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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie,

Volgens de nieuwe maatregelen die vanaf zaterdag 27 maart van kracht gaan,
zijn wij helaas ook genoodzaakt om het kapsalon te sluiten in WZC De Reiger
en WZC ’t Blauwhof. Dit alvast voor een periode van 4 weken.
Ook de pedicures kunnen enkel nog langskomen in onze woonzorgcentra omwille van medische redenen en na goedkeuring/in samenspraak met de hoofdverpleegkundige.
Wat onze bezoekregeling betreft, willen we nog graag even verduidelijken dat
de geregistreerde, vaste 2 bezoekers elke dag doorlopend tussen 14u00 en
17u00 kunnen langskomen, donderdag tot 19u00. Zij mogen echter niet gelijktijdig aanwezig zijn.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie

Babiel - april 2021

3

Algemeen

Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door
Met deze foto’s houden we jullie op de hoogte van
de vordering bij de bouw van ons nieuw WZC.
Betonijzer genoeg om te vlechten. En ondertussen
zijn ook al enkele wanden gegoten.
De mannen van den bouw zijn straffe mannen. Door
weer en wind werken zij verder.
Wij zijn met z’n allen benieuwd wat de volgende
stappen zijn ….
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Werker
Maan (USA) – ere
Verre familieleden
In orde – vuiligheid
Leeuw
Uren – tot ( Lat.)
Wagen – hordeleidster
Ancienne Belgique – broer
van Sien – voorvoegsel
Verzameling – van ons

10. Sovjet-Unie - kijk
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Verticaal :
1.
2.
3.
4.

Automerk
Rellen – banden
Nu – vergaan – dit moment
Verplicht – tekort

6.
7.
8.

5.

Afsplitsel boom – erg

9.

Vrouwsnaam
Vogelhok Donkmeer
Van vroeger – ‘en’ door Eddy Merckx
Hertje - reeds

10. Automerk – Europees Kampioenschap
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Het vorige raadsel werd
rect opgelost door André
taert. Hij wint dan ook de
Ziehier onze Paaspuzzel :
puzzelplezier !!!
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Kruiswoordraadsel

Algemeen

De week van 26 april de kickoff is van het project mondzorg

Mondlijnzorg
Wat?
Wij gaan de week van 26 april van start met het project mondzorg. De komende 2 à 3 jaar maken wij werk van een goede mondgezondheid van onze bewoners. Niet alleen de directie en de hoofdverpleegkundigen, maar ook alle zorgverleners en bewoners worden hierbij betrokken.
Waarom?
Een gezonde mond ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde
geest.
Wie?
Een team gemotiveerde verpleeg- en zorgkundigen (het ‘mondzorgteam’) kreeg
een extra opleiding over mondzorg. Zij zijn het aanspreekpunt op de afdeling
voor hun collega’s, de bewoners en de familie. Voor de Reiger zijn dit: Annick
Cornelis, Wendy De Wilde, Colleen Brijs en Shana Monsieur. Voor ’t Blauwhof
zijn dit Shari Weyn, Vanessa Speleman en Ousseynatou Diankha.
Wat zijn onze doelstellingen?
1. Alle zorgverleners krijgen een opleiding over dagelijkse mondzorg.
2. Het poetsen van de tanden van onze bewoners is een topprioriteit!
3. We streven naar een jaarlijks preventief tandartsbezoek voor al onze bewoners met respect voor de vrije keuze.
4. Het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen in de mond.
5. Iedere bewoner beschikt over de juiste materialen zodat de mondhygiëne op
een juiste manier kan worden uitgevoerd.
6
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WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Dinsdag 23 februari: Koffie op grootmoeders wijze Zwaluwnest
Vandaag doken we met onze bubbel terug in het verleden en maakten we het
gezellig met een lekker tasje koffie en heerlijk gemaakte vlaai. En dit alles
was niet zo maar gewoontjes. Nee, we maakten onze koffie zoals we het ons
herinnerden van vroeger. De “moor” stond al te pruttelen en “de buzze” werd
gevuld met zelfgemalen koffie uit een ouderwetse koffiemolen. Linda had de
vlaai gemaakt met een recept uit grootmoeders tijd! Dit alles smaakte overheerlijk maar ook de gezelligheid van vroeger keerde weer terug. Er werd gekeuveld, gelachen en ook gezongen uit volle borst. Iedereen genoot enorm van
deze leuke, gezellige, ouderwetse namiddag!! Doen we nog … en in alle bubbels!!

Donderdag 25 februari: Sjoelen Mezennest
Algauw nog even de sjoelbak bovengehaald om een klein wedstrijdje aan te
vangen. Een spel dat we al meermaals deden in het Mezennest, dus hadden we
al direct enkele kandidaten met ervaring. Er werd geschoven en gesupporterd
en zoals gewoonlijk stonden de “beste stuurlui aan wal”! In alle geval was er
veel plezier en het moet gezegd, de vrouwen speelden het sterkst. Als uitblinker kwam Gaby op de eerste plaats, proficiat!!
Donderdag 4 maart: Show-coocking! Mezennest
Een grijze dag, ideaal dus om gezellig bij elkaar te zitten en te genieten van
onze “show-coocking”. De chef en souschef stonden klaar met de verschillende
ingrediënten zoals ajuin, look , scampi,
tomatenpuree en een goede scheut witte
wijn. Ondertussen werden ook de lookbroodjes afgebakken. Het begon al heel
lekker te ruiken. Terwijl alles nog even
stond te pruttelen werd er al een lekkere
aperitief geschonken. Nadien tijd om te
proeven … en het was echt wel een lekker tussendoortje! Het was om duimen
en vingers af te likken!!
8
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Dinsdag 9 maart: Rit met busje Mezennest
Na een zeer moeilijk corona jaar kregen we toch de toestemming om al eens
uit te rijden met ons busje. Met
een klein “bubbeltje” reden we
richting Hingene om het kasteel
d’Ursel te gaan bezoeken. Sommigen onder ons kenden dit reeds
maar degenen die het niet kenden
vonden het “magnifique schoon”!!
Daar de horeca nog niet open was
zorgden we zelf voor een kleine
picknick. Daar zaten we dan gezellig op een bankje met zicht op
het mooie kasteel! Het weer werd
stilaan wat guurder dus vlug terug
naar ons busje … net op tijd voor
een grote stortvlaag, oef!! Het
werd dus een kort uitstapje maar
toch genoten we ervan om even
buiten te proeven!

Babiel - april 2021
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WZC De Reiger

Dinsdag 9 maart: Ontbijtbuffet Lijsternest (K216-K229)
Tijd om het andere deel van het Lijsternest te verwennen met een heerlijk ontbijtbuffet. En zo komt iedereen aan de beurt natuurlijk! Tegen 8.00u zaten
onze genodigden in ons mooi gedekt zaaltje en kon men aanschuiven aan het
buffet. Zowat van alles was te verkrijgen, allemaal smaakvolle producten en
natuurlijk ook heel lekkere boterkoekjes als dessertje!! Er werd heerlijk gesmuld en vooral ook gezellig gekeuveld. Er werd tijd gemaakt voor dit lekkere
ontbijt. Daar genoten onze bewoners zeker van!! Zij kijken alvast uit naar de
volgende keer!!

WZC De Reiger

Donderdag 11 maart: Gezellig samenzijn! Mezennest
Onze curling werd even uitgesteld maar
er kwam wel iets anders in de plaats.
Onze bewoners zaten gezellig in het
nieuw gecreëerde hoekje dus tijd om onze verhalenboek uit de tijd van toen nog
es boven te halen. Ons onderwerp vandaag was “spelen”. Algauw kwam van
alles naar boven zoals de danskoorde, de
marbollen of knikkers, de non of tol en
dan nog maar te zwijgen van de spelletjes zoals verstopperke en schipper mag ik over varen…tja allemaal leuke dingen van toen we nog veel jonger waren en het leven toch wel iets eenvoudiger
leek!
Dinsdag 16 maart: Oma’s koken
Op deze grijze dag gingen we voor groentesoep met ballekes en spaghetti bolognaise. Er kwam dus heel wat snijwerk aan
te pas maar de vlijtige oma’s deden dit
met veel plezier. Na al het harde werk
was het tijd om te proeven van al dat
lekkers. En ja hoor, het smaakte!
Donderdag 18 maart:
Croque Monsieur Zwaluwnest / Ooievaarsnest
Wat was dat lang geleden … na meer dan 1 jaar mochten en konden we opnieuw gebruik maken van onze “oude feestzaal” die binnenkort de “nieuwe cafetaria” wordt. De bewoners van het Zwaluw- en Ooievaarsnest werden vandaag verwacht voor een lekker avondmaal namelijk croque-monsieur. En het
werd een heel gezellige avond!! De mensen genoten om nog eens bijeen te zitten en te keuvelen. En dan nog niet te spreken van de smakelijke croques samen met wat groentjes en een lekker tasje koffie of een glaasje wijn. Iedereen zat rustig te genieten en ook voor ons deed het deugd dat dit weer kon!
Dankzij nog enkele helpende handen van Shana en Anisa verliep alles vrij vlotjes. Waarvoor dank!
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Maandag 22 maart: Fit-o-meter Lijsternest
Wie deze namiddag geen bezoek had ging samen de benen strekken in de gang.
Samen volgden we het gekende fit-o-meter parcours en deden we de oefeningen vol enthousiasme. Sommigen deden enkele oefeningen mee vanuit hun kamer. Goed bewogen iedereen!

WZC De Reiger

Dinsdag 23 maart:
Koffie op grootmoeders wijze Lijsternest
De beste tea-room van Temse en omstreken was vandaag het Lijsternest! We schonken koffie van vers gemalen bonen met Pardaf in onze oude koffiekan. Het
rook er naar vroeger en dan kwamen de verhalen naar
boven. Natuurlijk kon ook de lekkere vlaai op grootmoederswijze niet ontbreken … heeeeerlijk!! De bewoners genoten vooral van het samenzijn en deze gezellige namiddag vloog weer veel te rap voorbij!
Activiteit door personeel en stagiaires op afdeling 2: Cupcakes
Op 16 maart hebben wij samen met enkele bewoners en de stagairs cup cakes
gemaakt. Iedereen vond het heel lekker en vonden het zeer leuk. Sommige bewoners waren aan het kaarten en met een cupcakje erbij was het direct heel
gezellig. Dit was voor herhaling vatbaar

Babiel - april 2021
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Agenda WZC De Reiger

WZC De Reiger

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

Woensdag 14 april

14u00 Manicure
14u00 De Paashaas op bezoek

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

14u00
Roest (Lijsternest)
VrijdagRust
02 april
14u00 Rust Roest (Lijsternest)

Zondag 04 april
Pasen
Maandag 05 april
Paasmaandag

Donderdag 15 april
14u00 Fietsen
14u00 Kiemen (Zwaluwnest)
Vrijdag 16 april
14u30 Rust Roest (Mezennest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Dinsdag 06 april

Maandag 19 april

14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
17u00 Croque monsieur (Lijsternest)

14u00 Wafelbak (Wielewaalsnest)
14u30 Kick-off
met Saartje Vandendriessche
Dinsdag 20 april

Woensdag 07 april
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 Loopband
Donderdag 08 april
14u00 Koffie op grootmoeders wijze

14u00 Oma’s koken
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
14u00 Quiz (Mezennest)
Woensdag 21 april

Vrijdag 09 april

09u30
13u00
14u00
14u00

14u00 Rust Roest (Zwaluwnest)

Donderdag 22 april

Maandag 12 april
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
14u30 Wandelen (Lijsternest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)

14u00 Lentewandeling
14u00 Handmassage (Lijsternest)

Dinsdag 13 april

14u00 Opening cafetaria
voor onze bewoners
14u30 Fit-o-meter (Lijsternest)

(Mezennest)

14u00 Gezelschapsspelen (Zwaluwnest)

08u30 Ontbijtbuffet (Zwaluwnest)
(k 301-k 315)

Bezigheidsclub
‘t Rijdend winkeltje
Loopband
Zet je beste schoentje voor

Vrijdag 23 april
14u30 Rust Roest (Zwaluwnest)
Maandag 26 april

14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)
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Dinsdag 27 april

Donderdag 29 april

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Verwenmoment (Wielewaalsnest)

14u00 Gezelschapsspelen (Zwaluwnest)
14u00 Samenzang (Mezennest)
Vrijdag 30 april

Woensdag 28 april

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Rust Roest (Zwaluwnest)

Extra
Vanaf maandag 19 april starten we terug onze socio-groep op, dit gaat door in
de nieuwe cafetaria telkens van 10u tot 11u. (maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag) Iedereen welkom !!!
ALGEMENE TOELICHTING!! bij Agenda
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.
*onze drie-maandelijkse gebruikersraad
*onze mis-vieringen
*uitstappen (tijdelijk)
Ook zijn we verplicht om onze activiteiten afdelingsgericht te organiseren. We
proberen zoveel mogelijk de verschillende afdelingen te bereiken met onze geplande activiteiten.

Vrijwilligersnieuws
Onze oprechte deelneming bij het verlies van Emilienne Van de Velde, echtgenote van Jef Van Steenput (vrijwilliger). We wensen de familie veel sterkte toe.
Ook Pieter Duboccage (vrijwilliger) heeft afscheid moeten nemen van zijn vader. Voor hem en de ganse familie wensen wij ook veel sterkte toe in deze sombere dagen.
Woorden kunnen een steun zijn,
maar het is de tijd die het verdriet verzacht.
Daarom voor nu, heel veel sterkte
en voor de toekomst rust en kracht.

Babiel - april 2021
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WZC De Reiger

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Quiz Mondzorg
(2de-3de en 4de verdiep)
in de cafetaria

WZC De Reiger

Jarigen in april

Rudolf Verdickt

K213

01 april

75 jaar

Josephina Van Uytvanck

K 413

10 april

85 jaar

Simonne De Smet

K 124

11 april

77 jaar

Willy Van Kerckhove

K 207

14 april

66 jaar

Rony Adriaenssens

K 019A

15 april

63 jaar

François Moonen

K 208

15 april

87 jaar

Irena Foubert

K 014

20 april

92 jaar

Godelieve De Decker

K 215

23 april

77 jaar

Daisy Van Geyt

K 309

27 april

88 jaar

Gabriella Zaman

K 106

28 april

87 jaar

Maria Verhelst

K 318

02 mei

86 jaar

Terug naar huis
Michelet Omer
k 217
22 februari 2021
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Welkom
Annie Maes
k 024
26 februari 2021

WZC De Reiger

Eduard Verdonck
k 217
01 maart 2021
Yvonne Colman
k 301
03 maart 2021

Anita Kiekens
k 411
10 maart 2021
Simonne De Clercq
k 405
23 maart 2021

Babiel - april 2021
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Honorina Michiels
k 315
11 maart 2021

Clementine Pauwels
k 125
23 maart 2021

Kortverblijf
Marcel Loossens
k 130
23 februari 2021, naar WZC ‘t Blauwhof

Frans Van Heukelom
k 130
01 maart 2021, opname

Simonne De Clercq
k 310 KV
23 maart 2021, naar WZC De Reiger
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Ik was er “geire” bij
Maandag 22 februari: carnavalquiz
In normale omstandigheden spelen we de quiz met de 2 verdiepen maar door
Corona mocht dit nog niet. Dus werd de quiz gespeeld met de bewoners van
Barkendeir. Onze quizmaster vandaag is niemand anders dan de Michiel. Die
tovert de vragen uit zijn mouw, ge moet dat maar kunnen…
Dinsdag 23 februari: ontbijtbuffet, wandelen, borrel over vroeger
’s Morgens was het in het ergo-lokaal ontbijtbuffet. Iedereen kon op zijn beurt
aanschuiven en nemen waar hij/zij zin in hadden. Het was heel gezellig met
lekkere broodjes en allerlei extraatjes om lang en op het gemakje van te genieten.
Woensdag 24 februari: mannenclub, wandelen, lasagne maken, koekjes

Donderdag 25 februari: rummikubclub ’t Gelaag, muziekje
De Rummikubclub van ’t Gelaag kwam voor de 2e keer bij
elkaar. Voor Fabienne was het de eerste keer maar ze
was al heel snel mee met de rest. De bewoners genieten
duidelijk van de uitdaging om het spel onder de knie te
krijgen.
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WZC 't Blauwhof

Met enkele bewoners van ’t Gelaag gingen we van de eerste voorjaarszon genieten. Een dikke jas was nog nodig vanwege de koude wind maar de zonnestralen deden deugd. Het was al echt genieten. In de namiddag starten we op
tijd om het avondeten te kunnen bereiden (lasagne). Met hulp van Rosetta,
Nelly , Emilienne ging dit allemaal een beetje vlotter…. (vele handen maken
ligt werk). Rosetta zorgde voor het snijden van de groenten om daarna het gehakt te bakken. Inge maakte de kaassaus, Nelly en Emilienne hielpen om de afwas te doen en de tafels te zetten. Wanneer we klaar waren met de voorbereiding was het tijd om aan de afwerking van de lasagne te beginnen. Nu nog een
45 min. in de oven en in tussentijd onze bewoners gaan halen om op tijd te
kunnen eten. Nu opdienen en daar hoort een glaasje wijn bij. Smul, smul….

Vrijdag 26 februari: kamerbezoekjes, rummikubclub Barkendeir, soep maken en verwenkoffie
Op ’t Gelaag werd de agenda van maart uitgedeeld aan alle bewoners. Van de
gelegenheid werd gebruik gemaakt om eens uitgebreid een babbeltje te doen
met de bewoners. Vooral met de bewoners die graag hun tijd op hun kamer
doorbrengen. Elke morgen ga ik langs bij onze bewoners van het rummikubclubje om te bevragen: spelen we een spel vandaag. Met een ander groepje
gingen we soep maken (seldertomatensoep) stond er op het menu. De namiddag lekker niets doen en genieten, smullen, van een verwenkoffie (appeltaart,
bolletje ijs, Amaretto, advocaatje). Klinkt dat nu niet super lekker, je krijgt er
het water van in je mond.
Maandag 1 maart : bibliotheek en complimentendag
Met complimentendag werd het personeel in de watjes gelegd met een doos
vol verassingen. Bij het passeren werden er complimentjes gegeven aan het
personeel en bewoners….

WZC 't Blauwhof

Dinsdag 2 maart : ontbijtbuffet, wandelen en wafelbak
Om zeven uur starten Els en Inge om de zaal klaar te zetten voor het ontbijtbuffet boven. Zoals altijd zijn we goed voorbereid om alles goed te late verlopen. Het is 8.15u en ons bewoners staan al te trappelen om aan te schuiven
aan het buffet.
Woensdag 3 maart : bewegen en megabingo en wandelen
Om de voormiddag wat sneller te laten passeren gingen we bewegen met de
bewoners van Barkendeir en ’t Gelaag oefeningen doen op muziek, dat ging
veel vlotter. In de namiddag zat de ergo goed vol met geïnteresseerden om
Megabingo te spelen. Het was weer lachen geblazen. Aansluitend gingen we
nog met enkele bewoners van het prille voorjaarszonnetje genieten.

18
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Donderdag 4 maart : rummikubclub

De Rummikubclub van ’t Gelaag ging
de uitdaging weer aan! De hersencellen deden overuren en onze deelnemers krijgen week per week meer
inzicht in het spel.
Vrijdag 5 maart : rummikub, aperitief en muziek
De dagzaal op ’t Gelaag zat vol! Iedereen had wel zin in een
gezellige voormiddag. Cava en chips werden door onze bewoners zeer op prijs
gesteld. De sfeervolle muziek motiveerde zelfs enkele bewoners om
een danske te placeren.

Het is weer een tijdje geleden dat we de sjoelbak hebben bovengehaald dus
werd hij van onder het stof gehaald. We lieten de schijven nog eens knallen.
De meeste vaste spelers van den Barkendeir hebben dat heel goed in de vingers.

Woensdag 10 maart : gezelschapsspel, tovertafel, sketches, hot-dogs
Boven speelde we een spelletje Zot
van Vlaanderen. Rosa liet horen dat
rekenspelletjes op de tovertafel nog
lukken. Met de andere bewoners in
de dagzaal zongen we enkele liedjes
en zochten we aan de hand van foto’s welke artiest bij welk liedje
hoorde. Michel ging op bezoek bij
elke bewoner om met hen eens een
praatje te doen. Voor het avondeten werd er voor onze bewoners
via de Tovertafel een show van Gaston en Leo opgezet . Aansluitend
konden ze hun buik vol eten met
lekkere hotdogs. Sommige kregen
hiervan niet genoeg.
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WZC 't Blauwhof

Dinsdag 9 maart : sjoelen Barkendeir

Donderdag 11 maart : rummikubclub

Onze dames kwamen weer vol enthousiasme samen om
te goochelen met cijfers en kleuren. Leuk om hun enthousiasme te zien.
Vrijdag 12 maart : rummikub,
bewegen en gezellig samenzijn

WZC 't Blauwhof

In de voormiddag werd er volop bewogen op ’t Gelaag.
Armen en benen gingen omhoog en omlaag. Er werd met
ballen en ballonnen door de lucht gesmeten. Net volleybal! Omdat het weer buiten niet zo schitterend was werd
in de namiddag boven muziek op aanvraag gespeeld en
dit met een bijhorend glaasje. Sylvia en Julia hadden zin
om eens mee te gaan en dat had hun wel veel deugd gedaan.

Dinsdag 16 maart : rijdend winkeltje
Het rijdend winkeltje blijft populair bij onze bewoners. Maandelijks krijgen we
voldoende bestellingen binnen. Straks moet ik nog een busje huren om alles te
kunnen vervoeren. Busje komt zoo, busje komt zoo, busje komt zooo ….
Woensdag 17 maart : brainstorm tuinproject, Uno, hot-dogs
Met enkele bewoners wisselden we ervaringen uit op het vlak van tuinieren.
Samen brainstormden we over onze mogelijkheden om een kleine groenten- en
fruittuin aan te leggen. Benieuwd wat het zal worden. Op termijn zijn de vrijwilligers, om een handje toe te steken, zeker welkom. Animatie hoort dit
graag ! Vanavond was het voor de bewoners van Den Barkendeir hotdogs : de
opkomst was niet zo groot in vergelijking met de bewoners van ’t Gelaag… .
Maar ze werden wel naar hartenlust gesmaakt.
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Donderdag 18 maart : rummikubclub

Onze ‘toerist’ Guy bewees dat hij wel degelijk inzicht had in het spel Rummikub. Voor de eerste keer gingen de bewoners ook even zonder begeleiding verder met het spel toen ik een kamerboekje bracht bij Juliette. Ze speelden het
spel zelfstandig helemaal uit. Knap gedaan!
Vrijdag 19 maart : rummikubclub, soep, individuele activiteiten, kamerbezoek
Terwijl ik vanmorgen door de gang liep ging ik onze bewoners warm maken, bevragen wie er zin had om te helpen met het snijden van de groenten. De soep
die op het menu stond was spruitjessoep. Onze dames gingen aan het werk :
groenten snijden, spoelen en daarna mogen ze de soeppot in. Terwijl de soep
aan het koken was werd er afgewassen en opgeruimd. Als de soep beetgaar is
nog kruiden en mixen. Smakelijk … Vanmiddag was het dan weer genieten van
een wandeling in het zonnetje.
Maandag 22 maart : werkjes en borreltjes

Dinsdag 23 maart : Uno, wandelmiddag
Er stond nog een fris windje vanmiddag maar de zon scheen naar hartenlust. We
trokken met kleine groepjes o.a. met mevrouw Van Assche naar de bank van
Ghisleen en genoten later, wat meer uit de wind, van een wandeling in de voortuin, zowel met de residenten van boven als beneden. Onze buur ploegde vlijtig
zijn akker en trok alle meeuwen uit de wijde omtrek aan om pillewuiters te komen eten.
Woensdag 24 maart : mannenclub, indiv., GEBRUIKERSRAAD :
‘s Morgens werd er gevogelpikt aan het podium wat Sam van dichtbij in het oog
kon houden. Er zitten straffe mannen bij die goed kunnen mikken. Vele bewoners kwamen hun zegje doen tijdens de gebruikersraad. De cafetaria was goed
gevuld en de bewoners waren zeer mondig. Tot grote spijt van onze bewoners
was er niemand van de keuken aanwezig zoals ze gewend zijn van vorige edities
voor de Corona. Onderwerpen zoals maaltijden, animatie, onderhoud van de
terrassen,… het kwam allemaal aan bod. Onze dank voor zoveel opmerkingen
en suggesties ter verbetering binnen ons woonzorgcentrum.
Donderdag 25 maart : rummikubclub, swinging op het Gelaag …
Onze Rummikubclub vloog er weer in. Ook Julia Catthoor kwam eens meedoen
en won 1 van de 2 spelletjes. Goed gedaan voor een nieuwkomer! In de middag
na de koffie werd er in de living van ’t Gelaag muziek gezongen en gespeeld en
een danske geplaceerd . Het was erg gezellig.
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Zo deden we en we maakten het gezellig met onze rol- en opvouwwerkjes in
den ergo, onder het genot van een borrel, een watertje of een wijntje, een advocaat of een babbel. Zeker de Elixir was erg populair. Leuk om elkaar eens terug te zien

Agenda WZC ‘t Blauwhof
Donderdag 01 april

Start Week Valpreventie

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Megabingo
Vrijdag 02 april

Maandag 19 april

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Soep maken (Barkendeir)
10u00 Individuele activiteiten

Dinsdag 20 april

Zondag 04 april
Pasen

Maandag 05 april

WZC 't Blauwhof

Paasmaandag
Dinsdag 06 april
10u00 Bibliotheek
10u00 Welness
14u00 Over vroeger (‘t Gelaag)

10u00 Bibliotheek
14u00 Valpreventie—quiz
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Borreltje en voorlezen (‘t Gelaag)
Woensdag 21 april

10u30 Mannenclub
14u00 Zitdansen
Donderdag 22 april
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Wandelnamiddag (‘t Gelaag)
Vrijdag 23 april

10u30 Mannenclub
14u00 Wafelenbak (Barkendeir)

08u30
08u30
10u00
14u00

Donderdag 08 april

Maandag 26 april

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Muziekje (‘t Gelaag)

Woensdag 07 april

Vrijdag 09 april

Kleine ontbijtjes (‘t Gelaag)
Kleine ontbijtjes (Barkendeir)
Rummikubclub (Barkendeir)
Wandelen (Barkendeir)

08u30 Kleine ontbijtjes (‘t Gelaag)
08u30 Kleine ontbijtjes (Barkendeir)

Dinsdag 27 april

Maandag 12 april

Woensdag 28 april

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Wandelen (‘t Gelaag)
Dinsdag 13 april
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Woensdag 14 april
10u30 Bewegen
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 15 april

14u00 Mondhygiëne
14u00 Bewegen
Donderdag 29 april
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)

Vrijdag 30 april
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Individuele activiteiten (‘t Gelaag)

14u00 Wafelbak jarigen (‘t Gelaag)
Vrijdag 16 april
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Soep maken (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn
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(Steeds onder voorbehoud/
wijzigingen Coronaepidemie)
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Even over denken

Jarigen in april
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Rosa Drabbe
André Van Overschelde

K 009
K 159

07 april
07 april

94 jaar
84 jaar

Godelieva Buytaert

K 156

16 april

86 jaar

Maria Lenssens

K 020

18 april

92 jaar

Christiane Smet

K 014

18 april

73 jaar

Rosalie De Ryck

K 153

20 april

92 jaar

Juliette Huyghe

K 021

28 april

91 jaar

Simonne Pannecoeck

K 030

30 april

89 jaar
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“Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil”
de maand april staat voor de deur en misschien
hangen er de komende weken regen- hagel- of
misschien wel sneeuwbuien boven ons hoofd : dit
zal dan de weerman ons nog weten te vertellen.
Maart was een frisse grijze maand met weinig regen. Kijk dus uit met de maand april want die kan
dus ook nog grillig zijn. Deze maand begint met
verzenderkesdag : iedereen mag mekaar dan voor
de gek houden. Bovendien is het dan ook nog Witte Donderdag. Als we kunnen gaan we zeker weer
veel luchtjes scheppen. Op 4 april is het reeds Pasen en is de ‘goede week’ voorbij en begint voor
de scholen het paasverlof. Tevens de vasten, voor
zover. In de valpreventieweek quizzen we terug
en er zijn enkele leuke ontbijtjes voorzien !

Welkom
Marcel Loossens
k 144
23 februari 2021

WZC 't Blauwhof

Walter Moens
k 146
15 maart 2021

Hebben ons verlaten
Diane Hemelaer
k 146
03 maart 2021
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Jarigen in april
Flat 129

01 april

88 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

81 jaar

Adrienne De Schepper

Flat 368

05 april

81 jaar

Francine Wuylens

Flat 249

05 april

69 jaar

Annie Felix

Flat 359

07 april

84 jaar

Jeannine De Lamper

Flat 247

08 april

81 jaar

Marcel Van San

Flat 015

11 april

90 jaar

Karel Raes

Flat 120

12 april

96 jaar

Tilda Andries

Flat 002

13 april

87 jaar

Elisabeth Van Echelpoel

Flat 006

14 april

84 jaar

Simonne Van Meir

Flat 354

16 april

84 jaar

Suzanna Van Spitael

Flat 355

17 april

90 jaar

Josée Laureys

Flat 119

18 april

80 jaar

Marie Louisse De Kerf

Flat 005

19 april

77 jaar

Herman Van Bossche

Flat 236

19 april

79 jaar

René D’Eer

Flat 252

24 april

88 jaar

Simonne Knudde

Flat 003

30 april

84 jaar

Jacqueline Moerman

Flat 121

01 mei

82 jaar

Welkom
Marleen De Backer
flat 360
25 februari 2021
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GAW Residentie Elisabeth

Alice De Buyser

Nieuwe leden gebruikersraad

GAW Residentie Elisabeth

WZC De Reiger

Voorstelling van de nieuwe leden van de gebruikersraad.

Arthur Schietse
Voorzitter

Gilbert Van Schaverbeeck

Emiel Buytaert

Leon van de Graaf

Herman Van Bossche

De gebruikersraad vergadert ten minste een keer per trimester. Enkel die vergaderingen waarvan een gedateerd verslag kan worden voorgelegd, kunnen in
aanmerking worden genomen bij het bepalen van de frequentie. De daartoe
aangeduide persoon moet wensen en klachten opvolgen en de opvolging aantoonbaar maken.
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Een woordje van Isabelle
De strijd tegen het virus is nog niet gestreden. Een derde corona-golf overspoelt ons momenteel. We weten wanneer de verstrengde maatregelen gestart
zijn, maar niet met zekerheid wanneer ze definitief voorbij zullen zijn... Dat is
een enorme uitdaging voor ons mentaal welzijn. De corona-moeheid speelt op,
we verlangen met z’n allen naar “het rijk der vrijheid”. Samen moeten we echter strikt de maatregelen blijven volhouden… We zijn nu eenmaal échte coronastrijders, die gaan … en die blijven gaan.
Wij proberen er alles aan te doen om jullie op alle mogelijke manieren te blijven bereiken. Team LDC ’t Achterpoortje laat de moed niet zakken. Wij kunnen
dan ook rekenen op een centrumleidster die alles in goede banen leidt, een
organisatietalent dat barst van de creativiteit en wiens enthousiasme aanstekelijk werkt en afstraalt op alle medewerkers. Wij gaan dus onvermoeid verder
met het uitwerken van tal van (veelal hartverwarmende) initiatieven. Onze
gebruikers staan steeds centraal in de koers die wij varen. Wij hebben het project “buurtgerichte zorg” uitgerold en opengetrokken naar een breder publiek.
Ons LDC wordt op die manier in de toekomst nog meer die krachtige katalysator
in de buurt!

Vanwege team LDC ‘t Achterpoortje
Babiel - april 2021
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Ondertussen staat Pasen voor de deur. Het is helaas
niet mogelijk om met de hele familie fysiek samen
te komen om te vieren. Maak het dus gezellig binnen je eigen gezinsverband. Alleen of met het gezin
deelnemen aan een paasactiviteit, zoals een
zoektocht, kan wél. Op 12 april hopen wij jullie dan
ook te mogen verwelkomen op onze paaszoektocht
die de medewerkers speciaal voor jullie op maat
hebben samengesteld! Zoek hier, zoek daar...onze
eieren liggen alvast voor jullie klaar!

Afscheid van Frida De Decker
Op 16 januari ‘21 overleed Frida De Decker. De familie
bezorgde ons het rouwprentje met de vraag om het gedicht
en de foto’s te publiceren in ons tijdschrift, ter nagedachtenis. De foto’s van een stralende Frida zijn sprekend en
beelden haar af zoals ze in werkelijk was: een sterke en warme persoonlijkheid. Haar naam staat in het hart van velen
geschreven, ze verliet ons veel te gauw. Maar in de gedachten blijft ze verder leven. Haar aanwezigheid in de cafetaria zal worden gemist.
We bewaren de mooie herinneringen en zullen deze koesteren. Het ga je goed
daarboven, Frida!
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
Heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven

Dit was … MAART 2021

LDC 't Achterpoortje

01 maart 2021: Complimentendag
Dat de sfeer top is onder de bewoners van Residentie Elisabeth
bewijzen de talrijke complimentenkaartjes die de medewerkers
mochten ophalen. Jullie strooiden de complimenten gul in het
rond. Door elkaar te complimenteren hebben jullie de kracht van
een compliment ervaren. Misschien heeft jouw compliment wel
iemands dag gemaakt! Ook ons team was een gelukkige ontvanger,
en dat waarderen wij enorm. Jullie vonden dit duidelijk hartstikke
leuk, dus geef wat vaker welgemeende complimenten en laat een
snuifje positiviteit rondgaan in deze tijd! Een bloemlezing;
« Als er iemand een compliment verdient, dan is het wel team LDC.
Wat die allemaal voor ons doen! Een dikke merci! »
« Ik heb een lotje gewonnen met zo’n lieve buren! »
« Jij bent als een tweede moeder voor ons. Een echt schatje! »
« Ik bewonder jou om dat je er altijd zo stralend uitziet. Je staat er alleen voor maar regelt alles héél goed. Een dikke proficiat en al wat jij
maar wenst! »
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02 + 09 +23 maart 2021: Buur(t)babbels op de gangen van Residentie Elisabeth
Dit initiatief is een schot in de roos en kan rekenen op een trouwe schare fans.
De medewerkers voeren met de bewoners superleuke gesprekken en rollen van
het éne onderwerp in het andere. Corona (hoe kan het ook anders), vroegere
reisavonturen tot en met boodschappen doen, we schuwen geen enkel onderwerp. Bovendien lopen de gesprekken steeds uit in tijd dus is het blijkbaar één
gezellige boel daar op de gangen. “Enkel een thermos koffie met een koekske
ontbreken nog”, is een veel gehoorde commentaar.

10 +24 maart 2021: Koffie op ‘t plansier

12 maart 2021: Nationale Pyjamadag
ZZZZZ
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Duizenden leerlingen kunnen regelmatig of langdurig niet
naar school omdat ze ziek zijn. Vaak blijven ze van thuis of
in het ziekenhuis de les volgen, via Bednet, een leerkracht
of vrijwilliger aan huis of via de ziekenhuisschool. Door mee
te doen en in pyjama naar het werk te komen steekt team
LDC 't Achterpoortje zieke kinderen een hart onder de riem
en maken we Bednet mee bekend. Bednet zorgt er o.a. voor
dat kinderen die lange tijd niet naar school kunnen wegens
ziekte, van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen
klas. Zo blijven ze mee met de leerstof en blijven ze hun
vrienden zien. Meer info via www.bednet.be/pyjamadag/.
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Onze externe gebruikers die deelnemen zijn blij
dat ze eens kunnen komen, dus dit is alweer een
initiatief dat in de smaak valt. Zij duimen voor
mooi weer binnenkort. Ook hier is geen enkel onderwerp taboe. Het is duidelijk dat de coronamoeheid bij iedereen toeslaat want de vraag
“wanneer gaat het nu eindelijk eens allemaal ophouden?” komt herhaaldelijk terug. De vaccinatiestrategie is een onderwerp dat velen bezighoudt.
Deze groep kijkt bovendien reikhalzend uit naar de
nieuwbouw en wil graag weten waar alles nu juist
gaat komen. Spannend...

15 maart 2021: Bekendmaking winnaars « Ik hou van u »
zangchallenge

-

LDC 't Achterpoortje

HET IS ONS GELUKT! We maakten allen tesamen een
creatieve bewerking van het lied "IK HOU VAN
U" (Noordkaap) en ... trots kunnen wij meedelen dat
onze inzending tot de winnaars behoort! Jullie kwamen
massaal uit jullie kot! Sommigen zongen een tikkeltje
verlegen, de ene wat stiller, de andere uit volle borst,
met veel lef en bravoure... Een mix van plezierige,
hartverwarmende, ingetogen en ontroerende momenten. Eén ding is zeker: het resultaat mag gezien én
gehoord worden! Een challenge om nog lang over na te
praten! De leuke verrassingsboxen vol met originele
hebbedingen en veel lekkers zijn binnen! Ze werden
verdeeld onder het zorgpersoneel en onder hen die
meezongen. Dergelijke prestatie verdient een pluim,
dus een dikke PROFICIAT! Onze sterren van het witte
doek nog niet bewonderd? Bekijk dan als de bliksem de
knappe montage van vrijwilliger Simon op: https://
www.youtube.com/watch?v=c8iFYBMaXFE.
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Tevredenheidsmeting activiteitenbundels
Wij peilden naar jullie bevindingen over onze maandelijkse activiteitenbundels.
18 personen vulden het formulier in. Diegenen die de stellingen beantwoordden
waren blijkbaar zeer tevreden want alles werd met « ja » beantwoord. Sommige
respondenten lieten ons weten dat elk blad wordt gelezen. Wij brengen een zo
gevarieerd mogelijk aanbod aan activiteiten onder het motto « voor elk wat
wils ». Wij proberen puzzels aan te bieden van een gemiddeld niveau. En ja...af
en toe zit er een pittige oefening tussen. Échte hersenkrakers uit de april-editie
zijn de 5-in-1 sudoku en de rekenraadsels. Maar ook met de zoekplaat en de
droedels waren wij een tijdje zoet… Veel plezier met de bundel!

1: Kijk er naar uit en beleef er plezier aan
2: Duidelijk met goed overzicht opdrachten/oplossingen
3: Voldoende afwisseling en tevreden over combinatie opdracht/info
4: Bundel nog opmaken in de toekomst

16 maart 2021: Vaccinatie in het LDC

Babiel - april 2021
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Het inenten van de bewoners van Res. Elisabeth is zéér
vlot verlopen. Als échte Theo’s, vol goede moed en met
een hoofd vol vertrouwen, ging iedereen het spuitje tegemoet. Zoals het échte coronastrijders betaamt dus. De
medewerkers van team LDC zorgden ervoor dat de mensen niks tekort kwamen. Het traditionele bakje troost vergezeld van een koekje of stukje cake waren aanwezig, dus
was iedereen onmiddellijk op zijn gemak gesteld. Achteraf kregen we van de gevaccineerden een pluim voor de
organisatie, en dat horen we natuurlijk graag. Dank aan
de zorgverleners om alles in goede banen te leiden!

LDC 't Achterpoortje

Sfeerbeelden van de koffierondes in maart
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
Jullie maakten vorige maand kennis met deze rubriek en leerden zo Herman
Van Bossche wat beter kennen. Herman nomineerde op zijn beurt LDCteamcoach Kitty Van Landeghem. Lees hieronder een aantal verrassende
weetjes over haar. Wisten jullie bijvoorbeeld dat zij houder is van verschillende miss-titels? Dank voor je medewerking, schoonheidskoningin!

KITTY VAN LANDEGHEM
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Sociaal, vriendelijk, behulpzaam en eerlijk.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik heb geen favoriet boek, want ik lees niet graag. Ik las alleen wanneer het
mij werd opgelegd voor schoolwerk.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
The Vampire Diaries, omdat ik deze serie samen met mijn dochter keek en
er dus mooie herinneringen aan heb. Ik beschouw het als quality-time met
mijn dochter. Het gaat over vampieren, die strijden om een meisje en er is
steeds een vleugje romantiek aanwezig.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Het ontmoeten van de bewoners en mijn collega’s.
Wie of wat is jouw favoriete zanger/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij
de mooiste herinneringen?

LDC 't Achterpoortje

Halsey met “Be Kind”. Omdat dit liedje een zeer gevoelige tekst heeft en
nauw aan mijn hart ligt. Het gaat over de liefde.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Mallorca, Dominicaanse Republiek, Marokko, Kenia, Venezuela, Jamaica,
Sharm El Sheikh, Hurghada, Boa Vista (de Kaapverdische eilanden), Tunesië,
Lanzarote, Fuerteventura, Murcia, Bulgarije, Turkije en Praag. Naar Kenia
zou ik nog wel eens willen teruggaan. Wij hebben toen niet alles van het
land gezien, het is zo’n immens land. De safaritochten, met olifanten, luipaarden, neushoorns, zebra’s en leeuwen, daarover kan ik uren vertellen.
Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan je geven om corona-verveling
tegen te gaan?
Zwemmen en turnen. Ik ben altijd lid geweest van een zwem– en turnclub.
Ik deed mee aan wedstrijden. Tips om coronaverveling tegen te gaan zijn
o.a. naar buiten gaan, film bekijken, geliefde opbellen, poetsen, enz …
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Van wie ben jij fan?
Mijn familie.
Wat is je levensmotto?
Geniet van de kleine dingen. Het leven is kort.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Pasta eet ik het liefst. Alle variëteiten lust ik, zolang er maar geen champignons in verwerkt zitten. Ik zal nooit insecten eten. Zelfs niet indien men mij
er geld voor aanbiedt.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/
gezien?
Het dansend huis in Praag. Als je het ziet op foto’s lijkt het huis te dansen.
De stenen vormen een rare constructie. Het lijkt als het ware te bewegen.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Reizen of een wellness doen.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog
wilt doen vooraleer je sterft)?

Flyboarden, een watersport waarbij door middel van twee krachtige waterstralen opgewekt door een waterscooter de sporter hoog boven het water
kan voortbewegen. Je vliegt als het ware over het water.
Waar droom jij het meeste over? Ben jij bang voor/van iets?

Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Naar het buitenland verhuizen, sowieso naar een warm exotisch land. Maar
helaas, dromen zijn bedrog.
Wat zou jij verkiezen: lekker thuis of lekker op vakantie? Herman wou dit
van je weten.
Lekker op vakantie.
Heb jij ooit al eens 5 kilometer aan één stuk kunnen lopen? Herman wou
dit van je weten.
Neen. Ik trek wel regelmatig mijn loopschoenen aan maar ik moet af en toe
eens kunnen stoppen :-).
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan student Haroun.
Babiel - april 2021
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Ik droom het meest over reizen met mijn familie. De ABC-landen (Aruba, Bonaire en Curaçao) samen met de Seychellen, de Malediven en andere exotische bestemmingen staan op mijn verlanglijstje. Ik ben nergens bang voor.

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

X
X
X

X
X

X
X
X

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

In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Kitty: “Toen ik jong was, heb ik meegedaan aan missverkiezingen en won ik
Miss aardbei, Miss Waasland en Miss Hollebeek.”
Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

JA
X
X

X
X
X
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Van een paard gevallen
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X

Een nachtje doorgedaan
Op TV geweest
Uw haar geverfd
Naakt gezwommen
Portemonnee van iemand anders gevonden
Gezongen onder de douche
Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?

X
X
X
X
X
X
X

Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan

X
X

Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Kitty: “Ik heb mijn neus, teen en arm gebroken. “
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen

NEE

X
X
X
X
X
X
X
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Dit wordt … APRIL 2021
Uitgave van hét ultieme kookboek met gezonde recepten
Een populair goed voornemen voor 2021 was "werken aan
een goede gezondheid". En we kunnen jullie geen ongelijk geven! Wij hebben jullie ondersteuning beloofd en
wij voegen de daad bij het woord! Binnenkort valt de
eerste editie van hét ultieme kookboek met gezonde
recepten in de bus. Want een goede gezondheid hangt
ook samen met gezond eten. Het wordt een ware culinaire reis rond de wereld. Marokko is het eerste land dat we
in de kijker zetten. Het land van koning Mohammed VI en van 1001 nachten…
Allerlei wist-je-dat-jes komen aan bod. Jullie ontdekken typische gerechten en
komen meer te weten over de eetgewoontes van het land. Als toemaatje serveren we een hoofdstukje cultuur en toerisme. Wedden dat het land in kwestie
nog weinig geheimen voor jou zal hebben?
4 gerechten nl. een voorgerecht, soep, een hoofd- en een
nagerecht worden verder in detail uitgewerkt. We leggen uit
waarom de gerechten gezond zijn en hoe u ze eventueel nóg
gezonder kan maken of er een "Vlaamse touch" aan kan geven.
Als neusje van de zalm zal er 1 gerechtje worden uitgedeeld
tijdens de koffieronde. Laat weten aan de medewerkers of via
centrumleider@sleutelzorgtemse.be hoe jullie smaakpapillen
het hebben ervaren.

19 april tot en met 25 april 2021: Week van de Valpreventie
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De 10de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 19 tot en met 25
april 2021. 5 Vlaamse provincies en Brussel strijden tegen elkaar voor de titel
van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’. Team LDC ‘t Achterpoortje
steunt de provincie Oost-Vlaanderen en neemt met de bewoners van Res. Elisabeth maar ook met alle andere gebruikers (via de activiteitenbundel) deel aan
de 4 challenges. Deze opdrachten focussen telkens op belangrijke valrisicofactoren.

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie. Iedereen
kent wel iemand die ernstig ten val kwam of misschien bent u zelf reeds gevallen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val.
Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder de oudere personen
wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één
keer ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben. Lichamelijke gevolgen zijn
bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op psychologisch en sociaal
vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van de zorgkosten. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel valpartijen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren
worden aangepakt.

LDC 't Achterpoortje

De campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorgen welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en
fractuurpreventie.
Een eerste opdracht focust rond de belangrijke valrisicofactoren verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit. Deze
factoren beïnvloeden de posturale controle, die vereist is om
eenvoudige en complexe bewegingen zoals rechtop staan en
stappen uit te voeren. De beste remedie om vallen te voorkomen is daarom dan ook lichaamsbeweging! Daarnaast heeft
regelmatig bewegen ook nog tal van andere voordelen: versterking van het immuunsysteem, verminderen van stress, behouden of bekomen van een gezond lichaamsgewicht, en een verminderd risico op diabetes,
hoge bloeddruk en hartproblemen. De bewoners van Res. Elisabeth krijgen een
flyer in de bus voor deze activiteit die doorgaat op 19.04.2021 om 14.00
uur onder de titel: “Start de week actief”. Zij zullen beweegoefeningen
doen met de medewerkers op de gang of op het terras (bij mooi weer). Een
volledig oefenprogramma is te vinden in de activiteitenbundel van april.
Een tweede factor die het risico om te vallen kan verhogen is
ongezonde voeding. Naast het belang voor de algemene
gezondheid, is gezonde voeding ook belangrijk om je spieren
en beenderen sterk te houden en zo je valrisico te verminderen. Vooral calcium, vitamine D en eiwitten zijn belangrijk
voor een goede werking van de spieren en stevige botten en
voor het verminderen van letsels ten gevolge van een valincident. De tweede opdracht gaat dan ook hierover. De bewoners van Res. Elisabeth krijgen een flyer in de bus voor deze activiteit onder
de titel: “In de smaak vallen”. Zij kunnen tot en met 10.04.2021 een
recept insturen dat vnl. calcium, vit. D. en eiwitten bevat. In de activiteitenbundel van april lees je welke voedingswaren rijk zijn aan calcium, vit. D en
eiwitten.
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Een derde opdracht focust op de risico’s van een onveilige
omgeving. De omgeving heeft een belangrijke invloed op de
mate van fysieke activiteit. De aan- of afwezigheid van goede voorzieningen in de gemeente of stad kunnen de mate
van beweging bij de oudere bewoners op een positieve of
negatieve manier beïnvloeden. Veilige oversteekplaatsen,
goed aangelegde en onderhouden wandel- en fietspaden,
voldoende rustbanken, … kunnen ervoor zorgen dat ouderen
meer buitenkomen en bewegen. De bewoners van Res. Elisabeth krijgen een
flyer in de bus voor de PAASZOEKTOCHT die doorgaat op 12.04.2021 om
14.00 uur. Eén van de thema’s tijdens de tocht is “Wandelen zonder vallen”. Tijdens het wandelen noteren de deelnemers wat er valveilig is of valonveilig. Deze info wordt nadien aan het gemeentebestuur bezorgd. Er
moeten ook telkens oplossingen worden voorgesteld. Elementen waarop
men kan letten tijdens de wandeling komen aan bod in de activiteitenbundel
van april.
De vierde opdracht gaat over het dragen van on(aan)gepast
schoeisel (bv. met gladde zool, teenslippers), een belangrijke valrisicofactor. Slecht schoeisel heeft namelijk een invloed op het evenwicht en verhoogt het risico op uitglijden,
struikelen en vallen. Ook op kousen (zelfs op antislipkousen)
of op blote voeten lopen, verhoogt het valrisico. Draag dus
altijd (zowel binnen als buiten) goed schoeisel. Veilig
schoeisel omsluit de voet, heeft de juiste maat, een stevige
hielkap, geen hak, een stevige zool en een sluitingsmechanisme. De bewoners
van Res. Elisabeth krijgen een flyer in de bus voor deze activiteit die doorgaat op 13.04.2021 om 14.00 uur onder de titel: “Zet je beste schoentje
voor”. Zij plaatsen valveilige schoenen aan de deur die door de medewerkers worden gekeurd. Met de goedgekeurde schoenen maken de medewerkers en zo lang mogelijke rij valveilige schoenen, of wie weet, een dierenfiguur of een zin. Bij twijfel of je schoenen wel valveilig zijn: in onze activiteitenbundel vind je tal van tips en voorbeelden van val(on)veilig schoeisel.
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Colofon
Babiel is het woonzorgblad van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse. Het is het huisblad van o.a. :
woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum ‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Elisabeth en lokaal
dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus.
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