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uitgebreid feestmaal en op
alle leefgroepen gingen de
verjaardagsfeestjes door van
de bewoners die in maart
jarig zijn. De komst van de
kleuters konden de feestvreugde alleen maar vergroten.
FOTOTOESTELLEN

De Ouderraad van de SintHubertusschool schonk vijf fototoestellen aan het woonzorgcentrum. De kinderen van de
tweede kleuterklas, de vierjarigen, brachten samen met juf
Greet een bezoek aan de vijf
afdelingen om de fototoestellen
te overhandigen.
MARIA BOODSCHAP
Op 25 maart is het ieder jaar
feest in het Woonzorgcentrum.
Die dag wordt immers Maria
Boodschap gevierd, de heuglijke gebeurtenis die haar naam
gaf aan het rustoord. Precies
negen maanden voor Kerstmis
bracht de engel Gabriël de
boodschap aan Maria dat zij
moeder zou worden van Jezus.
In het WZC werd een concert
van André Rieu op groot
scherm vertoond, er volgde een

Op het einde van het eerste
trimester organiseert de ouderraad
van
de
St.Hubertusschool het ene jaar een
lichtjesstoet, het daaropvolgende een kerstmarkt. De opbrengst daarvan gaat telkens
naar een goed doel in eigen gemeente. Zo kregen eerder al
projecten in de sociale
sector rond mensen met
een beperking of armoedebestrijding een
cheque
overhandigd.
Dit jaar was het rustoord het uitverkoren
goede doel. “We zijn
heel blij met de steun”,
zegt directrice Nele
Van Broekhoven. “Als
men het heeft over goede doelen, wordt de
ouderenzorg vaak vergeten.
Daarom is het mooi dat de
school wél aan ons heeft gedacht. We vonden het niet opportuun een geldsom te ontvangen, daarom polste de ouder-

raad waaraan ze de som nuttig
konden besteden.”
“Tot nu toe was er slechts én fototoestel dat op een centrale
plaats werd bewaard. Telkens er
op één van de afdelingen een
leuke activiteit gaande was,
moesten de verantwoordelijken
dit toestel komen ontlenen”, zo
voegt Thérèse De Pauw, verantwoordelijke voor de kine en de
animatie eraan toe. “Dit probleem is nu opgelost, want elke
afdeling mocht een toestel in
ontvangst nemen. De toestellen
zullen gebruikt worden om foto’s te maken van de activiteiten.
Het is leuk voor de bewoners dat
ze een selectie van die beelden
nadien terug kunnen bekijken via

ons intern tv-kanaal dat op alle
afdelingen kan bekeken worden
als een diavoorstelling.
We twijfelen er niet aan dat er in
Woonzorgcentrum Maria Boodschap heel wat fotomodellen in
de maak zijn.
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