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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie,
Vaccinaties
De vaccinatie in WZC ’t Blauwhof is intussen volledig afgerond.
In WZC De Reiger vindt op 2 maart de laatste vaccinatieronde plaats. Op dit moment
wordt de laatste groep personeelsleden van WZC De Reiger voor de 2 e keer gevaccineerd.
Op 2 maart is omwille van deze vaccinaties in WZC De Reiger geen bezoek mogelijk.
Bezoekregeling
Een grote versoepeling aangaande de bezoekregeling is momenteel nog niet mogelijk
in de woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt ons nog steeds de beperking op om 1 vaste bezoeker en 1 wisselende bezoeker om de 2 weken aan te houden.
Wel willen we vanaf vrijdag 19/02 meer contactmomenten mogelijk maken.
Vanaf 22/02 wordt de beperking van het aantal bezoekers per dag per afdeling opgeheven.
Een andere aanpassing die we willen doen is het bezoek verlengen tot 17u. Opgelet:
u dient wel voor 16u in het woonzorgcentrum binnen te komen maar kan dus blijven
tot 17u.
Het systeem van voorafgaand reserveren en het registreren bij aanvang van uw bezoek blijft verder lopen zoals het nu is.
De algemene veiligheidsvoorschriften blijven behouden: u ontsmet uw handen bij het
betreden van het woonzorgcentrum, draagt een chirurgisch mondmasker gedurende
het hele bezoek, uw houdt afstand en neemt een ontsmettende spray mee om de
contactpunten in de kamer te ontsmetten.
Gezien de vaccinatiegraad binnen de algemene bevolking nog onvoldoende is, raden
wij familiebezoek thuis nog steeds af. Bewoners die ervoor kiezen om toch op familiebezoek te gaan, dienen daarna 10 dagen in kamerisolatie te blijven. Korte wandelingen en andere contacten in openlucht zijn wel toegestaan, binnen de algemeen
geldende richtlijnen.
Op deze manier trachten we tegemoet te komen aan de nood tot meer contact en we
hopen de komende weken nog verdere versoepelingen mogelijk te maken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie
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Schenking aan WZC’s
Paul Geerts, de tweede vader van Suske en Wiske, is bijzonder vertrouwd
met Temse. Het begon allemaal in 1990
-1991, toen hij het album ‘Tazuur en
Tazijn’ realiseerde, zeg maar: Suske en
Wiske in Temse. Sindsdien zijn de banden met onze Scheldegemeente alleen
maar hechter geworden. Momenteel
loopt in het Gemeentemuseum (tot
eind zondag 28 februari) de tentoonstelling ‘Paul Geerts & Suske en Wiske’.
Paul is ook na zijn Suske en Wiske-periode, die eindigde in 2002, heel actief gebleven:
als
tekenaar,
kunstschilder,
portrettist
en
schrijver.
Onlangs kreeg hij van het stadsbestuur van Knokke-Heist de opdracht om een
tekening te maken rond de slogan ‘Een zee van liefde’, een ode aan alle zorgverleners. Paul realiseerde de tekening en kreeg zelf de beschikking over 10
exemplaren, die hij naar eigen goedvinden kon wegschenken. Zijn verbondenheid met Temse inspireerde hem om 3 exemplaren te schenken aan de WZC’s
van Temse. Hij bezorgde de (ingekaderde) tekeningen aan burgemeester Luc De
Ryck, die ze overmaakte aan De Reiger, ’t Blauwhof en Huize Vincent. Daar
hebben de prachtige tekeningen intussen een ereplaats gekregen.
De originele tekening heeft hij geschonken aan het woonzorgcentrum, waar hij
destijds zijn (onlangs overleden) levensgezellin leerde kennen.
Paul Geerts steunde ook eerder al ‘goede doelen’ in Temse, o.a. Het Passantenhuis, Samana Creatief en de Culturele Vereniging Spirit.
Temse is hem bijzonder dankbaar voor de hartverwarmende gestes.
Tekst en foto Luc De Ryck
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Door de vriestijd hebben de werken ongeveer een
weekje stilgelegen.
Er is ondertussen terug begonnen met ijzervlechten, houten bekistingen maken en betongieten.
We kunnen al enkele plateau’s zien.
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We staan ervoor en we moeten
er door
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Hier onze lentepuzzel …...
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In de nacht van zaterdag op zondag (27/28 maart 2021) schakelen we
over van wintertijd (standaardtijd) op zomertijd. Om juist te zijn: zondagochtend 28 maart 2021 om twee uur 's ochtends draaien we de klok één uur vooruit,

twee uur wordt drie uur.

De overschakeling naar zomertijd heeft drie directe gevolgen: je zal zondagochtend een uur minder kunnen uitslapen, de zon komt vanaf zondagochtend een
uur later op en gaat een uur later onder.
De zomertijd loopt tot zondag 31 oktober 2021. Dan schakelen we weer over
op wintertijd.

De huidige regeling voor de zomertijd dateert van 1977. Onder invloed van de
economische crisis begon de overheid met de tijd te spelen. Door de uren
met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen,
hoopte men energie te besparen.
Ondertussen is dat energie-argument al voltooid verleden tijd. Verschillende
studies hebben uitgewezen dat er niet wordt bespaard en dat de invoering van
de zomertijd talrijke nevengevolgen heeft. Ochtendfiles rijden langer in het
donker, avondfiles rijden meer in verzengende ozon-hitte, biologische klokken
raken ontregeld, de zomerhitte blijft een uur langer hangen in de slaapkamers.
(https://www.frankdeboosere.be/temp/zomertijd.php)

Babiel - maart 2021

7

Algemeen

Zomeruur

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Dinsdag 26 januari : Ontbijtbuffet Wielewaalsnest
Tijd om onze bewoners van het Wielewaalsnest nog eens extra te verwennen
met een zalig ontbijtbuffet. De tafels werden mooi aangekleed en hierbij kregen we ook hulp van de bewoners die vroeg uit de veren waren. Het buffet
stond weer overvol met lekkere dingen, genoeg om te kiezen en om ons buikje
te vullen … en dat deden we dan ook. Iedereen kreeg gerust de tijd om lekker
te genieten.

Maandag 1 februari : Lichtmis / pannenkoeken
Geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm! Één dag voor lichtmis
maken we hier ons panneke warm, vermits er op lichtmis ons tweede prikje
werd gegeven tegen corona. Dit gebeurde ook anders dan normaal, niet samen
in onze grote zaal maar in kleine bubbels of op de kamer. De pannenkoeken
hebben zeker zo goed gesmaakt. Ze waren super lekker, met wat suiker of siroop.
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WZC De Reiger

Maandag 8 februari: Café Chantant Mezennest
Zondag is het Valentijn en dat mag al eens gevierd
worden! We zaten samen gezellig in de zetels en
hebben geluisterd naar een mooi verhaal over de
liefde. Tussendoor werd er muziek gespeeld, echte klassiekers van vroeger! We hebben gezongen,
gedanst en geneuried op ‘de lichtjes van de schelde’, ‘tulpen uit Amsterdam’, ‘klein café aan de
haven’,… Het verliefde koppel uit het verhaal
leefde nog lang en gelukkig!
Dinsdag 9 februari : Ontbijtbuffet Ooievaarsnest
Verwennerij op het ooievaarsnest, een lekker ontbijt stond hen te wachten op deze koude ochtend. Door de geur van vers gebakken koekjes
werden de bewoners instant gelukkig, dit was
puur genieten. We hebben héél lang aan de ontbijttafel gezeten en dat deed deugd, samen zijn
doet toch meer eten en is des te leuker.
Dinsdag 9 februari : Quiz Lijsternest
Vandaag gaan we even onze hersens gebruiken en proberen we zo goed mogelijk te antwoorden op de soms wel moeilijke vragen. Maar in groep kunnen we
elkaar natuurlijk helpen! Er werden dus 2 groepjes gevormd met de namen The
Weelers en De Ritsers. Er werd goed overlegd vooraleer er een antwoord gegeven werd en wees gerust, de hersenen werden gepijnigd!! Na elke reeks van 10
vragen hadden we de “rode draad”, zo kon elke ploeg extra punten verzamelen. Op het eind werden de winnaars bekend gemaakt, het werden The weelers, proficiat!! Toch ging iedereen met een klein prijsje naar huis … en dat is
altijd wel leuk!
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WZC De Reiger

Donderdag 11 februari : Croque Monsieur Mezennest
Als eerste verdiep voor deze nieuwe activiteit kwam het mezennest aan de
beurt. De tafels werden mooi en gezellig gezet, en de croque-toestellen stonden ook al op te warmen! Het was eens wat anders dan boterhammen voor het
avondmaal. Alles werd geserveerd met een lekker glaasje wijn of tasje koffie.
Ook een groentenschoteltje werd voorzien, lekker! Het deed deugd te zien dat
onze bewoners er echt van genoten en een gezellige babbel was zeker ook aanwezig!!

Maandag 15 februari : Valentijn
14 februari, de dag van de liefde! Dit konden we niet zomaar laten passeren. In
normale tijden vieren we dit samen met al onze koppeltjes met een hapje en
een drankje maar in corona tijden hebben we een ander weg moeten inslaan.
Onze koppeltjes kregen allen een kamerbezoekje van Cupido, die voor elk een
kleine attentie bij had. Fijn om de dankbare gezichten te zien en dit deed
deugd langs beide kanten.

Maandag 15 februari: Bal populaire
Hoe gezellig kan het wel zijn … onze oude platenspeler stond weeral klaar. De
platen waren geselecteerd en ons tasje koffie was geserveerd!! Tijd om wakker te worden na ons middagdutje en dat duurde niet lang. Algauw stond onze
dansvloer vol met enthousiaste dansers
en danseressen. Ook de andere aanwezigen genoten van de muziek en liedjes van
toen en er werd geregeld uit volle borst
meegezongen!
10
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Maandag 15 februari: Fit-o-meter Zwaluwnest
Jaja, de opkomst was weer groot! Samen maakten we de
gang onveilig met onze enthousiaste bende. De bewegingen gingen vlot en de ambiance zat erin! De armen en
benen zijn losgemaakt door verschillende oefeningen die
geplaatst waren doorheen de gang.

Dinsdag 16 februari: Voorlezen Mezennest
Vandaag haalden we er een leuk voorleesboek bij namelijk “Toen het geluk nog
heel gewoon was”. Dit boek neemt een duik in het verleden. Het onderwerp
was “de televisie”. Vele bewoners zaten heel geïnteresseerd te luisteren en
konden het heel goed volgen omdat ze het allemaal zelf beleefd hadden. Zo
hadden we het onder meer over de antennes die op het dak stonden en eraf vlogen bij stormweer. Ook over leuke kinderprogramma’s zoals klein klein kleutertje en het zandmannetje. Nonkel Bob en tante Terry werden vernoemd en we
hadden het over de eerste stap op de maan. Allemaal historische momenten op
de Vlaamse televisie! Het werd een nostalgische namiddag!!
Voorstelling Yasmine
Dag Iedereen! Ik ben Yasmine en ik kom 3
maand het Ergo/Animatieteam versterken. Ik
ben 22 lentes jong en afkomstig uit Zwalm. Ik
zing en dans heel graag dus als je een danske
wilt placeren mag je mij altijd roepen. Ook
voor een babbel ben ik altijd te vinden. Ik ga
proberen om jullie amusante activiteiten en
toffe momenten te laten beleven.
Tot op de gang!
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WZC De Reiger

Dinsdag 16 februari : Oma’s koken
De vlijtige oma’s hadden er weer veel zin in. Het werd
ajuinsoep dus snijden die ajuin. Verder stond er ook beuling met appelmoes op
de planning. De appeltjes werden geschild en de beuling in de pan gelegd. Na
het harde werk werd er natuurlijk geproefd en het smaakte naar nog……

Agenda WZC De Reiger

WZC De Reiger

Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum.
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Maandag 01 maart

Vrijdag 12 maart

14u30 Beweging (Wielewaalsnest)
14u00 Rust Roest (Zwaluwnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) 14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)
Maandag 15 maart
Dinsdag 02 maart
14u30 Fit-o-meter (Zwaluwnest)

14u00 Individuele aandacht
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)

14u30 Bal populaire (Mezennest)

Woensdag 03 maart

14u00 Oma’s koken
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
14u00 Sjoelen (Mezennest)
Woensdag 17 maart

09u30
13u00
14u00
14u00

Bezigheidsclub
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)
De Gazet (Mezennest)

Donderdag 04 maart
14u00 Kokkerellen (Mezennest)
14u00 Sjoelen (Zwaluwnest)
Vrijdag 05 maart
14u00 Rust Roest (Lijsternest)
Maandag 08 maart

Dinsdag 16 maart

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 De Gazet (Mezennest)
Donderdag 18 maart
14u00 Kiemen (Lijsternest)
17u00 Croque Monsieur (Zwaluwnest)

Vrijdag 19 maart
Bibliotheek op de kamers
Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 14u00 Rust Roest (Lijsternest)
Gymnastiek op muziek (Mezennest) Maandag 22 maart
Spelactiviteit (Zwaluwnest)
09u00 Bibliotheek op de kamers
Dinsdag 09 maart
14u30 Fit-o-meter (Lijsternest)
08u30 Ontbijtbuffet (Lijsternest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
(k216-k229)
14u30 Crea (Mezennest)
14u00 Rit met busje (Mezennest)
Dinsdag 23 maart
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
Woensdag 10 maart
14u00 Koffie op grootmoeders wijze
09u30 Bezigheidsclub
(Zwaluwnest)
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
Woensdag 24 maart
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 De Gazet (Mezennest)
09u30 Bezigheidsclub
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
Donderdag 11 maart
14u00 Loopband
14u00 Curling (Mezennest)
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 manicure op de kamers
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 De Gazet (Mezennest)
09u00
14u30
14u30
14u30
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Donderdag 25 maart

Donderdag 01 april

14u00 Zanguurtje (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)

14u00 Manicure
14u00 Lente wandeling

Vrijdag 26 maart

Vrijdag 02 april

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Rust Roest (Zwaluwnest)
Maandag 29 maart

14u30 Rust Roest (Lijsternest)
Pasen
Maandag 05 april

WZC De Reiger

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 30 maart

Zondag 04 april

Paasmaandag

14u00 Fietsen
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
14u00 Gezelschapsspelen (Lijsternest)
Woensdag 31 maart
09u30
14u00
14u00
14u00

Bezigheidsclub
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)
De Gazet (Mezennest)

ALGEMENE TOELICHTING!! bij Agenda
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.
*onze drie-maandelijkse gebruikersraad
*onze mis-vieringen
*uitstappen (tijdelijk)
Ook zijn we verplicht om onze activiteiten afdelingsgericht te organiseren. We
proberen zoveel mogelijk de verschillende afdelingen te bereiken met onze geplande activiteiten.
VOORSTELLING NIEUWE ACTIVITEITEN
De Gazet Mezennest
Om wat bij te blijven met het nieuws van tegenwoordig zal er iedere woensdagnamiddag op het Mezennest voorgelezen worden uit de kranten van afgelopen week. Hierna worden de interessante artikels uitgeknipt en opgehangen
zodat iedereen dit nog eens kan nalezen. Natuurlijk zal hier een potje koffie
bij gedronken worden want dat maakt alles toch zo veel aangenamer.
Rust Roest
Zoals de slogan luidt is stil zitten niet goed! Daarom zal er iedere vrijdag beweging worden georganiseerd om de week goed af te sluiten. Er zullen verschillende dingen aanbod komen zoals zitdansen, yoga, gymnastiek,… met andere
woorden er zal bewogen worden!
Babiel - maart 2021

13

Vrijwilligersnieuws

WZC De Reiger

Naar aanleiding van het coronavaccin, zoals jullie allen wel zullen weten, hebben we een aantal vrijwilligers kunnen vaccineren. Van de overheid kregen we
jammer genoeg niet voldoende vaccins om iedereen te laten vaccineren daardoor hebben we de keuze moeten maken om de actieve vrijwilligers op de dag
van vandaag voorrang te geven. We hopen dat jullie hier begrip voor hebben.
We hopen allen dat er licht is na deze moeilijke tijden en trachten net zoals
jullie dat we weer met zijn allen kunnen genieten van jullie inzet.

Jarigen in maart
Helena Pevenage

K 026

02 maart

92 jaar

Anita De Ryck

K 308

04 maart

86 jaar

Maria Peersman

K 304

04 maart

87 jaar

Pierette Bauters

K 037

08 maart

74 jaar

Frederica de Winter

K 329

10 maart

86 jaar

Carmen De Wilde

K 305

12 maart

91 jaar

Petrus Van Bogaert

K 121

12 maart

92 jaar

Lucette Bauwens

K 029

16 maart

90 jaar

Maria Meersman

K 201

20 maart

93 jaar

Anna Van Daele

K 303

20 maart

89 jaar

Annie Peeraerts

K 320

28 maart

81 jaar

Maria Louisa Van den Branden

K 112

28 maart

87 jaar

Marcella Van Herck

K 118

31 maart

91 jaar

Rudolf Verdickt

K 213

01 april

75 jaar
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Welkom
Stefania Bogaert
k 031B
27 januari 2021

WZC De Reiger

Cyriel Vandevoorde
k 210
29 januari 2021
Maria Van Cotthem
k 209
05 februari 2021

Ivonne Cornelis
k 409
12 februari 2021
Baele Alice
k 210
18 februari 2021
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Jozef Soet
k 409
27 januari 2021

Mathilde Van den Bosch
K 024
28 januari 2021
Cyriel Vandevoorde
k 210
04 februari 2021

Henri Van Meervenne
k 323
05 februari 2021
Stefania Bogaert
k 031B
07 februari 2021

Emilienne van de Velde
k 301
20 februari 2021
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Kortverblijf
Stefania Bogaert
k 310KV
27 januari 2021 , naar WZC De Reiger

WZC De Reiger

Simone De Clercq
k 310KV
01 februari 2021
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Ik was er “geire” bij
Dinsdag 26 januari: wafelen Barkendeir
Voor we aan de wafelenbak konden beginnen waren we al druk in de weer om
alles klaar te zetten maar ook om het deeg te maken. Die middag kreeg ik hulp
van enkele bewoners, Rosette, Nelly en Elza die dit met heel veel plezier deden. Rosette stond in om mij mee te assisteren bij het bakken van de wafels en
te verdelen onder onze bewoners. Voor het opruimen kon ik rekenen op Nelly
en Elza en zo was alles snel opgeruimd. Dames nogmaals bedankt voor jullie
hulp……..
Woensdag 27 januari : concertje, oma’s koken
Het was heel gezellig en lekker met al die heerlijke baksels. Michiel gaf een
leuk klassiek concertje en deed tekenoefeningen met mevr. Smet, onze nieuwe
bewoonster op het gelijkvloers.

WZC 't Blauwhof

Donderdag 28 januari : advocaat maken
Heel wat werk aan de winkel, niet alleen met ons voetjes in het water en een
grote opruim in de ergo-kelder maar tevens maakten we een lekkere voorraad
advocaat, waarvan jullie binnenkort zeker kunnen proeven bij onze gezellige
borreluurtjes, voor Inge.
Vrijdag 29 januari: Rummikubclub, soep maken, kamerbezoek
Terwijl de Rummikub-spelers met hun hoofden samenzaten om elkaar te helpen
bij het spel werd er aan de andere kant van de zaal groenten gesneden voor
broccolisoep. Met hulp van onze bewoners was dit snel gebakken. Terwijl de
soep aan het garen was konden we opruimen en de afwas doen. De soep was
gaar en dan gingen we ze mixen om ze daarna op smaak te brengen. De soep
was niet aangebrand …..
Maandag 2 februari : Lichtmis pannenkoeken
Op den Barkendeir waren Els en Rosette volop aan het bakken om eerst de bewoners op de kamers te kunnen bedelen met de lekkere pannenkoeken. De
geur was in alle gangen te bespeuren. Zodra de bewoners op de kamers waren
bedeeld kon Inge de bewoners bedienen in de zaal. Michiel maakte zijn pannekes beneden in de living warm maar dat ging echter niet zonder slag of stoot.
Er waren dan ook heel wat misbaksels (ook op het nieuws te zien ’s avonds dus
dat is een vorm van verschoning) die nog rapper op waren dan de pannenkoeken zelf. Tevens bakten we als overbrugging enkele wafels. Met dank aan ons
Els om ons letterlijk te dePANneren in de keuken. Want daar zit hem de fout ….
in de bolle pannetjes …. Geen vrouwke zo arm of ze maakte vandaag haar panneke warm. En achteraf werd er nog even wat gezongen in de living, kwestie
van wat in vorm te blijven.
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Donderdag 4 februari : megabingo – koffieklets

We speelden op ’t Gelaag een leuk spelletje megabingo met extra moeilijke
opdrachtjes en vraagjes en zo kon iedereen met een leuke prijs naar huis …. Er
was zelfs een mooie zwaan voorzien als hoofdprijs en die ging naar Lisette Van
Bogaert. En een borrelke …. Wat kan een Elixireke toch smaken …
Vrijdag 5 februari: borrelmiddag
Vandaag hadden we een jarige Herman Buys, daar hebben we op geklonken. De
keuze was uitgebreid een jeneverke, Martini, wijntje of een Elexirke…… Zolang
de cafetaria nog niet open mag organiseert het animatieteam regelmatig een
lekkere frisse borrel met een bijhorend achtergrondmuziekje.
Maandag 8 februari : cafetaria versieren, grote kuis en borreluur
De cafetaria (Barkendeir) en de living (’t Gelaag) werd sfeervol aangekleed
voor Valentijn.
Woensdag 10 februari: mannenclub

Donderdag 11 februari: Het tweede vaccin
We waren vandaag piekfijn voorbereid en klaar voor ons tweede prikje en alles
verliep eigenlijk van een leien dakje. Het is weer een flinke stap vooruit naar
een meer normale situatie !!! We komen er wel en zijn nu zelf toch al wat geruster. En een woordje van dank aan onze dokters, prikkers en verzorgers en
de organisatie is hier wel op zijn plaats.
Maandag 15 februari: Valentijnreceptie
Normaal gezien is er elke jaar een diner voorzien voor de koppels. Door de Coronapandemie kon dit helaas niet doorgaan!!! Wat niet wilt zeggen dat we dit
niet zomaar laten voorbij gaan. De koppeltjes werden op hun kamer verwend
met een flesje cava met bijhorende hapjes. Voor de andere bewoners hebben
we een receptie voorzien met de nodige drank en versnapering. Proficiat aan
de keuken het was allemaal in orde.
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Vandaag starten we met een viertal mannen om vogelenpik te spelen. Sam die
de spelregels kent kon Inge daar goed bij helpen. Voor we van start konden
gaan werd er eerst gemeten op welke hoogte de vogelenpiek juist moest hangen en de afstand tussen de persoon en de vogelenpiek. Na al het meten konden we aan het spel beginnen. Na een paar spelletjes kwam collega Michiel
eens kijken hoe we het er van af brachten!!!! Het was een geslaagde activiteit.

WZC 't Blauwhof

Dinsdag 16 februari: Coifferen en rijdend winkeltje !!!!

Inge in volle voorbereiding om met het rijdend winkeltje bij jullie te passeren

20
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Gezelschapsspelen … dat doen we graag

WZC 't Blauwhof
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 01 maart
10u30 Bibliotheek
Dinsdag 02 maart
08u30 Ontbijtbuffet (Barkendeir)
14u00 Hoger-Lager (Barkendeir)
14u00 Wafelbak jarigen (‘t Gelaag)
Woensdag 03 maart

WZC 't Blauwhof

10u30 Bewegen (‘t Gelaag)
14u00 Knutselen (Barkendeir)
14u00 Megabingo met prijsjes (‘t Gelaag)
Donderdag 04 maart

14u00 Bewegen (‘t Gelaag)
17u00 Hot-dogs (Barkendeir)
Donderdag 18 maart
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
Vrijdag 19 maart
10u00
10u30
10u30
14u00

Rummikubclub (Barkendeir)
Soep maken (Barkendeir)
Individuele activiteiten
Kamerbezoekjes (Barkendeir)

Maandag 22 maart

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Werkjes en borreltje (‘t Gelaag)

Vrijdag 05 maart

Dinsdag 23 maart

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u00 Memory met muziek (‘t Gelaag)
10u00 Aperitief (‘t Gelaag)

14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Wandelnamiddag (‘t Gelaag)

Dinsdag 09 maart
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Woensdag 10 maart

10u30
14u00
14u00
17u00

Mannenclub (Barkendeir)
Geheugentraining (Barkendeir)
Tovertafel (‘t Gelaag)
Hot-dogs (‘t Gelaag)

Donderdag 11 maart
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
Vrijdag 12 maart
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Bewegen (‘t Gelaag)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
Maandag 15 maart
10u30 Bibliotheek
14u30 gebruikersraad
Dinsdag 16 maart
14u00 Rijdend winkeltje
Woensdag 17 maart

Woensdag 24 maart
10u30 Mannenclub (Barkendeir)
14u00 Individueel werken (Barkendeir)
14u00 Welnessdag (‘t Gelaag)
14u00 Babielekesdag
Donderdag 25 maart
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 S(w)inging in the living (‘t Gelaag)
Vrijdag 26 maart
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Reminiscentie (‘t Gelaag)
14u00 Verwenkoffie (‘t Gelaag)
Zondag 28 maart
Palmzondag

Maandag 29 maart
14u00 Quiz
Dinsdag 30 maart
14u00 Bingo (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)

10u30 Bewegen op muziek (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
22
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Zondag 0 april

Woensdag 31 maart

10u30 Turnen (Barkendeir)
14u00 Bewegen (‘t Gelaag)
14u00 Knutselen (Barkendeir)

Pasen

Donderdag 01 april
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
Vrijdag 02 april
10u00
10u00
10u30
14u00

Rummikubclub (Barkendeir)
Wellnessactiviteit (‘t Gelaag)
Soep maken (Barkendeir)
Gezellig samenzijn (Barkendeir)

(Steeds onder voorbehoud/wijzigingen Coronaepidemie)

Helden voor helden …..
Van de bekende striptekenaar Paul Geerts ontvingen we een prachtige tekening
van de striphelden Suske en Wiske … voor de helden van de zorg. De tekening is
een ware lust voor het oog en hierbij onze dank aan deze fantastische tekenvirtuoos. (artikel zie eerder in Babiel)
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Even over denken

WZC 't Blauwhof

Jarigen in maart
Maria Maes

K 005

06 maart

89 jaar

Liliane Polfliet

K 006

06 maart

74 jaar

Nelly Roels

K 135

28 maart

83 jaar

Emma De Winter

K 152

31 maart

95 jaar

Welkom
François Van Bossche
k 027
26 januari 2021

Jozef Van Landeghem
k 150
01 februari 2021
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Hebben ons verlaten
Annie Velders
k 144
07 februari 2021

WZC 't Blauwhof

Woorden kunnen een steun zijn,

maar het is de tijd die het verdriet verzacht.
Daarom voor nu, heel veel sterkte
en voor de toekomst rust en kracht.
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GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in maart
Lea Van Remoortere

Flat 016

03 maart

92 jaar

Jenny Verschooren

Flat 363

03 maart

79 jaar

Julia De Cleen

Flat 364

05 maart

88 jaar

Jeanne Anné

Flat 130

09 maart

83 jaar

Josée Noorts

Flat 001

09 maart

83 jaar

Julien Noens

Flat 127

11 maart

84 jaar

Maria De Schepper

Flat 010

12 maart

82 jaar

Christiane Van Damme

Flat 356

19 maart

72 jaar

Jozef Verheeken

Flat 011

20 maart

86 jaar

Lisette Abeel

Flat 243

25 maart

81 jaar

Alice De Buyser

Flat 129

01 april

88 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

81 jaar

Welkom
Lea Van Remoortere, flat 016
29 januari 2021
Margot Van den Durpe, flat 125
15 februari 2021

Verhuisd
Stefania Bogaert, flat 125
naar WZC De Reiger, 27 januari 2021
Betty De Wilde, flat 016
naar huis, 28 januari 2021
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Een woordje van Mireille, Nancy, team LDC
’t Achterpoortje en team verpleegkundigen…
In het kader van de Dag van de Zorg op 21 maart plaatsen wij hieronder 4 getuigenissen van zorgverleners binnen onze organisatie over hun werk. Het volledige programma van de Week van de Zorg staat in de activiteitenbundel van
maart. Doe zeker mee op 21 maart met de actie « kom uit uw kot en zing ». Aan
ALLE zorgverleners een welgemeende DANKJEWEL en… WIJ HOUDEN VAN U!

LDC 't Achterpoortje

Babiel - maart 2021

27

LDC 't Achterpoortje
28

Babiel - maart 2021

LDC 't Achterpoortje

Babiel - maart 2021

29

LDC 't Achterpoortje
30

Babiel - maart 2021

Dit was … FEBRUARI 2021
Woensdag 10 februari 2021: Wereldpeulvruchtendag
Jaarlijks wordt op 10 februari wereldpeulvruchtendag gehouden om de voordelen van peulvruchten onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
Peulvruchten zijn er vers, in blik/zak of gedroogd. De zaden groeien in een schil
of peul. Meestal worden de volwassen zaden gebruikt, maar sommige varianten
- zoals bv. sperziebonen, snijbonen, enz...kunnen met de peul worden gegeten.
Er zijn veel verschillende soorten maar de bekendste zijn erwten, bonen, linzen, kikkererwten en sojabonen. Uit onze bevraging blijkt dat « gezonder
willen eten » voor velen een goed voornemen voor 2021 is. Zet dan zeker deze
gezondheidsbommetjes wat vaker op het menu!
Peulvruchten zijn een uitstekende bron van hoogwaardige eiwitten en bieden
een prima en goedkoop alternatief voor vlees en zijn daarom belangrijk in vegetarische en veganistische diëten. Daarnaast bevatten peulvruchten mineralen en
vitaminen (zoals vitamine B1, magnesium, zink en ijzer) en zijn ze een rijke
bron van vezels. Peulvruchten zijn voedzaam, maar maken niet dik. Ze bevatten
veel voedingsstoffen, maar weinig calorieën en hebben een laag vetgehalte.

Peulvruchten spelen ook een belangrijke rol bij duurzame voedselproductie.
Hun stikstofbindende eigenschappen verbeteren de vruchtbaarheid van de
bodem en hebben een positieve invloed op het milieu.
Bron: https://www.beleven.org/feest/wereld_peulvruchten_dag

RECEPT: TONIJNSALADE MET CANNELLINI BONEN

Bron: https://madebyellen.com/wp-content/uploads/2013/09/Tonijnsalade-met-cannelloni-bonen-Made-by-Ellen.jpg
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Ingrediënten:
2 blikjes tonijn
400 gram (blikje) cannellini bonen
1 rode ui, in stukjes gesneden
1 paprika, in blokjes gesneden
4 tomaten, in stukjes gesneden
3 eetlepels extra vergine olijfolie
Sap van 1 citroen
3 eetlepels platte peterselie, fijngehakt
Peper & zout uit de molen
Bereiding:
Doe de tonijn, rode ui, cannellini bonen, paprika, tomaten en platte peterselie
in een schaal.
Schenk de olijfolie in een bakje en knijp de citroen er boven uit. Roer door
elkaar en schenk bij de andere ingrediënten in de schaal.
Schep alles om zodat de smaken zich goed met elkaar mengen.
Breng op smaak met peper en zout.
Serveer de tonijnsalade met dikke plakken geroosterd brood.

Woensdag 10 februari: Valentijnsgebak
Op de hoogdag van de liefde vergeten wij
niemand. Vrijgezel of verliefd stel, eenieder ontving een letterlijk hartelijk
gebakje, vergezeld van een niet mis te
verstane boodschap. Alle coronakilo’s ten
spijt, het was om duimen en vingers af te
likken! Een zeer zoet gebaar, boordevol
chocolade en chocomousse. Meer moet
dat zeker niet zijn! Behoefte aan een
babbel of info of advies nodig? We zijn er
voor u!

LDC 't Achterpoortje

Dinsdag 16 februari: “We zien au geire nen kee trug…
Wij dragen zorg voor elkaar en één van jullie goede voornemens is om zoveel
mogelijk sociaal contact te behouden. Daarom nodigden we onze externe
gebruikers uit op ons terras oftewel “plansier” voor een warme babbel over
koetjes en kalfjes, vergezeld van een gratis kopje koffie of thee met stukje
cake. Zo konden de mensen met hun eigen ogen vaststellen dat wij het nog
goed stellen, want dát wilden ze vooral graag weten. Tof te merken dat we zo
gemist worden en iedereen zo bezorgd om ons is. En medewerker Caroline,
die “zag ze geire nen kee trug”...

32

Babiel - maart 2021

Woensdag 17 februari: koffiebedeling met wraps
Heel het team was druk in de weer met het bereiden van de wraps. Een breed
assortiment werd aangeboden, doch alles om ter lekkerst. Je kon kiezen uit;
- wrap met kruidenkaas, kipfilet, sla en tomaat
- wrap met parmaham, waterkers en zongedroogde tomaat
- vegetarische wrap met kruidenkaas, sla en tomaat

Dinsdag 23 februari: Start van het project “BUUR(T)BABBELS”
Sociaal contact onderhouden is belangrijk in coronatijd, ongeacht of de
gesprekken nu gaan over het weer of over het wel en wee van de voorbije dag.
Dus starten wij met alweer een nieuw hartverwarmend project. Een medewerker vleit zich neer op een stoel in de gang en komt een praatje slaan met de
bewoners van Residentie Elisabeth. Heb jij ook soep met letters gegeten? Lees
dan hieronder wanneer onze praatgrage medewerker jouw verdieping bezoekt.
Wij kijken er alvast naar uit!

LDC 't Achterpoortje
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Start van de nieuwe Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
Vanaf nu staat er een gloednieuwe rubriek in jullie favoriete blad met als doel
de gebruikers of de medewerkers van ons dienstencentrum wat beter te
leren kennen. Dit bevordert de sfeer en je komt al eens iets verrassends te
weten over die persoon. Misschien wel iets wat je nooit eerder durfde te
vragen? Je ontdekt bv. hoe die persoon zijn dagen zinvol invult. En wie weet
pik jij die hobby’s of bezigheden op? Herman Van Bossche kreeg de
(bedenkelijke) eer om de spits af te bijten. Bedoeling is dat de fakkel
telkens wordt doorgegeven. Herman nomineerde medewerkster Kitty Van
Landeghem, dus tegen volgende editie vult Kitty de fakkel-vragen in en
nomineert zij op haar beurt weer iemand. Lees hieronder hoe Herman het er
vanaf heeft gebracht! Dank voor je medewerking Herman!

HERMAN VAN BOSSCHE
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Indien nodig hulpvaardig ,vriendelijk en praatgraag in de omgang en ik heb
(denkelijk) met niemand een probleem.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik heb in het verleden stapels boeken gelezen. Ik heb niet echt een favoriete titel in gedachten. Ik las werkelijk alles, van genre wetenschappelijk tot
zelfs romans.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Ik ben een verwoed Canvas-kijker (Ter Zake en De Afspraak). Op VTM6 kijk ik
regelmatig naar actiefilms, deze zijn altijd goed. Waar ik totaal niet van hou
zijn romantische films. Mijn favoriete series zijn CSI en “Madam secretary”.
Deze laatste is trouwens een echte aanrader!

LDC 't Achterpoortje

Wat is jouw leukste ervaring als bezoeker van ons dienstencentrum?
Voor mij is het belangrijkste eens kunnen samenzitten in de cafetaria,
gezellig wat babbelen, eens lachen en af en toe eens een schuine mop
tappen. Daar kan ik werkelijk van genieten.
Wie of wat is jouw favoriete zanger/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij
de mooiste herinneringen?
Ik hou van muziek uit de jaren ‘50,’60 en ‘70. Goede zangers vind ik o.a.
Engelbert Humperdinck en Tom Jones. Maar eigenlijk hoor ik het liefst van al
klassieke of semi-klassieke muziek. Ik heb goede herinneringen aan het lied
“Ik zit in een vliegmachien…” van Eddy Wally. Deze laatste heb ik 2 x live
bezig gezien.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik bezocht onder meer Spanje, Tenerife, Italië ,Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk.
34
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan je geven om corona-verveling
tegen te gaan?
Ik surf veel op het internet, ik leer werken met Photoshop en ik volg de actualiteit op de voet, en zeker al wat corona betreft.
Van wie ben jij fan?
Van Arthur Schietse en Simonne, mijn bovenburen. Wij zijn zeer goede vrienden, en ja, wij zien mekaar graag.

Wat is je levensmotto?
Uw dag niet leven maar echt “BELEVEN”. Op gelijk welke manier.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Ik eet het liefst spinaziestoemp met een lekkere worst of stoofvlees. Ik hou
van de Belgische keuken en die typische boerenkost. Maar ik eet geen té
pikante dingen, zoals bv. Mexicaans.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/
gezien?
Het Brugse kantmuseum, het museum voor volkskunde en het Groeninghemuseum. Ik ben enorm geïnteresseerd in schilderkunst. Vroeger bezocht ik
Brugge zelfs maandelijks, het is er heerlijk vertoeven en ik combineerde een
museumbezoek met een hapje en een tapje.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Op café gaan met mijn vrienden, een koffietje drinken en wat bijpraten over
dat verdoemde coronajaar.

Waar droom jij het meeste over? Ben jij bang voor/van iets?
Dromen zijn bedrog. Ik ben wel bang voor bepaalde ziektes waarbij ik hulpbehoevend zou kunnen worden.

Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Nieuw autootje kopen, beetje sparen en verder de familie helpen en indien
het bedrag groot is ook aan humanitaire instellingen schenken.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Kitty Van Landghem, medewerkster LDC.
Wat zou jij graag nog over Kitty willen weten?
Ik wil weten wat ze verkiest: lekker thuis of lekker op vakantie. Ik ben ook
benieuwd of zij ooit al 5 kilometer aan één stuk heeft kunnen lopen/joggen.
Babiel - maart 2021
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Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog
wilt doen vooraleer je sterft)?
Ik wil eigenlijk vooral gelukkig en gezond blijven, maar ik wil wel nog eens
met mijn vrouw naar zee gaan.

Pasta
Camping
Koffie
Hond
Ijs
Wintersportvakantie
Goed boek
Slim
Lust
Komedie
Piano
Goud
Dansen
Light frisdrank
Wijn
Appel
De was doen
Ochtendmens

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

Rijst
Luxehotel
Thee
Kat
Praline
Zonvakantie
Goede film
Sexy
Liefde
Horror
Gitaar
Zilver
Zingen
Normale frisdrank
Bier
Banaan
De vaat doen
Avondmens

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
JA
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In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Karaoke gezongen
Herman: “Ik kan namelijk niet zingen”
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
Een nachtje doorgedaan
Op TV geweest
Uw haar geverfd
Naakt gezwommen
Portemonnee van iemand anders gevonden
Gezongen onder de douche
Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?
Herman: “Jasques Raymond. Maar heb ooit zelfs Shirley Bassey ontmoet”
Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Herman: “Ja, en kreeg toen een uitbrander van mijn vrouw”
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
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Doorlopende campagne “Iedereen Coronastrijder” met mascotte
Theo
Theo is hét boegbeeld van onze campagne “Iedereen Coronastrijder”. Hij
beschermt iedereen tegen dé onzichtbare vijand. SAMEN BLIJVEN VOLHOUDEN
is de boodschap.
We zetten de 6 gouden regels tegen corona nog even op een rijtje:
-Respecteer de hygiëneregels. Was en ontsmet regelmatig je handen. Draag je
mondmasker max. 8u (en 4u bij intensief gebruik) en hou je neus en mond
bedekt
-Doe je activiteiten liefst buiten
-Denk aan kwetsbare mensen
-Hou afstand (1,5m)
-Beperk je nauwe contacten
-Volg de regels voor bijeenkomsten
Theo heeft ondertussen talloze harten veroverd, want iedereen is in de ban
van hem. Ja, we zijn goed op weg want binnen die ploeg van 11 miljoen,
hebben wij toch lekker het strafste legioen! Zie hieronder enkele foto’s van de
allereersten met een volle stempelkaart, poserend met hun geschenkje. Op de
wapenschilden herkennen jullie Maurits en Fouzia!

LDC 't Achterpoortje
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Talent in LDC ‘t Achterpoortje: Uit onze inbox

LDC 't Achterpoortje

Deze maand viel er opnieuw heel wat in onze brievenbus of
inbox. Aan woordkunstenaars hebben we alleszins geen gebrek, integendeel, we ontvangen stuk voor stuk pareltjes.
We zijn ronduit trots op al dat talent uit onze rangen! De
tekening hiernaast is dan weer het knappe werk van een
tekenaar die duidelijk oog voor detail heeft. Ze staat ook in
de activiteitenbundel voor maart als kleurplaat. Ik maak
jullie ondertussen warm voor een sprookje geschreven voor
65-plussers door “Temsteneirke” met als titel “The happy
bie”. Dit verhaal staat eveneens in de bundel. Deze schrijver
brengt niet alleen zijn dagen zinvol door, hij levert ook nog
eens een topwerk van formaat af. Hij gebruikt regelmatig dialectwoorden die
mensen uit onze regio zeker zullen begrijpen. Misschien kunnen jullie eens
“gremelen” of lachen tijdens het lezen, en dat is toch mooi meegenomen in
deze nare tijden. We spreken dus af: bij gremelen noteer je 1 streepje, bij
lachen 2 streepjes. En je stuurt aan ons door hoeveel streepjes je hebt kunnen
zetten. Gouden raadje van “Temsteneirke”: Lees dit sprookje alleen als je 100%
op uw gemak zijt of zit. Zin om zelf een sprookje te schrijven of een mop te
tappen? We vernemen graag alles over jullie creatieve uitspattingen en/of het
aantal streepjes dat jullie konden zetten bij het sprookje via mail op adres:
centrumleider@ocmwtemse.be .
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Dit wordt … MAART 2021
Van 27/ 02 tot en met 07/ 03/ 2021: Week van de Vrijwilliger
In 1986 werd de eerste week van de vrijwilliger georganiseerd. De bedoeling
was om het vrijwilligerswerk te promoten. Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers
die zich in Vlaanderen inzetten. De één geeft veel tijd, de ander wat minder.
Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in
voor een goed doel. Hieronder kan je de getuigenissen lezen van 2 vrijwilligers
in ons LDC. Om al die mensen te bedanken is er Dé Week. We laten samen zien
dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden. Je kan ook iets terugdoen: Stuur
een fleurige e-card via https://www.vrijwilligersweek.be/gratis-downloads-2/

LDC 't Achterpoortje
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Campagne in de kijker: Maart = maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
We hebben het allemaal druk. Er is dus altijd wel iets dat dringender is dan al
het andere. Kanker vroeg opsporen is belangrijk. En toch… van uitstel komt
afstel. Geen excuses. Doe de stoelgangtest. Vroegtijdige opsporing biedt de
beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je
74ste elke twee jaar gratis de stoelgangtest.
In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op
poliepen, de voorlopers van dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden
opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Tijdig
opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
-www.myhealthviewer.be
-www.mijngezondheid.be
-www.cozo.be
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’
gebruiken.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je
huisarts.

LDC 't Achterpoortje

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen
9 en 12 uur en 13 en 16 uur, mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
of surf naar https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
*de volledige folder over het bevolkingsonderzoek zal verschijnen op onze FB-pagina en in
onze activiteitenbundel van maart.
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Maandag 1 maart 2021: Complimentendag
De bewoners van residentie Elisabeth en Mariadal kregen allemaal een complimentenkaartje in de bus dat ze kunnen geven aan hun linker– en rechterbuur.
Hopelijk doen jullie massaal mee, want achteraf maken we een heuse complimentenboom met deze kaartjes. Een compliment is gratis en het kan wonderen doen. Het is voor de geest zoals een zonnestraal is voor ons lichaam!
We zetten de kenmerken van een goed compliment even op een rijtje;
-Geef het compliment vanuit je hart
-Geef een compliment over iets dat je waardeert of bewondert
-Zorg dat het compliment positief geformuleerd is
-Geef een specifiek en concreet compliment: hoe concreter, hoe beter
-Zorg dat het compliment speciaal voor die persoon is. Maak het persoonlijk en
individueel. Dit doe je door “ik vind…” of “jij bent…” te gebruiken en aan te
vullen met een voorbeeld of situatie te noemen waarbij je dit opviel
-Let op je toon en laat het compliment welgemeend en oprecht klinken
Wist je dat er absoluut niks mis mee is om jezelf af en toe een complimentje
te geven? Integendeel, jezelf complimenteren is immers de snelste weg naar
meer zelfvertrouwen en een goed gevoel. Wil jij ook meer zelfvertrouwen?
Begin dan vanaf vandaag met jezelf met regelmaat te complimenteren.
Bron: complimentenspel.nl/2020/01/26/waar-voldoet-een-goed-compliment-aan/ EN keyzercoaching.nl/praktijk/de-kracht-van-jezelf-een-compliment-geven

We wensen het mekaar toe bij het begin van ieder nieuw
jaar: “Een goede gezondheid”. Hét opperste goed dat je kan
bezitten. Niet verwonderlijk dat daaraan werken één van de
goede voornemens was die jullie instuurden. Wij beloofden
de nodige ondersteuning en wij houden woord. In de activiteitenbundel van maart vinden jullie uitleg over hoe een
gezonde maaltijd er best uitziet en krijgen jullie de nodige informatie om een
gezond weekmenu samen te stellen, met alles erop en eraan, van kalenderbladen tot en met een opsomming van alle fruit– en seizoensgroenten per maand.
Laat jullie volop inspireren door al die tips van het Vlaams Instituut Gezond
Leven. Nog méér onderbouwd advies nodig? Surf dan naar gezondleven.be.
Babiel - maart 2021
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Goede voornemens 2021: Werken aan een goede gezondheid

Tips om een gezond weekmenu samen te stellen:

LDC 't Achterpoortje

-Maak je menu op een vast moment
-Plan alle eetmomenten
-Hou vast aan je eigen stijl
-Volg de seizoenen
-Varieer
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De nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021:
zomeruur
De lente is er pas en de klok krijgt al een zomer(k)uurtje. In de
nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021
schakelen we over van wintertijd naar zomertijd. Dan verzetten
we de klok van 2 naar 3 uur. Help?! Het is maar hoe je het
bekijkt. De omschakeling van winteruur naar zomeruur betekent dan wel één uur minder slapen. Maar tegelijk kan je extra
genieten van die heerlijk lange zalige, zwoele zomeravonden.
Behoor jij tot de groep die daar wel eens last van durft te ondervinden? Hoewel
je biologische klok door de natuur geregeld wordt, kan je jezelf wel een handje
helpen!
Tips om de overgang naar de zomertijd te vergemakkelijken


Zorg 's morgens als je opstaat voor zoveel mogelijk daglicht. Schuif de gordijnen in elke ruimte wagenwijd open en ontbijt in een lichte ruimte.



Geef je biologische klok het signaal dat de dag begonnen is (doe een wandeling, beweeg).



Zorg 's avonds dat het vroeger donker is. Doe de gordijnen dicht, dim het
licht in huis en slaap met een oogmaskertje.



Ontspan met een warm bad en mijd alcohol en/of cafeïne voor het slapengaan.



Ga elke dag rond hetzelfde tijdstip naar bed. Zo val je sneller in slaap en
behoud je je dagelijkse ritme.

Bron: https://sleeplife.be/nl/blog/wat-doet-het-zomeruur-met-je-nachtrust

LDC 't Achterpoortje
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