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Grote schoenenverkoop
Met optreden van zanger-accordeonist André Baert.
Dinsdag 17 september vanaf 14.30 u.
Cafetaria WZC.
Wij bieden u een ruime keuze
comfortschoenen en pantoffels aan zeer
betaalbare prijzen.
De verkoop van deze schoenen vindt plaats
tijdens het optreden van André Baert.
Hij brengt ons een waterval van bekende
internationale liedjes. Ambiance verzekerd!!
Iedereen is welkom! Gratis inkom!
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Coverartikel
Het verhaal van Lucas,
mijnheer Vandecasteele
Lucas studeerde voor leraar van zijn
20ste levensjaar tot hij 23 werd.
Hij gaf les in het eerste middelbaar
van het jaar 1961 tot 1998, eerst 2
jaar in St Amand Noord, later in St
Amand Zuid, gelegen bij het
Mimosazwembad in Kortrijk.
Al die jaren had hij enkel jongens in
zijn klas. Het aantal varieerde van 28
tot 30 kinderen.
In het middelbaar werd de leraar
geen meester genoemd, maar werd
aangesproken
als
meneer
Vandecasteele. Zelf noemde hij de
jongens steevast bij hun voornaam,
dat klonk sympathieker.
Lucas gaf vooral talen, Latijn, Grieks,
Frans, Engels. Later werd hem
gevraagd of hij ook Godsdienst wou
geven.
Hij was een graag geziene leraar,
bleef altijd rustig , gaf zijn lessen
altijd op dezelfde manier en gaf
nooit straf. De tips om een goeie
leraar te zijn geeft hij ons graag
mee: ik vertelde altijd boeiend, en
als de leerlingen iets niet begrepen
mochten ze na de les altijd nog eens
langskomen. Hij zei hun toen, ik ga
eerst een boterham eten in de
lerarenkamer en dan ben ik terug in
de klas. Hij liet de jongeren ook
vaak zelf een oplossing bedenken en
elkaar helpen.

Een heel interessante werkwijze van
Lucas was om bij het begin van het
schooljaar de ‘ grootste deugnieten’
positief te benaderen. Hij gaf hen
pluimen voor wat ze goed deden
en zo werden ze goede kameraden.
Steevast noteerde hij positieve
kritiek in hun agenda en durfde al
eens negatieve kritiek van collega’s
ombuigen tot een positieve indruk.
Op die manier konden ook deze
jongens trots zijn op zichzelf en dat
verhoogde hun inzet in de lessen.
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Op een dag werd hem gevraagd om
Godsdienstles te geven. Hij nam
deze taak ter harte en wilde hier
wat vernieuwing brengen. Dat deed
hij door in groepjes van 4 jongens,
die het goed met elkaar konden
vinden, te werken. Ze moesten
samen onderwerpen met de V
bespreken,
zoals
vriendschap,
vertrouwen,.. later mochten ze hun
bespreking voor de klas brengen. Zo
probeerde Lucas hen normen en
waarden bij te brengen. Het
groepswerk was geboren. Hij werd
hiervoor ooit door een inspecteur
bekritiseerd, de lessen moesten
meer over de ‘kerkgang’ gaan. Van
de hoofdinspecteur kreeg hij echter
de naam een ‘Actuele leraar’ te zijn.

Lucas was een leraar die zijn
leerlingen goed kende. Voor het
schooljaar startte ging hij ze thuis
bezoeken, zo kreeg hij een beeld van
hun eigen achtergrond.
Lucas was al die jaren gekend als de
leraar die een grijze schort droeg,
zoals we ook op de foto kunnen
zien. Deze schort bleef bewaard,
ook na zijn pensioen. Toen wilde hij
graag nog enkele jaren les geven,
maar zijn echtgenote stak daar een
stokje voor. Ze wou graag vele
reizen maken en dat gebeurde ook.
Lucas kon samen met zijn vrouw
nog vele landen bezoeken. Een mooi
verhaal!...
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Vakantie
VAKANTIE…. De zomermaanden juli en augustus zijn voorbij. Tijdens
deze maanden gingen onze personeelsleden één voor één op
welverdiend verlof. Sommigen trokken op reis, anderen genoten
samen met het gezin van uitstapjes her en der in eigen land. Onze
bewoners zien steevast uit naar de terugkeer van onze
personeelsleden om de vele vakantieverhalen te kunnen aanhoren.
Deze verhalen brengen een lach op hun gezicht en doen hen terug
denken aan hun eigen reisavonturen van vroeger.
• Bewoonster Mariette vertelde over de reizen naar Rhodos, Tenerife,
Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.
• Personeelslid Säde gaat om de twee jaar naar haar familie die in
Finland woont. Daar bezoekt ze haar mémé.
• Eileen van het Scharnier genoot met het gezin in de Efteling en
Deborah van Wende en Scharnier ging naar het sprookjesachtige
Disneyland Parijs.
• Bewoonster Julienne ging ooit naar Compostella.
• Alixy, van afdeling De Ark, stapte deze vakantie in het
huwelijksbootje. Enkele bewoners van de Ark konden hiervan
meegenieten. Nadien vertrok ze op huwelijksreis naar het Zuiden van
Frankrijk.
• Annick van de kiné ging in Tsjechië, Tabor, supporteren voor zijn
dochter die er deel nam aan een triatlon en er de vijfde plaats
behaalde.
• Bewoonster Marie-Thèrése vond vroeger naast Frankrijk en
Oostenrijk ook de weg naar Griekenland en Italië.
• Shana van de Wende en haar moeder Régina van de Wende gingen
kamperen in Spanje. Shana in een tent en Regina in een caravan.
• Steffy, sociale dienst en woonassistent Kloosterhof ging met haar
gezinnetje naar de Ardèche in Frankrijk.
• Bewoner Fulvio van de Ark ging eind juni mee op
vakantie met zoon en kleindochters naar zijn land
van herkomst, Italië.
• Carolien, diensthoofd van de Parel, trok met de
caravan door Nederland.
• Lies van de pendel ging mee als kok met de
chiromeisjes van Marke tijdens hun 10 daags kamp.
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Studenten in de Ruyschaert
Zoals elk jaar konden we rekenen op de hulp van de vele studenten die
hier vakantiewerk kwamen doen tijdens de zomermaanden. Elk van deze
studenten nam de plaats in van een vast personeelslid tijdens diens verlof.
Het grootste deel van deze studenten stond in de zorg en het onderhoud,
maar ook in de keuken en bij de technische dienst kwamen er studenten
versterking brengen.
Ze waren met maar liefst 34, onze studenten. Velen van hen komen reeds
verschillende jaren op rij terug. Het doet ons deugd dat deze studenten
elk jaar opnieuw de weg naar ons woonzorgcentrum terug vinden. Dit
betekent dat het hier goed is om vakantiewerk te doen. We vroegen aan
enkelen onder hen waarom ze hier graag komen om vakantiewerk te doen?
Luna deed voor het eerst
vakantiewerk
in
ons
dagverzorgingscentrum: “Ik deed
het voorbije schooljaar stage in
het dagverzorgingscentrum. Toen
ik deze zomer terug kwam om
vakantiewerk te doen herkenden
de bezoekers me nog. Ze waren
blij om mij terug te zien. Dat deed
deugd. Ik voel me hier écht goed.
Ik kan zijn wie ik ben en er is een
goed contact met de bezoekers en
het team. De dankbaarheid die je
terug krijgt is enorm.”
Emma deed het tweede jaar op rij
vakantiewerk op de Wende in het
onderhoud: “Ik zag er naar uit
om terug te komen. Het is fijn om
een praatje te maken met de
bewoners terwijl je hun kamer
poetst. Ze zijn ook altijd blij om
ons te zien. Ik kom volgend jaar
zeker terug!”

Sara komt reeds twee jaar
frequent bij ons over de vloer. Niet
alleen tijdens de zomervakantie
maar ook in het weekend tijdens
het schooljaar. Ze vertelt ons
waarom ze dit doet en hoe ze dit
ervaart: “Mijn allereerste stage
hier was een positieve ervaring. Ik
voelde mij hier onmiddellijk thuis
en op mijn gemak. Ik kom hier
graag. De bewoners kennen mij al
en ik hen, wat fijn is. Ik voel mij
ook goed bij het personeel. Als ze
mij vragen om bij te springen dan
doe ik dit graag.”
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Ook onze bewoners hebben hun mening over de aanwezigheid van
de studenten:
Gabriël bewoner van de Wende
ziet de meisjes van het onderhoud
graag komen, zo zegt hij. Hij kijkt
er naar dat ze bij hem langs
komen op zijn kamer om te
poetsen. “Ze zijn altijd vriendelijk.”
Hij ging dan ook graag met één
van hen op de foto.

De bezoekers van de Pendel
gingen spontaan met Luna op de
foto. Zeker toen ze hoorden dat
we een tekstje wilden maken
voor in de volgende “Ruysteraar”
om de studenten te bedanken
voor hun mooie en harde werk.
Ze grapten “Werk? Heeft Luna
hier
gewerkt?”
Waarna
ze
aanhaalden dat het een harde
werker was en ze haar graag
zagen komen.
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Terugblik
Bakken op de Parel

Heerlijke drankjes op de Pendel

Verwennerijen op de Parel
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Met de Pendel naar de zomerbar bij het OC van Marke

Warme dagen in de Ruyschaert
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Pastoraal
nieuws

SEPTEMBER

wordt het koud
dan niet getreurd
te ons Here zal ons wel
omarmen
en ons liefdevol verwarmen

september is zo fris
de bloemen beginnen
hangen
kleurtjes op onze wangen
groen zijn nog de bomen
voel de herfstkleuren komen

Septembergroetjes, Lieve

de mist vanmorgen
hield
het
ochtendlicht
verborgen
dan is de wereld mysterieus
herfst, we hebben geen keus
rood, bruin, geel en groen
zullen weer hun best gaan
doen
om de wereld warm te
kleuren
open nu nog alle deuren

Vieringen in de maand
september
Donderdag 5 sept
Donderdag 12 sept
Donderdag 26 sept
Donderdag 19 sept

eucharistieviering met priester John
gebedsdienst met diaken Kris
gebedsdienst met diaken Curd
eucharistieviering met priester Luc

We namen afscheid van
25 juli
Paula Demeyere
1 augustus Marie-Thérèse Devolder
9 augustus Balthasar Garcia Valero
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wist je dat...
...de prachtige foto's op de voorpagina en bij het coververhaal
gemaakt werden door Francis Dumoulein en Patsy Tijgat? We willen hen
hiervoor dan ook van harte bedanken!
….de werken naast de deur opnieuw gestart zijn en men binnenkort begint
aan de aanleg van de nieuwe straat?
...nu het schooljaar is gestart we binnenkort opnieuw studenten mogen
verwelkomen die hier hun stage lopen?
….het septembercomité op vrijdag 30 augustus een seniorennamiddag
opnam in de programmatie voor de bewoners van ons woonzorgcentrum?
….de bewoners van het woonzorgcentrum verschillende keren aanwezig
waren op de zomerbar aan het park OC in Marke?
….onze personeelsleden de voorbije zomermaanden werden getrakteerd
op een ijsje en een mocktail als verfrissing tijdens de warme dagen?
...onze chef-kok, Carine Vandoorne, op 1 september 40 jaar de maaltijden
verzorgt in ons woonzorgcentrum en dat zij daarmee de medewerker met
de meeste dienstjaren is?

Carine 40 jaar in dienst!

...we op 13 september ons jaarlijkse mosselmenu hebben?
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Jarigen
September

Medewerkers

Bewoners en bezoekers

02 Kathy Vermeersch
04 Annick Cassiers
09 Jeanne Ininguile
09 Nancy Durnez
10 Geert De Vooght
13 Stefanie Nowé
15 Marleen Titeca
20 Sarah Deprez
26 Pieter-Jan Penez
26 Stefanie Mollie
26 Steven Delvoye
30 Bruno Theys

02 Jacqueline Verhaeghe
02 Jaak Buysschaert
09 Ferdinand Deschepper
12 Karel Verbiest
16 Cecile Kesteloot
21 Monique Sinnaeve
25 Georgette Quartier

Welkom
Het leven
moet niet vliegen
maar fladderen
Welkom aan
Marc Allegaert
Patrick Lagae
Juliana Terrie
Walter Hoorne
Marie Rose Pollet
Maria Theresia Lannoo
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Spelletjes

Oplossingen in de volgende editie

Oplossingen vorig nummer

Een kinderhand is gauw gevuld.
Ze windt er geen doekjes om.
Ze blijft om de hete brij heen draaien.
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Getuigenis
Monique,
zorgkundige op de Parel

De maatschappij is vaak héél negatief
ten opzichte van woonzorgcentra en
dit staat haaks op mijn ervaringen die
ik graag wil delen met jullie via de
Ruysteraar.
8 jaar lang ging ik dagelijks op bezoek
bij m’n ouders om wat te helpen en
nabij te zijn. Ik zag hen ouder worden
met een lach en een traan. Maar
hoe jong of oud ze ook waren, ik
bleef de dochter en zij mijn ouders,
mijn steun en toeverlaat. We hadden
een sterke band. Maar doorheen de
jaren zag ik dat hun gezondheid erop
achteruit ging. Mijn moeder is dan
ook gestorven aan hart - en
longklachten. Het verlies van mijn
moeder kwam hard aan. Mijn vader
kon dit niet verwerken en is
uiteindelijk
opgenomen
in
het
ziekenhuis,
een
opkomend
dementieproces speelde hem ook
parten.
Een
opname
in
de
Ruyschaert zou ons verder helpen.
Het diensthoofd van de Parel is dan
samen met mij op bezoek geweest
bij m’n vader om kennis te maken.
We vonden het heel aangenaam dat
daar tijd werd voor gemaakt en dat
de dingen werden bevraagd die er
voor ons echt toe doen. Bij aankomst
konden we ook direct kennis maken
met onze aandachtspersoon, een
belangenbehartiger, zo gezegd zo

gedaan…
Zijn
kamer
werd
omgetoverd tot een nieuwe thuis en
kort daarna zat hij al frietjes met
stoofvlees te eten in zijn favoriete
frituur, zijn wens werd vervuld.
Jammer genoeg ging m’n vader wel
snel achteruit en heb ik moeten
afscheid nemen van hem. Maar door
de nabijheid en ondersteuning van
team de Parel maakte dit wel het
verschil voor mij en was het allemaal
iets dragelijker. Het verlies van mijn
vader en de ervaring met De
Ruyschaert heeft me op 51 jarige
leeftijd doen nadenken. Uiteindelijk
heb ik de stap gemaakt om te gaan
studeren voor zorgkundige. Enige tijd
later was het opnieuw een stukje
thuiskomen voor mij als zorgkundige
op afdeling de Parel daar waar mijn
vader ook zijn laatste thuis heeft
mogen beleven. Mijn vader heeft me
onrechtstreeks op weg gezet op mijn
pad te maken en daarvoor ben ik hem
dankbaar. Ik ben terecht gekomen in
een team van collega’s die met hart
en ziel zorgen voor de bewoners met
respect voor hun levensverhaal. Ook
de betrokkenheid met de familie
verliezen ze niet uit het oog. Dit alles
hebben ik en mijn vader zelf mogen
ervaren en nu mogen werken in dit
team schept een band voor mij die
van grote waarde is.
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september

