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VOORWOORD
Ondertussen loopt het jaar 2021 al op zijn laatste benen.
Het jaar is gestart in volle Corona crisis. Gelukkig kunnen we de strenge maatregelen achter
ons laten.
2021 was het jaar van de vaccinaties: momenteel kunnen we zeggen dat al onze bewoners
hun derde prik gekregen hebben. Ons huis heeft ook meegedaan aan het nationaal
onderzoek naar de vaccinatiegraad en ik kan jullie met trots meedelen dat we de gewenste
95% behaald en overschreden hebben.
Na alle Corona perikelen zag ik met veel trots het huis terug openbloeien met een
enthousiast team die alles uit de kast haalt om uw verblijf hier in huis zo aangenaam
mogelijk te maken.
Verder in deze editie van Ons Gazette zullen jullie kunnen zien dat we al onze eerste
uitstapjes kunnen maken hebben: met de bus naar Lourdes Oostakker en ook een aantal
bewoners zijn gaan zwemmen onder het toeziend oog van ons ergo- animatie team.
Nu is het tijd om te genieten van de gezellige tijd die er aan komt met allerlei herfst en
winter activiteiten en feestjes zoals sinterklaas en kerst. Als de huidige maatregelen niet
wijzigen kunnen we dan ook meedelen dat de kerstmarkt dit jaar terug zal doorgaan.
Om af te sluiten geef ik jullie graag een ‘klein liedje’ van Toon Hermans mee.
Warme groet,
Tjarda De Clercq
Directeur Ter Hovingen
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ZINGEVING …
Vincent de Paul… Beeld van barmhartige liefde
Daar ons rusthuis de heilige Vincent de Paul als patroonheilige
heeft kunnen we er niet aan voorbij gaan de heilige man jaarlijks
in de bloemetjes te zetten. Zoals je weet deden we dat zeer
onlangs, op vrijdag 24 september. En het moet gezegd: het was,
zoals elk jaar, weer een prachtige dag; in alle opzichten.
We zouden de H. Vincentius oneer aandoen moesten we zijn
feestdag niet beginnen met wat hij noemde ‘het hart van zijn
leven’: de eucharistie. Deze werd opgeluisterd door onze vaste
organist Eric aan het orgel en EH. Van Laere als voorganger.
Het is goed om jaarlijks even stil te staan bij wat voor een
invloed Vincent de Paul op heel wat mensen en zaken heeft
gehad. Hij stond aan de wieg van de
zorg voor armen, zieken, zwakken in
de maatschappij en richtte heel wat
congregaties op die via zijn
spiritualiteit de Boodschap van
Liefde handen en voeten gaven.
Onze zusters leefden en werkten, tot voor kort, ook in
Gentbrugge, onder zijn spiritualiteit en gaven tientallen jaren het
beste van hunzelf in de zorg voor ouderen. Vincent de Paul was
het toonbeeld van Barmhartigheid, net zoals zijn leermeester
Jezus van Nazareth beminde hij iedereen die op zijn levenspad
kwam, zonder onderscheid.
Vincent de Paul is juist daarom een grote leermeester in de
liefde. Hij is niet enkel een voorbeeld, maar hij toont ons ook de
weg om een werkelijk liefdevol mens te worden, heel concreet
in het leven dat ieder van ons leidt.
Moge deze weg voor ieder van ons een blijde weg zijn, getekend door eenvoud en vreugde.
Laten we deze, elk vanuit zijn taak, zichtbaar maken aan onze bewoners hier in dit huis.
Jaarlijks vieren we onze heilige Vincent De Paul met een heus mosselfestijn. Dit jaar vierden
we dit op dinsdag 28 september. De bewoners hebben tijdens dit feest kunnen genieten van
een glaasje cava en een heerlijke portie mosselen met frietjes.
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TERUGBLIK OP …
Stal Deyaert
Wegens de coronamaatregelen zag het bezoek van stal Deyaert er een beetje anders uit dit
jaar. De bewoners van Centrum en Moscou konden de aaibare dieren bewonderen en
vertroetelen in de cafetaria en de bewoners van Arsenaal op de afdeling zelf. Ondanks deze
voorzorgen zagen we opnieuw tal van glunderende gezichten. Kippen, cavia’s, een prachtige
hond en konijnen in alle maten en vormen... Kortom, dierenplezier en liefde voor iedereen.
Hieronder enkele foto’s van deze aaibare namiddagen, verzorgd door de vrijwilligers van
Stal Deyaert. Een prachtig initiatief!
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Landenparcours
‘Van Afrika tot in Amerika’ werd het nét niet, maar afgelopen
zomer gingen wij wel op reis door Europa. Of beter gezegd:
Europa kwam naar Ter Hovingen. ;-)
Iedere twee weken stond er een ander land in de kijker. Van een
kaas-en-wijnnamiddag in Frankrijk tot het maken van tiramisu in
Italië, tot een Spaanse dansnamiddag met castagnetten… Het
kon allemaal. In de tuin konden bewoners genieten van een
wandelparcours met info/opdracht/fotoborden in teken van het land dat aan de beurt was.
Er kwamen prachtige verhalen naar boven: veel van onze bewoners zijn vroeger op
wandelreizen geweest in Oostenrijk of Zwitserland,
en ook het Gardameer bleek een populaire
bestemming te zijn. Bewoonster Miek op Moskou
vertelde: ‘Als ik kon, stapte ik direct weer op een
vliegtuig!’ Dat nu nog waarmaken zou helaas een
beetje moeilijk zijn, maaaar… wij zetten onze
themaweken wél verder dit jaar. In september
stond ‘dementie’ in de
kijker. In de eerste
helft oktober valt
‘dierendag’, dus draait alles om onze hond Juul en alle andere
harige vrienden. En in de tweede helft van oktober verkennen
we mythen, sagen, en andere fantasieverhalen. Het EKA-team
kijkt er alvast naar uit weer hun meest creatieve brein boven
te halen!

Optreden Freddy Claeys
Naar aanleiding van de Gentse week tijdens de
Gentse feesten konden de bewoners van de
verschillende afdelingen genieten van het Gentse
optreden van Freddy Claeys en zijn band. Ze kwamen
vorig jaar ook al tijdens de nare tijden een optreden
geven voor de mensen door het venster in de tuin.
Dit jaar kon iedereen naar de tuin komen aan de
cafetaria. De terrassen zaten vol. Ook de zon wou dit
feest niet missen en gaf ons een schitterende
namiddag met lekkere verfrissende drankjes.
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Bezoek Braemhof
Afgelopen maand bezochten we met de bewoners van Moscou het alom gekende
Braemhof. De vraag was zo groot, dat we twee bezoeken hebben ingelast: één op 19
augustus en één op 31 augustus. Maar liefst 35 bewoners gingen mee op stap. Een heerlijke
coupe Dame Blanche, een dubbele pannenkoek met suiker, een droog wijntje,… voor elk
wat wils! Er werden nieuwe connecties gelegd tussen bewoners die elkaar nog niet goed
kenden, en er werden mooie herinneringen opgehaald. Sommige bewoners hielden hier
namelijk hun trouwfeest, of kwamen hier vroeger na een bezoek aan Speltincx gezellig
koffiekletsen.
Een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers en familieleden die deze uitstap mee mogelijk
maakten. Nu duimen voor een coronavrij jaar waarin we nog veel op zwier mogen gaan…
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Bedevaart Naar Oostakker Lourdes
Na 1,5j onzekere coronatijden
en perikelen mochten we weer
koers zetten naar Oostakker
Lourdes. Op vrijdag 10 en 17
september kwamen we met een
volle bus terug “thuis” bij ons
moeder-Maria. De zon was ook
weer van de partij. Er was een
eucharistieviering in de basiliek.
Het verhaal van Pieter De Rudder, die op miraculeuze wijze genas
van een open beenbreuk, werd er verteld. Na de viering, opgeluisterd door soliste Lucrèce
en organist Eric, en het gebed aan de grot konden we, elk wie wou, een kaarsje doen
branden.
Nadien werden we verwacht in Hotel de Lourdes waar de geur van
pannenkoeken ons tegemoet kwam.
2 dagen om even stil te staan bij het leven en
het gebed van diegene, die om welke reden er
niet bij kon zijn, af te geven aan Maria.
Blijgezind en gesterkt keerden we nadien
terug huiswaarts met de zon, niet alleen op
ons gezicht, maar zeker ook in ons hart.
Iedereen was tevreden en de weergoden
hebben op beide dagen hun beste kant laten
zien. Proficiat voor de organisatie en aan alle mensen die ervoor
zorgden dat alles gesmeerd verlopen is. Bedankt het werd een schitterende dag.
Verjaardagsfeesten
De verjaardagsfeesten van de maand zitten in een nieuw jasje. We
komen maandelijks samen in de cafetaria met de jarigen van de maand,
van heel Ter Hovingen. We starten met een glas cava of fruitsap,
gevolgd door taart en koffie.
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Schoenenverkoop.
Op 24 september organiseerden we een grote
pantoffel en schoenenverkoop. Elysée Shoes is
gespecialiseerd in de distributie van schoenen
en pantoffels met groot comfort en van
bijzondere kwaliteit, exclusief bestudeerd voor
senioren.

Zwemmen
Voor het eerst sinds 2 jaar mochten we nog eens gaan zwemmen!
Met 4 bewoners en minstens evenveel begeleiders vertrokken we
op 30 september naar het mooie Oosterzele. Verscholen tussen
de velden vinden we het aangepaste zwembad ‘De Axolotl’. Het
water heeft 32°C en de ruimte is speciaal aangepast voor mensen
met een beperking. Zo is
er een tillift aanwezig die
ervoor
zorgt
dat
immobiele mensen ook
kunnen ontspannen van
de bewegingen van het water. Alle zwemmers
waren zeer tevreden en konden genieten van een
prachtige namiddag met uitzicht op een
rustgevende tuin.
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NIEUWE BEWONERS
Etienne De Vos
Etienne De Vos is geboren op 24 oktober 1925 te Ledeberg. Als kind
verhuisde hij naar Gentbrugge. Hij liep school in St- Gregorius. Op de
leeftijd van 16 jaar moest hij van zijn ouders stoppen met de school.
Hij moest mee de baan op om gist te verkopen. Deze zaak nam hij ook
over van zijn vader en hij deed dit met hart en ziel.
Hij leerde zijn vrouw Rita kennen en samen kregen ze 2 zonen; Alain
en Dominique.
Als hobby deed hij tafeltennis. Hij ging ook steeds mee kijken naar zijn zonen als die hun
hobby beoefenden. Zijn hobby was vooral samen zijn met vrouw en kinderen. Hij houdt van
klassieke muziek en heeft heel veel gekaart.
Hij is op 6 juli bij ons gekomen op de afdeling Koningsdonk.
Liliane De Pessemier
Liliane is geboren op 3 april 1928. Ze is geboren en getogen in
Gentbrugge. Ze liep er ook school tot haar 14 de levensjaar. Daarna ging
ze werken als weefster. Een beetje later leerde ze haar man kennen, die
eveneens van Gentbrugge was. Hij was haar overbuur. Ze trouwden en
kregen wel 8 kinderen, waaronder 1 meisje en 7 jongens. Vanaf het
moment dat er kinderen kwamen bleef Liliane thuis, waar ze haar
handen vol had .
Liliane was als kind heel dikwijls ziek, en haar ouders konden zich dat
moeilijk veroorloven. Dus werd ze naar haar Maraine gestuurd. Daar
verbleef ze tot haar 16 jaar. Liliane wordt heel goed omringd door haar kinderen. Het is een
hele warme familie. Welkom bij ons op afdeling Arsenaal.
Marc Vermeylen
Marc is geboren in Congo op 17/10/1951. Zijn vader werkte daar voor
een bedrijf in landbouwwerktuigen. Zijn moeder deed het huishouden.
Zij woont nu nog in Antwerpen. Tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar
woonde hij in Congo. Daar denkt hij met heimwee aan terug. Daarna
groeide hij op bij zijn nonkel en tante in Lier. Hij volgde een technische
opleiding in Antwerpen en deed daarna legerdienst, dat was een leuke
periode. Hij is vrij handig en knutselt graag. Technisch is hij een
duizendpoot. Marc werkt graag in de tuin. Hij heeft 5 kinderen en
woont sinds kort op Arsenaal.
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Arlette Van Steenhuyse
Mevrouw is bij ons gekomen op 20 september op de afdeling
Koningsdonk. Ze is geboren op 6 juni ’42 te Gent. Ze werd geboren als
linkshandige en vroeger was het echt geen pretje om links te zijn. In de
derde klas heeft ze veel slagen van de lat gekregen. Nu kan ze zelfs
helemaal geen links meer schrijven.
In de periode als kind, vond haar zus een prachtig zwart, langharig katje.
Het was zelfs zo een mooi diertje dat ze meededen aan een
schoonheidswedstrijd. Maar werd helaas afgekeurd wegens een wit
vlekje op de borst.
Later trouwde ze met Alfons. Hij werkte bij de Ebes. Zij werkte vele jaren in de wasserette
bij haar achter de hoek. Ze waren 45 jaar gelukkig getrouwd, na zijn overlijden leerde ze
Willy kennen. Die is nu haar mantelzorger. Hij helpt haar zoveel mogelijk.

Denise De Vuyst
Denise is geboren in Aaigem. Ze heeft tot haar 18 jaar gestudeerd voor
naaister. Rond haar 24ste is ze getrouwd en met haar man in SintAmandsberg gaan wonen. Denise ging graag gaan fietsen. Zij en haar
man kregen twee kinderen en vier achterkleinkinderen. Volgens haar
zijn die erg sportief. Denise houdt veel van televisie kijken, en gaat graag
eens met de kinderen naar buiten. Ze is niet zo een groepsmens, maar
staat wel open voor een babbeltje op de kamer. Goede soep vindt ze
erg belangrijk. Denise verblijft op de afdeling Moscou.

Denise Meire
Denise is geboren in 1931 te Gent. Ze is hier geboren en getogen. Ze heeft
nog één broer die twee jaar jonger is. Ze ging tot 14 jaar naar school in
Gent en dan naar avondschool voor naaien. Later heeft ze thuis als
naaister gewerkt. Zij en haar man kregen twee kinderen. Vroeger gingen
ze met de kinderen dikwijls naar de kust. Ze ging eigenlijk liever niet op
reis, maar had liever de rust en de gewoonte van alledag. Fietsen heeft
ze altijd graag gedaan. Naaien was naast haar werk ook haar hobby.
Denise keek heel graag naar films en haar man deed fotografie. Vlaamse,
Engelse en Amerikaanse muziek hoort ze ook graag. Allesbehalve
klassiek. Welkom op Moscou, Denise!
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Jacqueline Van Den Broecke
Mevrouw is bij ons gekomen op 21 september ’21 op de afdeling
Koningsdonk. Ze is is geboren op 19 juli 1925 te Beveren. Ze liep school
in Oudenaarde. Vermits haar ouders marktkramers waren, moest
Jacqueline al vroeg op internaat. Haar ouders hadden een snoepkraam
en maakten al de snoep zelf. Sporadisch ging ze mee naar de markt om
een handje te helpen. Mevrouw trouwde met Gaston Bruynoghe. Erna,
hun dochter kwam 10 jaar later. Haar man was kapper. Naast het
kapsalon had zij haar winkel met textiel.
Ze genoten van het leven, door regelmatig te gaan uitwaaien in de
bergen. Jacqueline maakte al haar kleren zelf. Ze hield ook van breien.
Liliane Lescrauwaet
Liliane is geboren in 1934 in Ledeberg. Ze deed als job bureau-en-secretariaatswerk. Ze
heeft ook tien jaar in een breigoedfabriek gewerkt en daarna dertig jaar in een staalfabriek.
Zij en haar man kregen één dochter en één kleinkind: Stephanie die bij ons in de zorg werkt.
Liliane ging zeer veel op reis: naar Frankrijk, Italië en Zwitserland. Liliane hoort zeer graag
muziek: allerlei soorten. Liliane ging ook veel gaan winkelen of een keer naar de cinema of
een concert. Ze ging veel naar de zee. Ze vertoeft graag op haar kamer, maar een uitstapje
naar het Braemhof of een cafetariabezoek af en toe ziet ze wel zitten.
Margriet De Smedt
Margriet is geboren in Zaffelare op 11 juli 1929. Ze woonde bij haar
ouders op de grens tussen Mendonk en Zaffelare. Omdat ze dichter bij
het dorp van Mendonk woonde, ging ze daar naar de lagere school. Haar
diploma lager middelbaar onderwijs haalde ze in het Heilig-Hart te SintAmandsberg. Daarna heeft ze 6 jaar lang gewerkt bij een viswinkel in de
Brabantdam (Gent), waar ze haar stiel heeft geleerd. Op haar 24e
trouwde Margriet met haar man die ze leerde kennen in De Haan aan zee.
Hij was schilder. Samen kregen ze 4 zonen en openden ze hun eigen
viswinkel in de kliniekstraat in Gentbrugge, waar Margriet 43 jaar
gewerkt heeft. Zo’n 15 jaar geleden verloor ze hem aan botkanker.
Hier in Ter Hovingen kijkt ze enorm uit naar het bezoek dat ze krijgt van haar familie.
Welkom Margriet op afdeling Centrum!
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OVERLEDEN BEWONERS
Wij nemen afscheid van onze dierbare bewoners. Mogen ze rusten in vrede.
Centrum
Dhr. Steyaert Hendrik, overleden op 18 juni 2021
Moscou
Mevr. Van Cauwenberghe Hilda, overleden op 29 juni 2021
Dhr. De Waegemaeker Roger, overleden op 3 augustus 2021
Mevr. Ogiers Angele, overleden op 14 september 2021
Mevr. Lepere Marie José, overleden op 12 september 2021
Arsenaal
Dhr. Naudts Gilbert, overleden op 6 augustus 2021
Mevr. Bracquiné Georgette, overleden op 21 augustus 2021
Mevr. De Blieck Martha, overleden op 9 september 2021
Mevr. Haenebalcke Elfrida, overleden op 15 september 2021
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JARIGEN IN OKTOBER
CENTRUM
1
2
3

Waayeret
Jacqueline

4
5
6
7
8
9
10
11 Lammens Joannes
12
13
14
15
16
17
18
19 Van Yper Nicole
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ARSENAAL

90

92

85

MOSCOU
1
2 Van Maerhem Annette
3
4 Van Bever Albertine
5 Seurgeloose Denise
6
7
8
9
10 De Visscher Janine
11
12 Goossens Georges
13
14 Renodeijn Germana
15
16
17
18
19
20
21
22 Rooseleir Joanna
23
24
25
26
27
28
29
30 Bollaert Rita

77
90
88

87
96
97

95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kesteleyn Irena

85

De Smet Zulma

93

Vermeylen Marc

70

Raes Doris
Delbecq Madeleine

90
91

Uvyn Mariette

90

De Vos Etienne

96

Van Herpe André

88

Smet Lucienne

95

82
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JARIGEN IN NOVEMBER
CENTRUM
1
2
3
4
5
6

Van Ryckeghem
Jacqueline

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Ottevaere
Jacqueline
25
26
27
28
29
30 Van Severen Elvire

ARSENAAL

92

87

89

MOSCOU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bernard Emilia

95

Dossche Simonna

86

Dusesoi Marie

95

Lammens Maria

89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

De Lathouwer Hugo

79

De Cremer Godelieve

82

De Pessemier Georgette

91
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JARIGEN IN DECEMBER
CENTRUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ARSENAAL

MOSCOU

Lammertyn Frieda

69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Van de Velde Lucienne 89

Lammens Simonne

88

Vander Vennet Noëlla

86

De Pauw Martien

90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Van Der Beken Roger

87

Tack joanna

94

De Groote Arthur

85

Wangermee Nadine

88

De Waele Antoinette
De Groote Maria

85
94

Hermans Paula

90
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ONTSPANNINGSHOEK

BEDEVAARTEN

BLADERENVAL

BOEKENTAS

DEMENTIEMAAND

DIERENWEETJES

HERFSTWEER

HONDENBEZOEK

LOURDES

NAZOMER

OKTOBER

ONWEERSBUIEN

POMPOENEN

SCHOENENVERKOOP

SNUFFELEN

SPOKENTOCHT
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WIST JE DAT

 Margriet van de Vishandel Margriet hier bij ons op afdeling Centrum woont? Maar
liefst 43 jaar hield ze met hart en ziel de vishandel open hier in de kliniekstraat. Wie
is daar nog wel eens vis gaan halen? Ze krijgt van jou graag een bezoekje, wees
welkom op kamer 059.

 Sophie Dhooge (medewerker van Moskou) is bevallen
op 5 juli van een prachtige dochter , Amélie. (3kilo 340 en 49 cm)

 De piano wordt terug in cafetaria geplaatst. Wie zin heeft kan deze gaan bespelen.
Deze is elektronisch en moet aangezet worden. De “on en off” knop wordt zichtbaar
gemaakt. Wie de piano graag eens reserveert om op de kamer te spelen kan dit
vragen aan iemand van het EKA-team.
 We binnenkort een eigen koor ‘’The Homesingers” hebben. Zij repeteren wekelijks
in de kapel.
 Gilberte Landuyt vierde haar 100ste verjaardag!
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Dementie (septembermaand)
Dinsdag 21 september was het officieel Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt er elk jaar
opnieuw extra aandacht gevraagd voor dementie en worden er tal van activiteiten georganiseerd
rond dit topic. Denk hierbij maar aan lezingen, voorstellingen, film premières, enzovoort.
Vele instanties die zich dag in dag uit inzetten voor personen met dementie en hun mantelzorgers
vinden één dag echter te weinig. Zo wordt september door hen elk jaar gekroond tot
dementiemaand! Dit jaar werden er dan ook tal van leuke initiatieven, projecten en acties op poten
gesteld om dementie in de kijker te zetten. Ook wij met ons woonzorgcentrum deden mee aan
enkele van hun acties.
Samen met de bewoners van Arsenaal werden er maar liefst 30 kilogram aan witte keien gekleurd
en beschilderd. Met een goede laag vernis eroverheen werden deze op een mooie zomerdag
verspreid over ons huis en door de straten en pleinen van Gentbrugge. Het doel van de happy
stones was om een glimlach te toveren op het gezicht van de vinder. Daarnaast wilden we de vinder
op deze manier ook in contact brengen met de wereld van dementie, door hen door te verwijzen
naar een website vol informatie. Hebben jullie ook een paar van deze keien kunnen spotten?

Maar dat is nog niet alles! Over de verschillende verdiepingen heen deden we ook mee aan de
cupcake-actie. Samen met ons allen bakten we koekjes en lekkernijen om dan te verkopen. De
opbrengst hiervan werd geschonken aan de Stichting Alzheimer Onderzoek. Deze actie wordt
gesteund door twee bekende gezichten, namelijk Kathleen Aerts (K3) en Piet Huysentruyt. Beiden
zetten zij zich in voor de Stichting Alzheimer Onderzoek omdat ze in hun privéleven in nauw contact
kwamen met dementie.
Tot slot werd ons wandelparcours in de laatste twee weken van september ook gedoopt in dit
thema. Doorheen onze tuin waren verschillende affiches te vinden met daarop weetjes rond
dementie, cartoons, gedichten, enzovoort.
Dementie is een ‘hot topic’. Er wordt geschat dat we tegen het jaar 2060 namelijk een verdubbeling
zullen zien van het aantal personen die kampen met deze aandoening. Dit mede door de vergrijzing
van onze maatschappij. Dementie zal dus meer en meer een belangrijke rol innemen binnen ons
dagelijks leven. Hoog tijd dat we er meer over te weten komen!
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