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Dakplaten parking liggen er voor een groot stuk op.
Laatste beton vloer voor de parking is gegoten.
De volgende stappen: storten betonplaat gelijkvloers. En het plaatsen van betonpalen en wanden
op het gelijkvloers.
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Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door

Algemeen

Info
Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de richtlijnen aangaande het bezoek
verder versoepeld, wij geven de regeling die ingaat vanaf heden via deze weg
mee:
1. Bezoek
Algemene richtlijnen:

Alle bezoekers dienen zich te registreren bij binnenkomst in het
voorziene kaft.

Iedere bezoeker draagt een chirurgisch mondmasker bij het betreden van het woonzorgcentrum en ontsmet de contactpunten op de
bewonerskamer.

De bezoekuren worden volledig opgeheven, het woonzorgcentrum
is geopend tussen 8u en 20u. Daarbuiten zijn de deuren gesloten,
dit om de veiligheid in onze instellingen te waarborgen, indien u
toch wenst langs te komen kan u aanbellen.

Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig op de bewonerskamer.
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.

Vanaf heden kan iedere bewoner 4 knuffelcontacten hebben.

Deze knuffelcontacten mogen op de bewonerskamer het mondmasker afzetten en hoeven de afstandsregels niet te respecteren.
B Andere bezoekers
Naast de 4 knuffelcontacten kan iedere bewoner ook ander bezoek
ontvangen, deze bezoekers dragen gedurende het hele bezoek een chirurgisch mondmasker.
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3. Familiebezoek
Familiebezoek blijft mogelijk bij de knuffelcontacten van de bewoners.
Gelieve de afdeling hiervan steeds te verwittigen.
4. Cafetaria
De werking binnen de cafetaria blijft ongewijzigd:
Hier kan maximaal met 4 personen aan een tafeltje worden gezeten.
De cafetaria is dagelijks geopend 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.

Door deze versoepelingen komen wij opnieuw een stapje dichter bij het vertrouwde leven.
Wij verwachten dat zowel de bezoekers als bewoners zich aan bovenstaande
maatregelen zullen houden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie
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2. Buiten afspreken
Analoog met de richtlijnen 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

Warme dagen, zorg dragen
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De juiste oplossing kozen we
met de hulp van een onschuldige hand en zo gaat de
winnaarsfles naar André Buytaert die op onze zomerpuzzel mag klinken.
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Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Maandag 31 mei: verjaardagsborrel
We zijn terug van start gegaan om de jarigen
extra te verwennen. Het was een blij weerzien van medebewoners die elkaar al lange
tijd niet gezien hadden vanwege Covid19.
We klonken op deze jarigen dat er nog vele
gezonde jaren mogen volgen. We klonken
ook op betere tijden… . Er werden allerlei
herinneringen opgehaald uit vervlogen tijden
en zo vloog de namiddag véél te vlug voorbij.

Cafetaria
We hebben ons lint doorgeknipt om onze cafetaria open te zetten voor onze bewoners
en hun familie. Natuurlijk volgens de juiste
maatregelen door Corona. Bubbeltjes van
vier en bediening aan tafel. Dank aan onze
vrijwilligers om zich hier extra voor in te
zetten. We zijn met z’n allen blij dat we terug wat meer vrijheid mogen beleven. Onze
cafetaria is dagelijks open van 14u tot 17u.
Dinsdag 1 juni:
Ontbijtbuffet Lijsternest (K201-K215)
Steeds iets om naar uit te kijken ……. het
ontbijtbuffet. We waanden ons in verlofmodus. Een héérlijk ontbijt stond klaar met de
geur van verse koffie en vers afgebakken
koekjes. Als aperitief een glaasje fruitsap
met extra vitamientjes. Het heeft ons allen
weer deugd gedaan om lekker ontspannen en
in compagnie aan een nieuwe dag te beginnen.
Dinsdag 8 juni: Koffie op grootmoeders
wijze Ooievaarsnest.
Ouderwets koffiekransje voor onze bewoners
van het ooievaarsnest. Het zelf malen van
de koffiebonen en opgieten van de koffie liet
ons al onmiddellijk genieten van het heerlijke aroma. Hierbij een lekker stuk verse
vlaai en de namiddag was al geslaagd. Ook
de vele herinneringen kwamen boven en dat
doet ne mens stralen!
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Dinsdag 15 juni: advocaat maken
Onze voorraad was op dus maakten we verse advocaat. Héél lekker op een crémeke. Enkele bewoners hebben hem voorgeproefd en werd goed gesmaakt.
Men kan deze potjes kopen aan het onthaal.
Dinsdag 15 juni: Kaas-en wijnavond
Vanavond was het de beurt voor de
bewoners van de bovenverdiepingen
om te genieten van een lekker kaasbordje met daarbij verschillende
broodsoorten en natuurlijk een heerlijk glaasje wijn. Iedereen zat gezellig aan de mooi gedekte tafels en
er werd lekker gesmuld. Het was
duidelijk dat het deugd deed voor
onze bewoners om samen te tafelen!
Donderdag 17 juni: fietsen…
Wegens het te warme weer en kans op onweer werd onze fietstocht uitgesteld.
De kans om te repeteren voor het feest van onze 102-jarige binnenkort. Dit deden we op het mezennest en liep uit op een heuse show met leuke liedjes. Onze mensen genoten ervan en lachten hoe we ons in het zweet dansten…het was
dan ook wel 30 graden!
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Vrijdag 11 juni: Wentelteefjes
We staken de handen uit de mouwen, de pannen werden verwarmd en de boterhammen werden in het melk- en eiermengsel gedopt om de bewoners van het
Lijsternest te trakteren op verloren brood. De warmte hield ons niet tegen om
van de wentelteefjes te genieten. Maar de combinatie van enkele vuurtjes een
aircotoestel was wel even te veel voor ons elektriciteitsnetwerk. De zekering
sprong, maar de gezellige sfeer was niet stuk te krijgen. Ondanks de warme
dag gingen de wentelteefjes vlot naar binnen. Ze smaakten naar meer!

WZC De Reiger

Maandag 21 juni: Crea: bruisballen maken
Nooit te oud om te leren. Dat
bewezen enkele bewoners van
de Zwaluw- en de Ooievaarsnest. Een crea-activiteit die
verdacht veel op een kookactiviteit begon te lijken. Al vlug
werd er gesproken over hoe
men vroeger brood bakte. Maar
wat we vandaag maakten raden
we ten strengste af om op te
eten. We voegden kokosolie, citroenzuur, maïzena, natriumbicarbonaat, kleurstof & etherische oliën aan elkaar toe en kneedden deze ingrediënten samen tot enkele bruisballen. Of het
gelukt is, daar moeten we nog even op wachten. We houden de spanning er nog
even in.
Maandag 21 juni: verjaardagsborrel
Een knusse namiddag met de
jarigen van juni. In de dagzaal
op het 4de verdiep kwamen de
jarigen langs om een borreltje
te nuttigen op hun verjaardag.
Steeds een gezellig gebeuren
met de nodige verhalen uit vervlogen tijden. Nogmaals proficiat aan al onze jarigen. Onze
oudste bewoonster Leonie was
ook van de partij!
Dinsdag 22 juni: Uitstap Shopping Zwaluwnest
Het was een beetje een grijze
dag, dus besloten we in plaats
van naar de Kapellekes te gaan
richting Waaslandshopping te
rijden.
Achteraf gezien de
juiste beslissing….. Er werd
héél wat gekocht door onze
bewoners. Iedereen was super
content met hun koopjes.
Daar gingen we dan ook een
pannenkoek of crémeke op
nuttigen. De namiddag was
véél te kort!
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Mini-EK De Reiger

WZC De Reiger

We mochten veel supporteren
de voorbije weken. Niet alleen
voor onze Rode Duivels die zich
mooi geplaatst hebben voor de
8ste finales van het Europees
Kampioenschap. Maar ook voor
onze eigen Rode Reigers. Maar
huh? Wie zijn dat, de Rode Reigers?
In de maand juni hebben wij
hier in de Reiger ons eigen mini
-EK gehouden. Verschillende
groepen, verdeeld over ons gehele rusthuis, gingen de voetbalstrijd met elkaar aan, van op
een stoel weliswaar. In totaal
speelden zes groepen mee. Zij
werden vergezeld door reserve
spelers die frequent invielen.
De groepen 0 en 1 gaven de aftrap van onze competitie op
maandag 14 juni. Gevolgd door
de 2A en 3A. Op dinsdag 17 juni
speelden 1 tegen 3A en 2B tegen 3B in het 2de deel van de
voorrondes. Op maandag 21 juni speelden 2B tegen 0 en 2A
tegen 3B in de laatste fase van
de voorrondes.
Na deze drie voorrondes
plaatsten 0 en 2B zich voor de
halve finale waarin ze strijden
om de 3de en 4de plaats in ons
klassement. Groepen 2A en 3A
plaatsten zich voor het finalespel en spelen voor de overwinning. Groepen 3B en 1 vielen af
en plaatsten zich respectievelijk voor de 5de en de 6de plaats.
Een spijtige zaak, gezien ze net
als de anderen het beste van
zichzelf
hebben
gegeven.
Op donderdag 24 juni in de namiddag gaan de finales door. Dan weten we welke groep zich tot de Rode Reigers van het rusthuis mogen kronen.
Babiel - juli-augustus 2021
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Donderdag 24 juni: Finales EK voetbal
De spanning was te snijden. De groepen 2B en 0 streden om de 3de en 4de plaats
in het klassement. Het werd 2-0. Hierdoor eindigde 3B op een welverdiende
3de plaats, gevolgd door 0 op de 4de plaats. De groepen 2A en3A vochten voor de
overwinning. En hoe er gevochten werd. De ene na de andere goal werd gescoord. De beslissende goal viel in de laatste 20 seconden. Deze werd gemaakt
door … tromgeroffel … 2A! Zij mogen zich kronen tot de Rode Reigers van het
rusthuis van 2021! Proficiat!

Olympische spelen
Om onze competitiegeest verder te verreiken, doen ook wij mee aan de Olympische Spelen. De bewoners mogen hun beste beentje voorzetten in de volgende
drie sporten: fietsen, kogelstoten (of liever gezegd, rijstzakstoten) en een rolstoel- en rollatorrace.
Deelnemen is natuurlijk belangrijker dan winnen. Maar die competitie geeft het
net dat tikkeltje meer. Smeer jullie benen maar al goed in. We verwachten jullie op verschillende data vanaf 13 juli tot en met 6 augustus voor onze activiteiten rond de Olympische spelen.
Op maandag 9 augustus volgt de individuele uitreiking voor alle deelnemers en onze topsporters.
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Agenda 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.
Dinsdag 13 juli

WZC De Reiger

Donderdag 01 juli

14u00 IJssalon (cafetaria 2de-3de en 4de) 14u00 Samenzang (Mezennest)
14u00 IJssalon (Wielewaals– en Mezennest) 14u00 Olympische spelen : fietsen
(Lijsternest)
Vrijdag 02 juli
Woensdag 14 juli
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
09u30 Bezigheidsclub
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u30 Amy’s babbeluurtje (Lijsternest)
14u00 Loopband
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Maandag 05 juli
Donderdag 15 juli
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 13u30 Fietsen
14u00 Gezelschapsspel (Zwaluwnest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) 14u00 Olypmpische Spelen: fietsen
(Wielewaalsnest)

Dinsdag 06 juli

Vrijdag 16 juli

08u30 Ontbijtbuffet
14u00 Fietsen

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

Woensdag 07 juli

Maandag 19 juli

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 08 juli

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u30 Bewegen op muziek (Mezennest)
Dinsdag 20 juli

(Lijsternest, k216—k 229))

10u30 Gebedsdienst
14u00 Manicure op de kamers
14u00 Sjoelen (Mezennest)
Vrijdag 09 juli
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u00 Tovertafel (Lijsternest)
Maandag 12 juli
13u30 Uitstap (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Lijsternest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)

14u00 Uitstap (Lijsternest)
14u00 Olympische spelen : fietsen
(Zwaluwnest)

Woensdag 21 juli
Nationale Feestdag
Donderdag 22 juli
14u00 Wandelen
14u00 Snoezelen (Zwaluwnest)
Vrijdag 23 juli
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Olympische spelen : fietsen
(Mezennest)
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Maandag 26 juli

Donderdag 29 juli

14u30 Bal populaire (Mezennest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)
Dinsdag 27 juli

14u00 Zomerwandeling
14u00 Kiemen (Lijsternest)
Vrijdag 30 juli
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)
14u00 Olympische spelen : kogelstoten

WZC De Reiger

(gelijkvloers/afdeling 1)

Woensdag 28 juli
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Uitstap Alpacaboerderij

Maandag 02 augustus

Woensdag 11 augustus

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 IJs maken (Zwaluwnest)
Dinsdag 03 augustus

13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 12 augustus

14u00 Individuele aandacht
14u00 Olympische spelen :
Rolstoel– en rollatorrace

14u00 Voorlezen (Mezennest)
14u00 Wandelen, bij mooi weer

(cafetaria)

Woensdag 04 augustus
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 05 augustus
10u30 Gebedsdienst
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Tovertafel (Mezennest)
Vrijdag 06 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Olympische spelen : kogelstoten
(2de, 3de en 4de verdiep)

Maandag 09 augustus
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Lijsternest)
14u30 Uitreiking medailles Olympische
Spelen
Dinsdag 10 augustus
13u00 Uitstap
14u30 Samenzang (Mezennest)
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Vrijdag 13 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Spelactiviteit (Lijsternest)
Maandag 16 augustus
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 17 augustus
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Gezelschapsspelen (Zwaluwnest)
14u00 Snoezelen
Woensdag 18 augustus
09u30 Bezigheidsclub
12u00 BBQ (Wielewaalsnest-Mezennest
in cafetaria)

Donderdag 19 augustus
12u00 BBQ (Lijsternest, Zwaluwnest,
Ooievaarsnest in cafetaria)

Vrijdag 20 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Amy’s babbeluurtje (Lijsternest)
Babiel - juli-augustus 2021

Maandag 23 augustus

14u30 Bal populaire (Mezennest)
14u30 Tovertafel (Wielewaalsnest)
Dinsdag 24 augustus
14u00 Uitstap (Mezennest)
14u00 Wandelen
Woensdag 25 augustus

14u00 Handmassage (Wielewaalsnest)
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)
Vrijdag 20 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Dinsdag 31 augustus
14u00 Oma’s koken

WZC De Reiger

09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Loopband
Donderdag 26 augustus

Maandag 30 augustus
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Verjaardagsborrel
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)

Woensdag 01 september
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 02 september
14u00 Rust roest (Wielewaalsnest)
14u30 Manicure op de kamers
Vrijdag 03 september
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Tovertafel (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

Jarigen in juli
Jenny D’Hondt

K 305

03 juli

89 jaar

Fanny Heylen

K 111

04 juli

90 jaar

Pierre Moens

K 228

04 juli

86 jaar

Renée Weyn

K 227

07 juli

89 jaar

Armand De Decker

K 113

11 juli

79 jaar

Frans De Bruyn

K 127

12 juli

94 jaar

Jean Cornelis

K 402

15 juli

81 jaar

Monique De Decker

K 406

15 juli

76 jaar

Lisette Rombaut

K 021

19 juli

82 jaar

Frans De Lamper

K 224

21 juli

94 jaar

Paula Meersman

K 101

21 juli

87 jaar

Elivra Magdalena Borghgraef

K 128

25 juli

85 jaar

Walter Faresyn

K 031

25 juli

78 jaar

Georgette Amelinckx

K 007

27 juli

90 jaar
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Jarigen in augustus
Lutgardis Raemdonck

K 028

02 augustus

85 jaar

Lisette Vermeulen

K 323

03 augustus

73 jaar

Maria Van Steenkiste

K 102

06 augustus

87 jaar

Clara Vansteenkiste

K 120

06 augustus

87 jaar

Maria Vaerendonck

K 216

08 augustus

91 jaar

Maria Van Cotthem

K 209

14 augustus

87 jaar

Paula Blanckaert

K 109

15 augustus

81 jaar

Frans Eggers

K 016

15 augustus

84 jaar

Paula Mertens

K 103

18 augustus

93 jaar

Marie Louise Maes

K 314

21 augustus

89 jaar

Joanna Vercruyssen

K 034

21 augustus

90 jaar

Rudy van herbruggen

K 214

27 augustus

82 jaar

Astrid De Parade

K 313

29 augustus

85 jaar

Welkom
Leonia Pauwels
K 306
22 juni 2021

Verhuisd
Denise Caspendakis
k 126
27 juni 2021, verhuisd naar ander wzc
16
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Kortverblijf
Yves De Baer
k 031 B
21 mei 2021, terug naar huis

WZC De Reiger

Martin Todts
k 414
25 mei 2021, opname
Frans Van Heukelom
k 130
27 mei 2021, terug naar huis

Ludwig Wauters
k 130
11 juni 2021, opname
20 juni 2021, terug naar huis

Leonia Pauwels
K 306
22 juni 2021, naar wzc De Reiger

Babiel - juli-augustus 2021
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Carmen de Wilde
k 306
02 juni 2021
Willy Van Kerckhove
K 207
18 juni 2021
Maria Van Nespen
k 027
21 juni 2021

Fereydoun Sadeghieh Esthehadi
k 001
21 juni 2021
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Ik was er “geire” bij
Maandag 31 mei: advocaat maken
Onze voorraad advocaat is al een tijdje op en zo zaten we al ’s morgens vroeg
gezellig bijeen om die eens goed aan te vullen. De kip met de 25 eieren zorgde
voor legsel … Het geel werd van het wit gescheiden waarbij er goed geteld
moest worden, aangepaste melk erbij, suiker en een juiste dosis alcohol. We
goten het voorzichtig in potjes en na dit werkje staan ze nu een week of twee
rustig op te stijven in de koeling, klaar voor consumptie …. Ons ‘Blauwhofkes
advocaatje’ : een engeltje zwevend op en boven uw tong ….
Woensdag 02 juni: ijsjes eten

WZC 't Blauwhof

Naar maandelijkse gewoonte
kregen al onze bewoners een
kamerbezoekje om het Babieltje uit te delen. Ook de ijsjes
hadden succes.
Vrijdag 4 juni: bewegen ‘t Gelaag, appeltjes stoven
Op vraag van Sylvie stoofden we samen haar appeltjes.
Niks is zo lekker als vers gestoofde appeltjes met kaneel en vanillesuiker.
Op ’t Gelaag werd er met de
ballen opgewarmd om aansluitend samen te kegelen. De
ambitie om te winnen zit er
bij sommigen toch nog in. Lorenzo hielp ons om steeds alle
kegels weer recht te zetten.
Maandag 7 juni: Balou op bezoek
Het was erg lang geleden maar vandaag kwam eindelijk onze beste vriend hondje Balou nog eens op bezoek met baasje Nicole. Hij hapte wel eens even indrukwekkend naar onze papegaai boven en gromde
eens richting het opgezet schaap in onze living op ’t
Gelaag maar werd ook uitgebreid geknuffeld op bijna
alle kamers : dat deed deugd om terug te kunnen
doen.
Woensdag 9 juni: turnen en gebruikersraad
In de voormiddag gingen de bewoners van den Barkendeir aan de slag met de ballen. In de namiddag
volgde een Gebruikersraad waar iedereen duidelijk
zijn of haar bedenkingen eens op tafel kon gooien.
Martine van de keuken nam veel info mee naar Temse.
Babiel - juni-augustus 2021
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Donderdag 10 juni: rummikub ‘t Gelaag

Elke week weer leuk om gezellig bij elkaar te komen, een tasje koffie te drinken en ondertussen de geest te trainen.
Maandag 14 juni: wafels voor de jarigen: een goede traditie
Vanwege de hevige warmte lieten we de Brusselse wafelen al wat afkoelen
voor bij de namiddagkoffie en serveerden we er koele slagroom bij. Ivana (69),
Michel (91), Jeanneke (89) en Francine (72) waren jarig deze maand. Proficiat !!
Dinsdag 15 juni: wandelmiddag en EK-voorbereidingen

WZC 't Blauwhof

Vanwege de warmte gingen we in de voormiddag met onze bewoners reeds
wandelen. Na de middag konden de bewoners van den Barkendeir genieten
van puffende en zwetende collega ’s die van kinesist Jan rugtrainingsoefeningen kregen. Het was zweten in de
warme zon!
Op ’t Gelaag hielpen onze bewoners
om de T-shirts en decoratie in functie van het EK tornooi voor te bereiden. Cafetaria en living werden al
eerder mooi versierd.
Woensdag 16 juni: voetbalspelen
Veel te warm en toch een grote behoefte aan ontspanning: de ideale
mix voor een middagje snoezelen.
Intussen ging aan het podium het
voetbaltornooi met de tafelvoetbal
door met onze bewoners van den
Barkendeir. Regelmatig een pauze
met een verfrissend drankje was
nodig.

Donderdag 17 juni: rummikub
Naar wekelijkse gewoonte kwam onze vaste club weer samen. Ze maken enorme vorderingen en vinden steeds meer ingewikkelde oplossingen om zo snel
mogelijk hun blokjes op tafel te kunnen leggen. Na enkele weken toe te kijken, ging ook Julia de uitdaging aan en bewees ze een heel goed inzicht te
hebben.
De club van den Barkendeir deed ook weer z’n best.
Knap gedaan allemaal.
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Maandagen 7 en 21 juni: jaarlijkse zomerconcertjes

We konden dit terug opnemen, naar goede gewoonte. Op de binnenplaats van
‘t Gelaag ging de muziek wel eens even vliegen af en toe maar ‘soit’ : we hadden publiek en mooi weer! En zo deden we het boven nog eens over twee weken later. Daar werd er zoals ieder jaar graag gedanst, vooral door Nelly, Elza
en de vrijwilligsters !!!
Dinsdag 22 juni: rijdend winkeltje
Alle boodschappenlijstjes worden verzameld om de boodschappen in de namiddag te kunnen uitdelen. Een gezellige babbel hoort hier uiteraard ook telkens
bij.
Woensdag 23 juni: Heropstart gebedsviering, aankoop bloemen

Donderdag 24 juni: voetbaltornooi
Ons EK-tornooi zorgde voor grote
ambiance in de living van het ‘t Gelaag bij alle deelnemers en toeschouwers. Er waren maar liefst 4
ploegen actief en de balletjes vlogen druk heen en weer in de verschillende poules. De voormiddag
werd afgesloten met de grote finale
tussen ’t Gelaag en den Barkendeir.
Na een spannende wedstrijd gingen Maria Claus en Fernand Vael trots aan de
haal met de beker. Proficiat! Nu naar de echte matchen van onze Rode Duivels …. én de Tour de France nu !!
Maandag 28 juni: bloembakken vullen
Samen met de bewoners van beide afdelingen worden de bloembakken zorgzaam gevuld met de mooie blauwe bloemen. Terras aan cafetaria en op de
binnenkoer van ’t Gelaag kleurt het mooi blauw.

Babiel - juni-augustus 2021
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Het is heel bijzonder dat we onze gebedsvieringen terug kunnen opstarten na
meer dan een jaar. Diaken André ging deze keer voor. Volgende viering is op 7
juli, telkens 1 per maand op woensdag. Er waren liefst 20 residenten aanwezig. In de namiddag gingen we op stap om mooie bloemen te kopen voor de
bloembakken. ’t Blauwhof zal blauw kleuren dit jaar.

Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 05 juli

Donderdag 15 juli

14u00 Start Ronde van Steenrijk
Dinsdag 06 juli

14u00 Rit 6 Ronde van Steenrijk
Prijsuitreiking
Vrijdag 17 juli

WZC 't Blauwhof

10u00 Tuinproject
14u00 Tourmosseltjes boven

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

Woensdag 07 juli

Dinsdag 20 juli

10u00 Tuinproject
14u00 Rit 2 Ronde van Steenrijk
Donderdag
08 juli
14u30
Kamerbezoekjes
(‘t Gelaag)

10u00 Rijdend winkeltje
14u00 Over ons Koningshuis

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u00 Tuinproject
14u00 Balou op bezoek
Vrijdag 09 juli

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Wandelmiddag
Vrijdag 23 juli

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u00 Tuinproject
14u00 Rit 3 Ronde van Steenrijk
Maandag 12 juli
14u00 Rit 4 Ronde van Steenrijk
Dinsdag 13 juli

14u00 Tourmossels beneden
Woensdag 14 juli
14u00 Rit 5 Ronde van Steenrijk
Franse feestdag

Donderdag 22 juli

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Bibliotheek
Dinsdag 27 juli
14u00 Snoezelen
Donderdag 29 juli
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u00 Wafels jarigen (‘t Gelaag)
Vrijdag 30 juli
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

Even over denken
Met het Europees Kampioenschap voetbal, de Rode duivels, de Ronde van Frankrijk en de Olympische spelen staat er een zeer sportieve zomer op het programma. Wij gaan hier al vanaf de maand juni ons sportief steentje in bijdragen door
spannende (voetbal) spelletjes bij het EK, een vernieuwde Ronde Van Steenrijk
waar jullie zelf in mee mogen trappen om aan de meet te geraken en in augustus allerlei leuke activiteiten rond de spelen in Japan. In juli proeven we ook
eens van de nieuwe mosseltjes. Ook zijn er de verschillende feestdagen vooral
in juli, maar ook in augustus en kunnen we hopelijk een versoepeling van de coronamaatregelen verwachten, zodat we verder kunnen opstarten met markten
en uitstapjes. Voor we het weten is de zomer alweer voorbij dus : genieten
maar !
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Maandag 02 augustus

Dinsdag 17 augustus

10u00 Snoezelen (‘t Gelaag)

14u00 Over ons werk (mancave)
Donderdag 19 augustus

Woensdag 04 augustus
14u00 Bewegen

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Megabingo (‘t Gelaag)

Donderdag 05 augustus

Vrijdag 20 augustus

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u00 Wafels jarigen (Barkendeir)
Vrijdag 06 augustus

Dinsdag 24 augustus

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

14u00 Snoezelen

Woensdag 11 augustus

Donderdag 26 augustus

14u00 Wandelmiddag (‘t Gelaag)

14u00 Wafels (‘t Gelaag)
Vrijdag 27 augustus

Donderdag 12 augustus

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
Dinsdag31 augustus

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

14u00 Koffiezet en koekjesbak

Vrijwilligersnieuws
Wij verwelkomen vier nieuwe vrijwilligers : Christine De Rijcke, William Heirman, Elke De Schrijver en Danitza Van Hoyweghen die in de animatie en de
toogploeg diverse (inval-) taken op zich zullen nemen. Wij wensen hen, eens
opgestart, van harte een fijne tijd toe in ons vrijwilligersteam.

Jarigen in juli
Rosette Osselaer

K 151

08 juli

74 jaar

Georgette Lippens

K 149

13 juli

88 jaar

Maria Van Broeck

K 143

28 juli

85 jaar

Jarigen in augustus
Herman Foubert

K 138

06 augustus

69 jaar

Maria Claus

K 133

10 augustus

86 jaar

Roger Van Mele

K 148

15 augustus

95 jaar

Maria Van De Moortel

K 002

19 augustus

90 jaar

Maria Van Assche

K 010

26 augustus

78 jaar
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10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Tovertafel
Vrijdag 13 augustus

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

Welkom
Lorenzo de Cleen
k 026
27 mei 2021
Marie Louise Blyweert
k 016
07 juni 2021

WZC 't Blauwhof

Maria Van Wouwe
k 013
10 juni 2021

Hebben ons verlaten
Ingrid Cools
k 026
23 mei 2021

Rosa Drabbe
k 009
29 mei 2021
Desiré De Roeck
k 013
29 mei 2021
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Jarigen in juli
Annita Van den Bossche

Flat 128

11 juli

79 jaar

Jean De Cleen

Flat 249

14 juli

74 jaar

Irena De Cock

Flat 239

14 juli

92 jaar

Christiane Servotte

Flat 123

18 juli

83 jaar

Gabrielle De Middelaer

Flat 370

20 juli

93 jaar

Arthur Schietse

Flat 354

29 juli

86 jaar

Jarigen in augustus
Flat 244

08 augustus

87 jaar

Emiel Buytaert

Flat 121

10 augustus

86 jaar

Irma Van Walle

Flat 248

10 augustus

86 jaar

Laura Van Landeghem

Flat 013

11 augustus

87 jaar

Eddie Maes

Flat 247

14 augustus

83 jaar

Jeannette Groenwals

Flat 242

15 augustus

83 jaar

Gilbert Smet

Flat 014

15 augustus

83 jaar

Adolf De Kerf

Flat 245

22 augustus

84 jaar

Angelique Varewyck

Flat 235

24 augustus

86 jaar

Welkom
Maria Poppe
huurt flat 015 vanaf 04 juni 2021

Nelly Van Overloop
huurt flat 120 vanaf 07 juni 2021
Babiel - juni-augustus 2021
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WZC 't Blauwhof GAW Residentie Elisabeth

Emilia Moortgat

Een woordje van Isabelle…
Team LDC is dezer dagen licht euforisch en dat komt niet alleen
door de knalprestatie van onze Rode Duivels op het EK voetbal,
maar des te meer omdat wij onze vertrouwde gezichten weer
terugzien en opnieuw kunnen genieten van menselijke warmte en
gezelligheid in ons LDC.

Over warmte gesproken, we hebben er ondertussen reeds enkele « hete » dagen
opzitten. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Stevige zonnestralen op komst?
Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra bezoekje aan
alleenwonende ouderen of chronisch zieken.





LDC 't Achterpoortje
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Ouderen voelen minder snel dat ze dorst hebben en kleden zich vaak te
warm. Laat de behandelende huisarts regelmatig langskomen voor een controle. Roep onmiddellijk hulp in wanneer een oudere zich niet goed voelt.
De gezondheidstoestand kan namelijk snel verslechteren.
Ga op warme dagen extra langs of bel regelmatig. Neem wat groenten en
fruit mee zodat de oudere lichte maaltijden kan eten.
Stel een lijst op met contactpersonen bij problemen. Denk aan de buren,
familieleden, de huisarts, verpleging, ... Bezorg een sleutel indien nodig.
Noteer alle belangrijke informatie over de oudere en leg die op een duidelijk zichtbare plaats (of geef ze aan een persoon die beschikbaar is). Zo ben
je voorbereid wanneer de oudere dringend opgenomen moet worden.
Zorg voor een telefoon.
Laat de oudere voldoende en regelmatig drinken, ook als hij geen dorst
heeft. Doe dat ook enkele dagen voor de warme dagen. Zo bouwt hij een
vochtreserve op.
Bied keuzemogelijkheden en variatie aan. Daarmee zet je aan tot drinken.
Hou rekening met adviezen voor een gezonde voeding en laat water primeren.
Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is.
Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed. Ververs regelmatig
de kussensloop en lakens.
Zorg voor verfrissing zoals een waterspuit, een koele doek, voetbad, …
Hou de algemene gezondheidstoestand (hydratatie, vermoeidheid, bloeddruk, …) goed in het oog. Herken de alarmsignalen!
Een hitteslag kan gevaarlijk zijn. Bel 112 indien nodig.
Babiel - juli-augustus 2021

Dit was … JUNI 2021
Woensdag 02 juni 2021 : Zoektocht: afsluiter maand tegen homofobie en transfobie
Een mooie opkomst voor deze zoektocht tussen de Clement d’Hooghelaan en de
Volksplaats. De combinatie zoeken en wandelen viel bij de deelnemers in de
smaak. Ja, het was geen makkelijke opdracht om de 11 koppels bij elkaar te
puzzelen. Dat Bart Kaëll en Luc Appermont al jaren een koppel vormen wisten
de meesten wel, maar wie was alweer de partner van wijlen George Michael?
De moeilijkheidsgraad lag soms wat hoger, maar dat maakte het spel tot een
uitdaging! Winnaar van de dag was Margot Van Den Durpel, die maar liefst 9 van
de 11 koppels juist wist te matchen. Proficiat, Margot! Nadien werd er nog een
drankje genuttigd op ons terras. Groot gelijk!

LDC 't Achterpoortje
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Donderdag 10 juni 2021 : Plandel mee met het LDC

LDC 't Achterpoortje

Met ons beperkt groepje van 4 haalden we
toch een mooie buit binnen en droegen zo
ons weliswaar klein steentje bij voor een
beter milieu. Dank voor het enthousiasme en
de motivatie bij de deelnemers! We verzamelden PMD, restafval, papier en karton… en
haalden zelfs een aansteker op die we wijselijk sorteerden bij het KGA (Klein en Gevaarlijk Afval). De populairste artikelen waren
drankblikjes en… hoe kan het ook anders
gezien de pandemie… handschoenen en
mondmaskers. Zeker voor herhaling vatbaar,
zo luidde het volmondig bij de deelnemers!
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Sfeerbeelden vanop het terras van het LDC
Zólang naar uitgekeken en eindelijk was het dan zover! We konden weer gezellig
keuvelen op het zonovergoten terras van ons LDC met een drankje in de hand
en/of genietend van een hapje. Puur genot onder een stralende hemel, hoe
zalig is dat?

LDC 't Achterpoortje
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
Onze centrumleidster nomineerde op haar beurt keukenbeheerder en sympathieke spring-in-’t-veld Joeri Van Hoecke voor onze rubriek.

Joeri Van Hoecke
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Levendig zal er wel bijzijn. Sociaal, er mag al eens gelachen worden.
Wat is je favoriete boek en waarom?

Dat zou zomaar eens een kookboek kunnen zijn….
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Ik hou wel van comedy maar ook een goede documentaire kan mijn interesse
zeker opwekken.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Door de organisatie van de vele activiteiten heb ik de medewerkers van het
dienstencentrum leren kennen en appreciëren! Keep up the good work!
Wie of wat is jouw favoriete zanger/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij
de mooiste herinneringen?
Mijn muzieksmaak is heel breed. Het hangt een beetje af van de periode… ik
luister altijd Stubru. Ik pik graag een concertje mee en ben tijdens de Lokerse feesten 10 dagen vermist. Muziek is iets gevoelsmatig dus er zijn talrijke
mooie herinneringen.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Mijn mooiste reis was ongetwijfeld Australië.

LDC 't Achterpoortje

Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling
tegen te gaan?
Ik ga regelmatig lopen en fietsen maar het allerliefst sta ik op de golfbaan.
Tijdens de lockdown hebben wij met enkele aangepaste regels onze favoriete golfsport kunnen blijven beoefenen! Dus dat was zeker een meevaller!
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Van wie ben jij fan?
Rory Mcllroy, Phill Mickelson, I like their swing.
Wat is je levensmotto?
Ik heb niet echt een motto … we nemen het zoals het komt!
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Een entrecôte met verse bearnaisesaus… daar kan niets aan tippen. Aan
yoghurt met blauwe bessen heb ik een slechte ervaring overgehouden.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/
gezien?
Met de coronamaatregelen is het niet gemakkelijk om iets te doen… maar
mijn laatste bezoek was aan de dierentuin met mijn zoon.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Voetjes onder tafel! Eens lekker op restaurant… daar kijk ik echt terug
naar uit!
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut
nog wilt doen vooraleer je sterft)?

Ik zou graag eens een parachutesprong maken.
Waar droom jij het meeste over? Ben jij bang voor/van iets?
Ik slaap als een roos! Ik ben bang van spinnen.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?

Babiel - juli-augustus 2021
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Hopelijk zijn de coronamaatregelen dan voorbij… “der zal wa moeten gefeest worden denk ik!”

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

X
X
X
X
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
OF

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

Portemonnee van iemand anders gevonden
Gezongen onder de douche
Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet? Joeri: “Tijdens mijn jeugdhuisperiode was ik voor de jaarlijkse feesten verantwoordelijk om artiesten van hun hotel naar de feesttent te brengen...zo was er een legendarische rit met Luc De Vos.”
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
Joeri: “Goh...het was echt mijn ding niet…”
Een cruise gedaan
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X

X
X

JA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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
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X
X

NEE

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Donderdag 10/06/2021: Laatste werkdag van medewerkster Anita
Ogbevoen
De immer goedlachse Anita vond een nieuwe uitdaging. Wij danken haar voor haar inzet en
enthousiasme. Ze dankt team LDC voor de kansen
die haar werden geboden en zegt dat het voor
haar een genoegen was om te werken met Sofie
en de rest van het team. Zij hoopt contact te
kunnen houden met ons in de toekomst en wenst
ons het allerbeste. Team LDC wenst Anita veel
geluk en succes zowel op professioneel als op
persoonlijk gebied!

Dit wordt … JULI/AUGUSTUS 2021
Woonwijzer Waasland helpt je op weg
Wil je je energiefactuur verlagen? Of wil je weten wat de goedkoopste energieleverancier voor jou is? Heb je een vraag over je huurwoning? Of staan er
renovatiewerken op de planning? Met deze en andere vragen kunnen inwoners
uit o.a. Temse terecht bij Woonwijzer Waasland, een intergemeentelijke samenwerking m.b.t. woon- en energiebeleid tussen 10 gemeenten en Interwaas.
Eén van de taken die in dit kader wordt opgenomen is het aanbieden van laagdrempelige informatie en ondersteuning bij woon- en/of energiegerelateerde
vragen. Als energiehuis verstrekt Woonwijzer Waasland daarnaast ook de renteloze Vlaamse energielening voor een kwetsbare doelgroep.











premies voor bouw- of renovatiewerken
huren en verhuren of wanneer je als huurder/verhuurder recht hebt op
premies
wat je kunt doen als je in een woning van slechte woonkwaliteit woont
waar je terecht kan om een sociale woning te huren
een sociale lening om een woning te kopen
gratis renovatieadvies aan huis
een premie om een energiezuinig huishoudtoestel aan te kopen
de renteloze Vlaamse energielening
een gratis energiescan in je huis...enz.
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Op het woon- en energieloket kunnen zowel huurders, verhuurders als eigenaars terecht voor gratis informatie en advies over:

Wie naast louter informatie nood heeft aan meer begeleiding en ondersteuning, kan terecht bij Woonwijzer Waasland voor hulp en/of advies bij:







het aanvragen van premies voor huurders, verhuurders en eigenaars
het berekenen van de goedkoopste energieleverancier en bij het veranderen van leverancier
het aanvragen en vergelijken van offertes bij aannemers
het opmaken van brieven voor huurders of verhuurders
het (ver)bouwen van je woning, opvragen en vergelijken
van offertes
...

Wat is de renteloze Vlaamse energielening?
De Vlaamse overheid stelt kwetsbare groepen een renteloze energielening van
max. € 15.000 ter beschikking om energiebesparende ingrepen uit te voeren,
terug te betalen op max. 10 jaar. Meer info via de website (https://
www.eerstelijnszone.be/woonwijzer-waasland-helpt-je-op-weg). Er zijn in elke gemeente zitmomenten en men werkt steeds op afspraak (1ste + 3de maandagvoormiddag in Temse, AC De Zaat).

Campagne Warme Dagen
Het windmolentje staat centraal in de campagne ‘Warme
Dagen’. De kleurrijke windmolen associeert iedereen meteen
met strand, zomer en zon. Een positieve noot tijdens té warme
dagen, want ‘wind’ brengt verfrissing. Maar hier staat de windmolen ook symbool voor ‘zorg dragen voor anderen’. “Zet eens
iemand in de windmolentjes”, naar analogie van ‘iemand in de
bloemetjes zetten’.
Eten en drinken bij warm weer

LDC 't Achterpoortje








Eet lichte maaltijden die makkelijk te verteren
zijn, dat vraagt minder energie van je lichaam.
Eet voldoende groenten en fruit. Dit zijn extra
vitaminen voor je lichaam.
Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5
liter in rust.
Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
Je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol
drinkt. En gesuikerde dranken neem je minder
snel op.
Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. Kleurt je
urine donker of plas je minder dan gewoonlijk?
Dan drink je te weinig!

Website met advies en praktische tips
Surf naar www.warmedagen.be. Met de tips die je hier vindt kun je in alle veiligheid genieten van de warme dagen!
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Donderdag 01 juli + 12 augustus 2021: Stoelturnen
Regelmatig bewegen heeft tal van voordelen: versterking van het immuunsysteem, verminderen van stress, behouden van een gezond lichaamsgewicht, en een verminderd risico op diabetes, hoge bloeddruk en hartproblemen.
Het is daarenboven de beste manier om vallen te voorkomen. Redenen te over
dus om samen met een medewerker van het LDC beweegoefeningen te doen.
Wij verwachten jullie in sportoutfit en uiteraard met ingesmeerde beentjes.

Donderdag 08 juli 2021: Fruitsatés maken

Donderdag 22 juli 2021: Geheugenspelletjes
Mentaal fit blijven is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus
helpen wij jullie een handje met een reeks geheugenoefeningen. We spelen o.a. een reuzenmemory, een spel waarbij je
kortetermijngeheugen danig op de proef wordt gesteld. We
gebruiken hiervoor de nieuwe huisstijl-iconen. We spelen ook
“Vragenderwijs”. De vragen voor ouderen prikkelen op een
plezierige manier het geheugen. Maak dus gebruik van deze
gelegenheid om je hersencellen een boost te geven.
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Natuurlijk hebben we ook aan genieten gedacht bij het
opstellen van onze activiteitenkalender. We bereiden
kleurrijke fruitspiesjes, boordevol vitamientjes en antioxidanten! Een heerlijk gezond tussendoortje of dessertje!
Ook leuk om nadien samen met je kleinkinderen te maken.
We steken het fruit op de stokjes en nadien kunnen we
onze eigen fruitsaté lekker opsmullen. Heerlijk fris op
zomerdagen! Dus haal na al die tijd je keukenschort nog
maar eens uit de kast!

Vrijdag 30 juli 2021: Internationale Dag van de Vriendschap
De 'Internationale Dag van de Vriendschap', die jaarlijks op 30 juli wordt
gehouden, is een initiatief van de Verenigde Naties en werd in Paraguay voor de
eerste maal gevierd in 1958. De dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende
culturen en mensen te doen herinneren aan het belang van vriendschap en de
waarde ervan.
Alle menselijke wezens hebben een vriend aan hun zijde nodig, en dit begint al
op zeer jonge leeftijd. De uitdagingen waarmee mensen elke dag worden
geconfronteerd, worden lichter met een metgezel en dat gevoel van solidariteit speelt een grote rol bij het helpen van de meeste mensen om door de
moeilijkste situaties heen te komen. Dat is de kracht van vriendschap.
KANSEN OP NIEUWE VRIENDSCHAPPEN heb je o.a. met mensen





die bij jou in de buurt wonen
die je geregeld ‘spontaan’ tegenkomt
waarmee je eenzelfde belangstelling deelt (bv. dezelfde cursus of opleiding volgen)
die lid zijn van jouw vereniging,...

Natuurlijk kun je ook weer contact zoeken met vrienden of kennissen van vroeger. Ben je veel bekenden van vroeger uit het oog verloren? Die mensen kun je
nu misschien terugvinden via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook of
LinkedIn. En wie weet, misschien worden die klasgenoten of buurtgenoten van
vroeger dit keer wel je echte vrienden van nu!

LDC 't Achterpoortje

TIPS


Essentieel is de gedachte dat als je het niet goed met jezelf kunt vinden,
de kans klein is dat je het samen met een ander mens beter kunt hebben.
Zorg ervoor dat je jezelf accepteert zoals je bent (met al je beperkingen)
en dat je in staat bent anderen te accepteren zoals zij zijn.



In wezen geldt dat als je je als een echte vriend gedraagt, je voor de ander de ruimte schept om vriendschap met jou te sluiten. Geef vriendschap
de kans om tot ontwikkeling te komen. Natuurlijk heeft echte vriendschap
zijn tijd nodig. Het gras groeit niet sneller als je aan de sprietjes trekt.
Dring niet aan op vriendschap: dat stoot mensen af.



Toon oprechte belangstelling voor het leven van andere mensen en ontdek
of de belangstelling wederzijds is.

« Veel mensen willen met je mee
rijden in de limousine, maar het
gaat om de mensen die samen
met jou de bus willen pakken als
de limousine stuk is »
OPRAH WINFREY
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WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN WARE VRIENDSCHAP?









de neiging om datgene te doen wat het beste is voor de ander;
sympathie en empathie;
eerlijkheid, ook in situaties waarin het voor de ander moeilijk kan zijn
om de waarheid te spreken of te horen;
wederzijds begrip en medeleven; de mogelijkheid van contact voor
emotionele steun;
genieten van elkaars gezelschap;
vertrouwen in elkaar;
positieve wederkerigheid: een gelijkwaardig geven en nemen tussen de
twee vrienden;
de mogelijkheid om jezelf te zijn, je eigen gevoelens te uiten en fouten
en vergissingen te durven maken zonder bang te zijn dat je daarvoor
wordt veroordeeld.

Wie bel jij op of naar wie ga jij toe als je een fijne ervaring of juist verdrietige
ervaring wilt delen? En wie belt jou op of komt naar jou toe als hij of zij een
fijne ervaring of juist verdrietige ervaring wil delen?
Als je antwoord op beide vragen dezelfde namen van personen bevat, weet je
zeker met wie jij echte vrienden bent.
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Bronnen:

https://www.beleven.org/feest/internationale_dag_van_de_vriendschap
https://nl.ripleybelieves.com/when-and-why-is-international-day-of-friendship-celebrated-8608
https://leefstijl.evendit.nl/relaties/vriendschap/volwassene-vrienden-maken/
https://www.viaa.nl/content/uploads/lesmateriaal_vriendschap_lr.pdf?download
https://www.tenproducties.nl/wp-content/uploads/2017/06/Lesmateriaal-6-vriendschap-Boys-dont-cry.pdf
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Donderdag 05 augustus 2021: Ijskar op bezoek
Zoete zonde op zomerdagen, dat moet zeker kunnen.
Dus laten we de ijskar toch gewoon tot bij ons aan het
terras komen? Iedere persoon rekent apart af aan de
kar. Er zal worden bedeeld tegen onderstaande
prijzen;




1,50 euro per bol (keuze tussen 6 smaken, iedere
smaak tegen dezelfde prijs)
1 euro voor slagroom
saus naar keuze: prijs verschilt naargelang de
gekozen saus

Vrijdag 13 augustus 2021: Internationale dag van de linkshandigen:
Fotoshoot voor de linkshandigen en opdracht voor de rechtshandigen in de cafetaria
In 1975 richtte de Amerikaan Campbell in de V.S. de
eerste belangenvereniging van linkshandigen op. Eén
van de eerste zaken die de vereniging ter hand nam,
was een bepaalde dag uitroepen tot “Linkshandigen
Dag”. Dat realiseerden ze het jaar daarop. In 1976 is
deze dag voor linkshandigen in het leven geroepen om
aandacht te vragen voor de kleine en grote ongemakken waar linkshandigen mee te maken krijgen in onze
rechtshandige wereld. Voor zover linkshandig zijn
vroeger een taboe was, is dat vandaag de dag in onze
cultuur niet meer het geval. De uitdrukkingen 2 linkerhanden hebben of iemand links laten liggen getuigen
wel niet van positiviteit.
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Linkshandigheid lijkt vooral nadelen te hebben
Heel veel gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en dergelijke zijn voor
linkshandigen minder geschikt. Denk maar eens aan knippen met een schaar, het
openen van een blik of het slijpen van een punt aan een potlood. De schaar, de
blikopener en de puntenslijper zijn door/voor rechtshandigen ontworpen. Hierdoor wordt een linkshandige dagelijks geconfronteerd met zijn linkshandigheid.
Tegenwoordig zijn er gespecialiseerde winkels waar producten voor linkshandigen verkrijgbaar zijn. Zoals collegeblokken met de spiraal rechts, een linkse
schaar waar de bladen perfect staan zodat papier of stof niet meer dubbelklapt,
of gewoon een (links)handige dunschiller.

Kom op 13 augustus als linkshandige naar de
cafetaria met een voorwerp naar keuze (een
pen, een tennisracket,…). De medewerkers
nemen dan een leuke foto van jou met het voorwerp. Bedoeling is om een statement te maken
zoals bv. “ik tennis links”, “ik schrijf links”, “ik
knip links”, enz…
Rechtshandigen zijn eveneens welkom en voor
hen hebben we opdrachtjes in petto die ze met
hun linkerhand moeten uitvoeren bv. figuur uitknippen of potlood scherpen met puntenslijper.
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Ongemakken voor linkshandigen









Knippen met een rechtshandige schaar en dan scheef knippen of het
papier/stof klapt dubbel
Rechts zitten van iemand tijdens het schrijven of eten (stoten van armen)
Vorkje (euh… mesje) bij de snackbar met de karteltjes aan de verkeerde
kant (grrr)
Vlekken van de inkt bij het schrijven
Congresstoelen met een opklapbaar klein tafeltje….. onder de rechterarm
(Ergonomische) computermuizen
Collegeblok waar het spiraal in de weg zit
Liniaal waar de schaal verkeerd loopt
Linkshandig zijn heeft ook voordelen

Wetenschappelijk is het niet aangetoond, maar linkshandigen zouden slimmer
en creatiever zijn. Linkshandigen zoeken vaak van jongs af aan naar oplossingen (bijvoorbeeld hoe strik ik die veters?) en dat kan bijdragen aan het op
jonge leeftijd ontwikkelen van inventiviteit. Bij veel sporten hebben linkshandigen voordeel van hun linkshandigheid, zoals bij tennis, waterpolo en badminton. Vooral bij contactsporten zoals schermen en boksen zijn linkshandigen in
het voordeel.
Bij linkshandigen is de rechterhersenhelft groter. Daardoor hebben ze een beter ruimtelijk inzicht en zijn ze beter in staat om zich voorwerpen voor te stellen in hun hoofd. Ze hebben bovendien een grotere corpus callosum, ook wel
hersenbalk genoemd. Dat is de bundel zenuwcellen die de twee hersenhelften
verbindt. Daardoor kunnen linkshandigen informatie over het algemeen
sneller verwerken dan rechtshandige mensen.
WIST-JE-DAT-JE?
Er zijn heel wat bekende Vlamingen en wereldberoemde personen die linkshandig zijn. Het lijstje met bekende « lefties » is indrukwekkend.
Bekende LDC’ers: Isabelle Spiessens, Sofie Franckaert.

Internationale linkshandigen: Leonardo da Vinci, Julius Caesar, Diego Armando
Maradonna, Barack Obama, Bill Clinton, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Martina
Navratilova, Lady GaGa, George Michael, Wolfgang A. Mozart,...enz.

Bron:

The Independer + Wikipedia
https://linkshandigendag.nl/linkshandigheid/linkshandige-mensen-zijn-intelligenter-volgens-onderzoek/
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Bekende Vlamingen: Bart de Wever, Koen Wauters, Gert Verhulst , Koen Crucke
(zanger), Greg Van Avermaet (wielrenner),...enz.

Donderdag 19 augustus 2021: Handmassage en nagels lakken
Een datum om met stip aan te duiden in uw agenda! Dames,
na deze lange tijd van corona-ellende hebben jullie een
verwenmomentje dubbel en dik verdiend! Kom genieten van
een deugddoende handmassage en pronk achteraf met je tip
-top gelakte nagels. Twijfel niet en grijp deze kans om er
stralender dan ooit uit te zien! En denk al eens na over de
kleur nagellak die je wil!
Een handmassage heeft voor de ontvanger veel voordelen en is een makkelijke
en snelle manier om even te ontspannen en te ontstressen! Het heeft impact op
je lichaam. Er komen gelukshormonen vrij tijdens een behandeling. Daarnaast is
het goed voor gewrichten en de doorbloeding. Mensen die koude handen hebben, voelen na de behandeling warmer aan.
Een handmassage kan ook klachten verlichten die ontstaan bij reuma en
artrose. Je kunt de pijn nooit volledig oplossen, maar je kunt wel tijdelijk verzachten door de handen te masseren.

Bron:

https://naileditmagazine.nl/home/techniek/een-handmassage-aanbieden-in-de –salon/

Een gezonde leefstijl: Doe de nationale leefstijlscan!
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Wij zetten mee onze schouders onder de campagne voor een gezonde leefstijl.
Fitness.be, Golazo en de Logo’s slaan de handen in elkaar. Enkele BV’s waaronder Sven Nys en Willy Sommers zijn de gezichten van de campagne ‘Hoe ist met
jou?’.

Een ongezonde leefstijl vergroot de kans op niet-besmettelijke ziekten zoals
hart- en vaatziekten, chronische longziekten, diabetes type 2 en obesitas. De
coronacrisis stelt het belang van een gezonde leefstijl, als beschermende factor
bij Covid-19-infectie, scherp. Zorgwekkend is dat zowel onze mentale als fysieke gezondheid kreunen onder de coronacrisis. Hoog tijd dat we met z’n allen inzetten op een gezonde leefstijl. De campagne komt dan ook als geroepen.
Maak kennis met de nationale leefstijlscan (https://nationaleleefstijlscan.be/
nl), een gratis gepersonaliseerde online gezondheidscheck over voeding, beweging, sport en rust.
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Wil je weten hoe gezond je leeft?
Vul de vragenlijst in en ontvang advies op maat.
Heb je naast de adviezen uit de nationale leefstijlscan én tips van de bekende
personen nood aan extra begeleiding? Ga dan op zoek naar een gezondheidsprofessional in jouw buurt of klop aan bij een Bewegen op Verwijzing-coach.
Beiden helpen je graag op weg naar een actiever leven. Je kan voor meer info
in ons LDC terecht.

LDC 't Achterpoortje
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ENKELE FRUIT-TIPS
Fruit past eigenlijk bij elke maaltijd, is een ideaal tussendoortje en een ideaal
broodbeleg.

Eet fruit bij de boterham: schijfjes banaan op een bruine boterham, in het
seizoen aardbeien bij de boterham of vruchtenmoes op je brood.

Desserts met fruit: vers fruit met yoghurt (banaan, bessen, aardbeien,
peren, enz.).

Fruit is het ideale tussendoortje: appel, peer, banaan, kiwi, sinaasappel,
perzik of een pruim, keuze genoeg in alle seizoenen.

Fruitsalade: lekker licht en fris.

Fruit combineren met groenten in een warme maaltijd, bv. mango en ananas samen met courgettes en paprika’s stoven...
42
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
114u00 ijskar
op bezoek
Donderdag
01 juli
14u00 Stoelturnen

Donderdag 05 augustus
14u00 Ijskar op bezoek

Donderdag 08 juli

Donderdag 12 augustus

14u00 Fruitsatés maken

14u00 Stoelturnen

Donderdag 15 juli

Vrijdag 13 augustus
14u00 Cafetaria: thema linkshandigen

14u00 Curling
Donderdag 22 juli
14u00 Geheugenspelletjes
Donderdag 29 juli

Donderdag 19 augustus
14u00 Verwenmoment:
handmassage en nagels lakken
Donderdag 26 augustus

14u00 Bingo

14u00 Bingo

AL DEZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN DE ACTIVITEITENRUIMTE EN ZIJN GRATIS,
UITGEZONDERD DE IJSKAR EN BINGO (= € 0,50/KAARTJE).

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVATIE:
Gelieve te bellen naar 03 710 25 56 of te mailen naar

teamldc@sleutelzorgtemse.be

LDC 't Achterpoortje
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