heel wat kleine boeren uit de

streek zeiden de boerenstiel vaarwel en

gingen bij Sidmar werken voor een beter

loon.

Het bracht ook de nodige

gezinsproblemen mee en de bedoeling

was dat ik zou kunnen helpen om

oplossingen te vinden.

Die vraag lijkt mij niet eenvoudig! Hoe

heb je dat aangepakt?

Eerst stond ik wat weigerachtig want alles moest vanaf nul opgestart

worden. Ook de werkmethode moest ik zelf uitzoeken.

Gelukkig stonden ze in Brugge al een stukje verder. Ik ben daar een paar

dagen gaan kijken naar hun manier van werken.

In 1965 zijn we dan definitief van start gegaan. We werden met twee

zusters (zuster Lucina en ikzelf) naar Gent gestuurd en verbleven er de

eerste jaren in een huis van het bisdom dat we gratis ter beschikking

kregen.

In de beginjaren kregen we geen subsidies. We werden slechts gedeeltelijk

vergoed via het bisdom en de accomodatie werd ook betaald via het

bisdom.

Aanvankelijk was ik voornamelijk bezig met het leggen van contacten en de

kennismaking met verschillende diensten zoals Familiehulp, Familiezorg,

OCMW, mutualiteiten, gerechtelijke diensten enz.
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In deze periode vroeg men mij ook om een voortgezette opleiding te

volgen.

Gedurende twee jaar heb ik iedere vrijdag en zaterdag les gevolgd in

Leuven!

Wat hield jullie takenpakket allemaal in?

Het grootste deel van de tijd ging naar het oplossen van gezinsproblemen.

We hadden absolute geheimplicht! We voerden verschillende gesprekken

met mensen en bekeken het probleem. De problemen waren heel divers:

abortus, pleegouders, adoptie... Wekelijks was er een teamvergadering

waarin moeilijke situaties werden besproken (anoniem of onder een andere

naam). Hiervoor konden we steunen op gespecialiseerde mensen volgens

de aard van het probleem: jurist, psychiater, dokter, priester enz.

Bepaalde situaties werden met het team besproken en de verschillende

visies van de maatschappelijk werkers konden ingebracht worden.

De dienst Algemeen Welzijnswerk kreeg ook hulp van de Gentse

universitaire parochie (KUC) onder begeleiding van twee paters.

Sommige studenten werkten mee als vrijwilligers in onze teledienst of in de

begeleiding van schoolzwakke kinderen. Anderen zamelden geld in voor

initiatieven van het centrum. Nog anderen maakten folders om het centrum

bij het grote publiek bekend te maken.

Dit was voor het centrum een welgekomen hulp!

Hoe evolueerde het sociaal centrum in de loop der jaren ?

Het oorpronkelijke huis van het bisdom in de Hoofdkerkstraat werd in 1974

getroffen door een brand. Het werd ook langzaam te klein.

Via, via vonden we een geschikte woonst (een vroeger retraitehuis dat werd

gesloten).

Daar hadden we voldoende ruimte: een grote vergaderplaats en genoeg

kamers voor de nodige burelen en spreekplaatsen.

Het Centrum voor Gezinsproblemen nam een ongekende uitbreiding en

een 15-tal maatschappelijk werkers maakten er weldra deel van uit.

Ikzelf ben 10 jaar dienstverantwoordelijke geweest maar heb dan gevraagd

om iemand anders het stuur te laten overnemen. Er waren immers

voldoende bekwame medewerkers.

Daarna ben ik nog gedurende vele jaren gewoon maatschappelijk

medewerker gebleven. In 1989 ben ik met pensioen gegaan.
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Moederdag 12 mei

De geschiedenis van Moederdag

De moeder van Anna Jarvis (Ann Reevers Jarvis) zorgde tijdens de

Amerikaanse Burgeroorlog voor medicijnen en andere goederen voor

moeders (gezinnen). Ook later zette zij zich enorm in voor gezinnen. Betere

huizen, betere mannen en vrouwen, betere moeders. Het leek haar een goed

idee om een soort ‘gedenkdag’ voor moeders te houden. Zelf lukte het haar

niet meer om dit plan ten uitvoer te brengen, maar haar dochter Anna

voerde het plan van haar moeder voor het eerst uit op 12 mei 1907. Ze koos

de tweede zondag in mei uit omdat het in dat jaar de eerste zondag na de

overlijdensdag van haar moeder was (9 mei 1905). In 1914 besloot de

Amerikaanse president Woodrow Wilson dat Mother’s Day een officiële

burgerlijke feestdag werd en deze in het vervolg altijd op de tweede zondag

in mei gevierd zou worden.

Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. Moederdag wordt

meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per land. In

Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede

zondag in mei. In het bisdom Antwerpen wordt Moederdag sinds 1913 op 15

augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, Sainte- Marie of Moederkesdag)

gevierd. In Frankrijk is het Moederdag op de laatste zondag van mei - tenzij

Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In Spanje

wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd

Koninkrijk valt Moederdag op de vierde zondag van de vastenperiode, dus

drie weken voor Pasen.

In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het

verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van

huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de jongere kinderen

op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt.
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Vaderdag 9 juni

De geschiedenis van Vaderdag

Naar verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart

Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart,

wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die

weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte

van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was,

wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de

aandacht brengen. Zij was hiervoor geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar

eerder een Moederdag had gelanceerd.

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat

Washington. President Calvin Coolidge steunde in 1924 het idee om een

Vaderdag te vieren, maar het geheel uit mannen bestaande Amerikaanse

congres wilde niet iets doorvoeren dat zo de mannen in het zonnetje zette. Het

effect hiervan was dat de dag pas officieel in de VS erkend werd tijdens het

presidentschap van Richard Nixon in 1972.

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij hun vaderschap, vaderlijke

plichten en de invloed van vaders in de samenleving wordt gevierd. In

Nederland wordt het gevierd op de derde zondag in juni. In België viert men

vaderdag op de tweede zondag van juni.
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Dag uit het leven van Ignace
onderhoudsmedewerker

Iedere dag begint Ignace om 7u ’s morgens

te werken. Hij gaat zijn materiaal halen in

de kelder en kan er dan aan beginnen …

Hij zorgt, samen met de andere personeelsleden van

het onderhoud, dat de kamers, gangen en

gemeenschappelijke ruimtes altijd tip top in orde zijn.
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Wanneer Ignace ’s avonds

gedaan heeft, vind je hem

altijd nog even op het

terras genietend van een

sigaretje voor hij naar huis

gaat.

We zien Ignace heel vaak rijden

door de gangen met zijn kuismobiel.

Daarnaast helpt hij mee met heel

wat klusjes, zoals je wel op de foto’s

kan zien.
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• Juni nat en koud het hele jaar ellende brouwt.

• Donderweer in juni maakt het koren dik.

• Hoort ge in juni de donder kraken, dan maakt de boer ook goede

zaken.

• In juni dondergevaar betekent een vruchtbaar jaar.

• Als het koud en nat in juni is dan is de rest vann het jaar ook mis.

• Blaast juni in de noordkant verwacht dan veel koren op het land.

• In juni weinig regen voorspelt een grote zegen.

• Juni meer droog dan nat vult met goede wijn het vat.

• Juni, regen is Gods zegen, komt de zonneschijn erbij, dan maakt hij

boer en stadslui blij.

• Leent de Noorderwind aan juni de hand zo waait het koren in het

land.

• Niet te koel, niet te zwoel, niet te nat en niet te droog, juni vult de

schuren hoog.

• Te veel en koude regens in juni schaden wijn- en bijenstok.

• Een natte mei, brengt boter in de wei.

• Als het dondert in mei valt er dikwijls hagel bij.

• Avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei.

• Dauw in mei en april maken een goede augustus en september.

• Donder in mei geeft gras in de wei.

• Het onweer in de mooie mei, doet 't koren bloeien op de hei.

• Donder in mei, zingt de boer : jochei !

• Veel onweer in mei, maakt de boeren blij.

• Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.

• Een koude mei, een gouden mei.

• Einde van mei, staartje van de winter.

• Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad.

• Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet de schuur maar weinig hooi.

• Koele mei, goed geschrei.

• Mei, koel en wak, brengt veel koren in de zak.

• Mei, koel en nat, vult de schuur en ook de zak.

• Mei, koel en nat, brengt koren in de schuur en spek in 't vat.

• Onweer in mei is een vruchtbaar getij.

weerspreuken mei

weerspreuken juni
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Oplossing : -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De oplossing mag worden afgegeven op het secretariaat, wie

als eerste de juiste oplossing binnenbrengt krijgt een

geschenkje !
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Verloren brood met Belgische aardbeien

Niemand blijft ongevoelig voor een bakje blozende, verse

Belgische aardbeien. Ze zijn op dit moment van het jaar op

de markt of in de winkel. We kunnen de zoete aardbeien

samen met wat van dat lekker ouderwets verloren brood

combineren. De echte Bourgondiërs kunnen er zelfs nog een

bolletje vanille-ijs bij scheppen.

Ingrediënten

1 ongesneden briochebrood

250 g aardbeien

2 eieren

10 eetlepels vanillesuiker

1 vanillestokjes

0.2dl melk

2 eetlepels bloemsuiker

50gr boter

verse munt

zwarte peper

extra: vanille-ijs

Neem een mengkom en breek hierin de eieren. klop de eieren even los.

Voeg de melk toe.

Snij een vanillestok overlangs en schraap er met de tip van je mes de

zaadjes uit. Voeg ze toe aan het eiermengsel. Roer het mengsel grondig

en zet het even opzij.

Snij het briochebrood in dikke sneden (zo’n 2 cm breed). Reken op 1

toast per persoon. Verwijder ook de korstjes. Spoel de aardbeien even

onder koud water.
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Beste bewoners, familie,
De workshop en etentjes van de jarige bewoners in onze
grootkeuken zijn een groot succes. Uit deze leuke momenten
zijn al heel wat nieuwe ideetjes ontstaan.
Daarom ben ik op zoek naar een overheerlijk recept van
jullie ouders, grootouders of naar een receptje dat je vroeger
zelf maakte. De bedoeling is dat ik deze recepten maak
samen met de bewoners in kleine groepjes met een
voorafgaande inschrijving.
U mag de receptgeheimen met mij delen via administratie@
meredal.be of met een geschreven versie in een gesloten
envelop.
Uw receptgeheim is bij mij veilig.

De Chef
Cindy

Verwijder de kroontjes van de aardbeien pas na de

wasbeurt. Snij elke aardbei in kwartjes en doe ze in een

mengschaaltje. Hak de verse munt zeer fijn en doe ze bij de

aardbeien.

Kruid de aardbeien met een beetje zwarte peper van de

molen en strooi er de bloemsuiker over.

Meng de aardbeien voorzichtig en laat ze nog even

marineren.

Smelt een klontje boter in een braadpan of koekenpan op

een matig vuur. Haal de broodjes even door het

eiermengsel en leg ze meteen in de pan.

Bak het verloren brood aan beide zijden goudbruin en licht

krokant. Controleer het vuur, zodat de boter niet verbrandt.

Reken een baktijd van ongeveer anderhalve minuut per

zijde.

Leg de gebakken toast op een bordje en schep er een flinke

portie aardbeien over.

Presenteer het gerechtje als dessert met bv. een bolletje

lekker vanille-ijs.
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Komende activiteiten

10 mei

Themajaar de beroepen : We krijgen bezoek van een slager die voor de

gelegenheid worsten gaat draaien. Zullen we mogen proeven ?

21 mei

Gedichtennamiddag : Samen met andere vrijwilligers zorgen Lena en

Raymond voor een culturele namiddag. Wie van jullie wil er een mooi

gedicht voordragen ? Laat het ons weten…

22 mei

We genieten van de mooie liederen van het koor Sint-Cecilia uit Vlierzele.

3 mei

Zoals iedere maand in de lente en zomer komt de ijskar vanaf 3 mei

maandelijks bij jullie langs. Je mag Raymond, Frieda en Lieve verwachten met

een lekker ijsje.

11 juni

Naar jaarlijkse gewoonte gaat het Schlagerfestival door in de sporthal van

Mere. We komen binnenkort rond voor de inschrijvingen.

23 mei

Onze bewoners zijn door de St. Jozefschool Mere uitgenodigd bij de generale

repetitie van de eerste communiecantjes, dit gaat door in de Kerk van Mere

omstreeks 13u45.


