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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
We leven in moeilijke tijden. Door het uitbreken van het Coronavirus in heel de
wereld maar dus ook hier bij ons, werden door de Vlaamse en Federale overheden strenge maatregelen genomen. Eén van die beslissingen heeft u allen diep
getroffen, er werd geen bezoek meer toegelaten in het woonzorgcentrum. Dit
is een harde, maar noodzakelijke maatregel om u als ouderen te beschermen
tegen een besmetting door dit onbekend virus.
Inmiddels stelt de directie, de afdelingshoofden en al het personeel alles in het
werk om u zo goed mogelijk te verzorgen en de bewoners die lichte symptomen van de ziekte vertonen met extra aandacht en bescherming te omringen.
Iedereen doet zijn best om deze crisis te overwinnen en als samenleving moeten we daar in geloven. Inmiddels hebben we onze ongerustheid, die we allen
delen, kunnen ombuigen in waakzaamheid en vertrouwen.
We kijken nu al uit dat alles weer goed komt en uw familie u terug vrolijk mag
ontmoeten en knuffelen. Wij vragen u echter nog wat geduld en begrip. Inmiddels kunt u online via een tablet gesprekken voeren met uw dierbaren. En via
ons rijdend winkeltje kunt u alles bestellen wat normaal door uw familie werd
meegebracht.
In afwachting van beterschap kunt u op onze professionele deskundigheid en
zorg rekenen om u het leven hier bij ons zo aangenaam mogelijk te maken.
Weet dat wij alles doen voor uw veiligheid en gezondheid, dat is onze missie.

Wij danken ook de mensen die spontane geschenken bezorgden voor onze bewoners en ons personeel.
Het bestuur, de directie en alle medewerkers.
Dirk De Clerck
Algemeen directeur Welzijnsvereniging Sleutelzorg
Op volgende pagina’s enkele foto’s
Babiel—april 2020
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Algemeen

Info

Algemeen

Geschenkjes en extra attenties
Onze bewoners kregen van de leerlingen en het
personeel van Basisschool De Vierklaver kaartjes
en knutselwerkjes.

Tuincenter Van Buynder schenkt bloemen aan
de rusthuizen in Temse
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Algemeen

Markant schonk ons lekkere paaseitjes.
Dank u wel.

Ook aan het personeel werd gedacht. Dit lekkere
opkikkertje kunnen zij echt gebruiken. Dank u wel
hiervoor.

Mand vol vitamientjes voor het personeel, geschonken door Stephan Van Der Gucht.
Waarvoor dank.

Onze eigen keuken zorgt voor een frangipanetaart
voor al de bewoners. Wordt donderdag in de namiddag verdeeld. Dat zal weer smaken.

Babiel—april 2020

5

Algemeen

Kruiswoordraadsel
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Horizontaal :
1. Meisjesnaam - bosdier
2. Goud - terras

2
3

3. Caféspel - Russische rivier Technisch Onderwijs

4

4. Bezitten

5

5. Teveel

6

6. Containerfirma
7. Zweedse naam - vast

7
8

8. Afstand van 9 tonen transistor

9

9. Company - herbeginnen

10

10. Doping

Verticaal:
1. Einde - voormalige Spaanse wielerploeg
(loterij)

6. Kuisers
7. Twee keer niks

2. Bid - eerste wielerronde

8. Ruimtewezentje - meisjesnaam

3. Noot - tegen

9. Rituelen - '2 jaar'

4. Zin - groot orgaan (al of niet droog)

10. Klank - wagen van Fred Flintstone

5. Oude lengtemaat
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Ons vorig kruiswoordraadsel
werd gewonnen door Mr. Van
Der Schueren uit het Blauwhof
die met de fles gaat strijken.
Proficiat !!!! Er waren deze
keer een elftal inzendingen.
Bedankt voor het meedoen.
Hier is dan onze Paaspuzzel
2020 (tevens nr. 336) !

R
A

T
Babiel - april 2020

Ik was er “geire” bij
Donderdag 27 februari : 60 jarig jubilé Jozef Egghe – Annie Smet

Zaterdag 29 februari : Bezoek Prins Carnaval met hun gevolg
Ons woonzorgcentrum stond geheel in het teken van carnaval. We waren er
klaar voor. Onze Prins Leo Meersman met zijn Prinses Maria Peersman hadden er
ook heel veel zin in. Ze waren super mooi uitgedost en straalden samen als carnaval koppeltje. Na hun voorstelling voor de medebewoners kwamen de Strooien hoedjes binnen met het ganse carnavalscomité en natuurlijk ook met Prins
Lilly en haar gevolg. De feestzaal stond meteen in lichter laaie en de sfeer zat
er onmiddellijk in! Er werd gedanst, gezongen, gefeest …….

Babiel - april 2020

7

WZC De Reiger

Zij vierden vandaag hun diamanten huwelijk. Met speciaal bezoek van de directeur en schepen om hen te feliciteren. De naam diamant is afgeleid van de oude Griekse adámas, “juist”, “onveranderlijk”, “onbreekbaar” Net zoals hun huwelijk. Diamanten worden gevormd diep onder de aarde door extreme hitte en
drukverschillen. Het verschijnt meestal pas aan de oppervlakte na hevige vulkaanuitbarstingen. Dit kan je ook terug vinden in het huwelijk. Een huwelijk
loopt niet altijd op rozen. Je hebt meewind, tegenwind, vreugde en verdriet.
Na 60 mooie jaren is hij nog steeds de hare. Na hele mooie tijden is zij nog
steeds aan zijn zijde. Veel liefde, vreugde en nog vele jaren toegewenst van
het personeel!

WZC De Reiger

Ook Paul Van Vossen gewezen lid van de
Strooien hoedjes speelde zelfs een deuntje mee. Hij was het nog niet verleerd.
Een namiddag om al onze zorgen te vergeten. We willen gans het carnavalscomité,
Strooien hoedjes en Prins Lilly bedanken
om onze bewoners een fantastische namiddag te bezorgen.
Maandag 2 maart: foto’s op groot scherm
Heel wat bewoners waren van de partij in de feestzaal om te genieten van een
foto reportage over de voorbije activiteiten. Wie wenste kon dan ook foto’s bij
bestellen. Als we het verloop zagen, kunnen we maar één ding besluiten en dat
is dat hier heel wat gefeest wordt in huis ;-)
Dinsdag 3 maart: Ontbijtbuffet Zwaluwnest (K316-K331)
Uitgebreid ontbijtbuffet voor de bewoners van het zwaluwnest, allez een halve afdeling want anders kunnen we niet
binnen in het zaaltje. De geur van vers
gebakken koffiekoekjes en gebakken eitjes doet ne mens meer zin krijgen om
te eten. En dit allemaal te samen, dat
smaakt des te beter.
Vrijdag 6 maart: Wafelenbak Lijsternest
De wafelijzers zijn warm. De dagzaal staat geschikt. De kar met koffie en thee
is aanwezig. Tassen en borden staan ongeduldig te wachten om gevuld te worden. Suiker en slagroom staan klaar. Het belangrijkste! Het deeg! Amai zo een
pot. We kunnen beginnen bakken. Het eerste deeg vloeit over het ijzer. De geur
verspreidt zich door de dagzaal. Onze bewoners volgden hun neus en ze komen
langzamerhand de dagzaal binnen. Ze kunnen kiezen wat ze het liefst hebben.
Het geroezemoes valt stil in de zaal. Mmm ze zijn lekker horen we hier en daar.
Terwijl de bewoners in de dagzaal hun wafel aan het eten zijn worden de bewoners op de kamer bediend. Na de eerste ronde volgt er nog een ronde. Na afloop kregen de medewerkers een knipoog, een dank u wel, ze waren zeer lekker, te horen. Daar doen we het voor.
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Dinsdag 10 maart: Filmvoorstelling Boelwerf door Opstoapel
Slecht weer vandaag dus een ideaal moment om naar de filmvoorstelling te komen, en zo dachten er velen want onze feestzaal was heel goed gevuld. De
mensen van de erfgoedvereniging Opstoapel, verzorgden deze namiddag en
brachten verschillende filmfragmenten met als onderwerp de Zaat! Voor velen
bracht dit vele herinneringen naar boven en het was de moeite om dit alles te
zien. Bedankt aan Opstoapel voor jullie inzet!

WZC De Reiger
Donderdag 12 maart: Kiemen
Weerom vele bewoners op post om ons maandelijks kiemspel aan te vangen.
Ook mede dankzij de vele vrijwilligers is deze activiteit steeds een leuke en
succesvolle bedoening. De eerste aan de meet was Gaby Zaman, vlotjes gevolgd door Maria Verhelst, Annie Verheyden, Josephine De Witte en Ivo Pepermans. Deze vijf gingen met de prijzen lopen. Proficiat!!!

Babiel - april 2020
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WZC De Reiger

Dinsdag 24 maart : Karantiek Wielewaalsnest
Wat was het gezellig op het Wielewaalsnest, er kwamen twee sjarels met een
kar vol oude spullen. Heel veel materiaal uit vervlogen tijden, amai wat konden
we daar allemaal van vertellen……. Het luisteren naar elkaars verhalen deed
deugd. Die goede oude tijd, leuk om nog eens op te halen en er is om te lachen ;-)
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Vrijwilligersnieuws
Rita Van Remoortere (vrijwilligster bezigheidsclub) zet haar
werk als vrijwilliger stop wegens medische redenen. Wij willen
haar danken voor haar jaren lange inzet bij ons breiclubje. We
gaan haar missen en wensen haar het allerbeste toe in haar persoonlijke leven.

WZC De Reiger

Linda van Bunder (vrijwilligster Yoga) zet eveneens haar vrijwilligerswerk stil wegens andere verplichtingen. Dank voor je
inzet de voorbije tijd en wensen je alle geluk toe in de toekomst.

Wegens de voorzorgsmaatregelen i.v.m. het coronavirus is ons
vrijwilligersfeest van 20 maart uitgesteld naar een latere datum. Uitstel maar zeker geen afstel!

Dank aan Ria Bogaerts (vrijwilligster) om ons te bevoorraden met mondmaskers. Prachtig initiatief en hier in huis zéér welkom!

Babiel - april 2020
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Agenda WZC De Reiger

WZC De Reiger

Onze activiteitenkalender is in de Coronacrisis aangepast.
Wij bekijken de kalender dag per dag.
Wij doen nog wel individuele activiteiten.
Wij houden jullie op de hoogte wanneer er terug groepsactiviteiten mogelijk
zijn.
Samen maken wij er het beste van.
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Jarigen in april
K 213

01 april

74 jaar

Josephina Van Uytvanck

K 413

10 april

84 jaar

Agnes Rzonska

K 021

13 april

92 jaar

Willy Van Strydonck

K 101

16 april

75 jaar

Clementine Pauwels

K 125

19 april

84 jaar

Irena Foubert

K 003

20 april

91 jaar

Daisy Van Geyt

K 309

27 april

87 jaar

Gabriella Zaman

K 106

28 april

86 jaar

Maria Verhelst

K 318

02 mei

85 jaar

Babiel - april 2020
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WZC De Reiger

Rudolf Verdickt

Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Elisa Dillen
k 036
07 maart 2020

Emma Matheuwezen
k 020
14 maart 2020

Blanche Martens
k 115
20 maart 2020

Gerard De Decker
k 019A
26 maart 2020
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Kortverblijf
Annie Eeckman
k 031B
25 februari 2020, opname

WZC De Reiger

Annie de Winter
k 310KV
04 mart 2020, opname

Babiel - april 2020
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Ik was er “geire” bij
Maandag 02 maart : Bib, winkeltje en sjoelen
In de voormiddag kwam de bibliotheek langs en we hebben er een nieuw lid bij
Sam (Barkendeir).In de namiddag werd er nog eens gesjoeld. De schuiven kledderden heen en weer
Dinsdag 03 maart : gebruikersraad, uitstapje

WZC 't Blauwhof

Met onze evenementenbus en als chauffeur vrijwilliger Robert reden we naar
Interflower te Lokeren. Omdat we toch stilaan naar Pasen gaan wilden we het
interieur en de bloemen gaan bekijken. Bij het binnenkomen waren de bewoners Maria, Juliette, Nelly heel verwonderd wat deze winkel allemaal te bieden
had. Daarna 'met zen allen' naar de cafetaria om iets lekkers te nuttigen. Kok
Joeri luisterde intussen naar de nuttige verzuchtingen van een talrijk opgekomen publiek in de gebruikersraad, waarvan u intussen reeds verslag ontving.

Woensdag 04 maart : Brillenbus
De verkoop van de Brillenbus was van de jaar
niet zo een succes. Maar verkoper Bram was heel
behulpzaam. De brillenglazen werden grondig gepoetst en de ogen van de bewoners werden op
vraag getest.
16
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Donderdag 05 maart : portretmachine

Enkele bewoners konden hun portret laten tekenen, hetwelk zij daarna in 't
groot op hun kamer kunnen hangen. Zij hangen ook in de gang aan de ergo.
Kandidaten kunnen zich melden bij Michiel, voor een kwartiertje werk.
Vrijdag 06 maart : bewegen en tovertafel
Tim (Kine) kreeg vandaag hulp van Dries (stagiair). Het was bewegen op muziek
met de nodige attributen. De bal die over en weer op de tafel rolde en dit op
muziek : dan heb je interactie onder de bewoners. En de tovertafel kwam dan
weer van pas om in het verleden te duiken en allerlei herinneringen op te halen.
Maandag 09 maart : netbal, wafelbak jarigen 't Gelaag

Michiel bakte in de ergo heerlijke wafelen voor de jarigen van maart op 't Gelaag mevr. Maes, Mevr. Eeckhoudt en Mevr. Van Damme. Intussen sleutelden we
een eerste keer aan de komende weken en aan de aanpassing van het programma.
In de voormiddag namen we uitgebreid de tijd om samen met enkele bewoners
de krant eens door te nemen en over enkele onderwerpen te praten. Jos had
de krant zelf volledig gelezen en kwam nog enkele artikels toelichten die hem
waren bijgebleven zodat we samen van gedachten konden wisselen. Ons zwemmen was even afgelast en zo speelden we beneden een bingo !

Woensdag 11 maart : Uno, muziek cafetaria
Vanwege veiligheidsoverwegingen werd het bezoek van de kinderen van de gitaarles geannuleerd. Om toch in muzikale sferen te blijven werden de bewoners van ‘t Gelaag in de leefruimte verzameld om samen naar een show van het
Schlagerfestival te kijken. Het was een drukte van belang !!!

Babiel - april 2020
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WZC 't Blauwhof

Dinsdag 10 maart : de krant lezen

Donderdag 12 maart : snoezelen

Een tweetal residenten kwam snoezelen en ontspannen in de ergo. Geur, kleur
en rustige muziek zijn fijn om te ontspannen.
Vrijdag 13 maart : tovertafel
De Tovertafel biedt veel mogelijkheden, we speelden een serie die heet : 'De
Filosoof van Haagem'. Voor de meesten onder jullie was dit heel bekend, ook
de acteurs die er in mee speelden. Den Titten en de Naten weet je nog wel …
Maandag 16 maart : bib en netbal, Muziekje beneden
In onze living op 't Gelaag was het salonmuziek en al gauw werd er door de hele
groep daverend meegezongen. En iedereen ook de nieuwkomers was achteraf
erg tevreden. Dat was lang geleden ....

WZC 't Blauwhof

Dinsdag 17 maart : Rummikub ’t Gelaag en snoezelen
In de voormiddag kregen 2 bewoners een ontspannende handmassage, bij een
andere bewoner werd een kamerbezoekje gebracht. In de namiddag gingen we
met enkele bewoners voor de eerste keer aan de slag met het spel Rummikub
om te kijken of het spel in de smaak viel. De eerste stapjes waren niet gemakkelijk, maar de bewoners hadden al een zeer goed inzicht in het spel. Het enthousiasme was groot en er werd afgesproken om het spel regelmatig te gaan
spelen. Het lijkt erop dat ’t Blauwhof er een 2e Rummikubclub bij heeft.
Woensdag 18 maart : dierenbingo, uitje, 'de liekes'
We ervaarden enkele technische problemen bij het afspelen van de dierengeluiden in de leefruimte maar desondanks speelden we het spel dierenbingo. Enkele bewoners trokken hun jas aan en genoten in de binnentuin van de zon en
wat sfeermuziek. In de living hadden we het even over al de pikante liedjes
van vroeger die dan in de cafés werden gezongen. Ieder bijzondere gebeurtenis
was wel een aanleiding om er tekst en muziek bij te maken. Parijs, een plaatselijke moord en de (echtelijke) liefde waren populaire onderwerpen. Hiervoor
gebruiken we het dikke boek van Volkskunstgroep Drieske Nijpers.
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Donderdag 19 maart : gazetje, Rummikub, vroeger ...

Vandaag vierden we de patroon van België, met zijn 'jefzaag' steeds afgebeeld,
het gaat dan natuurlijk om Sint Jozef. Voor een deel van het land, vooral in het
Antwerpse dan, was het dan ook reeds vaderkensdag vandaag. Daarna konden
we met de 'krant in de hand' dan nog eens babbelen over de actualiteit in de
wereld en daarbij de vrolijke noot wat aanhouden. Want zaterdag komt de lente eraan !! Patsy deed beneden de Rummikubklub in de leefzaal en Michiel nam
met wat hulp een flinke groep mee naar de Ergo, waar we nog maar eens over
de tijd van toen babbelden : over de catechismus, de lering, de eerste en
plechtige communie, den trouw en wat er nog meer bij komt kijken.
Eén bewoner die zich uit de groep afzonderde kreeg nog even een handmassage.

Met enkele bewoners van ’t Gelaag bewonderden we afbeeldingen van dieren
en steden om er dan samen een babbeltje over te doen. Voor de maaltijd op ’t
Gelaag speelden enkele bewoners nog UNO.

Maandag 23 maart : zangkoor
Na de middag verzamelden we met bijna de ganse groep van 't Gelaag in de living beneden. Anderhalf uur lang zongen we mee met 'tango's' en 'marche ritmes en af een toe een herkenbare buikschuiver van eind de jaren vijftig voor
onze jongste meezingers .... Paul Anka mocht dan ook niet ontbreken als afsluiter van deze leuke middag.

Babiel - april 2020
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WZC 't Blauwhof

Vrijdag 20 maart : Tovertafel en Uno

Even over denken :
Dank is het woord !!!!!

WZC 't Blauwhof

We schrijven dit ergens halverwege de maand maart en op de helft van de vastenperiode. We zitten nog tot 19 april even apart van de wereld. Dat is lang.
De natuur gaat echter zijn gang richting lente en zomer en hoop doet leven !!
De dagen worden serieus langer en we tellen af naar de uurwisseling op 29
maart : als februari in dit schrikkeljaar een dagje meer telde dan mogen we
nu de klok weer een uurtje vooruit zetten. 's Morgens is het terug om halfacht
pas licht, maar 's avonds is het dan weer een uurtje langer van de zachte avonden genieten. De vogeltjes fluiten en de lente zit immers in de lucht. Dat is
toch ook wat goed nieuws. We kunnen ervan genieten in onze binnentuin
Twaalf april is het Pasen en paasvakantie. Let maar op !!! Voor de rest wachten
wij nu even af en kijken hoopvol uit naar de maand mei. En we zorgen goed
voor jullie !

Vrijwilligersnieuws
Veerle Lanoote start als vrijwilligster en zal in eerste instantie helpen bij de
Mis- of Gebedsviering, het zangkoor en bij de grotere activiteiten. Wij heten
haar van harte welkom en wensen haar veel succes toe. Onze vrijwilligersvergadering en het feest worden inmiddels voorlopig naar later datum verzet.

Bloemenhulde!! Dikke merci!!
Donderdag 18 maart mochten al onze bewoners een primulaatje in ontvangst
nemen dat ons gratis geschonken werd. Deze kleurige voorjaarsplantjes zijn
voor ons een fijn teken van medeleven en werd enorm geapprecieerd !!!! Ze
sieren vele vensterbanken en 'fleuren' ons op ! Dankjewel !!
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Onze activiteitenkalender is in de Coronacrisis aangepast.
Wij bekijken de kalender dag per dag.
Wij doen nog wel individuele activiteiten.
Wij houden jullie op de hoogte wanneer er terug groepsactiviteiten mogelijk
zijn.

Samen maken wij er het beste van.

WZC 't Blauwhof

Babiel - april 2020
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WZC 't Blauwhof

Jarigen in april
Rosa Drabbé

K 009

07 april

93 jaar

André Van Overschelde

K 159

07 april

83 jaar

Rosalie De Ryck

K 153

20 april

91 jaar

Valère Peirsman

K 004

20 april

88 jaar

Juliette Huyghe

K 021

28 april

90 jaar

Simonne Pannecoeck

K 030

30 april

88 jaar

Maria Panis

K 023

01 mei

93 jaar

Welkom
Lizette Van Bogaert
k 015
11 maart 2020
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Hebben ons verlaten
Andreas Scheers
k 015
03 maart 2020

Petrus Verdonck
k 002
07 maart 2020

Babiel - april 2020

WZC 't Blauwhof

Marie-Louise Van Eynde
k 026
16 maart 2020
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GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in april
Alice De Buyser

Flat 128

01 april

87 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

80 jaar

Adrienne De Schepper

Flat 368

05 april

80 jaar

Annie Felix

Flat 359

07 april

83 jaar

Jeannine De Lamper

Flat 247

08 april

80 jaar

Marcel Van San

Flat 015

11 april

89 jaar

Karel Raes

Flat 120

12 april

95 jaar

Tilda Andries

Flat 002

13 april

86 jaar

Elisabeth van Echelpoel

Flat 006

14 april

83 jaar

Simonne Van Meir

Flat 354

16 april

83 jaar

Suzanna Van Spitael

Flat 355

17 april

89 jaar

Maria Lenssens

Flat 121

18 april

91 jaar

Marie Louise De Kerf

Flat 005

19 april

76 jaar

Herman Van Bossche

Flat 236

19 april

78 jaar

René D’Eer

Flat 252

24 april

87 jaar

Simonne Knudde

Flat 003

30 april

83 jaar
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De bewoners van GAW Elisabeth mochten van het gemeentebestuur van Temse
een bloemetje ontvangen.
Waarvoor dank.

GAW Residentie Elisabeth

Babiel—april 2020
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Een woordje van Sofie…
Half maart 2020. Een gevoel van ongeloof maakt van ons allen meester. We
kunnen alleen maar lijdzaam afwachten en vol twijfel kijken naar wat komen
gaat. Desondanks ernaar streven om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat niemand iets te kort komt en veilig blijft. Dat is momenteel een goede
omschrijving van waar het team LDC ‘t Achterpoortje op inzet.
Onze medewerkers zetten alles op alles om tegemoet te komen aan de noden
en vragen van allen. De overheid nam recent, in het licht van de Corona crisis,
drastische maatregelen om onze gebruikers te beschermen tegen besmettingsgevaar. Een unicum in het bestaan van de lokale dienstencentra. Er werd beslist dat de deuren dicht moesten en dit voorlopig al tot en met 19/04.

LDC 't Achterpoortje

Gesloten zijn we dus, voor het grote publiek. Geen bedrijvigheid, geen activiteiten, geen “leute” en plezier in de anders zo gezellige ontmoetingsruimte.
Alles even ‘on hold’. De rem erop. Pauze. Het is een tijd om stil van te worden
en om stil te staan bij wat belangrijk is. Een tijd om dankbaar te zijn voor wat
we hebben en wie er voor ons klaar staat. Een tijd om na te denken over wat
de andere allemaal voor ons doet, zaken die we te vaak als vanzelfsprekend
zien. Daarnaast is het gelukkig ook een tijd om hoop te koesteren. Rijkhalzend
uitkijkend naar de periode waar het gewone leven zich weer zal kunnen hernemen. Die tijd waar we weer op de ‘fast forward’ knop kunnen drukken waar
enkelen wellicht zullen herinneren dat opnieuw alles hernemen niet betekent
dat alles ook weer ‘fast’ zal moet gaan.
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Ik was er “geire” bij
Dit was … maart 2020
Maandag 2 maart: workshop complimentendag
Het was een aangename workshop met een geïnteresseerd publiek. De tijd
vloog werkelijk voorbij. We bespraken o.a. wat het effect is van een compliment (op de gever en de ontvanger) en de voorwaarden om te komen tot een
goed compliment. Daarna zochten we passende complimentenkaartjes uit voor
elkaar. Hierbij bleek dat de meesten vonden dat de ontvangen complimenten
goed aansloten bij hun persoonlijkheid. De deelnemers vertelden daarna eerlijk
en honderduit over de mooiste complimenten die ze ooit mochten ontvangen of
uitdeelden. We sloten af met een aantal “foute” complimenten, er mag uiteraard ook al eens gelachen worden. We onthouden dat niet enkel de gever maar
ook de ontvanger beter wordt van een compliment. Tot slot nog deze tip: een
compliment hoeft niet enkel gesproken te zijn, pen gerust eens een compliment
neer of stuur een berichtje!
Onszelf een compliment geven wordt te
weinig gedaan. We vinden het vaak te
moeilijk, en we willen niet arrogant
lijken. Nochtans verbetert het je zelfvertrouwen. Jezelf goed vinden zoals je
bent, daar is absoluut niks mis mee.
Dus sta voortaan wat vaker voor de
spiegel en zeg: “Ik ben goed bezig!”.
Donderdag 5 maart: workshop ECOLIFE - slim met afval
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Een interessante en tegelijkertijd ook amusante workshop. Eerst werden de
sorteerregels nog eens opgefrist. We kregen ook de nodige documentatie mee.
Daarna konden de deelnemers hun afvalvragen afvuren. Voortaan gooit elke
deelnemer uit Temse zijn eierschalen netjes in de GFT-bak. Als afsluiter speelden we een leuk spel. Kennis over afval en sorteren was daarbij belangrijk,
maar ook dat tikkeltje geluk speelde een rol. Winnaars Kevin en Glynnis ontvingen een handige boodschappentas uit handen van de lesgeefster.

Een paar tips voor thuis:

- gebruik een herbruikbare boodschappentas
- koop grote en duurzame verpakkingen
- koop gerecycleerde producten zoals bv. gerecycleerd wc-papier
- informeer op voorhand als je iets aankoopt: bestaat er een duurzame versie
van een wegwerpversie, is het artikel makkelijk of moeilijk te herstellen…
- gebruik een brooddoos of opbergpotjes in plaats van aluminiumfolie
- koop herlaadbare batterijen
- breng oude bruikbare dingen naar een kringwinkel
- laat kapotte spullen herstellen in bv. een repaircafé
- doe aan thuiscomposteren in compostvat of –bak
- vervang papieren keukenrol, zakdoekjes, servetten en tafelkleden door een
alternatief uit stof
Maandag 9 maart: kaarting en Rummikub

LDC 't Achterpoortje

‘s Maandags heerst er altijd een gezellige drukte in onze cafetaria. Kaarters,
Rummikub’ers, mensen die gezellig samenzitten met een drankje of hapje en
medewerkers die druk in de weer zijn.

28

Babiel— april 2020

Dinsdag 10 maart: kookworkshop: rode kool met varkenswangetjes
Voor de deelnemers werd het alweer een culinaire top-ervaring! De boterzachte en smaakvolle varkenswangetjes smolten werkelijk op de tong. Geen
enkele opdracht gaat dit team uit de weg. En het oog wil natuurlijk ook wat!
Alvorens het gerecht werd gefotografeerd, werd het bord vakkundig door de
lesgeefster gedresseerd. Ben je ook benieuwd welke culinaire uitdagingen
binnenkort op het programma staan? Schrijf je dan zeker in voor onze
komende kookworkshops en ontdek originele recepten met verrassende ingrediënten en bereid deze samen met leuke mensen!

Benodigdheden wangetjes
500 gr varkenswangetjes - 1 el stroop - 1 tl mosterd - 2 tl azijn - 1 flesje donker
bier- 2 teentjes knoflook- 1 grote ui - 3 tomaten - boter - tijm

Bereiding
Meng de stroop, mosterd, azijn en 2 eetlepels bier tot een marinade. Kruid
het vlees en bestrijk het goed met de marinade. Dek af en laat het in de koelkast minimum 3 uur marineren (indien het kan de ganse nacht). Verwarm de
oven voor op 150°C. Snijd de knoflook, ui en tomaten fijn. Verhit de boter in
een pot en bak het vlees goudbruin. Voeg de knoflook, ui en tomaten toe en
bak deze 3 à 4 minuten mee. Voeg de rest van het bier toe. Voeg de tijm toe
en laat nog even sudderen. Zet het vlees in een ovenvaste pot of braadslee in
de oven en gaar het 1 uur op 150°. Zet de oven op 100°C en gaar nog ongeveer 1 uur. De saus kan eventueel nog wat gebonden worden.

Benodigdheden rode kool
1/4 rode kool - 1 ui - 2 teentjes knoflook- 2 stoofappels - 2 cm gember - 75 gr gerookt spek - 2 blaadjes laurier - 3 eetl. azijn - 100 gr suiker - 150 gr veenbessen (ev. 1 dl rode wijn).

Reinig de rode kool, dikke nerf verwijderen en op dunne reepjes snijden.
Pel de ui en look en snipper fijn. Schil de appels en snij op blokjes. Rasp de
geschilde gember. Verhit de boter en stoof de ui + spek, voeg de appel, look,
gember en laurier toe. Onder deksel 5 minuutjes laten garen. In een andere
kookpot boter verhitten en de rode kool stoven. Bevochtig met de azijn en
ev. de rode wijn. Deksel op pot en zachtjes laten garen (ong. 30 min.). Na 20
minuten de veenbessen toevoegen. Appelmengsel toevoegen. Appel blijft op
stukjes!
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Bereiding

Vrijdag 13 maart: PYJAMADAG

Bednet, MNM en Ketnet vierden op vrijdag 13 maart de vijfde editie van de
Nationale Pyjamadag. Ook binnen LDC 't Achterpoortje toonden we onze
solidariteit. Samen staken we zieke kinderen met z'n allen een hart onder de
riem.

LDC 't Achterpoortje

We deden dit voor alle zieke kinderen en jongeren die via Bednet les volgen,
voor kinderen die in de ziekenhuisscholen, de revalidatiecentra, kinderpsychiatrische diensten of via vrijwilligers meeblijven met de leerstof. Onderwijs
aan zieke kinderen is pas een succesverhaal als vele partners samenwerken.
Dat wilden we op 13 maart vieren. Hieronder onze immer stralende Anita in
zebra-pak met haar collega Caroline.
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
WIJ PUBLICEREN GEEN ACTIVITEITEN VOOR APRIL.
HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM IS VOORLOPIG REEDS GESLOTEN
TOT EN MET 19/04/2020. WE WACHTEN VERDERE INSTRUCTIES VAN
DE OVERHEID AF. INDIEN ER TOCH ACTIVITEITEN IN APRIL MOGEN
PLAATSVINDEN ZULLEN WIJ JULLIE INFORMEREN VIA ANDERE KANALEN.

LDC 't Achterpoortje
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Colofon
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