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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Na een toch wel heftige periode in onze instellingen starten we terug met onze
maandelijkse huiskrant Babiel. We kunnen weer de agenda vullen met de activiteiten in groepjes. Weliswaar nog steeds op onze hoede want het Coronagevaar is nog niet geweken.
Op 13 maart 2020 zijn onze woonzorgcentra in lock down gegaan. Beetje bij
beetje kwamen er versoepelingen. In eerste fase waren er de videochats met
de familie, dan was er de Babbelbox, daarna de ontmoetingsruimten en dan
bezoek op de kamers, enkel op reservatie en de veiligheidsmaatregels respecterend. Wandelen in de buurt van onze woonzorgcentra.

In de maand juli was de cafetaria terug geopend, maandag, woensdag en vrijdag en zaterdag.
Door verstrenging van de Coronamaatregelen is de bezoekregeling inmiddels
aangepast en zijn ook de cafetaria’s gesloten In De Reiger wordt gewerkt aan
een nieuwe locatie voor de cafetaria in de feestzaal. We brengen jullie op de
hoogte wanneer daar de deuren terug open mogen gaan.
Voor de info betreffende LDC ‘t Achterpoortje zie achteraan in dit krantje.
Het bestuur, de directie en alle medewerkers.
Dirk De Clerck
Algemeen directeur Welzijnsvereniging Sleutelzorg
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Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door !
We hebben heel wat nieuws te melden over de
nieuwbouw van WZC De Reiger.
De voorbereidende werken (fase 1) zijn inmiddels
afgerond en de firma Strabag start op 3 augustus
2020 aan de ondergrondse parking en ruwbouw
(fase 2). Deze fase zal ongeveer 2 jaren duren en
behoudens enig verlet eindigen op juli 2022.
Dit brengt heel wat hinder met zich mee maar we
trachten om alles in goede banen te leiden.

Wat gaat er uitgevoerd worden bij fase 2?

Opbouw nieuwe tijdelijke inkom ter hoogte van de feestzaal en verhuis
van de cafetaria (in de feestzaal) en ergo (dagzaal 1ste verdiep).


Afbraak van de cafetaria en ergo-ruimte



Realiseren van de ondergrondse parking



Bouwen van de nieuwe cafetaria, lokaal dienstencentrum, kiné, administratie, centrale keuken, de open afdelingen en het laad-en losplatform



Naargelang de ruwbouw vordert, starten ook de technieken, ramen,

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 3 augustus 2020 wordt
de parking definitief afgesloten.
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Algemeen

BEZOEKERS

De Reiger kan men enkel bereiken via de nieuwe
weg langs de Clement D’Hooghelaan.
LET OP ! Dit is een weg met dubbele rijrichting
maar er zijn uitwijkstroken voorzien!

Aan de feestzaal van De Reiger zijn er ongeveer
35 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers en hulpdiensten.

De toegang via de Gasthuisstraat naar De Reiger is ook niet meer toegankelijk,
enkel de weg tot aan de ingang van AZ Nikolaas wel nog.
LDC ’t ACHTERPOORTJE

Het personeel en de bezoekers van het lokaaldienstencentrum ’t Achterpoortje
gaan via een doorgang aan het ziekenhuis het Achterpoortje kunnen bereiken.
RESIDENTIE ELISABETH
De toegang naar de ondergrondse parking van Residentie Elisabeth is bereikbaar
met auto en fiets via Clement D’Hooghelaan.
De toegangsdeur kant parking en de nooduitgang
zijn niet meer toegankelijk.

Begin augustus wordt er een nieuwe nooduitgang
voorzien.
Indien de parkeerplaatsen bezet zijn zullen bezoekers die met de auto komen een plaats moeten zoeken in de buurt van de site.
Bedankt voor jullie begrip!

Babiel—augustus 2020
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Afscheid van onze treurwilg
Zelfs het weer treurde mee vandaag bij het geplande afscheid van onze prachtige treurwilg.
Geen zonnige dag dus, maar toch waren we heel blij met de vele aanwezigen
die dit moment niet wilden voorbij laten gaan!
Na een kort woordje uitleg zongen we een bekend afscheidslied met aangepaste tekst, als eerbetoon voor onze mooie boom. Nadien werd er door vele aanwezigen geknuffeld met de boom en dit alles kwam op de gevoelige plaat!!!

Ondertussen zijn we al in de geschreven pers verschenen en was er Radio 2 interview met onze directeur te horen.
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Algemeen

Het Treurwilglied
Hier staan tot afscheid rond de boom
Wij treuren met hem mee
Weldra ligt hij hier op de grond
En nemen ze hem mee

Wij zeggen geen vaarwel mijn boom
Jij treurde met ons mee
Wij deelden samen lief en leed
Maar nu nemen ze je mee!
Jij stond hier vaak in weer en wind
Zo fier voor ons rusthuis
Jij doet nu zelf de eerste stap
Van de afbraak en verhuis!
Wij zeggen geen vaarwel mijn boom
Jij treurde met ons mee
Wij deelden samen lief en leed
Maar nu nemen ze je mee!

Babiel—augustus 2020
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Kruiswoordraadsel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Horizontaal :
1. Contrair, dwars
2. Cilinder - Trans India Express

2

3. Kabouterstaat

3

4. Sociale Dienst - Ja (Moskou)

4

5. Deel van het gezicht—
toeristenstad in de woestijn

5

6. Plattegrond - ante

6

7. Voegwoord - en andere dure Engelse school

7

8. Dwight - de (USA) - moeder

8

9. Vod - vooruit

9

10. Spaghetti's - bosdiertje

10

Verticaal :
1. Kunstenaar (Jean) - rolsteen

6. Amerikaans staatsorgaan

2. Mooi

7. Dulle dame

3. Gravin van Stiepelteen uit Jommeke
(voornaam)

8. Aan - slee
9. Geheel van mankementen

4. Voor - jongensnaam

10. Vervolgens

5. Drukwerk - gebergte in het Oosten
1
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Beste puzzelaars . blij jullie
terug te zien en wij heten
jullie van harte terug welkom
met een nieuw kruiswoordraadsel. Veel succes en de
prijs ligt reeds klaar. Neem
terug massaal deel !!

S
Babiel - augustus 2020

Ik was er “geire” bij

WZC De Reiger

Honorine Michiels 103 jaar!
Op 6 juni is Honorine 103 jaar jong geworden, ze ziet er nog steeds stralend uit.
Door de ganse corona crisis konden we
geen groot feest geven maar toch lieten
we dit niet zomaar voorbij gaan. Medebewoners van het Zwaluwnest werden getrakteerd op een lekker stuk taart met koffie.
Honorine heeft er ook met volle teugen
van genoten. Directeur en zorgcoach kwamen langs met felicitaties en bloemen.
Nogmaals dikke proficiat!
Leonie Verhulst 101 jaar!
Ook hadden we op 27 juni nog een eeuwling in ons midden, Leonie Verhulst werd
101! Ook zij werd verwend met taart en
koffie. Er kon al een klein feestje plaats
vinden met enkele bewoners en haar zoon.
Uit volle borst zongen we allen samen
“Happy birthday”. Layke haar geheim :
geen boter eten en aan het koordje blijven
trekken ;-) Doe zo voort Layke en nogmaals een dikke proficiat. Directeur en
zorgcoach kwamen langs met bloemen en
felicitaties.
Fietsen
En het werd tijd hoor … terug de fietsen
boven halen was echt een verademing, letterlijk en ook figuurlijk!! Direct hadden we kandidaten om samen een leuk fietstochtje te maken richting Tielrode.
Maria Meersman trapte zeer goed mee op onze go-car fiets, ja ze is dan ook
nog een jonge dame van 93 jaar!!! Ook Josephine had de dag van haar leven
en elke dijktoerist kreeg een vriendelijke goeiendag! In Tielrode eerst even
een kaarsje branden en dan iets lekker nuttigen in ’t Veer, alwaar ook de kinderen van Josephine goeiendag kwamen zeggen, van een verrassing gesproken!!
Onze fietsnamiddag was weer te vlug voorbij!!!

Babiel - augustus 2020
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WZC De Reiger

Vrijdag 03 juli: Samenzang
Voor de eerste keer kwamen we
samen met een deeltje van ons
zangkoor om toch terug enkele
liedjes “a capella” te zingen. Onze orgeliste Jeanneke mag nog
steeds niet van dienst zijn maar
dit belette ons niet om al even de
stemmen te smeren. En geloof
het of niet maar het deed echt wel deugd om samen te zitten en samen te zingen!
Dinsdag 7 juli: Café congé.
Een bijna zomerse dag maar toch
beslisten we om in ons binnenterras “cafeeke” te houden. Allemaal gezellig rond de tafel, ieder
een lekker pintje of frisdrank, wat
zoute en zoete versnaperingen en
wat leuke melodietjes … meer
moet dat niet zijn hé! Algauw
werd er meegezongen en al es een
dansje gedaan! We genoten van
het weer en het gezellig samenzijn!
Fietsen
En voor de tweede maal sprongen we op onze fiets maar dan natuurlijk met andere kandidaten! Ons Clara was paraat voor onze go-car fiets terwijl Jacques
Bosiers kon genieten van een ritje in de andere fiets. Het schitterende weer
zorgde voor een zalige namiddag en dit zowel op de dijk als op onze stopplaats
het veer in Tielrode!
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Maandag 20 juli: Liedjes van toen
Terwijl verschillende bewoners bezoek hadden verzamelden we met enkele anderen rond de tafel om te genieten van liedjes van toen! Natuurlijk herkenden
we vele deuntjes en zongen we uit volle borst mee. Vele bekende Vlaamse artiesten passeerden de revue zoals Eddy Wally, Will Tura, Jo Leemans en vele anderen. Het was toch weer even genieten om samen te zijn!!

Babiel - augustus 2020
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WZC De Reiger

Donderdag 23 juli: 50 jarig jubilée Teugels-Bauters.
Vandaag konden we terug een echtpaar in de bloemekes zetten, Pierette en
Paul vierden hun jubilée van 50 jaar getrouwd! De dagzaal van het wielewaalsnest werd voor deze gelegenheid even een feestzaal door de mooie versiering
en de feestelijk gedekte tafels. Toen het echtpaar binnenkwam kregen ze een
luid applaus en konden ze plaats nemen aan de eretafel samen met hun familie. Een lekker stuk taart en een tasje koffie smaakte heel goed voor al de aanwezigen en ietwat later ontvingen ze vele gelukwensen van het gemeentebestuur, via schepen Wim Van Rossem, en ook onze directeur wenste hen proficiat. Ook de bijhorende geschenken werden uitgedeeld….en O ja…er was ook een
gastoptreden van de plaatselijke Eddy Wally en zijn dochter Marina, natuurlijk
werden de beentjes dan es gestrekt door verschillende bewoners!! Nogmaals
een dikke proficiat!!!

Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de komende verhuis van het ergo/animatielokaal of wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum

WZC De Reiger

Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Maandag 03 augustus

Dinsdag 18 augustus

14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Dinsdag 04 augustus

09u00 Bibliotheek op de kamers
10u00 Wandelclub
13u30 Fietsen

10u00 Wandelclub
14u00 Tovertafel (Mezennest)
Woensdag 05 augustus
13u00 Loopband
14u00 Spelactiviteit Lijsternest)
Donderdag 06 augustus
10u00 Snoezelen / Individuele aandacht
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Vrijdag 07 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 10 augustus
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Dinsdag 11 augustus
10u00 Wandelclub
14u00 Bal populaire (Mezennest)
Woensdag 12 augustus
13u00 Loopband
14u00 Spelactiviteit Lijsternest)
Donderdag 13 augustus
10u00 Samenzang (Zwaluwnest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 14 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 17 augustus
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
14u00 Mannenclub
12

Woensdag 19 augustus

13u00 Loopband
14u00 Spel (Zwaluwnest)
Donderdag 20 augustus
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
14u00 Manicure op de kamers
Vrijdag 21 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 24 augustus
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u00 Gymnastiek (Wielewaalsnest)
Dinsdag 25 augustus
08u30 Ontbijtbuffet (Lijsternest)
(van k 201 tot en met k 215)

10u00 Wandelclub
Woensdag 26 augustus
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Donderdag 27augustus
14u00 Snoezelen / individuele aandacht
10u00 Fit-o-meter (Zwaluwnest)
Vrijdag 28 augustus
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 31 augustus
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Verjaardagsborrel
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Babiel - augustus 2020

Jarigen in augustus
K 028

02 augustus

84 jaar

Lisette Vermeulen

K 405

03 augustus

72 jaar

Robert Vergauwen

K 123

04 augustus

93 jaar

Maria Vansteenkiste

K 102

06 augustus

86 jaar

Clara Vansteenkiste

K 120

06 augustus

86 jaar

Paul Blanckaert

K 130

15 augustus

80 jaar

Frans Eggers

K 016

15 augustus

83 jaar

K 310KV

17 augustus

81 jaar

Paula Mertens

K 103

18 augustus

92 jaar

Denise Caspendakis

K 126

20 augustus

83 jaar

Marguerite Arcay

K 221

21 augustus

86 jaar

Adriennne De Roeck

K 411

21 augustus

90 jaar

Marie Louise Maes

K 314

21 augustus

88 jaar

Joanna Vercruyssen

K 034

27 augustus

81 jaar

Rudy Van Herbruggen

K 214

27 augustus

81 jaar

Michael Vanhoyweghen

K 007

04 september

98 jaar

Gaston Verhelst

Babiel - augustus 2020
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WZC De Reiger

Lutgardis Raemdonck

Welkom

WZC De Reiger

Frans De Jonghe
k 225
08 juli 2020

Jenny D’Hondt
k 321
13 juli 2020
Willy Van Wauwe
k 321
13 juli 2020

Pierre Van Uytvanck
k 010
14 juli 2020
Lutgarde Meersman
k 020
17 juli 2020

Juliaan Van Landeghem
k 033
23 juli 2020

Paul Blanckaert
k 109
24 juli 2020
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Hebben ons verlaten
François Van Breuseghem
K 014
04 juli 2020

WZC De Reiger

Maria Zaman
k 215
09 juli 2020
Josphina Hermans
k 219
11 juli 2020

Frans De Jonghe
k 225
12 juli 2020

Babiel - augustus 2020
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Kortverblijf

WZC De Reiger

Paul Blanckaert
k 130
07 juli 2020
24 juli 2020 ,opname in WZC De Reiger

Gaston Verhelst
k 310 KV
07 juli 2020
terug naar huis, 17 juli 2020
Georgette Roelandts
k 414
17 juli 2020
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Ik was er “geire” bij
Dinsdag 30 juni : curling ‘t Gelaag
Voor sommige bewoners was het de eerste keer dat ze kennismaakten met het
spel Curling. Acht dames gaven het beste van zichzelf. Iedereen kreeg een curling in handen om te wennen aan het verrassend zware gewicht. De spieren
werden opgewarmd door allerlei bewegingen uit te voeren met de curling in de
hand alvorens we gingen zwieren en zwaaien. Iedereen was enorm enthousiast
en kijkt uit naar de volgende keer.

Vandaag stond er Curling op het programma, een activiteit waar onze bewoners
wel naar uit kijken. Door de talrijke aanwezigheid van een paar sterke mannen : Roger Van Der Schueren, Roger Van Mele, Fernand Vael en Herman Buys
moesten we de groepen eerlijk verdelen. We hebben zo een blauwe en een gele ploeg. Eerst gingen we van start met een opwarmertje om er nadien goed in
te vliegen. Het spel ziet er makkelijker uit dan het is .... tot je het speelt.
Donderdag 2 juli : voetmassage
Enkele bewoners genoten van een ontspannende voetmassage. Eerst een
momentje de voetjes laten rusten in
een voetbadje om daarna lekker
gemasseerd te worden. je de voetjes
laten rusten in een voetbadje om
daarna lekker gemasseerd te worden.
Vrijdag 3 juli : rummikubclub
Na lange tijd konden we ons clubje terug opstarten maar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het is wel voor onze bewoners een hele aanpassing met zo'n
mondmasker op, maar ze waren heel tevreden dat ze terug samen een spel
konden spelen. Roger Van Der Schueren en Maria Gorrebeeck waren de winnaars.
Babiel - augustus 2020
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WZC 't Blauwhof

Woensdag 1 juli : curling Barkendeir

Maandag 6 juli: wandelen

Met het mooi weer gingen we met de bewoners in de voormiddag wandelen,
waar we een tussenstop maakten om op het 'bankje van Ghisleen' een beetje
uit te rusten. Het was voor onze bewoners letterlijk en figuurlijk een hele opluchting om eens terug buiten te komen en te genieten van het warme vrije
zonnetje op hun gezicht, de bloemen, de vogeltjes en de bijtjes.
Woensdag 8 juli: huishoudelijke taken
Sommige bewoners kunnen zich er erg in vinden om nog huishoudelijke taken
te verrichten om zo hun dag in te vullen. Deze week zijn we gestart om het bestek in te rollen met bewoonster Nelly geassisteerd door de meisjes van de
poetsdienst.

Donderdag 9 juli : wafelbak
Dat was lang geleden en we konden ze lekker à la minute opeten bij onze middagkoffie beneden !!

WZC 't Blauwhof

Vrijdag 10 juli: gezellig samenzijn
De Bewoners van den Barkendeir konden in de namiddag genieten van een lekker drankje met een kleine versnapering.

Na zo'n lange tijd dat de cafetaria dicht was genoten ze ervan. Onze cafetariaploeg vrijwilligers trouwens ook !
Maandag 13 juli: buiten wandelen
Omdat het zo'n mooi weer was gingen we met onze bewoners een wandelingetje maken. Irene Smet, Maria Van Broeck, Nelly Roels en Elza Malfliet genoten
van de warme zonnestralen op hun bolletje. Een extra attractie vandaag was
een pasgeboren veulen, een kittig jong ding dat van de wei en de zon genoot
samen met de moedermerrie. Het sprong, rende en dronk dat het een lieve lust
was en soms zag je alleen zijn staartje wapperen boven het lange gras uit.
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Dinsdag 14 juli: sjoelen

Gezien de grote interesse van onze bewoners werd er in de namiddag gesjoeld.
Alles werd klaargezet om daarna de bewoners te gaan ophalen die graag een
spelletje mee wilden spelen. Enkele bewoners als daar zijn Mr. Van Der Schueren en Mevr. Gorrebeeck waren al aan een opwarmertje bezig. Van zodra iedereen aanwezig was, kon het spel beginnen. Het is een spel waar je een beetje geluk moet hebben, normaal is Maria altijd de hoogvlieger in dit spel….Nu
was Rosetta de hoogvlieger.... super goed gespeeld dames !!!

Nelly zorgt voor ons bestek. Intussen snoezelen we en wordt er veel buiten gewandeld. We profiteren van het mooie weer en de mogelijkheden die er zijn.
Het bankje van Ghisleen is onze vaste bestemming. En Patsy en Tim werken
goed samen in de bewegingsactiviteiten. Beneden op 't Gelaag werden tevens
de rolstoelen nagecheckt en werd waar nodig het 'nodige' gedaan.
Donderdag 23 juli : wandelen
Ook vandaag wordt de laatste zonnige dag
van de week benut om met onze bewoners
een wandeling te maken.
Vrijdag 24 juli : rummikubclub
Op de Barkendeir speelt onze vaste Rummikubclub zijn wekelijkse spelletjes.
Op ’t Gelaag genieten
onze bewoners van een
aperitiefmomentje met
bijhorende
sfeervolle
muziek.

Babiel - augustus 2020
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WZC 't Blauwhof

Woensdag 22 juli : snoezelen, wandelen ..... rollen

WZC 't Blauwhof

Foto’s van de voorbije maanden in Corona-tijd
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 03 augustus

Dinsdag 18 augustus

10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 04 augustus

10u30 Wandelclub
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Gezelschapsspel (‘t Gelaag)
Woensdag 19 augustus

10u30 Wandelenclub
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)
Woensdag 05 augustus
10u30 Wandelen
14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Muziekje (‘t Gelaag)
Donderdag 06 augustus

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
Maandag 10 augustus
14u00 Rolstoelen nakijken
Dinsdag 11 augustus
11u30 Wandelclub
14u00 Gezelschapsspel (‘t Gelaag)
14u00 Reminiscentie mannenclub
Woensdag 12 augustus
14u00 Bloemschikken (Barkendeir)
14u00 Bewegen (‘t Gelaag)
Donderdag 13 augustus
14u00 Koffiewafels (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)

Vrijdag 14 augustus
10u00 Rummikubclub
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

14u00 Curling (‘t Gelaag)
Vrijdag 21 augustus
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoek (Barkendeir)
Maandag 24 augustus
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Wandelmiddag (‘t Gelaag)
Dinsdag 25 augustus
10u30 Wandelclub
14u00 Geheugenspel (Barkendeir)
14u00 Gezelschapsspel (‘t Gelaag)
Woensdag 26 augustus
14u00 Hoger –lager (Barkendeir)
14u00 Nagellakken (‘t Gelaag)
14u00 Muziek en bewegen
Donderdag 27 augustus
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Vrijdag 28 augustus
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Maandag 31 augustus
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)

Zaterdag 15 augustus
Moederdag
Maandag 17 augustus
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Babiel - augustus 2020

21

WZC 't Blauwhof

14u00 Snoezelen en wellness (‘t Gelaag)
Vrijdag 07 augustus

14u00 Curling (Barkendeir)
14u00 Huishoudelijke (‘t Gelaag)
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
Donderdag 20 augustus

Dinsdag 01 september

Donderdag 03 september

13u30 Wandelclub
14u00 Gezelschapsspel (‘t Gelaag)
14u00 Wandelmiddag (‘t Gelaag)
Woensdag 02 september

14u00 Kamerbezoek (‘t Gelaag)

14u00 Balspel (‘t Gelaag)

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.

WZC 't Blauwhof

Even over denken
Beste Blauwhofianen : wat een plezier om jullie terug een Babieltje aan te
kunnen bieden !! De puzzelaars kunnen weer voort en zoals jullie allemaal weten bouwen we weer stilaan aan een zo gewoon mogelijke fijne leefomgeving
voor jullie. De zomer is er stilletjes gekomen en kabbelt verder bij een matig
Belgisch zomerweertje (té warm is ook niet ideaal). We kunnen al eens een
stapje buiten onze poorten zetten. Jullie kunnen terug je familie wat dichter
zien en dat is fijn. Op kleine schaal doen we binnen ook al eens iets meer activiteiten. We wensen jullie een fijne zomertijd toe en roeien met de riemen die
we hebben. Aandacht en wat vriendschap en verbinding dat hebben jullie nodig
en bieden we jullie graag aan ! En dit met de nodige voorzichtigheid.

Vrijwilligersnieuws
Het was erg fijn om van jullie af en toe teken van leven en steun te krijgen de
afgelopen maanden. Nog beter was het nieuws dat enkelen reeds stilletjes aan
terug konden opstarten achter onze toog in de cafetaria en bij de maaltijdgroep. We hebben jullie erg gemist en op onze beurt veel aan jullie gedacht en
we kijken samen met jullie hoopvol vooruit. Er ligt trouwens nog iets 'in petto'
klaar waar we niks over mogen zeggen .... vandaar :). Tevens werden de inschrijvingen griepvaccin genoteerd waarover jullie tijdig bericht ontvangen als
ze uitgedeeld worden. Namens ons allen : houd jullie goed en voor diegenen
die we nog niet gezien hebben : tot snel !
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Jarigen in augustus
Lucienne De Wit

K 150

03 augustus

91 jaar

Herman Foubert

K 138

06 augustus

68 jaar

Roger Van Mele

K 148

15 augustus

94 jaar

Maria Van de Moortel

K 002

19 augustus

89 jaar

Astrid Boerjan

K 137

21 augustus

73 jaar

Maria Van Assche

K 010

26 augustus

77 jaar

François Gijsbrechts
k 012
03 juli 2020
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Welkom

Hebben ons verlaten

WZC 't Blauwhof

José Janssens
k 156
05 juli 2020

Verhuisd
Maria Eeckhout
k 001
16 juli 2020
naar WZC in Hamme
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Jarigen in augustus
Emilia Moortgat

Flat 244

08 augustus

86 jaar

Emiel Buytaert

Flat 121

10 augustus

85 jaar

Irma Van Walle

Flat 248

10 augustus

85 jaar

Laura Van Landeghem

Flat 013

11 augustus

86 jaar

Eddie Maes

Flat 247

14 augustus

82 jaar

Jeanette Groenwals

Flat 242

15 augustus

82 jaar

Gilbert Smet

Flat 014

15 augustus

82 jaar

Adolf De kerf

Flat 245

22 augustus

83 jaar

Angelique Varewyck

Flat 235

24 augustus

85 jaar

Astrid De Parade

Flat 249

29 augustus

84 jaar

GAW Residentie Elisabeth

Babiel—augustus 2020
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Een woordje van Sofie…
Juni 2020, wat zijn we blij dat we eindelijk opnieuw onze deuren (beperkt) mogen openen voor het publiek. Weer gezellig samen zijn, samen eten, een babbeltje
kunnen slaan. Dat hebben we gemist!
Uiteraard hebben we de afgelopen maanden niet stil gezeten. Ook in volle crisis
bleef team LDC ‘t Achterpoortje voortdurend achter de schermen verder werken.
We trachtten via allerlei middelen, moderne en minder moderne, onze gebruikers te bereiken. Er werden enerzijds
héél
wat
telefoontjes
gepleegd.
Daarnaast werd ook een “opkikkertje”
verstuurd naar al onze bezoekers. De
kaartjes waren handgemaakt en bedoeld
om te laten weten dat we jullie zeker
niet vergeten waren!

LDC 't Achterpoortje

Integendeel...

We lanceerden onlangs ook met succes
de campagne “Warme Dagen”. Alle
medewerkers blikten samen een leuk
filmpje in en brachten zo vanuit hun
kot waardevolle en bruikbare tips tot
in de huiskamer van de gebruikers. De
tips kan je hiernaast alvast lezen.
Heb je het filmpje nog niet gezien?
Neem dan snel een kijkje op de Facebook-pagina van LDC ’t Achterpoortje
via
https://www.facebook.com/
LDCtAchterpoortje/
videos/2677303915850129 of raadpleeg het filmpje via de website van
onze welzijnsvereniging.
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Ik was er “geire” bij
Dit was … MEI - JUNI – JULI 2020

CAMPAGNE “WARME DAGEN” IN MEI.
Ouderen en alleenstaanden zijn erg kwetsbaar tijdens warme dagen.
ALS LDC DRAGEN WIJ SAMEN ZORG VOOR ELKAAR! Voor nog meer informatie
kijk op: www.warmedagen.be

We geven graag enkele TIPS mee:

Babiel - augustus 2020
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*Drink minstens 2 liter per dag. Water kan afgewisseld worden met koffie of
thee. Neem steeds water mee als je buiten gaat.
* Kleed je niet te warm. Zorg voor kleding die aan de temperatuur aangepast is
(draag lichte kledij en een hoofddeksel).
* Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad, ...).
* Hou de woning koel. Zet je ramen en deuren open zodra het buiten koeler is
dan binnen.
* Zoek eventueel verfrissing in de schaduw.
* Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
* Smeer tijdig zonnecrème.
* Hou regelmatig contact met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld per telefoon.
* Ga langs bij iemand die je hulp kan gebruiken. Respecteer hierbij uiteraard
de coronamaatregelen. Neem bij je bezoek wat groenten of fruit mee zodat
de persoon lichte maaltijden kan eten.
* Bel onmiddellijk de huisarts of het nummer 112 wanneer jij of een oudere
waarvoor je zorg draagt zich niet goed voelt. Stel samen een lijst op met contactpersonen voor wanneer er problemen zouden zijn. Denk hierbij aan je
buren, familieleden, huisarts, thuisverpleging en mantelzorgers. Noteer samen
alle belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld welke medicatie wordt genomen
en leg dit op een duidelijk zichtbare plaats in huis.

PROEFACTIVITEITEN IN JUNI: IJSKAR, QUIZ en SJAKOSJWERPEN

LDC 't Achterpoortje

Team LDC ’t Achterpoortje stak de hoofden bij elkaar om te bekijken welke
activiteiten in juni konden worden aangeboden aan de gebruikers. Met plezier
stellen wij jullie hieronder een leuke fotocollage voor van de activiteiten
sjakosjwerpen en ijskar. Godelieve Van Dender won zowel met de quiz als met
het “sjakosjwerpen”. GEFELICITEERD GODELIEVE!

28
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VRIJDAG 03 JULI EN DINSDAG 14 JULI: KUBB en DINSDAG 07 JULI:
CURLING

Ook in moeilijke omstandigheden door de coronacrisis blijven wij als team
inzetten op beweging! Enkele dapperen kwamen in juli uit hun kot en gaven
het beste van zichzelf tijdens een partijtje kubb en/of curling. Wel jammer
dat de petanque op 14/07 letterlijk en figuurlijk in het water viel. Poeck
Pierre en zijn vrouw Laurette speelden bijgevolg een partijtje kubb tegen de
medewerkers van het LDC. Vorige keer wonnen Pierre en zijn vrouw. Ditmaal
mochten de medewerkers met de eer gaan lopen. De foto’s hieronder tonen
aan dat niet alleen curlingspelers supergeconcentreerd zijn, ook de scheidsrechter moet er het hoofd bijhouden!

LDC 't Achterpoortje

HEROPSTART SCHAAKCLUB BOEY TELKENS OP VRIJDAGAVOND
Schaakclub Boey uit Temse schaakt voortaan opnieuw elke vrijdagavond in ons
LDC! Zelf kennis maken met deze denksport kan! Deze sport verbetert immers
uw geheugen en concentratie en verhoogt uw creativiteit en mogelijks ook uw
IQ. U kan deelnemen aan enkele gratis proeflessen alvorens een lidmaatschap
met schaakclub Boey af te sluiten.
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MAANDAG 13 JULI: RUMMIKUB

Ook onze rummikub’ers tekenen in coronatijd present! Spelen gebeurt mét
mondmasker, helemaal coronaproof! Voor hun favoriete spelletje is geen
enkele inspanning de deelnemers teveel. Hun partijtje plezier laten ze door
niks of niemand vergallen, ook niet door gemene virussen. En plezier dat ze
weer hebben beleefd...

WOENSDAG 15 JULI: BLOEMSCHIKKEN
Bloemschikken is altijd een top-activiteit maar na zo lang te hebben moeten
wachten, waren de deelnemers wel zéér enthousiast. Niks dan blije gezichten
dus die dit keer een zomers stukje maakten met o.a. gerbera’s, rozen, klimop,
hortensia’s en gipskruid. De ene verkoos een stukje in een bloempot,
de andere vulde een klomp of een schoen op. Voor elk wat wils dus! Maar
allemaal om ter mooist, dat wel!

LDC 't Achterpoortje
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HEROPSTART RESTO IN DE CAFETARIA VAN HET LDC

LDC 't Achterpoortje

Enkele sfeerbeelden van de heropstart van het maaltijdgebeuren in de
cafetaria van het LDC. Het personeel kreeg duidelijke richtlijnen mee en doet,
met de glimlach uiteraard, al het mogelijke om alles vlot en vooral veilig te
laten verlopen. Van veiligheid maken wij samen onze top-prioriteit! Tevens een
pluim voor onze interne en externe gebruikers, want de hygiënemaatregelen
worden ook door hen correct toegepast. Wat maakt ons sterk? T E A M W E R K!
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Dit wordt … AUGUSTUS 2020
Inzake de activiteiten en het cafetariamoment hanteren we onderstaande
werkwijze om alles zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen:
ACTIVITEITEN:

Inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier of telefonisch.
Inschrijvingsformulieren kunnen worden afgehaald in het LDC.

Het deelnemersaantal wordt beperkt. Vol=vol! Wij verzoeken vriendelijk
om ook te annuleren indien u verhinderd bent, zodat we iemand anders
kunnen laten deelnemen.

Deelnemers zijn maximaal een kwartier voorafgaand aan de activiteit
aanwezig.

Wanneer een activiteit doorgaat blijft de cafetaria voorlopig gesloten, dit
om kruising van groepen te vermijden.

Er worden voldoende hygiënische maatregelen genomen: tafels, stoelen
en eventuele materialen worden ontsmet.

Water wordt gratis uitgedeeld aan deelnemers.
CAFETARIA:

Inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier of telefonisch.

Het deelnemersaantal wordt beperkt. Vol=vol!

Gebruikers zitten op voldoende afstand uit elkaar.

LDC 't Achterpoortje
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WOENSDAG 19 AUGUSTUS: BREICLUB
Ook in augustus is de breiclub van de partij! Het groepje zit telkens op woensdag vanaf 14.00 uur in de activiteitenruimte van ons LDC. Enkele werkjes kan
u hieronder bekijken. Dergelijke stukken wil iedereen wel in zijn kleerkast!
Alle handwerkers zijn welkom (breien, naaien, haken, kantklossen, macramé,
frivolité enz…). Ben jij die creatieve duizendpoot die graag zijn hobby gezellig
samen met anderen uitoefent? Schrijf je dan als de bliksem gratis in!
Inschrijven is verplicht en mogelijk door ons de inschrijfstrook te bezorgen of
door te bellen naar het nummer 03/710.25.56.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS: WATERBALLONNEN of VIER OP EEN RIJ
Van nostalgie gesproken! We hebben spelletjes op het programma gezet die
ieder van ons in zijn of haar jeugd zeker gespeeld heeft.
Vier op een rij staat garant voor spelplezier! Denk jij te beschikken over de
beste tactiek? Aarzel dan niet en doe met ons mee! Opgelet, zie dat je door
een te aanvallende speelstijl niet in de val loopt :-).
Indien de weergoden ons gunstig gezind zijn, halen we de waterballonnen
boven voor wie nood heeft aan verfrissing! Waterpret is dé ideale afkoeling!

LDC 't Achterpoortje

We starten deze gratis activiteiten om 14.00 uur op het terras van het LDC
(bij mooi weer). Inschrijven is verplicht en mogelijk door ons de inschrijfstrook
te bezorgen of door te bellen naar het nummer 03/710.25.56.
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Maandag 03 augustus

Woensdag 19 augustus

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

14u00 Breiclub

Dinsdag 04 augustus

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
Vrijdag 21 augustus

14u00 Curling
Woensdag 05 augustus
14u00 Breiclub

Donderdag 20 augustus

14u00 Waterballonnen OF 4 op een rij
18u30 Schaakclub

Maandag 24 augustus
Donderdag 06 augustus

14u00 Rummikub

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

Dinsdag 25 augustus

Vrijdag 07 augustus
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
18u30 Schaakclub
Maandag 10 augustus
14u00 Rummikub
Dinsdag 11 augustus
14u00 Petanque OF Kubb
Woensdag 12 augustus
Donderdag 13 augustus

Woensdag 26 augustus
14u00 Breiclub
Donderdag 27 augustus
14u00 Bingo

0,50 EURO/kaartje

Vrijdag 28 augustus
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
18u30 Schaakclub
Maandag 31 augustus
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

LDC 't Achterpoortje

14u00 Breiclub

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
Vrijdag 14 augustus

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
18u30 Schaakclub
Maandag 17 augustus
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
Dinsdag 18 augustus
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
Babiel - augustus 2020
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Colofon
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