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Begin van de maand mei werden de palen en wanden voor de verdeling van de keuken en de kleedkamers geplaatst.
20 mei werd de 2de bodemplaat voor de ondergronds parking gestort. Het was weer een aan en
af gerij van betonmixers. Deze bodemplaat werd
net als de vorige keer gevlinderd (polieren).
Ondertussen liggen er ook al metalen balken en
werden er houten roosters gemaakt. Dit om het
dak van de parking voor te bereiden.
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We staan ervoor en we moeten
er door

Algemeen

Info
Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie,
Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat vanaf 8 mei uitgebreide versoepelingen toe aangaande de bezoekregeling binnen de woonzorgcentra. Dit stemt ons
bijzonder gelukkig. Aangezien hier heel wat logistieke en praktische zaken
aangepast dienen te worden en wij dit alles grondig willen uitwerken, zullen
deze versoepelingen in onze woonzorgcentra ingaan vanaf maandag 10 mei.
1.

Bezoek
A. Vaste bezoekers
 Het systeem van vaste bezoekers (= knuffelcontacten) blijft behouden, deze knuffelcontacten kunnen om de twee weken wijzigen. Wijzigingen blijft u doorgeven via het gekende emailadres: dereiger@ocmwtemse.be
 Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker
afzetten, zij passen uiteraard wel alle andere regels toe: dragen van
een chirurgisch mondmasker op alle andere plaatsen behalve de bewonerskamer, handen ontsmetten bij het betreden van het woonzorgcentrum, contactpunten ontsmetten enz…
 De 2 knuffelcontacten kunnen vanaf 10 mei samen langskomen op
voorwaarde dat zij tot het zelfde huishouden behoren.
 De bezoekuren voor deze vaste bezoekers worden opgeheven, het
woonzorgcentrum zal opnieuw geopend zijn voor deze knuffelcontacten vanaf 8u ’s ochtends tot 20u ’s avonds.
B. Andere bezoekers
 Naast de 2 knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek
ontvangen
 Deze bezoekers blijven alle veiligheidsvoorschriften strikt toepassen:
dragen van een chirurgisch mondmasker (ook op de bewonerskamer),
voldoende afstand bewaren, enz…
 deze bezoekers dienen zich bij binnenkomst in het woonzorgcentrum
te registreren
 voor deze groep bezoekers blijven de vertrouwde bezoekuren van
toepassing: maandag tot en met zondag van 14 tot 17u, op donderdag
tot 19u.
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Wij vragen dat bezoekers onderling afspreken wie wanneer langskomt, er
mogen maximaal 2 bezoekers per kamer op hetzelfde moment aanwezig
zijn.
Babiel - juni 2021

3. Familiebezoek
Vanaf 10 mei is het eveneens toegestaan dat bewoners op familiebezoek
gaan bij hun knuffelcontacten.
Indien u een bewoner voor dergelijk familiebezoek wenst mee te nemen
vragen we dat u hier steeds de afdelingsverantwoordelijke van verwittigt.
4. Cafetaria
Vanaf 10 mei kunnen bewoners samen met hun bezoekers (zowel de knuffelcontacten als andere bezoekers) iets gaan drinken in de cafetaria.
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten.
De cafetaria zal dagelijks geopend zijn van 14u tot 17u.
Als u zich, samen met de bewoner, verplaatst naar de cafetaria vragen
wij dat ook bewoners, van zodra zij de afdeling verlaten, een mondmasker dragen.
Opgelet:
De cafetaria is enkel toegankelijk voor bewoners met hun bezoek,
andere personen zullen niet worden toegelaten.
Wij bekijken momenteel eveneens de mogelijkheden om de zitplaatsen in onze
binnentuin uit te breiden.
Wij hopen dat deze uitgebreide versoepeling een grote stap kan zetten in de
verdere terugkeer naar het oude leven.
Wij vragen dat alle bewoners en bezoekers bovenstaande regels correct toepassen. Samen met jullie dragen wij als medewerkers de verantwoordelijkheid
om op deze manier deze versoepelingen te kunnen blijven aanhouden.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie
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2. Buiten afspreken
Analoog met de versoepelingen binnen de hele samenleving kunnen bewoners buiten afspreken met 9 andere personen, hier wordt wel gevraagd
afstand te bewaren en een mondmasker te dragen.

Algemeen

Week van de mondzorg
In de week van 26 april was het kick-off week van het project mondzorg. Deze
week stond helemaal in het thema van een gezonde mond en was de start van
een goede mondgezondheid voor alle bewoners. Waarschijnlijk hebben jullie
allemaal wel doorheen het woonzorgcentrum affiches zien hangen met tips
voor een goede mondhygiëne. Alsook werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het was een heel fijne, leerrijke week. Hieronder nog even een informatiebrochure van het project:
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Ons vorig raadsel werd gewonnen uit talrijke correcte
oplossingen door Walter Mys
uit Mariadal die feestelijk de
fles mag uitdrinken, hopelijk
bij zomerse temperaturen.
Proficiat en veel plezier met
de volgende puzzel !!!
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Ik was er “geire” bij

Donderdag 6 mei: Kaas- en wijnavond Mezennest
Zoals de traditie het wil, en we in de mogelijkheid zijn, werd het startschot
van onze kaas-en wijnavond gegeven in de dagzaal van het Mezennest. Wegens
corona ging dit vorig jaar niet door maar vandaag nemen we stilletjes aan de
draad weer op en mits een aantal maatregelen konden we er vandaag toch een
lekkere gezellige avond van maken! Het was dan ook duidelijk te zien aan onze
bewoners hoe ze ervan genoten!! Ieder had een mooi kaasbordje en een lekker
glaasje wijn…en er werd nogal gesmuld hoor!!

Dinsdag 11 mei: Ontbijtbuffet Zwaluwnest
Steeds iets om naar uit te kijken, ons ontbijtbuffet in kleine bubbels. De tafels
mooi gedekt, geur van verse koekjes en koffie en een heel assortiment om uit
te kiezen. Zelfs eitjes op aanvraag worden gebakken. Het was weer een gezellige voormiddag, smullen en in aangename compagnie eet iedereen toch dat
ietsje meer …
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WZC De Reiger

Woensdag 28 april: quiz mondzorg
Sinds kort werd er in ons woonzorgcentrum een nieuw project opgestart rond
mondzorg. Om dit in de kijker te zetten, organiseerden we een quiz. We testte
de kennis van onze bewoners door middel van 2 vragenrondes. Als afsluiter
werd meer uitleg gegeven over de tongschraper, de protheseborstel en de
poetskaart. De winnaars gingen naar huis met een kleine attentie. Maar ook
voor de andere deelnemers was er iets lekker voorzien. Het werd een gezellige
en leerrijke middag.

WZC De Reiger

Dinsdag 11 mei: Samenzang Mezennest
Voor het eerst werd vandaag “ons” Jeanneke verwelkomd op het eerste verdiep. Zij kwam de muzikale begeleiding doen voor onze eerste samenzang. We
zaten allemaal gezellig in de ronde en zongen mee met de herkenbare melodietjes. Onze bewoners vonden dit heel aangenaam en dit betekent dat we dit
natuurlijk nog gaan herhalen!
Maandag 17 mei: Koffie op grootmoeders wijze Wielewaalsnest
Vanmiddag keerden we even terug in de tijd en gingen we onze eigen koffie “op
grootmoeders wijze” maken. En wat hadden we daarvoor nodig?? Eerst en
vooral onze oude koffiemolen en de waterketel…en natuurlijk het belangrijkste
“de buzze”!! Onze mensen hadden de eer om nog eens te draaien aan de koffiemolen en zo werd de koffie heel fijn, nadien nog wat “pardaf” erbij en de
heerlijke geur kwam ons al tegemoet. En niks ontbrak want onze mensen werden nog verwend met een heerlijk stukje vlaai…ook “op grootmoederswijze”!!
Het werd een zalige rustige koffieklets!!

Dinsdag 18 mei: Uitstap Shopping!
De weersvoorspelling zag er niet rooskleurig uit en daarom besloten we op veilig
te spelen en ging onze uitstap richting de shopping i.p.v. de kapellekes te Tielrode. Daar aangekomen, 7 zonnen natuurlijk, begaven we ons in de “warme!”
winkels. De meesten onder ons hadden wel echt
iets op het oog om te kopen en zo werd het echt
winkel in en winkel uit en goed uitkijken dat we
elkaar niet verloren!! Na al dat winkelen tijd
voor een deugddoende traktatie. Dit kon alleen
buiten op terras wegens corona. Dankzij de supervriendelijke garçon kregen we allemaal een
uitgelezen plekje. Dat was genieten met een
lekkere pannenkoek, wafel of crème-glace! ..en
die vriendelijke garçon week niet meer van enkele bewoners hun zijde…het mocht niet langer
duren of hij kwam mee naar de Reiger!!
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Dinsdag 18 mei: Oma’s koken
De maand mei is de tijd van, jawel hoor, ‘De asperges’. Vandaag stond er een
lekkere aspergesoep op het menu samen met ‘Asperges op Vlaamse wijze’. Vele kilootjes asperges werden gekuist en gesneden. En na het harde werk was het tijd om te proeven. De soep werd goed bevonden en iedereen genoot van lekkere asperges met een hard gekookt eitje en een botersausje!

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.
Dinsdag 01 juni

Woensdag 09 juni

08u30 Ontbijtbuffet (Lijsternest)

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 10 juni

(k 201—k 215)

14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
Woensdag 02 juni
09u30
13u30
14u00
14u00

Bezigheidsclub
‘t Rijdend winkeltje
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 03 juni
13u30 Film: Gone with the wind, deel 1
(Lijsternest)

14u00 Gezelschapsspel (Zwaluwnest)
Vrijdag 04 juni
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
13u30 Film: Gone with the wind, deel 2
(Lijsternest)

14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 07 juni
09u00 Bibliotheek op de kamers
10u00 Gebruikersraad
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 08 juni
14u00 Koffie op grootmoederswijze
(Ooievaarsnest)
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Babiel - junii 2021

14u00 Rust Roest (Zwaluwnest)
14u00 Manicure op de kamers
Vrijdag 11 juni
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u00 Wentelteefjes (Lijsternest)
Maandag 14 juni
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u00 Crea (Lijsternest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 15 juni
14u00 Snoezelen
17u00 Kaas– en wijnavond (Cafetaria voor
bewoners 2de, 3de en 4de verdiep.

Woensdag 16 juni
09u30 Bezigheidsclub
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 17 juni
14u00 Rust+-Roest (Wielewaalsnest)
14u00 Fietsen
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Agenda WZC De Reiger

WZC De Reiger

Vrijdag 18 juni

Maandag 28 juni

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Tovertafel (Mezennest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)

14u00 Leonie Verhulst 102 jaar
Cafetaria, voor bewoners Zwaluwnest)

Maandag 21 juni

14u00 Wandelen, bij mooi weer
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Verjaardagborrel
14u00 Crea: bruisballen maken

14u00 Uitstap (Lijsternest)
14u00 Snoezelen

(Zwaluwnest)

14u30 Bal populaire (Mezennest)
Dinsdag 22 juni
14u00 Uitstap Kapellekes (Zwaluwnest)
14u00 Snoezelen

Dinsdag 29 juni

Woensdag 30 juni
09u30
13u30
14u00
14u00

Bezigheidsclub
‘t Rijdend winkeltje
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)

Woensdag 23 juni
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 24 juni
14u00 EK voetbal ‘De Reiger’ - Finales
(cafetaria)

Vrijdag 25 juni
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Wandelen, bij mooi weer
14u30 Tovertafel (Wielewaalsnest)

Maandag 01 juli
14u00 IJssalon (cafetaria 2de,3de en 4de
verdiep)

14u00 IJssalon (Wielewaalsnest-Mezennest)
Vrijdag 02 juli
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Amy’s Babbeluurtje (Lijsternest)

ALGEMENE TOELICHTING!! bij Agenda
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.
*onze drie-maandelijkse gebruikersraad
*onze mis-vieringen
Ook zijn we verplicht om onze activiteiten afdelingsgericht te organiseren. We
proberen zoveel mogelijk de verschillende afdelingen te bereiken met onze geplande activiteiten.
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Jarigen in juni
K 015

02 juni

90 jaar

Ivonne Cornelis

K 409

06 juni

99 jaar

Rosa De Lamper

K 324

09 juni

92 jaar

Edeltraud Daggelinckx

K 316

10 juni

75 jaar

Josette Lemoine

K 212

14 juni

76 jaar

Ivonne Rosseel

K 012

16 juni

88 jaar

Gilbert Tritsmans

K 202

22 juni

76 jaar

Pierre Van Uytvanck

K 010

27 juni

62 jaar

Leonia Verhulst

K 327

27 juni

102 jaar

Jacobus Bosiers

K 025

28 juni

76 jaar

Liliana Remon

K 404

28 juni

92 jaar

Gerdina van der Put

K 321

28 juni

86 jaar

Jenny D’Hondt

K 322

03 juli

89 jaar

Fanny Heylen

K 111

04 juli

90 jaar

Pierre Moens

K 228

04 juli

86 jaar
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WZC De Reiger

Jozef Egghe

Welkom

WZC De Reiger

Lea De Cock
k 033C
28 april 2021

Karel Raes
k 311
21 mei 2021

Kortverblijf
Germaine Van Landeghem
k 310 KV
07 mei 2021, terug naar huis

Yves De Baer
k 031B
29 april 2021, opname
21 mei 2021, terug naar huis
Leonia Pauwels
k 310KV
11 mei 2021, opname

Marie-José Govaerts
k 414
19 mei 2021, terug naar huis
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Hebben ons verlaten
Alexander Willaert
k 123
06 mei 2021

WZC De Reiger

Annie Verheyden
k 311
13 mei 2021
Hubert Pieters
k 124
17 mei 2021

Babiel - junii 2021
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Ik was er “geire” bij
Woensdag 5 mei: knutselen

WZC 't Blauwhof

We brachten onze bewoners van het ’t Gelaag en Den Barkendeir samen om te
schilderen. Inge had al op voorhand wat voorbereid zodat zij maar alleen verder hoefden af te werken. Het waren lentebloemen die gemaakt zijn van wc
rolletjes. De tafels werden netjes afgedekt en de bewoners van een schort
voorzien. De verfpotjes met de verschillende kleuren werd verspreid over de
tafels gezet zodat ieder zijn eigen potje had om te kliederen en kladderen….
Na één nachtje drogen kon Inge voor de finishing touch zorgen en het resultaat
mocht gezien worden !

Vrijdag 07 mei: kleine ontbijtjes, rummikubclub
Het ontbijt op den Barkendeir was uitsluitend en alleen voor de mannen. Er
werd niet veel gezegd maar wel veel gegeten. O zalige oase van rust in dit tranendal.

Maandag 10 mei: Opening cafetaria
Voor de eerste dag was het al een succes. A l de tafels waren druk
bezet en onze vrijwilligers blij op post. Michiel bakte intussen lekkere boterkoekjes op ’t Gelaag.
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Woensdag 12 mei: vogelenpik en kokerellen croque monsieur, soep

Met het vogelenpikken waren we de eerste weken gestart enkel met een
groepje mannen en zo deden we stilletjes verder met Herman, Fernand en Elza
Malfiet er nu ook bij. Het was Herman Buys die met ‘den hoofdvogel’ ging
strijken!!! In de namiddag werd er flink wat gekokkereld. Voor den Barkendeir
werden er croque monsieurs gemaakt voor het avondeten. Nelly en Emilienne
sneden de korstjes van de boterhammen om ze nadien te belegen met ham en
kaas. Voor Elza was er al ’s morgens een mandje eieren hardgekookt zodat die
konden gepeld worden. Nu nog sla, tomaat en komkommer snijden. De cocktailsaus werd bereid : een geheim recept van Inge. Daarna werden de tafels
boven mooi gedekt met de hulp van Nelly, Emilienne. En tussendoor bakte Michiel ook nog koekjes … nooit geziene taferelen in ons ‘restaurant’ vandaag!

WZC 't Blauwhof
De bewoners van ’t Gelaag hadden hun werk om de vele groenten fijn te snijden voor de grote pot verse groentesoep. Op vraag van onze bewoners kwamen
er ‘veel ballekes’ in. En draaien dat die handjes deden. Samen genoten ze ’s
avonds van het lekkere resultaat.

Babiel - juni 2021
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Vrijdag 14 mei: broodpudding

In het ergolokaal werd er in de voormiddag broodpudding gemaakt om
die in de middag te kunnen uitdelen
bij de koffie. Maria en Nini braken
al het brood in kleine stukjes. Daarna deden we de andere ingrediënten
er in en zetten we dit op een laag
vuurtje. Nu nog mixen en we voegden er een beetje rum (voor de rummikubclub) en nog wat rozijntjes
bij. Deze lekkernij was klaar en moest enkel nog één uurtje in de oven.
Mmmm …..

WZC 't Blauwhof

Woensdag 19 mei : snoezelsessie
Simonne genoot van een uitgebreide snoezelsessie. Zowel gelaatsmassage als
de mooie effecten van de klankschalen op haar lichaam deden haar volledig
ontspannen. Haar glimlach sprak boekdelen.
Vrijdag 21 mei : klein ontbijt en pannenkoeken
Enkele bewoners van ’t Gelaag genoten van een rustig en uitgebreid ontbijt.
De koffiekoekjes en verse koffie smaakten duidelijk.
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
(Steeds onder voorbehoud/wijzigingen Corona-epidemie)
Dinsdag 01 juni

Maandag 21 juni

14u30 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Woensdag 02 juni

14u00 Zomerconcert (Barkendeir)

10u30 Bewegen op muziek
14u00 Kamerbezoekjes (Barkendeir)
Donderdag 03 juni

Dinsdag 22 juni
14u00 Rijdend winkeltje
Woensdag 23 juni

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
Maandag 07 juni

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u30 Reminiscentie (‘t Gelaag)

14u00 Zomerconcertjes (‘t Gelaag)
Dinsdag 08 juni

Vrijdag 25 juni

14u00 Wafelenbak (Barkendeir)
Woensdag 09 juni

Maandag 28 juni

10u30 Turnoefeningen
14u00 Gebruikersraad
Donderdag 10 juni

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
Dinsdag 29 juni
14u00 Koekjesbak en zaalspelletjes

Woensdag 30 juni

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
Vrijdag 11 juni

10u30 Curling
14u00 Wandeling

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
Maandag 14 juni

Donderdag 01 juli

14u00 Wafelbak—borrel (‘t Gelaag)
Dinsdag 15 juni
14u00 Wandelmiddag
Woensdag 15 juni
10u30 Vogelpik
14u00 Snoezelen (‘t Gelaag)
Donderdag 16 juni

WZC 't Blauwhof

Vrijdag 04 juni

10u00 Bewegen
14u00 Zomerquiz
Donderdag 24 juni

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Voorbereiden
Ronde van Steenrijk
Vrijdag 02 juli
14u00 Rummikubclub (Barkendeir)

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u30 Rolstoelen
Vrijdag 17 juni
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Bibliotheek

Babiel - juni 2021
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Vrijwilligersnieuws
Begin mei kwam dan eindelijk het goede nieuws dat we terug konden opstarten
met de cafetaria, tevens met de vrijwilligerswerking toogploeg. Hiervoor vergaderden we talrijk de week ervoor en konden we alles goed inplannen om terug goed van start te gaan. Wij wensen intussen langs deze weg onze langst in
dienst zijnde vrijwilliger Eddy veel beterschap en verwelkomen tegelijk als enthousiaste nieuwelinge Carola Maes die zaterdags mee onze toogploeg komt
versterken. Wij wensen haar veel succes toe. Zo gaan we stilaan op weg naar
een normale situatie maar in de cafetaria steeds nog met veilige beperkingen.
Er komen nog nieuwe vrijwilligers en we zijn natuurlijk erg blij dat iedereen
stilaan weer aan de slag kan.

WZC 't Blauwhof

Even over denken
Met de start van de junimaand is hopelijk ook de lente al eens doorgebroken
met echt mooi weer. Het was bepaald een koud en mistroostig voorjaar en de
natuur stond twee weken achter. We hebben heel wat mooie vooruitzichten
voor de komende maand waarin we stilaan onze vrijheid kunnen herwinnen, de
studentjes ijverig moeten blokken en afzien en waar na de rapporten de zomervakantie wenkt. We doen het nog even rustig aan, genieten van de zomerconcertjes. We supporteren samen met jullie ook mee voor de Rode Duivels in
de laatste week van juni. We kijken weer uit naar versie 9 van onze eigenste
Ronde Van Steenrijk die begin juli terug van start gaat. Dus trainen maar !!!!

Jarigen in juni
Ivana Willer
Michel De Kezel

K 019
K 017

05 juni
07 juni

69 jaar
91 jaar

Joanna Van Ieghem

K 157

10 juni

89 jaar

Francine De Schrijver

K 139

24 juni

72 jaar
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Welkom
Marcel Van San
k 016
10 mei 2021
Maria Claus
k 133
11 mei 2021

Hebben ons verlaten
WZC 't Blauwhof

Julia De Molenaer
k 016
02 mei 2021

Marcel Van San
k 016
11 mei 2021

Lea Vande Voorde

Flat 012

20 juni

83 jaar

Anita De Wilde

Flat 241

23 juni

81 jaar

Annie Van Havere

Flat 362

24 juni

84 jaar

Verhuisd
Marcel Van San
Flat 015
Verhuisd naar woonzorgcentrum ‘t Blauwhof
Karel Raes
Flat 120
Verhuisd naar woonzorgcentrum De Reiger
Babiel - juni 2021
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GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in juni

Een woordje van Isabelle...
Ons team heeft gedurende de coronaperiode een flow kunnen vinden om met
alle maatregelen en bijhorende aanpassingen om te gaan. Met als schitterend
resultaat een corona-aanbod om trots op te zijn. Wij blijven ook vernieuwend
uit de hoek komen. Zo gaan we binnenkort voor de eerste keer “plandelen” als
activiteit in het kader van Wereld Milieu Dag. Jullie nemen enthousiast deel
aan al onze activiteiten en onze initiatieven worden telkens warm onthaald.
Een ware opsteker voor het team! Dat is iets wat iemand kracht kan geven: wat
mensen voor mekaar gaan doen in dagen van puur overleven. Samen geraken
wij er écht wel door!
Mei ligt achter ons en de (hopelijk) zonnige juni-dagen stralen ons tegemoet!
Buiten spreekt alles van nieuw leven: bloemen bloeien, de lucht is bij momenten hemelsblauw en de vogels gaan weer stoeien. Voor ons allen klaart de hemel stilletjesaan op, want we hebben een beetje vrijheid teruggewonnen!
Wie dat bloemetje ook verdient zijn mantelzorgers. Zij verbazen ons keer op
keer weer met hun verhalen over de liefdevolle zorg die ze geven en zijn gewoon onmisbaar. De druk is groot, maar de golf van solidariteit ook.
We nemen onze taak als LDC ter harte en blijven jullie informeren en sensibiliseren. U leest alles over de thema’s die we deze maand in de kijker zetten
verderop in dit tijdschrift. In de bloemetjes zetten we letterlijk én figuurlijk
deze maand een nuttig beestje, nl. de bij. Lokaal Bestuur Temse legt bloemenweiden aan om een betere leefomgeving te creëren voor zowel honingbijen als
wilde bijen. Temsenaars kunnen hun eigen bloemenweide inzaaien. Een biologisch zadenmengsel is op verschillende locaties te verkrijgen, o.a. op AC De
Zaat, en zit ook ingesloten bij onze activiteitenbundel van juni. Ga er zeker
mee aan de slag!

LDC 't Achterpoortje

Tot slot staan we op 13.06 stil bij Vaderdag. Deze dag bestaat sinds 1909 en
komt voort uit Moederdag, dat al een jaar langer wordt gevierd. Sonora Smart
Dodd heeft de dag in het leven geroepen. Haar vader 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. Eens volwassen, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de
aandacht brengen. Leuk weetje: Op Vaderdag wordt vader van huishoudelijke
taken vrijgesteld. Als dat geen goed nieuws is…!
Bron: Nl.wikipedia.org/wiki/Vaderdag
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Dit was … MEI 2021
Woensdagen 12+19 mei 2021: Koffierondes met tiramisu en suikerwafels
We kunnen het eigenlijk geen koffierondes meer noemen, het zijn échte
verwenrondes. We serveerden tiramisu volgens het recept van stagiaire Azahar.
Een zeer smeuïg dessert zonder een druppel alcohol, wat deze tiramisu een tikkeltje speciaal maakt. De week nadien kon er gesmuld worden van suikerwafels. Enkele sfeerbeelden hieronder...

LDC 't Achterpoortje
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Woensdag 12 mei 2021: Koffie op ‘t plansier externe gebruikers
Dit initiatief geniet ruime belangstelling, weer of geen weer. De bouwwerken
blijven gespreksonderwerp nummer één op ons plansier. De bouw wordt concreter en het LDC van de toekomst krijgt stilaan vorm. Traag maar gestaag kunnen we er ons steeds meer bij voorstellen. De werken spreken tot de verbeelding en blijven kijklustigen lokken. Ons geduld wordt serieus op de proef gesteld. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar je weet wat ze zeggen, geduld wordt beloond…
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Dinsdag 18 mei 2021: Heropening terras LDC
Een heropening weliswaar nog vrij beperkt en mits reservatie, maar dat kon toch
het enthousiasme niet temperen. De bewoners van Res. Elisabeth kwamen hiervoor maar wat graag naar beneden. De medewerkers kregen een pluim omdat ze
het terras zo mooi versierd hadden. Olleke bolleke rebusolleke olleke bolleke
schol, doe die glaasjes nog eens vol!

SANTÉ !

De zangmicrobe heeft jullie blijkbaar goed te pakken. Of heb jij vooral meegezongen om een statement te maken omdat het milieu je nauw aan het hart
ligt? In ieder geval werd het een geslaagd zangfeest. Op de foto’s en beelden is
duidelijk te merken dat de « goesting » ervan afdroop. Dank aan vrijwilliger
Simon om er (alweer) een welluidend en harmonieus geheel van te maken.

Opmerkingen « valveilig wandelen » doorgegeven aan Lokaal
Bestuur Temse
Graag delen wij mee dat jullie opmerkingen die werden gemaakt in het kader van « valveilig wandelen in de buurt »
werden doorgecommuniceerd naar enkele verantwoordelijken van Lokaal Bestuur Temse. We werden bedankt voor
onze constructieve feedback! Er zal zeker rekening worden
gehouden met jullie mening. Voor sommige punten zal men
zijn uiterste best doen, andere staan genoteerd als actiepunt
en enkele acties werden reeds concreet uitgewerkt en ingepland. Wij voelen ons
thuis in Temse! En jullie blijkbaar ook!
Babiel - juni 2021
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Donderdag 20 mei 2021: Inzingen tekst « Laat ons een bloem... »
in het kader van Wereld Milieu Dag

Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
Teamcoach Kitty nomineerde creatieve duizendpoot en centrumleidster uit de
duizend Sofie Franckaert.

Sofie Franckaert
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Mijn vrienden zouden me omschrijven als een eerlijk, genereus en loyaal persoon die dag en
nacht voor hen klaar staat. Iemand die zich steeds voor de volle 1000% vastbijt in iets en niet
stopt tot ze haar doel heeft bereikt. Iemand die brutaal eerlijk is en hierdoor zaken zegt die
anderen misschien niet willen horen maar dit toch doet omdat ze steeds het beste voorheeft
met anderen. Iemand die op haar eigenzinnige manier durft “zijn”; kleurrijk, luid en aanwezig.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik lees doorgaans enkel tijdens mijn vakantie. Dan verslind ik één of meerdere thrillers. Ik laat
me graag meeslepen met spannende verhalen en ga mee op speurtocht naar de dader. Vaak
lees ik eerst de laatste pagina van een boek om te zien of er daar geen extra onthullingen in
staan. Mijn favoriete auteurs zijn Karin Slaughter en het schrijversduo Nicci French.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Sons of Anarchy overtuigde omwille van de aanwezigheid van de vele stoere bikers met tattoos
en lange haren. Het oog wil immers ook wel wat ;-)
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Eén van de dingen die ik alvast nooit zal vergeten is dat ik een bevraging heb gehouden rond
wat mijn nieuwe haarkleur zou moeten worden. Dit om aan te tonen dat we binnen het LDC
inspraak belangrijk vinden en steeds, rekening houdend met de regels die ons door de overheid
worden opgelegd, proberen een antwoord te bieden op de vragen van onze gebruikers. Ik heb
recent ook intens genoten van onze “Ik hou van u zangchallenge” en de complimentenactie
waar een kaartje werd gericht aan één van de buren. Hartverwarmend te zien met hoeveel enthousiasme men heeft deelgenomen. Teamwerk maakt ons sterk!
Wie of wat is jouw favoriete zanger/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?

LDC 't Achterpoortje

Zit er een loeiende gitaar in het nummer? Dan mag je er bijna op rekenen dat ik het wel weet
te appreciëren. Mijn favoriete artiesten zijn Alanis Morrissette, K’s Choice, Rise Against, De
Heideroosjes, Foo Fighters, Five Finger Death Punch,… Mijn lief nam voor mij zijn eigen versie
van ‘Times like these’ van de Foo Fighters op. Sindsdien staat dit nummer héél hoog genoteerd
in de Sofie’s top 100.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik hou ontzettend van reizen en kan er enorm van genieten om een, tot dan nog onbekend,
nieuw stukje wereld te ontdekken. In Europa bezocht ik reeds: Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië, Spanje, Griekenland en Italië. Ook de voormalig Europese lidstaat, het Verenigd Koninkrijk, heb ik al meermaals bezocht. In de Verenigde
Staten maakte ik een rondreis door enkele natuurparken. Dit was in de staten Utah, Colorado,
Wyoming, Montana en Idaho. Ook van Mexico en Zuid-Afrika staan er stempels in mijn internationaal reispaspoort.
Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Voor corona ging ik op zeer regelmatige basis fitnessen. Ik nam een drietal x per week deel aan
een groepsles (HIIT – training) waar zowel uithoudingsvermogen als kracht werd opgebouwd.
Tijdens de les doe je verschillende rondes van een 12-tal oefeningen.
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Iedere oefening doe je gedurende 45 seconden tot een minuut. Nadien is het de bedoeling om
zo snel mogelijk door te schuiven naar de volgende oefening. Het tempo ligt hoog. Daar staat
ook de naam voor (hoge intensiteit interval training). Door deze trainingen ging ik ook meedoen aan obstakelraces. Met corona is dit allemaal stilgevallen. Ik mis het sociale aspect en de
groepssfeer enorm en ook me fysiek afbeulen en m’n grenzen opzoeken (ik ben wel blijven
trainen in m’n garage maar dat is verre van hetzelfde).
Van wie ben jij fan?
Ik ben fan van mijn team LDC ’t Achterpoortje omwille van hun flexibiliteit, betrokkenheid,
fijne ideetjes, zin om samen dingen aan te pakken,….
Wat is je levensmotto?
Mogen dit er ook meerdere zijn? Zoja dan…

Wees gewoon wie je bent (met al je talenten en gebreken). Wees geen kopie. We zijn
allemaal uniek.

Vergelijk jezelf niet met anderen. De enige persoon met wie je jezelf moet vergelijken
is de persoon die je was op een ander moment in je leven.

Volg anderen niet blindelings. Doe (op een doordachte manier) wat je acht juist te zijn.
Enkel dode vissen gaan immers met de stroom mee.
Ik kan hier wel een hele Babiel mee vullen maar ga het hier bij laten :-).
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Ik ben enorm gek van pasta en verder…hoe pikanter hoe beter! Ik hou van Indisch en Mexicaans. Ik ben vegetariër en eet dus geen vlees of vis. Er is weinig dat ik echt niet lust. Met
venkel doe je me geen plezier. Ik hou ook niet van de smaak van koffie dus mokka-ijs laat ik
aan me voorbij gaan.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Vorige zomer bracht ik voor het eerst een bezoek aan de muur van Geraardsbergen en aan een
archeologisch museum. Ik bezoek graag natuurhistorische- of geschiedkundige musea. In een
klassiek museum (vb. schilderkunst) zal je mij niet snel aantreffen.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?

Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je sterft)?




Basgitaar leren spelen
Op reis gaan naar Peru om een deel van de Inca trail af te leggen en Machu Picchu te
bezoeken.
Een B&B met sociale inslag openen in het zuiden van Frankrijk waar mensen kunnen
verblijven en waar ik zou werken met personen met een beperking en/of psychische problematiek (ondersteuning van bereiding maaltijden, onderhoud terrein,…)

Waar droom jij het meeste over? Ben jij bang voor/van iets?
Ik heb een panische angst voor de eindigheid van het leven.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Heel hard yééééééééééééééééééééééééééééééééééééés roepen en nadien op zoek gaan naar
een geschikte locatie voor de hierboven beschreven B&B.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan keukenbeheerder Joeri Van Hoecke.
Babiel - juni 2021
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Mijn familie en m’n vrienden bezoeken en metekindje eens goed vastnemen. Nadien vertrek ik
op reis.

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

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
OF

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

X
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
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?
Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
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
Ooit al eens iets gestolen
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Je mag 2 antwoorden toelichten:
Van een paard gevallen:
Vanaf de leeftijd van 6 tot ongeveer 14 was één van mijn hobby’s paardrijden. Ik maakte kennis met de sport via de lokale sportkampen tijdens de vakantieperiodes. Nadien ging ik regelmatig rijden in de manege. Mijn favoriete paard was een voormalig racepaard. Vooral op de grote buitenpiste was
dat duidelijk merkbaar. Daar kon hij zich, samen met mij, goed uitleven. We
leerden onder andere rijden zonder zadel, moesten onszelf op het paard 360
graden draaien, hebben de basis geleerd van springen,… Ik ben in alle jaren
dat ik heb paardgereden wel herhaalde keren tegen de vlakte gegaan.
Op een podium gestaan:
In het verleden heb ik gewerkt als verantwoordelijke voor de begeleiding
van medewerkers in een sociale werkplaats te Sint-Niklaas. In samenwerking
met de lokale kringwinkel werd een modeshow georganiseerd met allemaal
tweedehandskledij. De medewerkers en ikzelf kregen de kans om voor 1 dag
model te zijn. We showden op het podium de kledij die we vooraf zelf mochten gaan kiezen in de kringwinkel. We kregen een waardebon waarmee we
drie outfits mochten aankopen.

Dit wordt … JUNI 2021

LDC 't Achterpoortje
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Week van de Bij van 30 mei tot 6 juni 2021
De Vlaamse ‘Week van de Bij’ loopt van 30 mei
tot 6 juni 2021. We nemen het op voor zowel
solitaire bijen en hommels als honingbijen.
Doel en opzet:

Aandacht voor de problemen van de bij
en ons leefmilieu.

Prikkelen
van
verschillende
doelgroepen in de samenleving tot het
organiseren van een rijker en diverser
leefmilieu voor mens en bij.

Aanzet tot actie en gedragsverandering
in de samenleving ten gunste van de
bij.
Draag ook je steentje bij door bv. van je tuin
een heus bijenrestaurant te maken. Raadpleeg
de plantengids voor bijen in onze activiteitenbundel van juni. Liever creatief bezig? Lees dan
in diezelfde bundel hoe je een insectenhotel
bouwt. Toon ons wat jij hebt gemaakt en stuur
een mail met foto van jouw goede daad naar:
centrumleider@sleutelzorgtemse.be!

LDC 't Achterpoortje

Waarom zijn bijen belangrijk?
-Zonder bijen een lege winkelkar! Bijen leveren een heel grote bijdrage aan
onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 %
van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen,
braambessen, frambozen en mango's. Ook groenten zoals courgettes, paprika's,
avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook
zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd. De mens maakt van
deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.
-Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles,
maar hebben wel een signaalfunctie.
Voorkom bijensterfte
Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 % van alle bijenvolken in
Europa de lente niet haalde. Het afsterven heeft verscheidene oorzaken:

de Varroa-mijt (een parasiet)

kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu

gebruik van pesticiden door de mens
Bron: Weekvandebij.be

Woensdag 2 juni: Fotozoektocht: Afsluiter maand tegen homofobie
en transfobie
De medewerkers werkten een fotozoektocht op maat voor jullie uit,
een héél leuk tijdverdrijf. Aantrekken dus die wandelschoenen! Tipje
van de sluier: Denk al eens na welke bekende homo – of lesbiennekoppels jij allemaal kent. Het zou wel eens goed van pas kunnen komen!
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We beginnen aan deze kleine tocht om 14.00 uur (mét mondmasker) ter hoogte
van de ingang van Res. Elisabeth in groepjes van max. 10 personen. Inschrijven
voor deze gratis activiteit is verplicht en mogelijk tot en met 28 mei 14.00 uur
bij de medewerkers of via mail naar centrumleider@sleutelzorgtemse.be.

Zaterdag 05 juni: Wereld Milieu Dag
5 juni is het Wereld Milieu Dag ... een heel belangrijke dag omdat het milieu alles om ons heen is  planten, dieren, lucht, water, land. Waarom 5 juni vraag je
je af? Op 5.6.1972 werd in Stockholm (Zweden) een grote internationale milieuconferentie gehouden. Deze heeft er o.a. toe geleid dat het Milieu Programma
van de Verenigde Naties (VN) werd opgericht. Daarom heeft de VN besloten 5
juni in te stellen als Wereld Milieu Dag. Dit jaar is het thema ecosysteemherstel
en het gastland is Pakistan. Het doel is dat wij met z’n allen bewuster worden
over hoe belangrijk het milieu in feite is en dat wij ook acties gaan ondernemen
om het milieu te beschermen.

GRIJP HET MOMENT!
Tijd kunnen we niet terugdraaien. Maar we kunnen wél bomen planten,
onze steden vergroenen, onze tuinen tot bloei brengen, ons voedingspatroon wijzigen en zorgen voor propere rivieren en kustlijnen. Sluit vrede
met de natuur! Keer het tij en vermijd een klimaatramp, dijk mee vervuiling in en bevorder biodiversiteit. Ja, ook ú kan beschermen wat nog overblijft en meewerken aan het herstel van het milieu. Een goede start is
alvast deelnemen aan onze plandel-tocht op 10 juni!
Bronnen: https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.bakenvanlicht.nl/mc-events/wereld-milieu-dag-5-juni/

Donderdag 10 juni: Plandel mee met het LDC
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Wij springen mee op de kar en zetten de rage van het moment op onze activiteitenkalender. Voor het eerst gaan we plandelen, een activiteit die ten goede
komt aan een gezonder en schoner milieu. Bovendien is het goed voor je conditie, dus je slaat twee vliegen in één klap. Euh...wat is dat, plandelen? Dat is
wandelen terwijl je zwerfvuil opruimt. Kan ik dat wel? Jazeker! Een afvalzak
openhouden dat kan toch iedereen? Wij verzamelen om 13.30 uur op het terras
van het LDC. We maken een rostoeltoegankelijke wandeling van ongeveer 2
kilometer in een groep van max. 10 personen en respecteren hierbij uiteraard
de corona-maaregelen. Een medewerker voorziet grijpstokken en afvalzakken.
U hoeft enkel uw goed humeur mee te brengen. Moeder Natuur is je eeuwig
dankbaar. Dus...tot plandel! Inschrijven is verplicht en mogelijk tot en met 08
juni. Bel de medewerkers op het nummer 03 710 25 56 of stuur een mailtje naar
centrumleider@sleutelzorgtemse.be.

WIST JE DAT…??
.... een bananenschil 1 tot 3 jaar blijft liggen?
.... een sigarettenpeuk 2 tot 15 jaar blijft liggen?
.... een kauwgom 20 tot 25 jaar blijft liggen?
.... het minstens 50 jaar duurt voor een aluminium blik afgebroken is?
.... een petfles onafbreekbaar is?
.... Natuur en Bos bezoekers van natuurgebieden vraagt om hun afval
netjes mee naar huis te nemen. Mensen gooien hun afval vaak naast
de afvalbak. Ook dieren, zoals kraaien en vossen, trekken het vuil
uit de vuilnisbakken als ze op zoek zijn naar voedselresten.

Zwerfvuil is een bron van ergernis, het ziet er niet uit en het is catastrofaal
voor de natuur. Microplastics komen in de natuur terecht of de scherven van
een kapotgemaaid blikje in de maag van de koe. Hoog tijd om daar iets aan te
doen! Ga zelf aan de slag met plandelen met deze vijf tips;
1. Start bescheiden
Ook dat ene plastic zakje maakt verschil. Als jij het niet van straat vist, blijft
het tot het einde der tijden liggen. De kick van het plandelen maakt dat je, als
je eenmaal één stuk afval hebt opgeraapt, je al snel meer zwerfafval gaat opruimen. Voordat je er erg in hebt, is jouw straat (of die van een ander) brandschoon.
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2. Maak vrienden
Sommige mensen trekken er het liefst solo op uit, anderen in gezelschap of georganiseerd. Hoe je het ook doet: door te plandelen, val je op. Je oogst complimenten en mensen spreken je aan. Dat is hét moment bij uitstek om uit te
leggen wat je doet en waarom je het doet. De ervaring leert: goed voorbeeld
doet volgen. En de oogst bestaat behalve uit wat er in de zak aan troep belandt
ook uit stapels complimenten van voorbijgangers en buurtgenoten.
3. Gereedschap
Het mooie van plandelen is dat je er niet veel voor nodig hebt. Een handschoen
is wel handig natuurlijk. Voor wie liever niet (te veel) bukt, zijn er afvalknijpers.
4. Doe het niet te lang
Plandel liever korter en vaker, dan één keer per jaar een volle dag. Bijhouden
kost namelijk veel minder moeite dan een grote schoonmaak doen.
Bronnen: https://www.natuurenbos.be/samen-met-mooimakers-houden-we-de-natuur-mooi#
https://www.wandel.nl/wandelnieuws/plandelen
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Maandag 21 juni 2021 : Internationale Yoga Dag
21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag.
Wereldwijd zijn er op deze dag duizenden yoga-events. We maken van de gelegenheid gebruik om onze 2 lesgeefsters, Veerle Decante en Annemie Myshondt,
even in de kijker te zetten en vroegen hen een getuigenis te schrijven over hoe
zij persoonlijk yoga beleven. Veerle zien we hieronder aan het werk tijdens een
yoga-sessie bij het standbeeld van de kaailopers. Annemie bezorgde ons een
leuke groepsfoto van de deelnemers aan de stoelyoga-lessen in ons LDC.
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Woensdag 23 juni 2021: Dag van de Mantelzorger
De Dag van de Mantelzorger op 23 juni is een ideale gelegenheid om mantelzorgers een extra hart onder de riem te steken. En om het mantelzorgschap en de
daarbij gepaarde moeilijkheden nog eens extra in de schijnwerpers te zetten.
Mantelzorgers bieden op frequente basis zorg aan iemand die omwille van
ziekte, handicap, ouderdom, een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft. Ze hebben een affectieve band met de
persoon voor wie ze zorgen. Je moet dus geen familie zijn om mantelzorger te
zijn. Je zorgt bijvoorbeeld voor je buur, je partner, je kind, je ouder, je vriend…
Mantelzorg doe je niet als beroep en is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Mantelzorg kan zwaar zijn, maar is tegelijk een positieve en verrijkende ervaring.

TIPS VOOR MANTELZORGERS;
Praat tegen jezelf zoals je tegen een goeie vriend(in) zou doen. We zijn
vaak strenger tegen onszelf dan tegen iemand anders die we graag zien en
die in een soortgelijke situatie zit.

Soms helpt het om te praten met andere mantelzorgers omdat zij je zonder
al te veel woorden begrijpen en steunen.

Kan je niet goed in slaap vallen? Beeld je in dat je jouw gedachten in een
rugzak stopt. Zet de rugzak in je gedachten buiten. Misschien staat hij er
morgen nog, misschien niet. Misschien is hij lichter dan, misschien niet. Zolang je de rugzak alvast maar even buiten zet voor het slapengaan.

Informeer je en zoek steun en antwoord op vragen waar jij mee zit bij o. a.
het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg via de site www.mantelzorgers.be,
hét online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Of
surf naar steunpuntmantelzorg.be. Je staat er als mantelzorger in ieder geval niet alleen voor!

Vind je het moeilijk om hulp te vragen aan je omgeving? Begin klein. Vraag
het allerkleinste wat je kan bedenken. Vraag dat aan een persoon die je
heel goed vertrouwt. Zet de eerste stap.

Besef dat je niet alleen bent. Er zijn volgens schatting zo’n 600 000
mantelzorgers in Vlaanderen.

Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning
aanvragen. Deze erkenning bestaat eigenlijk uit twee types erkenningsattesten: Een algemeen erkenningsattest (dit is een algemene erkenning van
de mantelzorger) en de erkenning met het sociaal voordeel (om mantelzorgverlof aan te vragen).
Ben jij mantelzorger en wil jij je ervaringen met ons delen? Of heb je zelf
tips die van belang kunnen zijn voor andere mantelzorgers? Wat geeft jou
rust, moed of ontspanning? Vertel het ons via een mail naar centrumleider@sleutelzorgtemse.be. Wie weet is jouw gouden tip een opkikkertje voor
andere mantelzorgers!
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Zaterdag 26 juni 2021: Internationale Dag tegen Drugmisbruik
De Verenigde Naties grijpen deze dag sinds 1987 aan om de gevaren en de
gevolgen van druggebruik en de illegale handel te benadrukken. In 2021 zet de
wereldwijde campagne in op het ontwikkelen en vormgeven van onze levens,
gemeenschappen en persoonlijkheid zonder hierbij de factor drugs te betrekken. Het woord drug kan verwijzen naar een geneesmiddel of genotsmiddel en
wordt gekenmerkt door een meer of minder drogerende, verdovende, opwekkende of bewustzijnsverruimende werking die tot afhankelijkheid of verslaving
kan leiden. Er bestaan zowel legale als illegale drugs.
LEGALE DRUGS
Alcohol
Tabak
Pijnstillers
Slaapmiddelen
…

ILLEGALE DRUGS
Cannabis
Cocaïne
Heroïne
Speed
…

Ook al zijn een aantal producten zoals alcohol en tabak vrij verkrijgbaar, toch
zijn deze niet minder onschuldig of schadelijk. In Vlaanderen kampt naar
schatting 3,5% van de volwassenen (+/-230.000 personen) met een alcoholafhankelijkheid. Een kwart van de Belgische bevolking is verslaafd aan nicotine. 1/3de van de 65-plussers maakt gebruik van een slaapmiddel.
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DRUGPUNT TEMSE:
Wist je dat er sinds oktober een Drugpunt is in Temse? Je kan bij Drugpunt te
recht met al jouw vragen en bezorgdheden over alcohol, andere drugs, tabak,
medicatie, gamen en gokken. Gesprekken zijn steeds vertrouwelijk, gratis en
zonder oordeel. Je kan Drugpunt contacteren op het nummer 0471 70 05 95.
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In de kijker: Campagne « Wonen doe je niet op goed geluk » en de
woningkwaliteitswijzer
Met de slogan « Wonen doe je niet op goed geluk » lanceert de Vlaamse minister van Wonen vandaag een grootschalige sensibiliseringscampagne over de minimale woningkwaliteitsnormen want iedereen heeft recht op een veilige en
gezonde woning met een minimum aan comfort. Elke woning in Vlaanderen
moet daarom voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Deze liggen
vast in de Vlaamse Wooncode, zijn minimaal en gaan over essentiële zaken
zoals stabiliteit, brandveiligheid, veiligheid van technische installaties, voldoende verluchting en verlichting,... Vanzelfsprekend dus dat elke woning
eraan voldoet.
Nochtans blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat heel wat woningen in
Vlaanderen nog niet aan de woningkwaliteitsnormen beantwoorden. In 2013
was naar schatting 37% van de Vlaamse woningen niet in orde. In veel gevallen
ging het over kleinere problemen, maar 13% van de woningen had ernstige,
structurele gebreken. Het zijn vaak woningen van ouderen die aan renovatie
toe zijn of waar de veiligheid in de woningen het laagste is. De afgelopen jaren
groeit het aantal woningen die in goede staat zijn, een redelijk comfortniveau
halen en dakisolatie, isolerend glas en rookmelders hebben. We willen deze
positieve trend verder voeden.
De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning
en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te
zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kan brengen. Doe zelf de test via
https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit.

WAARAAN MOET EEN WONING VOLDOEN?

Bron:

www.wonenvlaanderen.be
www.vlaamse-ouderenraad.be
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Structurele stabiliteit van het gebouw
-stabiliteit van dak, muren en vloeren
Veiligheid
-voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de
woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten
-veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar
-veilige trappen, voldoende rookmelders, veilige toegang tot de woning
Gezondheid
-geen vochtproblemen
-mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verlichting en toevoer van drinkbaar water
Een minimum aan comfort
-minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkend toilet, badkamer met bad
of douche, stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
-kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water
-aansluiting voor de plaatsing van verwarming, vanaf 2021 verplicht ver warmingstoestel in een leefruimte
-correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds
-goede staat van ramen en deuren
-vlotte toegang en respect voor de persoonlijke levenssfeer
Minimale isolatie
-dakisolatie en dubbele beglazing
De woning moet ruim genoeg zijn (qua oppervlakte én qua plafonddhoogte).
Een woning die niet aan deze kwaliteitseisen voldoet, mag u niet verhuren!
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