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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie

Voor onze woonzorgcentra behouden wij dezelfde maatregelen.
Indien er nog wijzigingen komen brengen wij jullie via onze gekende kanalen op de hoogte.
Hieronder samengevat nogmaals de regels die in onze woonzorgcentra gelden:


Alle bezoekers registreren zich bij binnenkomst in het voorziene kaft



Iedere bezoeker draag een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek en ontsmet
de handen en de contactpunten op de kamer.



Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig op de kamer



Bezoekuren 8u tot 20u



Cafetaria geopend van 14u tot 17u, dragen van mondmaster daar ook verplicht
wanneer u zich verplaatst.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie
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Niels Van Overloop
Directeur wzc De Reiger
Even voorstellen ...
Op 5 juli 2021 is NIELS VAN OVERLOOP bij de Welzijnsvereniging in dienst gekomen als nieuwe
directeur voor het woonzorgcentrum De Reiger.
Naast een bachelor in verpleegkunde, haalde Niels een master opleiding “management en beleid in de gezondheidszorg” aan de universiteit Gent. Hij werkte eerder al in het AZ Nikolaas
en als hoofdverpleegkundige in OLVZ in Aalst.
Hij start met heel veel zin aan deze nieuwe uitdaging als directeur van wzc De Reiger. Niels is
heel toegankelijk voor zowel bewoners, familie, mantelzorgers als voor collega's. Zijn deur
staat altijd open.
Hij wil graag alle collega's leren kennen en gaat van start met de verpleegkundigen en de zorgkundigen, de dienst waar hij het meest mee gaat samenwerken.
Niels is afkomstig van Sint-Niklaas, is gehuwd en heeft twee kindjes, Loes 7 jaar en Bas 4 jaar.
Welkom Niels!

door
Bouwinfo woonzorg Temse
Het was hier enkele weken rustig op den bouw, bouwverlof in
juli. Ondertussen zijn de werken terug aan de gang.
De wanden voor de algemene delen op het gelijkvloers worden
gezet. We zullen nu wel meer vooruitgang zien in de bouwwerken.
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Kruiswoordraadsel
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Horizontaal :
1.

1

2.
3.

2
3

4.
5.
6.

4
5
6

7.
8.
9.

7
8
9

Park in Mechelen- aggregatietoestand van vluchtigheid
Dorp nabij Gent – filmacteurs
Doopakte (‘zijn doop …. lichten’)
– vakbond
Boze vrouw – longziekte – iedere
Kledij over ondergoed
Stuk rommel – de ganse hoeveelheid
Vlaamse cowboy
Goud – bosgeest met zijn fluit
Zoekmachine – vader Van Der
Poel

10.Bestaat – drijvende visbak
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Verticaal :
1.

6.
7.
8.
9.

Blaffende stoofbuis op 4 pootjes – oplosmiddel
Meubelzaak – Russische rivier – overschot
van vuur
Kudde – eten
Lager Technisch onderwijs – zoetzout

2.
3.
4.
5.

Tennisterm – ereprijs
Inhoudsmaat – getijde
Mariaoord
Spil – vrouwsnaam – muzieknoot

10. Delen

Chinese munt – bekende Vlaming – rondhout
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Deze maand door omstandigheden
geen winnaar.
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Oplossingen mogen steeds afgegeven
worden op het onthaal van onze
woonzorgcentra.
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Algemeen

Medicijn nieuws

Sinds 27 juli 21 wordt de medicatie door een ander firma geleverd.
Dit is de firma Farmazorg uit Oudenburg.
Veel wijzigingen zijn er niet, vele van de medicijnen komen nog steeds op een “rol” binnen.
Zo’n “rol” wordt samengesteld door een robot, zoals te zien op de foto hieronder. Door de
verandering kan het wel zijn dat sommige medicijnen er iets anders uitzien.
Van maandag tot vrijdag worden medicijnen geleverd door Stefaan de chauffeur

Farmazorg zicht op robot

Farmazorg apotheek
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Ik was er “geire” bij

WZC De Reiger

Maandag 28 juni: Leonie Verhulst 102jaar!
Wat vandaag een groot feest zou worden viel echter in het water… Jammer genoeg kon het
niet doorgaan omdat onze jarige opgenomen was in het ziekenhuis. De taart die reeds besteld
was werd uitgedeeld op de kamers van de bewoners van haar verdiep. De medebewoners
vonden het ook heel jammer voor Leeke maar wensten haar allen een goed herstel toe en een
behouden terugkomst!!!
Dinsdag 29 juni: Uitstap Lijsternest
Een ietwat grijze dag maar toch waagden we het er deze keer op om de uitgestelde uitstap
naar de kapellekes te laten doorgaan. Zoals de traditie het wil, gingen we eerst in de tuin van
de kapel om en korte ommegang te doen. Nadien even binnen in de kapel waar er heel wat
kaarsen aangestoken werden, ook voor al onze bewoners van ons woonzorgcentrum! En dan
tijd voor een lekkere afsluiter in ons laatste kapelleke “’t Veer”.
Donderdag 1 juli: IJssalon
Blij dat we dit jaar onze mensen terug konden trakteren
met een lekkere dame-blanche in ons ijssalon. Deze
keer werden er ijssalonnekes gemaakt op de benedenverdieping, op het 1ste verdiep en in de cafetaria. Zo zaten onze bewoners toch wat verspreid. Maar waar men
ook zat, er werd genoten van deze lekkere traktatie met
verse chocoladesaus en slagroom er bovenop!
Dinsdag 6 juli: Ontbijtbuffet Lijsternest
In het Lijsternest rook het weer héérlijk naar verse
koffie en vers gebakken koekjes van ‘s morgens vroeg.
We waanden ons in vakantiesfeer. Het heerlijke ontbijtbuffet stond op ons te wachten met allerlei lekkers. Dat
was weer smullen ……. En ja in compagnie eet men altijd dat tikkeltje meer. Met een fijne babbel had onze
dag een goeie start genomen.
Dinsdag 6 juli: fietsen
Er was wel wat wind voorspeld maar dit hield ons niet
tegen om toch te vertrekken met twee enthousiaste
bewoners van het Mezennest. We gebruikten vandaag
de rolstoelfiets en het zit-karretje. Onze bestemming
was Tielrode omdat het steeds leuk is om langs de vernieuwde Zaat te rijden en zo via de dijk in het
“Tielroodsbroek”. Er zat heel wat tegenwind…dus in
het terugkomen hopelijk veel meewind! Na een lekkere stop op het gezellige terras van ’t Veer vlogen we
weer huiswaarts met … een zalige rugwind!!

Donderdag 8 juli: Sjoelen Mezennest
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Hier op het mezennest hebben we reeds een aantal bewoners die graag sjoelen en het ook al
goed kunnen. Dus haalden we onze sjoelbak terug boven. De competitie zat er direct in en er
werd nogal geschoven naar de “hollekes” hoor!! Het werd een stevige strijd en Armand trok
aan het langste eind en behaalde dus het hoogst aantal punten, proficiat!!
Het was een dreigend weer maar toch geloofden we in
een goede afloop en vertrokken we met enkele bewoners richting het recreatiepark “De Ster” in Sint-Niklaas.
Daar gingen we eerst het dierenpark bezoeken en we
hadden geluk dat er weer heel wat kleintjes geboren
waren. Ook de ezel liet hem goed horen terwijl de kangoeroe’s diep lagen te slapen! Nadien even rusten aan
de vijver terwijl we naar de zwemmers konden kijken
en even later vertrokken we dan naar “De Brokkelinck”
om iets fris te drinken of te genieten van een lekker ijsje of pannenkoek, mmmm!! En nog steeds geen regen….tot wanneer we in het busje zaten! We hadden
een aangename en vooral een droge namiddag gehad.
Dinsdag 20 juli: Uitstap Lijsternest.
De vraag is steeds groot om naar de shopping te gaan,
dus staat dit regelmatig op onze planning! Zo proberen
we iedereen eens de kans te geven om te gaan
”shoppen”. Wat een luxe dat we nu toch ons eigen
busje hebben…dus inladen en wegwezen! Er werd toch
weeral wat gekocht, ne mens moet toch es iets anders
hebben awa!! Nadien nog een lekkere traktatie en we
waren weer klaar om richting Temse te tuffen…
Natuurlijk weerom een leuke gezellige namiddag.
Maandag 26 juli: Bal populaire. Mezennest.
Een maandelijkse activiteit die steeds veel bijval heeft is
ons “bal populair”. Onze oude “pickup” wordt bovengehaald en natuurlijk ook heel herkenbare muziekjes. Het
duurt nooit lang of onze dansvloer staat vol, hoe leuk is
dat!! Dit is steevast een uurtje echt genieten, vraag dat
maar aan onze bewoners van het Mezennest!

WZC De Reiger

Maandag 12 juli: Uitstap Wielewaalsnest

WZC De Reiger

10

Dinsdag 27 juli: zangkoor Zwaluwnest
Deze keer trok onze muzikale vrijwilligster Jeanneke naar het derde verdiep met haar orgel.
Ons koor was goed vertegenwoordigd en ook waren we blij om nieuwe gezichten te zien. Ons
“Leeke” werd nog eens extra verwend voor haar voorbije verjaardag, jaja 102 jaar, en bij haar binnenkomst
kreeg ze nog eens een geweldig applaus en we zongen
allen mee op het deuntje van “happy birthday”!! Hoe
leuk was dit wel voor onze “oudste” zangeres! En verder zongen we met z’n allen de longen uit ons lijf!
Woensdag 28 juli: Uitstap Alpacaboerderij
Vandaag vertrokken we richting Lokeren. We gingen
naar de Alpacaboerderij. Daar aangekomen mochten
we al onmiddellijk richting de weide. Daar stonden 28
alpaca’s, groot en klein, ons op te wachten. We mochten ze strelen en eten geven en kregen ondertussen
een woordje uitleg over de alpaca. Hierna mochten we
aan schuiven voor een lekker tasje koffie met een zelfgemaakt stuk biscuit met advocaat. We zijn tevreden
terug richting Temse vertrokken.
Maandag 2 augustus: Ijs maken op het Zwaluwnest
Vandaag lieten we ons van onze meest creatieve kant
zien en hebben we zelf ijs gemaakt. En dit zonder ijsmachine. Er werden eitjes gescheiden, room opgeklopt,
suiker afgewogen en speculaas fijngemalen. Alles werd
goed onder elkaar geroerd en in de diepvries gezet.
Een weekje later hebben we iedereen laten proeven.
Het viel zeker in de smaak! Voor herhaling vatbaar!
13 juli – 9 augustus: Olympische spelen.
Niet enkel in Tokio maar ook in Temse gingen de olympische spelen door. Er werden namelijk
de olympische REIGERspelen georganiseerd waarbij we op zoek gingen naar de olympiërs in
het wzc.

Er waren 3 sporten waar men aan kon deelnemen: fietsen, zandzakstoten en een rollator- en
rolwagenrace. Het fietsen en zandzakstoten werden gespeeld op de afdelingen en het rollatorparcours werd gelopen in de cafetaria. Het is nogmaals gebleken wat een sportvrouwen en
sportmannen er wonen in wzc De Reiger. Een dikke proficiat aan iedereen dat deelgenomen
en gesupporterd heeft. Op naar de spelen in 2024 in Parijs!
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WZC De Reiger

Dinsdag 10 augustus: Uitstap
Op onze planning stond een tripje naar de Barelhoeve in Bornem, beter gekend als de kinderboerderij, maar de weergoden waren ons niet goed gezind. Omwille van het slechte weer zijn
we uitgeweken naar het koopcentrum. We maakten een toertje door de verschillende winkels
en genoten daarna van een tasje koffie en een lekkere pannenkoek. Iedereen was toch blij dat
ze mee geweest zijn!

Donderdag 12 augustus: Voorlezen Mezennest.
Vandaag doken we terug in het verleden met ons boek “Toen het geluk nog heel gewoon was”.
Ons onderwerp was “vakantie!”, niet moeilijk want we zitten er nu midden in. Vroeger was het
wel enigszins anders en zo ging het o.a. over congé payé, reizen met de caravan of met “den
bond”. Genoeg onderwerpen om iedereen z’n zegje te laten doen … en zo genoten we nog
even van voorbije herinneringen!

WZC De Reiger
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Woensdag & donderdag 18-19 aug.ustus: BBQ.
Het was ondertussen twee jaar geleden dat we verwend werden met een reuze BBQ. Wat
deed het deugd om dit nog eens te beleven al was het in een kleinere bubbel. We hebben onze BBQ op 2 dagen georganiseerd om voldoende ruimte te hebben. Eerste dag voor de bewoners van het Wielewaals- en Mezennest en de volgende dag voor Lijster-Zwaluw- en Ooievaarsnest. Iedereen kwam goedgezind naar de cafetaria waar een lekkere sangria hen toe
lachte. De sangria was de dag voordien klaargemaakt door enkele bewoners (Maria M. Maria
Kamiel M. Blondine De Br. Erna I. Marie Louise M. Leona P.) waarvoor dank. Het was een bewolkte dag maar gelukkig droog zodat onze bakkers goed werk konden leveren. Eugeen en Peter, twee top koks die er vrijwillig voor ons twee dagen uittrokken om onze vleesjes op ons
bord te krijgen. Dank u wel hiervoor. Ook onze vrijwilligers achter de saladebar een welgemeende merci, Mariette en Magda, ook de kleinzoon van Magda (Jasper) heeft zijn best gedaan. Er werd gesmuld en samen met een goed glaasje wijn zagen we onze bewoners genieten! Als toetje kwam er ook nog een dame blanche met koffie en…. Ja hoor dan was het tijd
voor een middagdutje. We willen langs deze weg ook het personeel danken om deze middag
vlotjes te laten verlopen.

Agenda WZC De Reiger

Woensdag 01 september

Dinsdag 14 september

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

08u30 Ontbijtbuffet (Mezennest)
14u00 Samenzang (Mezennest)

Donderdag 02 september

Woensdag 15 september

14u00 Rust Roest (Wielewaalsnest)
14u00 Manicure op de kamers

09u30 Bezigheidsclub
13u30 Uitstap: Bowlen
14u00 Loopband

Vrijdag 03 september

Donderdag 16 september

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

14u00 Fietsen
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Lijsternest)

Vrijdag 17 september
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Sjoelen (Zwaluwnest)

Dinsdag 07 september

Maandag 20 september

14u00 Uitstap (Wielewaalsnest)

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Spelactiviteit (Lijsternest)

Maandag 06 september

Woensdag 08 september
09u30
13u00
14u00
14u00

Bezigheidsclub
‘t Rijdend winkeltje
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 09 september
10u30 Gebedsdienst
13u30 Uitstap: Alpacaboerderij
14u00 Gezelschapsspel (Zwaluwnest)
Vrijdag 10 september
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 13 september
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Wafelbak (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)

Dinsdag 21 september
14u00 Wafelbak (Mezennest)
Woensdag 22 september
09u30
12u00
14u00
14u00

Bezigheidsclub
Mosselsouper (cafetaria)
Loopband
Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 23 setember
14u00 Zapatta shoes (cafetaria)
14u00 Individuele aandacht
Vrijdag 24 september
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

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.
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WZC De Reiger
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Maandag 27 september

Donderdag 30 september

09u00
10u00
14u00
14u30
14u30

14u00 Gezelschapsspelen (Ooievaarsnest)
14u00 Zanguurtje (Zwaluwnest)

Bibliotheek op de kamers
Gebruikersraad (cafetaria)
Verjaardagsborrel
Bal populaire (Mezennest)
Crea (Zwaluwnest)

Vrijdag 01 oktober
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Sjoelen (Zwaluwnest)

Dinsdag 28 september
14u00 Uitstap Shopping
14u00 Sportanimo (Mezennest)
Woensdag 29 september
09u00 Bezigheidsclub
14u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Jarigen in september

Alice Baele

K 210

02 september

92 jaar

Lisette Van Royen

K 222

08 september

87 jaar

Florentina Parys

K 123

10 september

97 jaar

Jacques Kruyner

K 225

15 september

84 jaar

Marcel Peleman

K 125

18 septembre

87 jaar

Maria Dudkina

K 022

20 september

96 jaar

Julia Weyns

K 114

20 september

98 jaar

Helena Groenwals

K 129

22 september

94 jaar

Juliaan Van Landeghem

K 033

22 september

87 jaar

Clara Van Geyt

K 032

27 september

94 jaar

Annie de Jonghe

K 119

28 september

84 jaar

Maria Mertens

K 317

29 september

83 jaar

Maria Andries

K 131

03 oktober

89 jaar

Welkom

Maria Bocklandt
k 311
20 juli 2021

Lysette Verbiest
k 216
20 juli 2021

Herna Vercauteren
k 027
22 juli 2021

Vrijwilligers
Hopelijk hebben jullie allen een fijne vakantie gehad.
We hopen in het najaar de draad terug wat meer op te pakken zoals voor corona.
Wij willen jullie nog eens hartelijk bedanken voor jullie inzet, het wordt misschien te weinig
gezegd maar weet dat we het héél erg op prijs stellen wat jullie allemaal eens extra doen voor
onze bewoners.

WZC De Reiger

Jean Van Remoortere
k 207
05 juli 2021

15

WZC De Reiger
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Kortverblijf
Roger Peleman
k031B
05 juli 2021, opname
09 augustus 2021, naar wzc ‘t Blauwhof
Emilia Vermeulen
k 310 KV
12 juli 2021, opname

Martin Todts
k 414
16 juli 2021, naar ander Kortverblijf
Nelly De Bruyn
k 414
23 juli 2021, opname
18 augustus 2021, naar wzc ‘t Blauwhof

George De Maere
k 130
02 augustus 2021, opname
17 augustus 2021, naar wzc ‘t Blauwhof
Yves De Baer
k 031B
17 augustus 2021

Luc Bryssinck
k 131
20 augustus 2021

Magda Van den Troost
k 414
23 augustus 2021

Hebben ons verlaten

Karel Raes
k 311
12 juli 2021

Pierre Van Uytvanck
k 010
09 augustus 2021

Rita Prové
k 018
13 augustus 2021

WZC De Reiger

Maria Vaerendonck
k 216
09 juli 2021
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Ik was er “geire” bij
Woensdag 30 juni : Curling, sketches Gaston en Leo
In de voormiddag werden de armspieren weer goed getraind tijdens de Curling. In de namiddag kwamen de meer ontspannen activiteiten aan bod. Na enkele korte gezelschapspelen wilden onze bewoners liever TV kijken. We haalden de hilarische sketches van Gaston & Leo nog
eens boven.
Dond.1 juli : appeltjes stoven
Sylvie houdt van zelf gestoofde appeltjes met kaneel. Zelf gaat ze dan ook aan de slag om regelmatig ze zelf te komen klaarmaken. Ze zijn dan ook overheerlijk!

WZC ‘t Blauwhof

Vrijdag 2 juli : wandelen
Met de bewoners van ’t Gelaag gingen we genieten van het goede weer en natuurlijke uitzicht.
Dinsdag 6 juli : kamerbezoekjes,tuinproject en appeltaart
In de voormiddag was het de gelegenheid voor enkele gezellige babbels op de kamers van enkele bewoners en het uitdelen van de ‘Zomerbabiel’. Ook de tomaten- en komkommerplanten
werden een beetje opgekuist. In de namiddag geurde de warme appeltaart doorheen de gangen en werd deze door de bewoners van beide afdelingen met veel smaak opgegeten.
Op ’t Gelaag werden alle windels weer netjes opgerold en werden de hardwerkende bewoners getrakteerd met Michiels lekkere avocaat.
Woensdag 07 juli : kamerbezoekjes, sketches Gaston en Leo
Tijdens één van de kamerbezoekjes had ik een lange babbel ter kennismaking met onze nieuwe bewoonsters Marcella. Fijn je erbij te hebben! Ook nog enkele plantjes dienden wat verzorgd te worden. Deel 2 van de Gaston & Leo sketches, het was weer hard lachen.

Donderdag 08 juli : Balouke op bezoek
Na een lange periode kregen we Balou nog eens op bezoek. Het was een blij wederzien voor
sommige van onze bewoners.

19

Vrijdag 09 juli : tuinproject
Op ’t Gelaag hielpen Julia en Sylvie om de tomaten te planten. Voor Julia kwamen volop herinneringen van vroeger naar boven. Goed gedaan
dames!
Dinsdag 20 juli : aardbeien en ijs,
boodschappen
Een zomer kan niet zonder lekkere aardbeien. Paula ’s kleindochter, Elke, leverde ons deze overheerlijke
aardbeien. Dankzij enkel collega ’s alsook vrijwilliger Danitza werden alle bewoners van beide afdelingen vlotjes bediend. Overheerlijk! Ook de maandelijkse boodschappen werden weer ‘aan
huis’ geleverd.

Bij goed weer laten we alles vallen voor een wandeling.
Vrijdag 23 juli : bibliotheek, wandelen
Ook vandaag weer samen genieten van de zon. Daar zetten we even alles voor opzij. Zeker met
dit rare onvoorspelbare weer van deze zomermaanden. Aansluitend deed onze bib weer zijn
ronde om onze bewoners van nieuwe boeken te voorzien.

Maandag 26 juli : nagels lakken en snoezelen
Een middagje wellness met mooi gelakte nagels en een relaxmoment op het snoezelbed.

WZC ‘t Blauwhof

Donderdag 22 juli : wandelen
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Dinsdag 27 juli : bewegen beide afdelingen

WZC ‘t Blauwhof

’s Morgens was er bij de bewoners van den Barkendeir veel enthousiasme om aan de conditie
te gaan werken. In de namiddag was het de beurt aan de bewoners van ’t Gelaag.

Donderdag 29 juli : wafelbak jarigen
Ter gelegenheid van de jarigen van de maand werden er weer verse wafels gebakken voor bij
de koffie.
Dinsdag 3 augustus : kamerbezoekjes en appeltjes stoven
Tijd voor een babbel met zowel bewoners alsook familie Ook Sylvie kwam haar lekker appeltjes weer stoven.
Woensdag 4 augustus : uitstap ‘t Gelaag Tielrode
Het was voor iedereen genieten om samen een
wandeling te gaan maken in Tielrode en van een
lekkere Dame Blanche te genieten.
Woensdag 11 augustus:
uitstap Barkendeir Tielrode

Iedereen was goed in vorm. Voor Maria Claus’
verjaardag zongen we uit volle borst en gingen
we aan de waterkant even uit de bol op wat
sfeermuziek. Zalig genieten van de zon met een
lekker drankje en achteraf nog een grote Dame
Blanche. Dankzij de aanwezigheid van dochter
Terry kwam ook ons Jeanneke nog eens mee.

Donderdag 12 augustus : mobiel frietkraam
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De weergoden waren ons gunstig gezind! De parking
werd omgetoverd tot een openlucht restaurant. Vele
bewoners kwamen buiten mee genieten van de zalige
frietjes van frituur ‘Puur Genot’. Ook onze nieuwe bewoner Roger Peleman genoot van zijn eerst week in ’t
Blauwhof. Ook hier weer dank voor de hulp van collega ’s en vrijwilligers Patricia en Franky!
Dinsdag en woensdag 17 & 18 augustus :
het rijdend winkeltje

Donderdag 19 augustus : Smoothies
Bewoners van beide afdelingen kuisten al het fruit, persten de vele appelsienen om lekker
smoothies te maken. Vers appelsiensap & zelfbereide tropical mix alsook banaan en aardbeienyoghurt werden door iedereen gesmaakt. Gelukkig waren er nog veel aardbeien over om
vrijdag nog een keer te genieten.

Wekelijks komen zowel de Rummikub van ’t Gelaag als van de Barkendeir samen om hun hersenen te trainen. Hier vroegen onze bewoners zelf om 3x per week samen te komen. Er wordt
dan ook wekelijks veel gelachen en plezier gemaakt.
Tof dat we reeds 2 clubs hebben!

WZC ‘t Blauwhof

Het Rijdende winkeltje werd nog een keer uit stal genomen zodat onze bewoners zelf hun snoepjes en koekjes konden kiezen. Ook werden alle
boodschappen genoteerd tijdens de vele kamerbezoekjes waarvoor graag wat meer tijd werd
genomen. De boodschappen werden dan allemaal woensdag bij onze bewoners afgeleverd.
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Even over denken
Door verschillende omstandigheden waren activiteiten tijdens de zomermaanden niet steeds
evident. De voorbije periode was het dan ook overduidelijk en enorm hartverwarmend dat
teamwerk het leven in ’t Blauwwerk een echte boost kan geven. Door de inzet van collega ’s
van alle afdelingen waren o.a. de uitstap naar Tielrode, de frietjesdag, de lekker verwenmomenten zoals de ‘coupe ijs & aardbeien’ een echt festijn. Goede tips en praktische hulp lieten
deze momenten van een leien dakje lopen. Daarom ook een dikke merci aan de collega ‘s!

WZC ‘t Blauwhof

Ons Tuinproject ziet er ook stralend uit dankzij de dagelijkse inzet van Rosette en Sylvie! Er
werden al enkele komkommers opgegeten en de bloemen stralen! Ook de eerste butternut
pompoenen zijn op komst. De tomaten hebben wat last van onze natte zomer.

Vrijwilligersnieuws
Allereerst een oprechte dankjewel aan onze vrijwilligers
voor de hulp tijdens de zomermaanden. Het teamwerk
en inzet om bewoners en familie een warm onthaal te
geven in het cafetaria alsook de hulp bij enkele activiteiten wordt zeer op prijs gesteld. BEDANKT! Ook aan
Terry die als familie met mama Jeanneke mee op uitstap
ging naar Tielrode.
Graag zou ik een warme oproep willen lanceren om ons team aan vrijwilligers naar te toekomst
te kunnen uitbreiden. Concreet: hulp bij het water geven en/of bij het onderhoud van ons
groeiende tuinproject (vooral op ’t Gelaag), onze kookclub (die we vanaf oktober gaan opstarten) alsook bij andere activiteiten en uitstappen. Uiteraard zullen de coronamaatregelen bepalen wat er van wanneer mogelijk is.
Kook- en tuingerief, brei- en haakgerief, … en kleine prijzen voor onze Bingo of andere activiteiten zijn steeds welkom bij het Animatieteam.

Agenda WZC ‘t Blauwhof

23

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.
Woensdag 01 september

Woensdag 22 september

14u00 Huishoudelijke (‘t Gelaag)
Donderdag 02 september

13u30 Uitstap
14u00 Muziekje zingen (‘t Gelaag)

14u00 Balou aan boord

Donderdag 23 september

Maandag 06 september
Woensdag 08 september
10u30 Gebedsdienst (Ergo)
13u30 Uitstap

Vrijdag 24 september
10u00 Rijdend winkeltje
Maandag 27 september

10u00 Wafels jarigen (Barkendeir)

10u00
10u00
14u00
14u00

Maandag 13 september

Dinsdag 28 september

10u00
13u00
14u00
14u00

14u00 Wandelen (‘t Gelaag)

Donderdag 09 september

Wellness—voetreflex / handmassage
Bibliotheek
Wandelen (Barkendeir)
Wellness—voetreflex / handmassage

Dinsdag 14 september
14u00 Wafelbak (‘t Gelaag)
Woensdag 15 september
10u00 bewegen
14u00 Kookclub
Donderdag 16 september
14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
Maandag 20 september

14u00 Rolstoelen
Dinsdag 21 september
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)

Rummikubclub
Bibliotheek
Bewegen op muziek
Koffie en koekjes

Woensdag 29 september

10u00 Bewegen
14u00 Brillenbus
Donderdag 30 september
14u00 De gazet

WZC ‘t Blauwhof

14u00 Melodietjes en dans

14u00 Over vroeger

WZC ‘t Blauwhof
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Jarigen in september
François Van Cleemput

K 131

09 september

87 jaar

Lea Engels

K 145

17 september

90 jaar

Maria Gorrebeeck

K 160

17 september

82 jaar

Honorina Van Droogenbroeck

K 022

19 september

83 jaar

Maria Seghers

K 134

03 oktober

93 jaar

Welkom
Marcella van Geyt
K 009
01 juli 2021

Maria Seghers
k 134
15 juli 2021

Roger Peleman
k 150
09 augustus 2021
Georges De Maere
k 007
17 augustus 2021
Nelly De Bruyn
k 017
18 augustus 2021

Hebben ons verlaten
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Jozef Van Landeghem
k 150
27 juli 2021

Michel De Kezel
k 017
10 augustus

Henri Ceurvelts
k 007
08 augustus 32021, naar huis
Sonja Buytaert
K 134
09 juli 2021, naar GAW Elisabeth

Godelieve Van Dender

Flat 131

12 september

82 jaar

Josée Peleman

Flat 252

19 september

84 jaar

Godelieve Van Buynder

flat367

20 september

79 jaar

Marcel Viane

Flat 241

23 september

81 jaar

Welkom
Sonja Buytaert
huurt flat 004 vanaf 09 juli 2021

GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in september

WZC ‘t Blauwhof

Verhuisd
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Een woordje van Isabelle…
Het wisselvallige weer van de voorbije zomer zeggen we binnenkort vaarwel want de herfst
staat al te kloppen aan de deur. Gelukkig waren er de glansprestaties van onze atleten op de
voorbije Olympische Spelen om deze kwakkelzomer alsnog wat kleur te geven. Een beloning
voor hun harde werk. Ons werk heeft óók geloond want zoals de sporters trots zijn op hun
medailles, zijn wij dat op ons programma voor de maand september. Wij kunnen immers voor
het eerst sinds de pandemie een « volledig » programma voorstellen. Wij zijn « back on track »
met een gevarieerd aanbod aan informatieve en vormende activiteiten met ruimte voor
ontspanning, sport en spel. Topaffiche wordt het spetterende optreden van « The Vanco
Brothers ». Jawel, voor het eerst sinds lange tijd gaat het dak eraf in ons LDC en gooien wij alle
remmen los. Figuurlijk dan wel te verstaan, letterlijk houden we er ons verstand nog bij want
het enge beest is helaas nog niet uitgeteld.

LDC 't Achterpoortje

Eén van de kernthema’s die we deze maand in de kijker zetten is de ziekte van Alzheimer.
Dementie is een ziekte die vooral oudere mensen treft. Uit de meest recente studies blijkt dat
het aantal personen met dementie in België gestegen is tot 200.000, waaronder 140.000
Alzheimerpatiënten. Bij 65-plussers ligt het aantal op bijna 10%, bij 85- plussers bedraagt dit
reeds 26% en bij 90-plussers meer dan 35%. Een andere vaststelling is dat 2 op de 3 patiënten
vrouwen zijn. Wereldwijd komt er zowat elke 3 seconden één persoon met
dementie bij en elke minuut komt er een Alzheimerpatiënt bij. Maar volgens de experts is dit
slechts het topje van de ijsberg, want we nemen alleen de reeds gediagnosticeerde personen
in rekening en we houden in de cijfers geen rekening met alle personen rond de patiënt
(familie, mantelzorgers, professionele hulpverleners). Team LDC trekt dan ook met veel plezier
de keukenschort aan om te bakken voor het goede doel. Laten we samen
Alzheimer stoppen!

Dit was … JULI/AUGUSTUS 2021
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Donderdag 01 juli + 12 augustus: Stoelturnen
Kranige deelnemers begonnen laaiend enthousiast aan deze 2 sessies. Na een reeks
opwarmertjes begonnen we aan het stevigere werk met o.a. boksen, roeien, appeltjes plukken
tot zelfs hamerslingeren. Op het einde gooiden we letterlijk en figuurlijk alles goed los, kwestie
van de dag nadien niet al te stijf op te staan. Er is vraag om deze bewegingsoefeningen
regelmatig op het programma te zetten. U vraagt, wij draaien!

LDC 't Achterpoortje
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Donderdag 08 juli: Fruitsatés maken

LDC 't Achterpoortje

Van een gezond en kleurrijk tussendoortje gesproken. Lekker fris voor
tijdens zomerdagen. Op de stokjes staken wij o.a. watermeloen, mango,
blauwe en witte druiven, aardbei, kiwi en cavaillon meloen. Het vraagt een
klein beetje handigheid, maar de deelnemers aan deze workshop hadden
het vrij snel onder de knie. Groenten en fruit horen bij een gezond en gevarieerd dieet. Ons advies: eet minimaal 250 gram groenten en 2 stuks fruit per dag. Dit klinkt
makkelijk, maar kan toch lastig zijn. Probeer aan de hand van de tips voortaan om wat meer
fruit en groenten in te lassen. Alle kleuren van de regenboog! Door te variëren in kleur,
profiteer je extra van de gezonde kracht van fruit. Elke kleur fruit levert namelijk andere
voedingsstoffen die een bijdrage kunnen leveren aan je gezondheid.

10 tips om makkelijker meer groenten en fruit te eten:
Eet fruit bij het ontbijt. Meng bijvoorbeeld een kiwi of blauwe bessen door kwark of yoghurt of doe stukjes banaan of aardbei op brood.



Groente past ook prima bij de lunch. Neem bijvoorbeeld wat plakjes komkommer, tomaat
of radijsjes op brood. In plaats van brood kunt u kiezen voor een salade, wrap of een
groentenomelet.



Voeg fruit toe aan uw avondeten. Denk bijvoorbeeld aan: appel door uw rode kool, mango door uw couscous of aardbeien door uw salade, heerlijk fris!



Voeg extra groenten toe aan uw avondeten. Maak bij het avondeten 2 soorten groenten
klaar in plaats van 1. Neem dan wat minder aardappels, pasta of rijst.



Kies voor gezonde fruit- of groententussendoortjes. Eet in plaats van chips en een koekje
eens een appel, banaan, tomaatjes, bleekselderij, radijs of wortel. Ook lekker:
‘groentenfrietjes’ gemaakt van reepjes wortel, paprika en komkommer.



Maak een gewoonte van fruit eten. Eet bijvoorbeeld fruit wanneer u thuis komt van uw
werk, of in uw pauze. Of kies een ander vast tijdstip. Ons advies is om zoveel mogelijk fruit
te eten en niet teveel te drinken als smoothie of fruitdrank. De waardevolle stoffen uit uw
lichaam worden namelijk beter opgenomen wanneer u fruit eet.



Koop bij uw wekelijkse boodschappen een nieuwe soort groente of fruit. Zo leert u nieuwe smaken kennen en heeft u meer afwisseling.



Ieder seizoen zijn er andere groenten en fruit te krijgen in de supermarkt. Probeer af te
wisselen door veel seizoensgroenten en fruit te kopen. Deze zijn vaak lekkerder én goedkoper.



Gebruik diepvriesgroente of groente uit pot of blik zonder toegevoegde suikers en zout.
Heeft u weinig tijd? Kies dan voor al gesneden groenten.



Eet producten waar groente doorheen zit. Denk dan aan: tomatensaus met extra groente,
pizza met een bloemkoolbodem, wraps met groente erin, courgettepasta, of bloemkoolrijst.

Bron: https://www.benuapotheek.nl/gezond-en-vitaal/gezonde-leefstijl/de-10-beste-tips-om-meer-groente-en-fruit-te-eten

LDC 't Achterpoortje
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Donderdag 15 juli: Curling

LDC 't Achterpoortje

Terug van een tijdje weggeweest: de favoriete sport van onze gebruikers. Voortaan is dit
moment van leute weer maandelijks terug te vinden op onze activiteitenkalender! Deze groep
is steeds in the mood voor een gezellig maar spannend partijtje, en gelijk hebben ze! Afstanden afmeten met de voetjes, het hoort er allemaal bij, maar scheidsrechter Caro had toch het
laatste woord.

Donderdag 22 juli: Geheugenspelletjes
We speelden Memory met de groep, een spel dat een beroep doet op
het kortetermijngeheugen van de spelers. We sloegen 2 vliegen in één klap: het geheugen trainen en de iconen van de nieuwe huisstijl leren kennen. Wist je dat het wapenschild met de
sleutel van de Gentse Sint-Pietersabdij, tevens in de vorm van een scheepsboeg, refererend
naar de Boelwerf, ook een verwijzing is naar Welzijnsvereniging Sleutelzorg én het rijke verleden van Temse? Waarschijnlijk heb je dit icoon meermaals omgedraaid.

Donderdag 05 augsutus: Ijskar op bezoek
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Mmm...

Tingelingeling... wie kwam daar aan? De ijsjesman, en hij bleef ter
hoogte van het LDC staan. Ongelooflijk maar waar: Het was maar 1
dag mooi weer in augustus en dat was toevallig wanneer de ijskar bij
ons langskwam! De weergoden zorgden voor een zonovergoten terras waar we met z’n allen konden genieten van een heerlijk verfrissend ijsje.

Vrijdag 13 augustus: Internationale Dag van de Linkshandigen
Lefties en righties in ons LDC! Dat het niet gemakkelijk is om als rechtshandige met links een
tekening (een hand) uit te knippen, weten we na deze middag wel zeker. Een werkje waarvoor
opperste concentratie nodig is, dat is het! Gezien de hoge moeilijkheidsgraad van de opdracht
durfden slechts een aantal bezoekers van ons LDC de uitdaging aan te gaan! Het mooiste knipwerk was van medewerkster Sobitha, oordeelde althans de deskundige jury.

LDC 't Achterpoortje

Van onze lefties namen we enkele leuke foto's terwijl ze een activiteit uitoefenden met hun
linkerhand. Het werd een gezellige en amusante namiddag. En ook al was het vrijdag de 13de,
we bleven gelukkig van ongelukken gespaard. Zo klopte Julien Noens gezwind, enthousiast en
zonder blauwe plekken met zijn linkerhand een nagel in een blok hout. En de nagel zat er vast
in, want dat werd gecontroleerd door onze technische dienst. En zou Franky van de technische dienst écht 180 gegooid hebben met darts? Wie zal het zeggen…?
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“

Isabelle schaakt links

Ciara tennist links

Guy mixt links

“When nothing goes right,

go left!”

LDC 't Achterpoortje

Franky dartst links

Sofie drinkt links

Julien hamert links

Grote en kleine ergernissen van onze lefties:
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Isabelle stoort zich aan het feit dat haar hand altijd vol inkt staat, omdat ze steeds over haar
eigen geschrift veegt. Bij Guy zitten de ringetjes van de Atoma-schrift constant in de weg en hij
vindt het lastig om rechts van iemand te zitten die aan het eten is. Ook knippen met een
schaar voor rechtshandigen is niet makkelijk. Aulastoelen met tafelklepjes zijn ook bedoeld
voor rechtshandigen. Franky is van mening dat de maatschappij op rechtshandigen is ingesteld. Als voorbeeld geeft hij aan dat pennen aan een ketting bijna altijd rechts staan. Julien
doet alles links behalve schrijven. Hij werd hiervoor meermaals op de vingers getikt vroeger en
leerde het af. Ciara op haar beurt moet dan weer telkens extra nadenken op thai-box training,
want zij moet haar oefeningen anders uitvoeren dan de rechtshandigen. Sofie ondervindt momenteel niet veel hinder van haar linkshandigheid maar gebruikte vroeger vloeipapier bij het
schrijven met de vulpen en let op naast wie ze gaat zitten zodat zij en de andere persoon elkaar zeker niet aanstoten.

Donderdag 19 augustus: Verwenmoment: Handmassage en nagels lakken
Iedereen vindt het fijn om eens flink door onze medewerkers in de watten te worden
gelegd. Bovendien las je zo een momentje quality-time in, tijd die je besteedt enkel en
alleen aan jezelf. Dat zouden we allemaal eens wat meer moeten doen. Door de massage konden de deelnemers lekker ontspannen en alle doordeweekse stress loslaten. En met hun nageltjes tip-top gelakt straalden ze en konden ze pronken met dé hipste zomerkleurtjes van het
moment: tinten tussen roze en rood.

LDC 't Achterpoortje
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2 nieuwe medewerksters bij team LDC: Sobhita Janssens en Leen Smet
“Mijn naam is Sobhita Janssens. Ik woon samen met mijn gezinnetje in Temse. Ik ben getrouwd en heb 2 schatten van kinderen:
Luna en Siska. Hobby’s heb ik niet echt, maar ik kan enorm genieten van een wandeling met mijn gezin of een terrasje doen met
een leuke speeltuin. Ik heb voor het dienstencentrum gekozen
omdat ik heel graag in contact kom met mensen. Ik ben zelf heel
sociaal en ben zeer graag gevarieerd bezig. En variatie heb ik
genoeg in het dienstencentrum. Het is een superleuk team en ik
kijk ernaar uit om nog heel lang te kunnen samenwerken.”

LDC 't Achterpoortje

© Snelwenskaart.nl

“Ik ben Smet Leen, wonende te Sint-Niklaas. Ik ben 44 jaar
en heb 3 kinderen: 2 jongens en een meisje. Mijn oudste
zoon is bijna 25, mijn 2de zoon is 19 en mijn dochter is 7. Ik
ben alleenstaande mama, maar heb sinds kort wel een
vriend. Ik ben een sociaal persoon en help graag mensen
met de noden die ze hebben. Ik bied een luisterend oor,
werk graag in teamverband en werk graag netjes én met
de glimlach. Ik ben in ‘t Achterpoortje terechtgekomen via
de vacature die ik zag op Indeed en heb mijn kans dan
gegrepen om te solliciteren. De enkele dagen die ik hier nu
al werk zijn me héél goed bevallen. Leuke collega's en sfeer
en toffe bewoners en bezoekers in de kantine. Ook het
seniorenvervoer vind ik superleuk om te doen. “

Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
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Keukenbeheerder Joeri Van Hoecke nomineerde op zijn beurt onze immer recht voor de raap
LDC-medewerkster Caro De Dycker.

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Behulpzaam, grappig, eerlijk en op de meest foute muziek een losbol.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Heb ik niet maar ik kijk wel veel films. Ik heb niet echt een favoriet maar horror en waargebeurde verhalen zijn altijd toppers.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Grimm, een serie over mythische wezens. Dat is iets dat we in het normale leven niet tegenkomen en dat spreekt me aan.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Het optreden van de groep Covery, dan kan ik totaal los gaan op foute muziek :-). Geaccepteerd worden zoals ik ben. De (gedeeltelijke) heropening van ons LDC.
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?

Dana Winner want met haar muziek ben ik groot gebracht. Eigenlijk hou ik van alles vanaf de
jaren ‘50 tot en met nu. Ik heb de mooiste herinneringen aan het lied “zeven
anjers, zeven rozen” van Willy Sommers, de openingsdans van mijn grootouders.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik ben met het 2de middelbaar naar Parijs geweest en dit viel zo erg tegen dat ik toen al heb
besloten nooit meer naar het buitenland te gaan.
LOTTE

LDC 't Achterpoortje
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Mijn grootste passie is nog steeds het verzorgen van beestjes. Daarnaast gras en bloemperkjes
onderhouden bij mensen thuis en het ruwere werk binnen en buitenshuis.
Van wie ben jij fan?
Jason Momoa, beter gekend als Aquaman. Onze centrumleidster Sofie, een voorbeeld voor mij
op het vlak van communicatie en onze teamcoach Kitty, een voorbeeld voor mij op gebied van
levenservaring.
Wat is je levensmotto?
What doesn’t kill you makes you stronger. Mij krijgen ze niet gek want ik ben het al. Je hoeft
niet gek te zijn om hier te werken, maar het maakt het wel gemakkelijker.

Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Spaghetti is mijn lievelingsgerecht. Mosselen eet ik niet.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Bobbejaanland. De mooiste bezienswaardigheid daar is de auto van wijlen Bobbejaan Schoepen, een Pontiac Bonneville uit 1970.

Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Naar de sauna gaan om te relaxen, een feestje bouwen met de beste vrienden en karaoke zingen.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Ik heb er geen maar zolang het kan wil ik genieten van de kleine dingen des levens.
Ben jij bang voor/van iets?

LDC 't Achterpoortje

Ik heb angst voor spinnen.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Mijn collega’s helpen met het waarmaken van hun dromen en mensen helpen die het nodig
hebben. En als er dan nog wat over is….mezelf gelukkig maken!
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Kevin Heirbaut van centraal magazijn, die ons steeds correct bevoorraadt.
Wat wil jij graag nog extra van Kevin weten?
Ik wil weten of hij een strandwandeling of een boswandeling verkiest en of hij ooit al eens
iemand fysiek heeft aangevallen.
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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
Voetbal

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

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

In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Caro: “Als jong meisje heb ik nog competitie voetbal gespeeld samen met mijn neef
bij een ploeg uit Melsele.”

X

X
X
X
X
X
X
X

X
JA
X
X

Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
Caro: “Van mijn 6 jaar tot 18 jaar heb ik paardensport beoefend. Daarbij hoort nu
eenmaal vallen en opstaan. Na 14 hersenschuddingen en 8 verschillende breuken
heb ik tok en rijlaarzen aan de haak gehangen.”

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?
Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Al eens gearresteerd geweest door de politie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NEE

X
X
X

X
X
X
X
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Dit wordt … SEPTEMBER 2021
Donderdagen 02 + 09 + 16 september: Stoelturnen
Rust roest dus doe mee met onze gratis lessenreeks en beweeg al je
spiergroepen. Je algemene conditie gaat de hoogte in, je geest wordt
gestimuleerd en je zal in het dagelijkse leven minder snel vallen. Breng
je goed humeur mee, want ook de lachspieren vergeten we zeker niet.
We moeten toch alle spiergroepen trainen, nietwaar? We verwachten
jullie telkens om 14.00 uur in de activiteitenruimte. Noteer alvast dat
deze activiteit ook op de kalender staat op 14 en 21 oktober 2021.

Dinsdagen 10 + 17 september: Bakken tegen Alzheimer + verkoop
Jaarlijks
wordt
er
op
21
september,
Wereld Alzheimer Dag, wereldwijd extra aandacht
besteed aan de ziekte van Alzheimer. Stichting Alzheimer Onderzoek is uitermate trots dat haar bakactie
een groeiend en succesvol evenement is. Op 10 en 17 september bakken wij samen vanaf
09.00 uur in het kidsresto lekkernijen voor het goede doel zoals pannenkoeken, koekjes,
wafels, smeuïge cupcakes enz. ‘s Namiddags verkopen we onze creaties in de cafetaria van het
LDC tegen 2 EURO/stuk. Na afloop storten we de opbrengst op de speciale cupcake-rekening
van Stichting Alzheimer Onderzoek. Geen zoetebek of fan van geraffineerde suikers? Probeer
onderstaand recept dan uit!

8 SUIKERVRIJE CUPCAKES
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Benodigdheden:
100g boter - 2 eieren - 70g tagatesse (geen stevia of canderel) - 125g zelfrijzende bloem - 1tl
bicarbonaat

Werkwijze:
1. Verwarm de oven voor op 170°C en plaats cupcakepapiertjes in een cupcakeblik.
2. Smelt de boter.
3. Klop de eieren op met de tagatesse. Je klopt best enkele minuten door.
4. Meng de zelfrijzende bloem met het bicarbonaat en zeef dit. Doe dit bij de opgeklopte
eieren. Meng kort, maar zorg dat alles mooi is opgenomen.
5. Voeg de gesmolten boter toe.
6. Verdeel het deeg over de cupcakepapieren en bak de cupcakes 20 minuten op 170°C.
Bron: www.jooycebakt.blogspot.com

Dinsdag 14 september: Kookworkshop: pizza’s bakken
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Leer zelf de lekkerste pizza maken! Wist je dat pizza vroeger het
voedsel van de arme mensen was? Nu is pizza wereldberoemd en
de favoriet van jong en oud. Om een lekkere
pizza te maken heb je niet veel meer nodig dan bloem, olijf-olie,
gist, water en zout. Je kneedt het deeg met je handen en je brengt
het, als een echte Italiaan, met je vingertoppen in vorm. Dan nog
beleggen met je favoriete ingrediënten en je pizza op de juiste temperatuur knapperig afbakken in de pizzaoven. We starten om 14.00 uur in het kidsresto. U betaalt 3 EURO.

Woensdag 15 september: Bloemschikken: Herfststuk met sierfruit
Passend bij de tijd van het jaar gaan we bladrijgen, fruit decoreren
met lijsterbessen, zaaddozen van de papaver en nigella, toefjes
lumonium en enkele strobloemen, alsook gedroogde minipompoen en enkele nootjes. Het stuk wordt afgewerkt met herfstbladeren. Marleen staat te popelen om weer les te kunnen geven
en heet jullie welkom om 14.00 uur. Kostprijs is 7,50 EURO. Gelieve
70 bladeren van paplaurier, beuk of klimop MET STENGEL AAN mee
te brengen en vooraf op te geven hoeveel u meebrengt. Mes, schaar, vod, platte schaal en
lijmpistool brengt u eveneens mee, indien mogelijk.

Donderdag 23 september: Optreden “The Vanco Brothers”
2 broers die van muziek houden. Muziek is hun leven, leven is hun muziek. Optreden mocht

niet meer door de coronacrisis. Tijd zat om te repeteren en nieuwe nummers aan te
leren, dachten de broers. Zij brengen een programma dat aanslaat, een mix van Nederlandstalige en Franstalige rock, pop en folknummers. Tussen de nummers door wordt op
ludieke manier verteld over het jonge leven van The Vanco Brothers. Kom tegen 14.00
uur naar de cafetaria en luister mee voor 7,50 EURO.

LDC 't Achterpoortje

40

Vrijdag 24 september: Adviesmoment
Het LDC organiseert voor het eerst een adviesmoment en brengt klanten, vrijwilligers, medewerkers, afgevaardigden van verenigingen en leden van de
ouderenadviesraad samen om van gedachten te wisselen rond de algemene
werking, de activiteiten en de toekomst van ons LDC. Neem deel om 09.30 uur, laat uw stem
horen en bouw mee aan het LDC van de toekomst!

Dinsdag 28 september: Infosessie gezonde voeding: Winkeloefening
Leer bij over gezonde en duurzame voeding en winkel
budgetvriendelijk en gezond! Ontdek hoe je verpakkingen
kan interpreteren en hoe je deze met elkaar kan
vergelijken. Begrippen als ‘light’, ‘verrijkt met omega 3’ en
‘zonder toegevoegde suikers’ slaan ons om de oren. Wat
betekent dat allemaal en hebben we die producten écht
nodig om gezond te blijven? Een diëtiste beantwoordt al jouw vragen aan de hand van praktische oefeningen met échte productverpakkingen! Breng alvast 2 verpakkingen mee van wat je
graag lust en waarover je meer info wenst. Voor deze interessante en niet te missen infosessie
die begint om 14.00 uur in de activiteitenruimte betaalt u slechts 2,50 EURO.

THEMA’S IN DE KIJKER

Woensdag 08 september 2021: Wereldalfabetiseringsdag
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De 'Wereldalfabetiseringsdag' is ingesteld om aandacht te schenken over de gehele
wereld aan analfabetisme en vindt jaarlijks op 08 september plaats.
Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in
lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende
mate beheerst. Er is een onderscheid tussen analfabeten en laaggeletterden. Laaggeletterden
kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen
deze vaardigheden niet goed genoeg om te
kunnen functioneren in de samenleving. Functioneel analfabeten kunnen hun eigen naam
schrijven en/of losse woorden lezen, maar kunnen
niet een langere tekst dusdanig snel en correct lezen dat ze deze ook daadwerkelijk begrijpen.
De meeste analfabeten zijn te vinden in Zuid-Azië.

In Vlaanderen heeft 15% van de volwassenen (16-65 jaar) moeilijkheden met lezen en
schrijven. Dat betekent dat meer dan een half miljoen volwassenen problemen ondervinden als ze bijvoorbeeld een mail moeten schrijven, een brief lezen en begrijpen of informatie moeten zoeken. De centra voor basiseducatie werkten intensieve cursussen uit. Deze
cursussen zijn erg laagdrempelig en behalve lezen en schrijven komt ook maatschappelijke
redzaamheid aan bod, omdat de groep laaggeletterden daar vaak ook behoefte aan heeft,
zoals het invullen van formulieren en het aanvragen van uitkeringen.
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SIGNALEN :
De meeste mensen die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het lastig om er over
te praten. Het kan dus handig zijn als je weet waar je op moet letten. Zo kan iemand bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat vul ik thuis wel even in’. Of vragen of iemand anders het even kan
voorlezen of opschrijven. Andere signalen kunnen zijn: Smoesjes gebruiken als ‘bril vergeten zijn’ of ‘zere hand hebben’ als gevraagd wordt iets te lezen of op te schrijven, een uur
te
vroeg
of
te
laat
verschijnen
op
een
afspraak…
enz.
Bronnen:

https://www.beleven.org/feest/wereld_alfabetiseringsdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Analfabetisme
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cijfers-over-geletterdheid
https://www.lezenenschrijven.nl

Vrijdag 10 september: Werelddag Suïcidepreventie
Wereldwijd worden op Werelddag Suïcidepreventie om 20u kaarsjes aangestoken om
overleden dierbaren te gedenken of om mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun
omgeving te steunen. Het Vlaamse suïcidecijfer is maar liefst anderhalve keer groter dan
het Europese gemiddelde. Bijna iedereen wordt ooit geconfronteerd met een zelfdoding of
zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving en toch blijft praten over zelfmoord een taboe.
Inzetten op preventie blijft dan ook van levensbelang.

« Bij Zelfmoordlijn 1813 staat iemand voor je klaar.
Elk gesprek is anoniem en gratis! »






Genetische en biologische factoren (vb. een verminderde serotonerge werking)
Het hebben van een psychiatrische aandoening (vb. een depressie, eetstoornis, drugsmisbruik)
Het hebben van een somatische aandoening (vb. een medische aandoening
die chronische pijn veroorzaakt)
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Risicofactoren doen de kans toenemen dat een individu zelfmoord zal overwegen. Deze
risicofactoren zijn altijd een combinatie van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische risicofactoren. Enkele voorbeelden:
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Persoonlijkheidskenmerken (vb. een negatief zelfbeeld hebben, sterke hopeloosheid,
impulsiviteit)



Het meemaken van negatieve levenservaringen (vb. een ouder verliezen op jonge leeftijd,
werkloosheid, geconfronteerd worden met pesten, discriminatie, geweld of misbruik)



Sociale factoren (vb. ontbreken van steun van vrienden of familie)

Wanneer iemand dreigt zichzelf te verminken of te doden, methoden zoekt om zichzelf te doden, toegang zoekt tot middelen om zelfmoord te plegen, praat of schrijft over de dood, sterven of zelfmoord is onmiddellijke hulp vereist.
Andere waarschuwingssignalen zijn;









Hopeloosheid, woede, boosheid of wraakzucht
Roekeloos gedrag
Gevoel vast te zitten, geen uitweg te weten
Toenemend alcohol- of druggebruik
Zich terugtrekken van familie, vrienden of de samenleving
Angst, agitatie of slaapproblemen
Sterke stemmingswisselingen
Geen redenen zien om te leven, de zin van het leven niet zien

Dinsdag 21 september: Wereld Alzheimer Dag
Wereld Alzheimer Dag is een themadag ter bevordering van de wereldwijde aandacht voor de
ziekte van Alzheimer en dementie. Men is er nog niet 100% in geslaagd om met zekerheid de
oorzaken van Alzheimer te achterhalen. Wel zijn enkele risicofactoren bekend: leeftijd, familiale
voorgeschiedenis, schedeltrauma’s en erfelijkheid. Lange tijd werd gedacht dat aderverkalking
in de hersenen de belangrijkste oorzaak was van Alzheimer, maar inmiddels is gebleken dat dit
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niet direct met de ziekte te maken heeft.

Volgens de recentste bevindingen wordt de ziekte van Alzheimer veroorzaakt door:
Het verlies van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen

De neerslag van een bepaalde stof in de zenuwcellen, met name tau (eiwitkluwen)

Neerslag van een andere stof tussen de zenuwcellen, met name Amyloidplaques
De symptomen en de evolutie kunnen sterk variëren van persoon tot persoon maar alle personen met de ziekte doorlopen een gelijkaardig traject. Het is nog steeds een terminale ziekte en
vanaf de laatste fase is continue monitoring en hulp bij alles noodzakelijk.


Bron: https://www.stopalzheimer.be/over-alzheimer/oorzaken-symptomen-en-stadia/

Agenda LDC ‘t Achterpoortje
09
Woensdag
01 september

14.00
Initiatieles
beweging en dans:
Donderdag
16 september

14.00 Handwerk

14.00 Stoelturnen

Donderdag 02 september

Vrijdag 17 september

14.00 Stoelturnen

09.00 Bakken tegen Alzheimer

(NM verkoop)

Vrijdag 03 september

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

Maandag 06 september
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3

Maandag 20 september
14.00 Rummikub

14.00 Rummikub

Dinsdag 21 september

Dinsdag 07 september

09.30 Stoelyoga

14.00 Curling
19.30 Yoga

€ 2,50

19.30 Yoga

€8

€8

Woensdag 22 september

Woensdag 08 september

14.00 Handwerk

14.00 Handwerk
20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

Donderdag 23 september

Donderdag 09 september

14.00 Optreden “The Vanco Brothers”

14.00 Stoelturnen

€ 7,50

Vrijdag 24 september

Vrijdag 10 september

09.00 Babbelonië

09.00 Bakken tegen Alzheimer
09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

(NM verkoop)

09.30 Adviesmoment
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

Maandag 13 september

proefles gratis

Maandag 27 september
14.00 Rummikub

14.00 Rummikub

Dinsdag 28 september

Dinsdag 14 september
09.30 Stoelyoga

€ 2,50
€3

19.30 Yoga

€8

14.00
Bloemschikken
Woensdag
15 september
14.00 Handwerk

€ 7,50

14.00 Bloemschikken: Herfststuk

€ 7,50

€ 2,50
€ 2,50
€8

Woensdag 29 september
14.00 Handwerk

Donderdag 30 september
14.00 Bingo

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

teamLDC@sleutelzorgtemse.be

€ 0,50/kaartje
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14.00 Kookworkshop: pizza

09.30 Stoelyoga
14.00 Winkeloefening gezonde voeding
19.30 Yoga

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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