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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie,
Bezoekregeling blijft tot 9 mei ongewijzigd.
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.
Registreren kan nog steeds via e-mail op volgend adres
ger@sleutelzorgtemse.be of via telefoon op nummer 03/710 25 60.

derei-

Graag verwittigen voor de nieuwe periode van 14 dagen start. Deze loopt nu
van 26.04.2021 tot en met 09.05.2021.
Wij vernemen ook graag van u de namen van de 2 bezoekers als deze voor een
langere periode niet wijzigen.
Wij kregen eind april bericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de
kappers in de woonzorgcentra terug mogen opstarten Dat betekent voor ons
dat vanaf donderdag 29 april het kapsalon terug zal opengaan.
Wij kregen te horen van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er versoepelingen zijn wat betreft de bezoekregeling. Wij werken deze verder uit, nieuwsbrief hierover volgt eerste week van mei.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie
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We staan ervoor en we moeten
er door
Na een weekje bouwverlof is er naarstig verder gewerkt in de put waar vroeger de parking was.
Ondertussen werden de zijwanden gegoten en al
meerdere wanden geplaatst. Je kan zelfs al op
sommige plaatsen zien waar er een doorgang komt.
De betonijzers worden verder geplooid.
Stillaan krijgt het ondergrondse gedeelte meer
vorm.
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Afgelegen – uitroep – noot
Titel – zo
Dorp aan de Leie – vooruit
paard !
Technische afdeling – stelen
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Beschaafde taal – soort onderzetter op tafel
Antwerpse tekenaar van
paarden: Alfred …
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Vroegere VDAB – etmaal – ajuin
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Rondhout - universiteit
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Verdraagzaam
Koeienshow – aardmannetje
Schrik
Boompje – gedrukte tekening

Ons vorig raadsel werd gewonnen door Alfons Kruyner
uit Mariadal 21 die met de
fles gaat strijken. Hier dan
onze Meipuzzel : veel plezier
wensen we jullie ermee !
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Algemeen

Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Donderdag 25 maart: zanguurtje Zwaluwnest
Wat was dat lang geleden dat we ons
Jeanneke gezien hadden en wat waren we blij toen we haar mochten
verwelkomen samen met haar orgel!!! Onze bewoners zaten enthousiast klaar om eindelijk nog eens samen te zingen. En of het lukte … we
hadden er weeral heel veel plezier
in. De sfeer zat direct goed … en ja,
zingen lukte ook nog wel hoor!
Maandag 29 maart: advocaat maken
Onze voorraad advocaat was op dus trokken we naar het Lijsternest om nieuwe
te maken. Er waren al vlug enkele helpende handen want het is toch een heel
karwei. Eens de advocaat in de potjes was bleek er toch nog wat over te zijn
en daar konden we dan eens van proeven. Hij werd gesmaakt en goed bevonden. Onze straffe toebak is ook te koop aan het onthaal.
Dinsdag 30 maart: fietsen
Een schitterende zonnige dag in maart dus het moment om al eens de fietsbeentjes te strekken! Vandaag gingen we op pad met zus en broer De Decker.
We stippelden een nieuw parcours uit en vertrokken over de brug van Temse
richting Weert. Hoe leuk was dat. Op de dijk waren er heel veel fietsers met
dit mooie weer. Onze stopplaats was in de pastorietuin aan de oude Schelde,
een prachtig idyllisch plaatsje om ons drankje en zoute beet te nuttigen! Ideaal nu dat de horeca niet open is! Nu we getankt hadden keerden we gezwind
huiswaarts terug en konden we terugblikken op een fantastische namiddag!!
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Donderdag 1 april: Paashaas op bezoek
Vanmiddag kreeg ons woonzorgcentrum bezoek van 2 paashazen. Zij brachten
voor iedere bewoner een lekker paasgeschenkje. Vele bewoners waren blij met
dit bezoekje en vooral … als de hazen
draaiden met hun poepje!

WZC De Reiger

Dinsdag 6 april: Croque Monsieur Lijsternest
Als laatste verdiep werd ook vandaag
het Lijsternest getrakteerd met een
lekkere avondmaaltijd namelijk croque monsieurs. Deze werden geserveerd met een fris slaatje en een lekker glaasje wijn! Onze bewoners waren al verrast toen ze binnenkwamen
en de mooi gedekte tafels zagen. Het
bleek zeer lekker te smaken want er
werd echt goed gesmuld … alles was
op!! Op het einde kregen we ook nog
een extra bedanking van Rudy die het
woord nam. Dat was voor ons wel
heel aangenaam.
Donderdag 8 april: Koffie op grootmoeders wijze Mezennest
Lekker gezellig bijeen om onze namiddag op een ouderwetse manier
door te brengen.
Dat betekent
“koffie met de buzze”! Er werd eerst
gemalen met de koffiemolen en dan
opgegoten met de moor. Het zondags
servies werd bovengehaald en de
vlaai werd gesneden. Deze werd gebakken volgens een oeroud recept en
smaakte heerlijk! We vertelden over
vroeger, over de gewoontes en gezellige koffiekransjes. Zo was dit vandaag ook … een gezellig ouderwets
koffiemomentje!
Babiel - mei 2021
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WZC De Reiger

Maandag 12 april: Gymnastiek op muziek Mezennest
Amai! Wat hebben we weer goed bewogen! Opwarmen deden we op de hits
van Willy Sommers. Wanneer de armen en benen goed los waren geschud zijn
we overgeschakeld op het werpen van ringen. Iedereen deed zijn uiterste best
om alle ringen toch over die kegel te krijgen! Daarna hadden we een heel tof
kringmoment met een grote parachute, plezier alom. De balletjes vlogen overal
naartoe!
Dinsdag 13 april: Ontbijtbuffet Zwaluwnest (K301-K315)
Vandaag strijken we neer op het Zwaluwnest voor ons ontbijtbuffet. Een activiteit die steeds in de smaak valt, letterlijk en figuurlijk. Het ontbijt stond
weeral netjes uitgestald en er was weer enorm veel variatie. De mooi gedekte
tafels nodigden als het ware uit om plaats te nemen. Onze mensen konden rustig genieten en hadden alle tijd om lekker te smullen en te praten met hun medebewoners. Echt leuk om te zien!!

Donderdag 15 april: Wie ben ik? Waar woon ik? Wielewaalsnest
Onze bewoners zaten gezellig klaar met hun tasje koffie toen ze bezoek kregen
van een paar “speciale” figuren. Vandaag gingen we beroepen raden. Afwisselend kwam er een politieman, een boer, een soldaat en een dokter langs. Wij
moesten raden wie het waren en wat ze deden natuurlijk. Nadien wat vrolijke
muziek terwijl er verschillende types kwamen uit allerlei landen. Hoe mooi
waren die wel gekleed en de sfeer zat er onmiddellijk in. Er werd even gedanst en zo was onze namiddag veel te vlug voorbij!
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Maandag 19 april: heropstart socioclub

Maandag 19 april: Wafelbak Wielewaalsnest
Zomaar…een dikke traktatie!! Onze bewoners van het wielewaalsnest werden
verwend met heerlijke wafels! De tafels werden mooi gedekt en er werd à volonté gebakken en gesmuld. Vele helpende handen vlogen rond met plateau’s
gevuld met van alles voor bovenop de wafels, confituur, goeie boter, poedersuiker en ook een toefke slagroom om alles af te werken. Zalig lekker was dit en
ook niet te vergeten de lekkere geur van de versgebakken wafels, het was dan
ook logisch dat onze bakker van dienst, Linda, een groot applaus verdiende.

Donderdag 22 april: lentewandeling
Een schitterend weertje lokte onze bewoners naar buiten. Het was het moment
om eens vanaf de begane grond de werken van de nieuwbouw te gaan bekijken.
Ook een rondje op het domein van Mariadal is nu echt een aanrader. De wandelpaden zijn zeer comfortabel en de plaatselijke bewoners zijn ook altijd zeer
blij om ons te kunnen begroeten. We genoten er allemaal van!

Babiel - mei 2021
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WZC De Reiger

Vandaag nemen we de draad stillekes aan terug op door
onze socioclub te openen. Elke bewoner kan hier naartoe komen voor een koffieke en een praatje. Dit gaat
door in de cafetaria telkens tussen 10u en 11u op
maandag en vrijdag. Onze vrijwilligster Maria staat terug paraat om jullie te bedienen.

WZC De Reiger

Maandag 26 april: Opening Cafetaria voor onze bewoners.
Hier hebben we met zijn allen naar uit gekeken, alhoewel dit maar enkel voor
onze bewoners was. Een aangename sfeer, muziekje op de achtergrond en bewoners die elkaar al lang niet meer gezien hadden. Met een hapje en een
drankje werd het aangenaam vertoeven in onze “nieuwe” cafetaria. Hopelijk
kan ze snel weer open voor bezoekers, maar in die tussenperiode proberen we
nog wel eens een namiddag als deze te organiseren enkel voor onze bewoners.
Dit doet extra deugd tijdens deze coronaperiode……. Stillekes aan komen we

er
wel!

Week van de valpreventie
Maandag 19 april: Kick-off met Saartje Vandendriessche
Amai zeg, ons Saartje heeft iedereen doen zweten! De oefeningen waren soms
te moeilijk maar dit hield ons niet tegen. We hebben ook heel wat afgelachen
want amai het tempo lag hoog. Hopelijk hebben we niet te veel spierpijn want
dat zijn wij toch niet meer gewoon! Een goede start van de week!
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Woensdag 21 april: Quiz, zet je beste beentje voor.

Het heeft weer even gekraakt daar boven! De bewoners mochten samen nadenken over verschillende soorten vragen omtrent de valpreventie. Dit ging
over veilige en onveilige situaties, feiten en fabels en hoe je het best opstaat
na een val. Iedereen heeft goed meegedaan en ze hebben toch weer wat bijgeleerd. Tussendoor kregen de bewoners ook nog wat bewegingsoefeningen want
zo lang stilzitten is natuurlijk ook niet goed. Zoals ze zeggen… Rust Roest!

WZC De Reiger
Donderdag 22 april: Wat is een veilige schoen?
Op het lijsternest en zwaluwnest hebben we met de bewoners samen gezeten
over wat nu eigenlijk veilige schoenen zijn. Iedereen moest een eigen paar
schoenen meebrengen waarvan zij dachten dat het goede of juist heel slechte
zouden zijn. Onder leiding van de kiné en ergo bekeken we samen iedere
schoen tot in detail, en hierna werden ze in de goede of slechte rij gezet. Gelukkig zaten er toch veel goede bij. We zijn dus niet slecht bezig!

Babiel - mei 2021
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Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum.
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.

WZC De Reiger

Maandag 03 mei

Vrijdag 14 mei

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest) 14u30 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Crea (Lijsternest)
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) Maandag 17 mei
Dinsdag 04 mei
14u00 Koffie op grootmoederswijze
14u00 Fietsen
(Wielewaalsnest)
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Lijsternest)
14u30 Rust Roest (Zwaluwnest)
Woensdag 05 mei
Dinsdag 18 mei
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
13u00 Uitstap Kapellekes (Zwaluwnest)
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 Oma’s koken
14u00 Loopband
14u00 Snoezelen
Donderdag 06 mei
Woensdag 19 mei
14u00 Kiemen (Zwaluwnest)
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Rust-Roest (Wielewaalsnest)
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
17u00 Kaas– en wijnavond (Mezennest)
14u00 Loopband
Vrijdag 07 mei
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u30 Amy’s babbeluurtje (Lijsternest)
Maandag 10 mei

Donderdag 20 mei
14u00 lentewandeling
14u00 Potspel (Lijsternest)
14u00 Rust+-Roest (Wielewaalsnest)

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest) Vrijdag 21 mei
14u30 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Dinsdag 11 mei
08u30 Ontbijtbuffet (Zwaluwnest)
(k 316—k 331)
14u30 Samenzang (Mezennest)

Woensdag 12 mei
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
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Zondag 23 mei
Pinksteren
Maandag 24 mei
Pinstermaandag
Dinsdag 25 mei
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Fietsen
14u00 Snoezelen

Babiel - mei 2021

Woensdag 26 mei

Maandag 31 mei

09u00 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 27 mei

14u00 Verjaardagsborrel
14u00 Crea (Zwaluwnest)

14u00 Manicure op de kamers
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)

09u30 Ontbijtbuffet (Lijsternest)

Dinsdag 01 juni
(k 201—k 215)

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Rust-Roest (Wielewaalsnest)

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

Vrijwilligersnieuws
We wensen Ingrid (vrijwilliger winkeltje) een spoedig herstel toe met haar knie
operatie. Dat ze vlug weer te been is!

Afscheid Yasmine, ergotherapeut
Bedankt voor alle leuke dagen en gezellige momenten! Ik heb genoten van de
tijd die ik hier samen heb beleefd met alle bewoners. Graag wens ik jullie nog
veel plezierige activiteiten toe met mijn collega’s! Ook verwelkom ik graag de
nieuwe ergotherapeut die in mijn plaats komt.

Welkom, Nele Barthier
Hallo iedereen, ik ben Nele Barthier en ik ben de nieuwe
ergotherapeut. Ik woon in Sint-Niklaas en heb 2 kindjes. Ik
kijk er naar uit jullie allemaal te leren kennen en samen
leuke activiteiten te beleven. Tot snel!

Babiel - mei 2021
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WZC De Reiger

Vrijdag 28 mei

WZC De Reiger

Jarigen in mei
Maria Verhelst

K 318

02 mei

86 jaar

Mariette Willems

K 110

06 mei

95 jaar

Julia Vermeulen

K 223

07 mei

88 jaar

Maria De Meester

K 105

08 mei

75 jaar

Rita Prové

K 018

10 mei

76 jaar

Blondina De Bruyne

K 410

13 mei

90 jaar

Anny Staes

K 108

15 mei

87 jaar

Rachelle Noens

K 224

21 mei

90 jaar

Etienne Goeman

K 330

26 mei

90 jaar

Ivo Pepermans

K 005

26 mei

67 jaar

Jozef Egghe

K 015

02 juni

90 jaar
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Welkom
Willy Todts
k 315
30 maart 2021

WZC De Reiger

Marie-Louise Van Hoornick
k 221
06 april2021
Maurits Smet
k 221
06 april 2021

Florentina Parys
k 123
15 april 2021
Alexander Willaert
k 123
15 april 2021

Babiel - mei 2021
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Willy Van Wauwe
k 322
16 april 2021

Kortverblijf
Israfil Oden
k 414
06 april 2021, terug naar huis

Marie-Jose Govaerts
k 414
19 april 2021, opname
Germaine Van Landeghem
k 310 KV
23 april 2021

16

Babiel - mei 2021

Ik was er “geire” bij
Vrijdag 26 maart : verjaardagen en aperitieven
Nelly Roels werd in de bloemetjes gezet voor
haar gezegende en gezonde leeftijd. Voor de
(extra) gezamenlijke maaltijd dronken ze op
den Barkendeir een lekker aperitiefje. Er wordt
daar goed geleefd.
Maandag 29 maart : ‘Vasten’- quiz
Wij haalden onze beste kwissers bijeen en het
werd een spannende maar ook plezante wedstrijd met 40 moeilijke vragen. Het
ging dus tussen de twee afdelingen. In de pauze namen we een aperitiefje en
na de quiz een prijs mee naar huis. De quizmaster deed vele belletjes rinkelen
in ons hoofd en dat is altijd goede hersengymnastiek. De Kalseistoempers haalden het met 31 punten nipt van de Gelagenaars die er 28 haalden. Tot de volgende keer en … intussen blijven oefenen !!!

WZC 't Blauwhof

Dinsdag 30 maart : rolstoelfietsen ….
Met het mooi weer haalden we ’s morgens de
rolstoelfiets van onder het stof. Hij werd grondig gecontroleerd door Tim zodat hij tegen de
namiddag veilig in orde stond, propertjes met
een flinke poetsbeurt van Inge. In de namiddag
konden we vertrekken maar eerst werd er eens
gepolst bij de verpleging wie er zin had om
mee te gaan. Om de beurt kreeg animatrice Inge assistentie van Vanessa, Rozemien en Michiel om met onze bewoners mee op de rolstoelfiets te rijden. Sylvie vroeg of het mogelijk
was om voorbij haar woning te passeren en zo
hadden we onze gids mee. Leuk : het mooie
seizoen is ondanks alles zo toch een beetje begonnen !
Woensdag 31 maart : per ‘te voet’ en ‘een
terrasje doen’
Het was werkelijk uitzonderlijk mooi warm
weer. Daar moesten we met beide afdelingen
natuurlijk van profiteren!! Na een individuele
wandeling met Julia en Ingrid die graag in alle
rust van het zonnetje genieten gingen we met
enkele bewoners achteraan buiten op het terras zitten. Sfeermuziek, een drankje en koekje
en vooral een hemelsblauwe lucht en warme
zonnestralen zorgden ervoor dat het echt genieten was. De zonnecrème was
geen overbodige luxe. En zo fijn : al die gelukkige en blije gezichten bij die
broodnodige zonnestralen en frisse lucht na een lange moeilijke winter.
Babiel - mei 2021
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Donderdag 01 april : Rummikub

Naar wekelijkse gewoonte kwam onze Rummikubclub weer bij elkaar
om de hersenen te trainen. Niemand aan tafel kwam overigens op
het idee om een aprilgrap uit te halen op Witte Donderdag. Zo kunnen
we telkens op donderdag en vrijdag
onze hersenen ‘trainen’ !!
Vrijdag 02 april : soep, smoothies en … mondhygiëne

WZC 't Blauwhof

Vandaag gingen we eens tomatensoep maken. In de voormiddag werd er dan
op ’t Gelaag een smoothie bereid met onze stagiaire Chloê uit Sint-Carolus.
Het werd iets lekkers met banaan, kiwi en aardbeienyoghurt. Onze bewoners
konden hier erg van genieten. In de namiddag gingen we brainstormen over
mondhygiëne. Met de inspiratie van Shari, Vanessa en Inge kwamen we er samen uit wat we aan leuks konden doen. We verklappen nog niks … enkel dat
we in de week van 26 april heel wat activiteiten rond mondhygiëne plannen.
Dinsdag 06 april : wellness
Om vandaag de welness-activiteit rustig en gezellig te laten verlopen, werd
het kinélokaal omgetoverd tot een heus salon. Patsy en Inge verbouwden de
ruimte ’s morgens vroeg al. We startten om 10 uur en dat gaf ons wat meer
tijd en ruimte. Als eerste kwam Maria Van Raemdonck voor een voetmassage.
Voor Maria Poeck was een handmassage al voldoende om haar tot rust te brengen. Iedereen die het kinélokaal voorbijging keek vol bewondering hoe onze
bewoners daarvan genoten. Een hele reeks bewoners kwamen die dag langs om
eens lekker verwend te worden.
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Woensdag 07 april : mannenclub, wafelenbak Barkendeir

Ondertussen is het mannenclubje ook al een vrouwenclubje aan het worden.
Enkele vrouwelijke bewoners hadden ook wel interesse om te vogelenpikken.
Zo gezegd, zo gedaan. De pijltjes vlogen ons dan ook om de oren. In de namiddag vierden we de jarigen van de maand op Barkendeir met een wafelenbak,
onder het genot van een dansmuziekje. Mr. Loossens zette zijn beste beentjes
voor en die van ’t Gelaag kwamen ook meedoen. We vierden mr. André Van
Overschelde (84), mevr. Godelieve Buytaert (86) en Rosalie de Rijck (92). Lang
mogen ze leven !!

Vroeg in de ochtend waren animatrices Patsy en Inge reeds druk in de weer om
alles klaar te zetten voor de ontbijtjes. De koffiekoeken werden vers gebakken, de tafels werden mooi gedekt en rijkelijk voorzien van allerlei lekkers.
Aan de hand van een persoonlijke uitnodiging wisten onze bewoners waar en
wanneer ze werden verwacht. Op Den Barkendeir kwam Emilienne trouwens al
eens kijkje nemen en vragen of ze kon helpen. Ze was erg welkom om de borden, tassen en bestekken op de tafels te leggen en iets later medebewoonsters
Gaby en Maria mee op weg te helpen naar de cafetaria.

Babiel - mei 2021
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WZC 't Blauwhof

Vrijdag 09 april : klein ontbijt ‘t Gelaag en Barkendeir

Maandag 12 april : muziekje

Het was erg koud weer en daarom bleven we op ’t Gelaag op ’t gemakje binnen. Bij een stukje vrolijke muziek en een lekkere Elixir d’Anvers maakten we
de laatste uurtjes van de middag rond.
Woensdag 14 april : bewegen beide afdelingen, sjoelen Barkendeir
Nu we terug van afdeling mogen wisselen gingen we eens informeren op ’t Gelaag wie er graag zou meesporten op muziek. Sylvie en Julia Catthoor, Frida en
Eugenie waren graag van de partij. We starten altijd eerst met een opwarming
gelijk de echte sportievelingen en dan halen we er ritmische muziek bij en
starten met onze oefeningen. Roger van Mele bracht ons enkele basistechnieken van het boksen bij, enkel de boksbal ontbrak nog. Er is veel plezier gemaakt en gelachen, ook met de parachute. Het viel wel op dat zowel Roger als
Wardje extra genoten van de belangstelling van de dames. Intussen zorgde
Sam Foubert ervoor dat onze vogelenpik op de juiste hoogte kwam te hangen.
In de namiddag werd er dan gesjoeld, zodat we onze ‘schaai’ van de maandag
konden inhalen.

WZC 't Blauwhof

Donderdag 15 april : wafelbak jarigen ‘t Gelaag
Tijd voor onze maandelijkse wafelbak in onze living waarbij we de jarigen van
de maand in de bloemetjes konden zetten. Rosa Drabbé (94), Maria Lenssens
(92), Christiane Smet (73) , Juliette Huyghe (91) en Simonne Pannencoeck (89).
Vrijdag 16 april : soep maken en gezellig samenzijn
We maakten witloofsoep met Nelly, Emilienne, Rosetta en Sylvia. Eens de
groenten gesneden, vroeg Sylvia of het mogelijk was om van de appels die zij
nog had liggen appelmoes te maken. Vele handen maken immers licht werk !
Zo gezegd zo gedaan : de appels werden geschild om ze daarna te stoven en
op smaak te brengen met een beetje kaneel. Als de appelmoes voldoende was
afgekoeld werd hij uitgedeeld, waar Sylvia duizendmaal voor bedankte !!!! ‘s
Middags werden er muziekjes gedraaid op aanvraag en werd er gedanst.
Georgette kwam wat later en speelde voor ons op de mondharmonica. Als we
talent in huis hebben willen we dat natuurlijk wel eens horen. Dus als afsluiter
speelde ze het melodietje ‘Zie ik de lichtjes van de Schelde ‘ ….. Bravo
Georgette en bedankt.
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Maandag 19 april : valpreventieweek en quiz

We openden vandaag de valpreventieweek. Traditioneel wordt er dan gequizt.
Je komt zo maar niet binnen bij deze quiz want er moet eerst een geblinddoekt
hindernissenparcours afgelegd worden tussen allerlei rommel op de grond op de
wijze zoals je, bv. zonder het licht aan te doen uit je bed stapt zeg maar. De
animatie had ook een drietal sketchekes uitgedacht die een keuzevraag inhielden. De ‘napsjaars’ en de ‘trotinetten’ waren de 2 ploegen voor vandaag en alles draaide rond vallen en opstaan. De eerste ploeg behaalde 23/30 en won deze valpreventiequiz met 7 punten voorsprong.

WZC 't Blauwhof

Woensdag 21 april : mannenclub en zitdansen
Voor de eerste keer gingen we met bewoners van boven en beneden zitdansen.
Armen en benen werden goed getraind. Op het lied ‘Ik hou van jou’ werd er
gretig op veilige afstand geknuffeld. De vliegende kussen vlogen tussen onze
bewoners en begeleiding over en weer. Een brede glimlach was het bewijs dat
dit deugd deed.
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Vrijdag 23 april : kleine ontbijtjes

WZC 't Blauwhof

De 2de groep bewoners kwam zowel op ’t Gelaag als Barkendeir genieten van
een uitgebreid ontbijt. De koffie vloeide rijkelijk en zoals gewoonlijk aten de
bewoners veel meer van al dit lekkers vanwege de gezelligheid om samen aan
tafel te zitten.
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In de kijker : sportman Roger Van Mele
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Voor vele Temstenaars en niet alleen de wat oudere is Roger een bekende en
beroemde sportman, die nu al geruime tijd bij ons in ’t Blauwhof woont. Als je
zijn kamer betreedt valt meteen de overvolle trofeeënkast op, waarop hij meer
dan terecht erg fier is. Roger werd geboren in augustus 1926 en wordt dus dit
jaar 95. In zijn jonge tijd bokste hij wat en turnde bij ‘Willen is Kunnen’ en
‘Rust Roest’. Roger was echter een ware krachtsporter en samen met Jan Van
Raemdonck, zijn schoonbroer, stichtte hij in de jaren vijftig de club ‘Hercules’.
Hij was een echte top-triathleet power-liften in de afdelingen squat, benchpress en dead-lift. In de jaren zestig, zeventig en tachtig scheerde hij hoge toppen op de nationale, Europese en zelfs wereldkampioenschappen met in totaal
een 21 records, ook als vijftigplusser en zestiger want hij behaalde de Belgische titel masters nog. Hij was recordhouder squatten met liefst 222,5 kg. Wij
zijn natuurlijk fier om zo’n beroemdheid in ons midden te hebben. ‘Rust roest’
was altijd de leuze van Roger en hij is nog altijd geen ‘stilzitter’’ al voelt hij
zijn schoudergewrichten wel wat meer dan vroeger. Roger verdiende intussen
ook nog de kost in de Fordfabriek en het vergde heel wat discipline om daarnaast ook de trainingen stipt te blijven onderhouden. Hij is in dat opzicht een
voorbeeld voor veel jonge mensen. Wij wensen hem nog vele rustige jaren toe
bij ons. Hij heeft het dik verdiend na zo een boeiend en actief leven.

Agenda WZC ‘t Blauwhof
(Steeds onder voorbehoud/wijzigingen Corona-epidemie)
Maandag 03 mei

Dinsdag 18 mei

14u00 Ergowerkjes ‘t Gelaag)
Dinsdag 04 mei

14u00 Rijdend winkeltje

10u30 Bibliotheek
14u00 Individuele werken (Barkendeir)
15u00 Wandelen (‘t Gelaag)
Woensdag 05 mei

WZC 't Blauwhof

10u30 Bewegen op muziek
14u00 Knutselen
Donderdag 06 mei
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Voorlezen—borrel (‘t Gelaag)
Vrijdag 07 mei

Woensdag 19 mei
14u00 Pannenkoeken (Barkendeir)
14u00 Wellness (‘t Gelaag)
Donderdag 20 mei
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Wafelbak jarigen (‘t Gelaag)
Vrijdag 21 mei
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u00 Werken in moestuin (‘t Gelaag)
14u00 Gezellig samenzijn
Zondag 23 mei

08u30 Kleine ontbijtjes
14u00 Wandelen of fietsen
Maandag 10 mei

Dinsdag 25 mei

14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 11 mei

14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Woensdag 26 mei

14u00 Koekjes bakken
14u00 Uno (Barkendeir)
Woensdag 12 mei

10u00
14u00
14u00
17u00

10u30
14u00
14u00
14u00
17u00

Vogelenpik (Barkendeir)
Nazicht rolstoelen
Kokkerellen (Barkendeir)
Kokkerellen (‘t Gelaag)
Croque monsieur (Barkendeir)

Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u00 Voorbereidingen moestuin
(‘t Gelaag)

10u00 Soep maken (Barkendeir)
Maandag 17 mei
10u30 Bibliotheek
14u00 Bingo (Barkendeir)
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Pinksteren

Vogelenpik
Kokkerellen (‘t Gelaag)
Tovertafel (Barkendeir)
Croque monsieur (‘t Gelaag)

Donderdag 27 mei
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Swinging in the living
Vrijdag 28 mei
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u00 Bewegen (‘t Gelaag)
14u00 Rolstoelfiets
Maandag 31 mei
14u00 Wij maken advocaat
14u00 Sjoelen
Dinsdag 01 juni
14u00 Uno (Barkendeir)
15u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Babiel - mei 2021

Even over denken
Meidag …
‘De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan:
vandage moet hij, meidag is ’t,
ter bruiloft gaan.
Elk taksken is een priem nu, die
bewonden, wit,
tot ‘t enden, in een witte schee
van blommen zit.

(G. Gezelle)
in het Westvlaams

Jarigen in mei

Babiel - mei 2021

Lizette Van Bogaert
Adrienne Wagemans

K 015
K 158

06 mei
12 mei

81 jaar
93 jaar

Emilienne De Lamper

K 141

13 mei

81 jaar

Julia De Molenaer

K 016

17 mei

93 jaar

Virginia Pauwels

K 018

17 mei

95 jaar

Eugenie Leeman

K 024

18 mei

85 jaar

Rosette Van Damme

K 029

19 mei

82 jaar

Eduard Van de Voorde

K 137

20 mei

87 jaar

Maria Van Raemdonck

K 001

23 mei

87 jaar
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Beruwrijmd, was hij schoon, wanneer
de winter woei :
veel duizendmaal is schoonder nu
zijn blomgebloei.

Hebben ons verlaten

WZC 't Blauwhof

Gabriëlla Van Nieuwenhove
k 133
15 april 2021
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Jarigen in mei
Jacqueline Moerman

Flat 121

01 mei

82 jaar

Annie Bollaert

Flat 251

13 mei

87 jaar

Margot Van den Durpe

Flat 125

22 mei

69 jaar

Hendrik Kegels

Flat 244

24 mei

89 jaar

Lisette Scheppers

Flat 240

24 mei

91 jaar

Liliane De Wilde

Flat 133

30 mei

77 jaar

Alfons Van Der Vreken
Christiane Heirman
huren Flat 365 vanaf 21 april 2021

Verhuisd
Marcella Van Buynder
flat 365 is op 03 maart 2021 verhuisd
naar Huize Vincent te Tielrode

Babiel - mei 2021
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GAW Residentie Elisabeth

Welkom

Een woordje van Isabelle...
Mei is de bloeimaand waarin de natuur weer volop tot leven komt. De winter is
verdreven en we kunnen genieten van uitbundig bloeiende fruitbomen vol bloesem en tuinen vol bloemenpracht. Maar team LDC gaat niet voorbij aan de actualiteit en dus zetten wij ook deze maand een aantal thema’s in de kijker. Wisten jullie dat mei dé actiemaand is tegen homofobie en transfobie? Maak samen
met ons een statement en bal de vuist tegen iedere vorm van haat of geweld
tegen holebi’s of transgenders. Want LIEFDE = LIEFDE.

LDC 't Achterpoortje

Op maandag 31 mei is het werelddag zonder tabak. Hét goede voornemen bij
uitstek voor 2021 was « werken aan een goede gezondheid ». Het hoeft dan ook
geen betoog dat tabak geen plaats heeft binnen een gezonde levensstijl. Maar
de sigaar of sigaret bannen is makkelijker gezegd dan gedaan. Schenk de nodige
aandacht aan onze tips!
Zondag 9 mei is dé dag om moeder eens goed in het zonnetje te zetten. Team
LDC ‘t Achterpoortje wenst alle moeders en oma’s een fijne moederdag. We
staan er wel even bij stil dat het niet altijd voor iedereen zo vanzelfsprekend is
om moeder te worden en onze wensen gaan dan ook uit naar stiefmoeders,
adoptiemoeders of zij die zorg dragen voor iemand, want moederliefde hoeft
niet per se biologisch te zijn. Maar het is en blijft iets speciaals. Onze gedachten gaan ook uit naar hen die, om welke reden dan ook, hun moeder niet meer
aan hun zijde hebben. Want zoals het gedicht zegt, die liefde blijft stromen,
ook al is er reeds afscheid genomen…

LIEFDE IS LIEFDE, maakt niet uit voor wie
naar wie het ook gaat, homo of lesbi
LIEFDE IS LIEFDE, zie dat nou in
Zeuren heeft helemaal geen zin
Laat mensen zijn wie ze zijn, doe ze geen pijn
Scheldwoorden steken en gevoelens spreken!
https://1001gedichten.nl/gedichten/32562/liefde_is_liefde/
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Dit was … APRIL 2021
Dinsdag 06 april 2021: tweede inenting in het LDC
De tweede inenting van de bewoners van Res. Elisabeth is net zoals de eerste zéér vlot verlopen. Opnieuw werd iedereen op zijn gemak gesteld door de
medewerkers van team LDC. Het dampend kopje
koffie (of thee) vergezeld van een stukje cake bood
de nodige troost tijdens de 15 minuten wachttijd.
We blikken even terug op de vaccinatiecampagne
binnen de volledige organisatie WV Sleutelzorg.
Deze werd beëindigd op 06/04/2021. Het eerste
spuitje werd gegeven op 12/01/2021. Het voelde een beetje onwennig aan en
sommigen waren nerveus. In het totaal werden 213 bewoners, 90 residenten en
275 medewerkers gevaccineerd, wat neerkomt op +- 1200 Pfizer-BioNtech
spuitjes. Op enkele mensen na waren er na de vaccinatie weinig tot geen
bijwerkingen binnen de organisatie. Om deze 8 dagen van vaccineren in goede
banen te leiden werd een heus vaccinatieteam samengesteld. Deze mensen
hebben hun beste “spuitje” voorgezet. Alle medewerkers werden ingeschakeld:
sommigen brachten de bewoners tot bij het vaccinatieteam, anderen zorgden
voor koffie en nog anderen zorgden voor de taart/cake of hielpen mee opruimen… DANKUWEL IEDEREEN voor de hulp en de samenwerking! Stafmedewerkster Linda Piessens citeert de woorden van Martin Tanghe: “Het komt
goed!”.

Alleen maar positieve reacties na afloop van onze paaszoektocht! Tevreden
gezichtjes dus bij iedereen, en zo hebben wij het graag! Een dertigtal personen
trotseerden hagel en sneeuw tijdens de tocht langsheen Res. Elisabeth,
De Reiger en Mariadal. Een beetje meer zon had beter geweest, maar helaas,
dat hebben wij niet in de hand. Er werden heel wat woordjes gezocht en men
ging naarstig op zoek naar allerlei verstopte zaken.

Babiel - mei 2021
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Maandag 12 april 2021: Paaszoektocht en « wandelen zonder vallen »

Voor wat hoort wat, dus na het zoekwerk
namen de enthousiaste deelnemers met de
glimlach hun chocoladepakketje in ontvangst. Bij deze activiteit werkten we tegelijkertijd aan 2 goede voornemens die
jullie ons begin dit jaar doorgaven: zinvolle tijdsbesteding én meer buiten komen!
Geen wonder dat achteraf werd gevraagd
om “nog meer van dat” op het programma
te zetten. Een pluim voor de medewerkers
die deze tocht in elkaar hebben gestoken!
Zoals beloofd zullen wij de opmerkingen die genoteerd werden inzake val(on-)
veiligheid signaleren aan Lokaal Bestuur Temse. 14 personen vulden het formulier in. Ruim 1/5de had geen opmerkingen en was over de hele lijn tevreden en
was van oordeel dat ze in de buurt veilig konden wandelen. De anderen hadden
onderstaande bedenkingen/opmerkingen;








LDC 't Achterpoortje



Het park van Temse is ruim en aangenaam maar de staat van de voetpaden
kan volgens een enkeling beter.
Meer rustpunten voorzien o.a. aan de kaai en op Mariadal.
Er is op een aantal plaatsen druk verkeer. Meer toezicht op plaatsen waar
druk verkeer is, ook wanneer de scholen gesloten zijn. Er is vraag naar veiligere oversteekpunten.
De staat van een aantal voetpaden is niet in orde en er zijn in vele straten
losliggende stoeptegels. Positief punt is de breedte van een aantal voetpaden.
Vuilbakken die willekeurig op de voetpaden worden geplaatst na ledigen
zijn hinderlijk voor wandelaars. Beter is om deze na ledigen tegen de muur
te plaatsen.
Er is verbetering mogelijk door bredere ingangen bij openbare gebouwen en
trappen met houvast aan één zijde bij het omhoog gaan.
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Wij blijven

LDC 't Achterpoortje

DOORGAAN!!
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Dinsdag 13 april 2021: challenge “zet je beste schoentje voor”
Er werd massaal gereageerd op onze oproep om een valveilig schoentje te
zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat stilletjesaan iedereen dankzij deze challenge het belang beseft van veilig schoeisel met betrekking tot valpreventie.
Slechts in 5 paar schoenen werd “de rode kaart” aangetroffen. Het werd een
leuke bedoening op de verschillende gangen in Res. Elisabeth. Zoals je kan
zien op de foto schuilde het addertje hier duidelijk niet onder het gras maar
kwam het vanachter de hoek gekropen. Het werd haast een échte dierentuin:
een konijn, bij, slak, vlinder...ze passeerden allemaal de revue. Kitty, Sofie en
Yenna lieten hun verbeelding de vrije loop, met prachtige creaties tot gevolg.
Van een leuke challenge gesproken!

Ditmaal werd gekozen voor een gezond tussendoortje tijdens de koffieronde.
De medewerkers bereidden fruitsalade tjokvol vitaminen en anti-oxidanten. In
dit gezondheidsbommetje verwerkten we o.a. mango, druif, blauwe bessen,
appels, cavaillon, meloen en aardbei. Hoe intenser de kleur, hoe gezonder het
fruit. Iedere kleur heeft daarenboven zijn specifieke eigenschappen. Weg met
die coronakilo’s!
Babiel - mei 2021
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Woensdag 14 april 2021: Fruitsalade tijdens de koffieronde

LEKKER GEZOND!

LDC 't Achterpoortje

Maandag 19 april 2021: Start de week actief-challenge: Stoelturnen op de gangen van Res. Elisabeth
Moedige en krasse gymnasten gingen deze challenge
aan. Coronaproof voerden
we een 15-tal oefeningen
uit, de ene al wat pittiger
dan de andere. We begonnen met de opwarming,
bouwden nadien de intensiteit een beetje op en eindigden met een cooldown
en het losgooien van alle
spieren, kwestie van de volgende dag niet al te stijf en
stram wakker te worden :-). Van roeioefeningen tot de appeltje-pluk-beweging,
letterlijk van kop tot teen gaven we het beste van onszelf. Dit smaakt duidelijk
naar meer, iedereen kijkt nu al uit naar een volgende beweeg-sessie. Leuk
weetje: onder de bewoners bevinden zich heel wat ex-turners die vroeger ook
effectief lid waren van een turnkring. Zo haalde Armand De Maeyer prompt een
groepsfoto “uit zijn jonge tijd” als turner naar boven. Hij is het duidelijk nog
niet verleerd en is nog steeds zo lenig als een kat. Maar wat wil je, met zo’n
gespierd en atletisch lichaam gaan natuurlijk alle oefeningen vlot :-).
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Woensdag 21 april 2021: Roomsoes/éclair tijdens de koffieronde

LDC 't Achterpoortje

Af en toe eens zondigen moet zeker kunnen. We tonen enkele sfeerbeelden van
de koffietour. Zoals je kan zien keken velen uit naar “de lekkernij van de dag”.
Dat het gesmaakt heeft!
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
Vorige maand vernamen jullie enkele verrassende weetjes over teamcoach
Kitty van Landeghem. Zij nomineerde op haar beurt student Haroun Iqbal. We
kunnen nu al verklappen dat hij niet enkel opvalt door zijn looks. Dank voor je
medewerking, Haroun!

HAROUN IQBAL

Haroun Iqbal

JASON MOMOA

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Sociaal, vriendelijk, rustig. En als je het aan de juiste vrienden vraagt, zouden ze ook nog eens humoristisch durven zeggen!
Wat is je favoriete boek en waarom?
“Extreem luid & ongelooflijk dichtbij” van Jonathan Safran Foer. Ik kan er
ontzettend van genieten als een boek heel creatief geschreven is en dat is
hier zeker het geval.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Zeker en vast “De Mol”. De opdrachten zijn altijd zo goed gevonden en het
is zo tof om samen met je vrienden te raden wie de mol is.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Vergeleken worden met Jason Momoa van Aquaman, 100 x op een dag onze
versie van “Ik hou van u” horen, vrijwilligster Petra die trakteert met lekkere taarten, een schone vrouw genoemd worden door de poetsdienst (ook al
ben ik een man),… Zoveel toffe momenten, ik kan haast niet kiezen!

Bij “Harvest Moon” van Neil Young moet ik altijd denken aan een grote reis
die ik maakte met mijn vrienden doorheen Duitsland en Tsjechië. We waren
met de auto aan het rijden door een ontzettend razende storm. Als het nog
iets harder geregend zou hebben, zouden we een 2e Ark van Noah nodig gehad hebben. Het was een weg die rechtdoor ging zover je kon zien en die
vrij steil omhoog ging. Eenmaal we daar boven aankwamen zagen we dat de
storm daar stopte en de zon door de wolken begon te breken. Op dat moment begon Harvest Moon van Neil Young te spelen. Dat nummer geeft me
tot nu toe nog altijd het gevoel dat ik uit een storm aan het rijden ben.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Porto, New York, Lahore (Pakistan), Sint-Petersburg, Parijs, Amsterdam, London, Praag, Berlijn,…
Babiel - mei 2021
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Wie of wat is jouw favoriete zanger/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij
de mooiste herinneringen?

Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te
gaan?
Het grootste deel van mijn vrije tijd gaat naar muziek spelen, schaken of afspreken met
vrienden. Als je muziek leert spelen ga je je nooit vervelen, want er is zoveel prachtige
muziek om te leren spelen! Geduld kan wel van pas komen :-).
Van wie ben jij fan?
Wim Helsen, Malcolm Gladwell, Jakob Bro, …
Wat is je levensmotto?

Behandel jezelf zoals je je beste vriend(in) zou behandelen.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Mijn favoriete keuken is Libanees, maar een specifiek lievelingsgerecht heb ik niet. Blijkbaar zijn er gerechten met hersenen van lammetjes. Dat zou ik echt nooit willen proberen zelfs.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Ik was onlangs in Amsterdam, maar kon niet opzoeken wanneer ik mijn laatste bus huiswaarts had aangezien mijn mobiele data op waren. Ik dacht dat er wel nog een paar bussen zouden rijden en besloot toch nog het Van Gogh- museum te bezoeken. Na 3 schilderijen gezien te hebben, zocht ik mijn bus op via de wi-fi van het museum en zag dat ik
onmiddellijk moest vertrekken indien ik mijn laatste bus nog wou halen. Het waren wel 3
zéér mooie werken!
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Een groot feest organiseren met al mijn familie en vrienden waarop we mekaar allemaal
nog eens stevig kunnen vastpakken.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen
vooraleer je sterft)?

LDC 't Achterpoortje

Ik zou graag nog eens landen zoals Mali, Mexico, Marokko, India,… bezoeken om de muziek van die culturen te leren en samen te spelen met muzikanten van daar.
Waar droom jij het meeste over? Ben jij bang voor/van iets?
Momenteel lijkt dromen over een wereld zonder corona al te mooi om waar te zijn. Behalve dat ik een klein beetje hoogtevrees heb, ben ik niet echt bang van iets.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Eerst mijn vrienden en familie eens goed verwennen en dan de wereld rondreizen.
Wat zou jij verkiezen: Fantasie of realiteit? Kitty wou dit van je weten.
Fantasie.
Heb jij ooit al eens een café verlaten zonder de rekening te betalen? Kitty wou dit
van je weten.
Ja.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan centrumleidster Sofie Franckaert.
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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

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
JA
X

Iets gewonnen met een spel/wedstrijd

X

Karaoke gezongen

X

Een lief gedumpt

X

Iemand gekust en er daarna spijt van gehad

X

Van een paard gevallen

X

Een nachtje doorgedaan

X

Op TV geweest

X

Uw haar geverfd
Naakt gezwommen

X
X
X

Gezongen onder de douche

X

Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?

X

Een slang vastgenomen

X

Op een podium gestaan

X

Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen

X

Iemand geholpen die in gevaar was

X
X

Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Haroun: “Als je op de tram zit en pas een sms-je stuurt als ticket wanneer je de
controleur in de verte ziet wachten aan de tramhalte, dan ben je al te laat en
krijg je alsnog een boete. Ik geef het maar mee”.
Gespijbeld op school
Haroun: “Maar het mocht van mama”.
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Babiel - mei 2021
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Portemonnee van iemand anders gevonden

Iets (een lichaamsdeel) gebroken

NEE

X
X

X
X
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Dit wordt … MEI 2021
Zondag 09 mei 2021: Moederdag
Het eren van moeders is een eeuwenoude traditie, maar het succes kwam
toen Anna Marie Jarvis in 1907 Moederdag begon te promoten als een dag van
waardering voor moeders.
Feitjes over Moederdag;


Een moeder is gemiddeld 14 uur per week aan het koken.



Als een baby 2 jaar is, heeft zijn moeder hem al ruim 7.300 keer een
schone luier omgedaan.



Elke seconde worden er wereldwijd 4,3 baby’s geboren.



In bijna alle talen begint het woord moeder met de letter ‘m’.



In de 18e eeuw heeft een Russische vrouw 69 kinderen gebaard. Waarvan
16 tweelingen, 7 drielingen en vier vierlingen.



Omkari Panwar uit India, beviel op 72-jarige leeftijd nog van een tweeling. De vrouw had al 5 kleinkinderen.



Moederdag wordt in 43 verschillende landen gevierd.



Goede zaken voor de bloemenverkopers. Op Moederdag wordt er een
vierde van de totale jaarlijkse verkoop verkocht.

Bron: https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/good-vibes/2016/05/12-feitjes-over-moederdag/

Maandag 17/05/2021: Internationale dag tegen homofobie en
transfobie, MEI=THEMAMAAND tegen homofobie en transfobie

LDC 't Achterpoortje

De datum is ingegeven door het feit dat op
17/05 in 1990 de WHO homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde
lijst van ziekten.
Holebi-organisatie Çavaria roept sinds enige
jaren alle Vlaamse en Brusselse gemeentes op
om een regenboogvlag uit te hangen. Hoewel
de wet in België holebi’s beschermt tegen discriminatie en de maatschappelijke acceptatie
positief evolueert, blijft het opmerkelijk dat ze
in sommige groepen binnen de samenleving niet vanzelfsprekend aanvaard
worden. Een eigenaar wil zijn appartement alleen maar aan “normale gezinnen” verhuren, twee mannen worden in elkaar geslagen omdat ze hand in
hand over de straat lopen...
Bij Unia ontvangen ze elk jaar een 100-tal meldingen over discriminatie van
holebi’s en homofobe daden. Dat aantal toont wellicht maar een fragment
van de realiteit: om allerlei redenen beslissen slachtoffers vaak om niet te
reageren. Unia roept dan ook iedereen op om dat juist wél te doen.
40
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Er zijn ook steeds meer en meer LGBTQsenioren in ons land. Een deel van hen woont in woonzorgcentra, assistentieflats of krijgt thuishulp; je komt ze
ook tegen in dag– en dienstencentra. Anderen zijn actief
in seniorenverenigingen en wonen nog thuis. Ze durven
niet altijd zichzelf te zijn en kruipen vaak opnieuw in de kast. In een woonzorgcentrum of in een vereniging moeten mensen kunnen “thuiskomen”. Het
is voor vele mensen hun (enige) sociaal netwerk en de plaats waar ieder mens
ten volle zichzelf moet kunnen zijn. LGBTQ-senioren komen meestal uit een
periode waarin hun geaardheid onbespreekbaar was, waar ze een deel van
zichzelf moesten verstoppen. Sommigen deden toch wel hun coming-out of
leefden een bescheiden leven met hun partner. Ze vinden vaker de kracht niet
meer om opnieuw te vertellen wie ze zijn en zijn bang dat ze niet aanvaard
zullen worden door het centrum of vereniging waarvan ze deel uitmaken, ze
willen zich thuisvoelen en niet uitgesloten worden door zorgverleners, andere
bewoners of leden van hun vereniging. Daarom is het essentieel om in de ouderenzorg een cultuur te creëren die genderdiversiteit en seksuele oriëntatie
aanvaardt. De regenboogambassadeurs zijn een groep geëngageerde vrijwilligers die zich inzetten om een LGBTQ-beleid in de professionele seniorenzorg
en mantelzorg te bevorderen.
Bronnen:

https://rainbow-ambassadors.be/nl/wie-wat/wie-zijn-we
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Dag_tegen_Homofobie_en_Transfobie#:~:text=De20Internationale%20Dag%20tegen%20Homofobie,homohaat%20en%20de%20sociale%20onwenselijkheid
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/seksuele-geaardheid en https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie/campagnes/17-mei-internationale-dag-tegen-homofobie-en-transfobie
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Maandag 31 mei 2021: Werelddag zonder tabak
Is één van jouw goede voornemens dit jaar
stoppen met roken? Je zult vanzelf ontdekken welke dingen je helpen: water drinken, jezelf belonen of even een luchtje
scheppen… Probeer vol te houden! Een risicosituatie of ‘valkuil’ waar je geen controle over hebt, kan zich onverwachts
voordoen. Je krijgt als ex-roker ineens een
sigaret aangeboden, je ziet ergens een
‘onbewaakt’ pakje liggen, je gaat gezellig
met vrienden uit… Iets anders doen of aan
iets anders denken helpt je om greep te
krijgen op die momenten. Iedereen komt
wel eens in een moeilijke situatie terecht.
Het is belangrijk om op voorhand na te
denken over waar en wanneer dat zou kunnen gebeuren, en over hoe je er het
best mee omgaat. Je kunt dan die situaties zo veel mogelijk zien te vermijden.
Zo zul je beter voorbereid zijn en meer zelfvertrouwen kweken om obstakels te
overwinnen. Probeer eventueel onderstaande TIPS uit:
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Op sommige momenten kun je terug zin hebben om te roken. Vergeet dan
vooral niet dat zo’n moment meestal maar een paar minuten duurt.
Heb je zin om te roken? Maak jezelf geen blaasjes wijs, maar trek je op aan
positieve gedachten, zoals “Ik rook nu al zoveel dagen (of weken) niet en
dat wil ik volhouden”.
Maak je auto volledig rookvrij: maak de asbak leeg, laat frisse lucht binnen
en hang eventueel een luchtverfrisser op. Zo zul je niet telkens aan roken
denken.
Luister tijdens het autorijden naar de radio.
Leg een doosje muntjes in de auto voor moeilijke momenten.
Vertel dat je bent gestopt met roken en vraag om steun. Je loopt dan
minder risico dat iemand je onverwachts een sigaret aanbiedt.
Vermijd alcohol totdat je je sterker voelt. Alcohol kan immers je remmingen wegnemen, waardoor je gemakkelijker naar een sigaret grijpt.
Blijf binnen of in een niet-rokengedeelte. Je kunt ook even naar het toilet
of een andere ruimte gaan.
Denk positief: « Ik heb de controle over mijn leven, sigaretten hebben geen
controle over mij ».
Houd je handen bezig met een stressbal, een rietje, je gsm enz.
Doe tijdelijk je boodschappen op een plek waar geen sigaretten uitgestald
staan. Zo kom je niet in de verleiding.
Maak een boodschappenlijstje en houd je daar strikt aan.
Vraag aan de mensen in je omgeving om niet te roken in jouw bijzijn, en
om sigaretten en andere rookattributen uit het zicht te houden.
Praat erover als je het moeilijk hebt. Dat lucht op, en je zult op meer
begrip en steun kunnen rekenen.

Bron: https://www.tabakstop.be/rokers/volhouden
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TABAKSROOK = CHEMISCHE FABRIEK!
Er zitten +- 7000 chemische stoffen in tabaksrook. Vele giftige
stoffen dringen het lichaam binnen en richten schade aan zoals
bv. teer, koolstofmonoxide, nicotine, irriterende gassen, vrije radicalen, stikstof, nitrosaminen, polonium 210, benzopyreen, benzanthraceen, cadmium, cyanide, nikkel, zink, formaldehyde, stikstof
-oxide, ammoniak, aceton, acroleïne, benzeen, hydrazine, enz…
NICOTINE
De nicotine in tabak is de voornaamste oorzaak van de fysische verslaving. Het
is een “hard drug”. Wanneer men aan een sigaret trekt, bereikt nicotine in
minder dan 7 seconden de hersenen. De stof zet zich vast op de nicotinereceptoren in de hersenen. Daardoor komt er dopamine vrij, wat een ontspannend en plezierig effect geeft. Wanneer een roker zijn nicotinedosis niet
krijgt, ervaart hij ontwenningsverschijnselen. De ingeademde nicotine versnelt
de hartslag met 15 tot 20 slagen per minuut en verhoogt de bloeddruk. Het zijn
de andere stoffen in de sigaret die de toxische effecten van tabak gaan veroorzaken.
KOOLSTOFMONOXIDE
Bij de verbranding van tabak vindt een ontbranding plaats. Deze ontbranding
produceert koolstofmonoxide (CO), een kleurloos en geurloos maar erg giftig
gas. De CO zet zich vast op de rode bloedcellen en neemt in het bloed de
plaats in van zuurstof, waardoor de lichaamsorganen minder zuurstof krijgen.
Om het tekort aan O2 te compenseren, gaat het ruggenmerg meer rode
bloedcellen aanmaken om het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen. Dat
wordt dikker en minder vloeibaar, waardoor het risico op o.a. verstopping van
de aderen (trombose) stijgt. Dit risico wordt nog in de hand gewerkt door het
feit dat de CO de neerzetting van cholesterol op de aderwanden stimuleert.
TEER

ADDITIEVEN
Worden toegevoegd om de tabaksrook aangenamer te maken (persoonlijke
smaak, minder bittere rook, ...), om de nicotine sneller naar de hersenen door
te sturen, om de rook minder zichtbaar te maken en een valse indruk te geven
van onschadelijkheid. Ze moeten de roker verslaafder maken en de tabaksproducenten dus een cliënteel garanderen dat regelmatig tabak blijft kopen.
Bron: https://www.tabakstop.be/waarom-stoppen/effecten-op-het-lichaam/wat-zit-er-tabaksrook
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Teer is een kleverige en plakkerige bruinzwarte stof in
tabaksrook. Het is een mengsel van enkele honderden
chemische stoffen die ontstaan bij de ontbranding van
de tabak. Van die stoffen zijn er 90 kankerverwekkend. Elk jaar worden nieuwe stoffen uit tabaksrook
als kankerverwekkend bestempeld. Teer zet zich neer
in de luchtwegen en de longen. Het is de voornaamste
oorzaak van kanker. Een persoon die 1 pakje per dag
rookt, ademt ongeveer het equivalent van een koffietas teer per jaar in.
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