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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,

Zoals je recent in de media hebt vernomen zullen vanaf 1 oktober 2021 de geldende coronamaatregelen in de algemene samenleving sterk versoepelen. Toch dienen wij als zorginstelling nog een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen toe te passen. Wij sommen deze
graag nog even voor je op:
1. Bezoek
De bewoner kan op de kamer 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Deze bezoekers registeren
zich aan de ingang en dragen in de gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum
een chirurgisch mondmasker. Op de kamer kan het mondmasker worden afgezet.
Bezoek ontvangen in de gemeenschappelijke delen (dagzaal, inkomhal enz. …) van het
WZC is niet mogelijk.
2. Cafetaria
De cafetaria blijft geopend voor bewoners al dan niet vergezeld van hun bezoeker(s).
Je kan met maximaal 8 personen aan een tafel zitten. Bij verplaatsing in de cafetaria blijft
het verplicht een mondmasker correct te dragen. Je kan zelf uw bestelling afhalen aan de
toog. Ook voor deze verplaatsing draag je jouw mondmasker.
3. Niet medische contactberoepen
Intussen zijn de niet-medische contactberoepen (kapper, pedicure enz. …) reeds een tijdje
terug aan het werk. Wij willen er nog even de aandacht op vestigen dat tijdens deze behandelingen zowel de bewoner als de kapper of pedicure een mondmasker dienen te dragen.
4. Mondmaskers voor bewoners
Bewoners kunnen zich op hun afdeling verplaatsen zonder het dragen van een mondmasker.
Van zodra zij hun eigen afdeling verlaten blijven wij het correct dragen van een chirurgisch
mondmasker sterk aanbevelen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie

Algemeen

Coronavirus
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Welkom
Saskia Boone
Algemeen direceur Sleutelzorg Temse
Ik ben Saskia Boone, 36 jaar en afkomstig uit Hamme.
Graag geef ik jullie wat meer mee over mijn persoonlijk leven:
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen: een meisje van 8 jaar
en een jongen van 6. In mijn vrije tijd doe ik acrogym en
geef ik ook les aan de kleine turners.
Ik volg ook dans aan de academie in Hamme en wanneer er
dan nog tijd over is kan je me terugvinden op een tennisplein.
Sinds 1 september ben ik algemeen directeur van de welzijnsvereniging Sleutelzorg. Een uitdaging die ik met veel plezier aanga en waarbij ik hoop dat we alle bewoners van de wzc's en
gebruikers van de thuiszorgdiensten en het ldc een aangename tijd kunnen bezorgen.

Even voorstellen ...
Welkom Saskia!

Winteruur
In de nacht van zaterdag op zondag (30-31 oktober 2021) schakelen we over
van zomertijd op wintertijd (standaardtijd). Om juist te zijn: zondagochtend om drie uur 's
ochtends draaien we de klok één uur achteruit, drie

uur wordt twee uur.

Kruiswoordraadsel
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Horizontaal :
Peulvrucht – zoetigheid
Zij die wordt uitgelachen (F) –
griezelige
3. Lijfgedeelte
4. Slee – propyleen glycol (afk.) –
Bijzonder Onderwijs
5. Moeder – deel van Julia
6. De Grote Leider – het geheel
7. Lange Fietsroute – Ter Beschikking Stelling
8. ijsmerk – hap
9. Componist – lidwoord
10. Verandering
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Verticaal :
6.
7.
8.
9.
10.

1. Ijzerrand – hoge piet
2. Onzes inziens – soort schaap – schapenjong
3. Bloemenkunstenaar – sirene
4. Wielrenner – teveel

Vriendje
Kunsttaal – rivier in het Oosten
Voorvoegsel – beschermhuls
Landbouwtuig
Schil - wielerploeg

5. Dus – je moet erover
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Jammer maar deze keer zijn er bij de
binnengekomen kruiswoordraadsels
geen met de juiste oplossing.
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Veel succes.

A

L

L

E

E

J

A

A

N

P

A

N

A

D

R

I

E

O

A

N

V

B

G

Probeer deze puzzel nog eens.
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We staan ervoor en we moeten er
door
Bouwinfo woonzorg Temse

Hoewel
de eerste werken al in augustus 2020 zijn begonnen, was het wachten tot
vrijdag 10 september voor de officiële eerstesteenlegging van het nieuwe
woonzorgcentrum De Reiger en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje
op de OCMW-site van Temse.
Omringd door betonnen pijlers hebben enkele notabelen vrijdag stenen gemetseld en een gedenksteen onthuld. De nieuwbouw past binnen een nieuwe werking, zegt Werner Maerevoet,
voorzitter van welzijnsvereniging Sleutelzorg. “Op elke afdeling komen bijvoorbeeld leefgroepen van ongeveer tweemaal vijftien bewoners.”
In goed uitgeruste leefzalen kunnen die groepsbewoners activiteiten volgen of eten. “Tot nu
toe serveren wij middagmalen op een geportioneerde schotel, het klassieke ziekenhuismodel,
maar wij gaan over tot maaltijden in bulk. De bewoner kan dus zelf aangeven wat hij of zij op
het bord wenst en hoeveel.”
Kapsalon en kinesist
’t Achterpoortje krijgt in de plannen meer ruimte, zo kan het aantal middagmaaltijden omhoog. De eerste bewoners verhuizen eind 2023. De nieuwbouw krijgt naast kamers ook allerlei
faciliteiten zoals een kinesistenruimte en een kapsalon. Daarnaast komt een plein met parking.
Een deel van De Reiger blijft staan en wordt gerenoveerd. De werken worden geraamd op 38
miljoen euro. Ook de polikliniek krijgt een nieuwbouw op het terrein, achter het Sociaal Huis,
maar het AZ Nikolaas financiert dat zelf.
Bron: Het Nieuwsblad doorTom Nuytemans
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Dag tegen kanker

Algemeen

Donderdag 21 oktober
Elk jaar op de derde donderdag van oktober organiseert Kom op
tegen Kanker de “Dag tegen Kanker.” Dan steken we met z’n allen
kankerpatiënten en hun naasten een groot hart onder de riem, en
tonen we hen dat ze omringd zijn door mensen die hen steunen.
Tijdens de “Dag tegen Kanker” roept Kom op tegen Kanker iedereen op om één dag expliciet hun medeleven en verbondenheid te
tonen met kankerpatiënten en hun naasten. Dat gebeurt op tal van
manieren.
Hier bij ons in onze voorzieningen doen wij mee en dragen een geel
lintje.

Gezocht
In wzc De

Reiger, Clement D’hooghelaan 8 te Temse.

Vrijwilligers om onze cafetariaploeg te versterken.
Cafetaria is dagelijks open vqn 14u tot 17u.
Dagen onderling te bespreken.Voor contact: 03 710 25 72 of linda.thierens@ocmwtemse.be

Ik was er “geire” bij
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Dinsdag 24 augustus: Uitstap “Ster” Mezennest

Maandag 30 augustus: Verjaardagsborrel
Wat was het een aangename namiddag, met velen rond de tafel om op onze verjaardag te
toosten. Alle jarigen van juli en augustus werden
getrakteerd op een glaasje met een hapje. Er werd
heel wat heen en weer gekletst en het deed deugd
om onze medebewoners wat beter te leren kennen. Als toetje kwam er ook nog een dame blanche met een héérlijk koffietje. Dit was nu eens
puur genieten……..
Dinsdag 31 augustus: Oma’s koken
Alle oma’s waren vlijtig aan het werk om de groeten fijn te snijden voor een lekker juliennesoepje. Een hele karwei maar dat doen ze met plezier. Er werd ook nog sla en tomaat gekuist
voor bij een croque hawai. Tijdens het kokkerellen
word er altijd gezellig bij gekletst en dat maakt de
namiddag boeiend, natuurlijk de proeverij achteraf
mag niet ontbreken. ‘s Avonds dan maar een boterhammetje minder.
Dinsdag 7 september: Uitstap Wielewaalsnest
Lekker weertje vandaag, goed voor een tweede
uitstapje richting De Ster met een tweede groepje
van het Wielewaalsnest. Eerst even de tijd nemen
voor een leuke wandeling langs de grote vijver…er
was een heerlijk rustig windje…en dan via het dierenpark richting een deugddoende verfrissing in
Den Brokkelinck. Daar pikten we een schaduwplekje en konden we er zalig genieten!!

Algemeen
WZC De Reiger

Een beetje een kwakkelweertje vandaag maar toch
riskeerden we het om op uitstap te gaan. Recreatieoord De Ster is een ideale plaats om naar toe te
gaan met onze bewoners. We kunnen daar zowel
wandelen, het dierenpark bezoeken en natuurlijk
ook genieten van het heerlijke terras van “Den
Brokkelinck”. Het was weerom een zeer aangename dag en geluk hadden we ook want toen we in
de bus zaten begon het te stortregenen!!!

WZC De Reiger
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Donderdag 9 september: Uitstap Alpacaboerderij
Vandaag brachten we terug een bezoekje aan de
alpacaboerderij. We vertrokken onder een stralend zonnetje richting Kallo. Daar aangekomen
stonden 3 alpaca’s ons op te wachten. We maakten met hen een korte wandeling, maar belanden
al snel in de schaduw onder enkele bomen. Het
was zowel voor hen als voor ons heel warm. De
alpaca’s werden geknuffeld en gestreeld. Na ons
bezoekje aan de alpaca’s trokken we naar een
plaatselijk caféetje voor een lekkere pannenkoek
en een fris drankje. Tevreden keerden we huiswaarts.

Maandag 13 september: Wafelbak Wielewaalsnest
De herfst is in aantocht dus besloten we onze
mensen te trakteren met een lekkere wafelbak.
Het was wel iets warmer dan we gedacht hadden
maar een vers gebakken wafel kan er altijd in hé!
Het was smullen geblazen, jaja sommigen hadden
er wel 5 binnen met of zonder confituur, suiker,
goede boter of slagroom!! Zo zie je maar, niemand
had iets tekort
Woensdag 15 sept.: Bowlen

Na een jaar onderbreking zijn we terug gaan bowlen. We trokken met een vol busje richting Beveren.
Het werd een spannende competitie, waarbij iedereen zijn best heeft gedaan. We sloten de gezellige
middag af met een drankje. Wie interesse heeft om
mee te gaan, mag dit altijd aan Kim of Nele laten
weten.
Donderdag 16 september: Fietsen
Een zalig weertje, super om nog eens te gaan fietsen. Onze fietsen hadden een goed onderhoud gehad en we konden nogal bollen hoor!! We reden
via de Zaat richting Tielrode naar onze vaste stek
“Het Veer”. Een omleiding wegens werken aan de
benedendijk dus zo maar effe 5 km rondgereden
maar toch genoten van het mooie zicht over het
broek van Tielrode. Natuurlijk daarna hoge tijd om
onze dorst te lessen en een Italiaanse koffie was
de favoriet, hé Rita en Gerda!! Bijna al zingend terug huiswaarts en supergenoten van deze gezellige
namiddag!!

Maandag 20 september.
Liedjes van toen. Wielewaalsnest

Dinsdag 21 september: Wafelbak Mezennest
Begin van de herfst, dus dachten we ……. wafels.
Doch was het nog een echte zomerdag maar de
wafels smaakten evengoed als op een herfstdag.
Met drie wafelijzers gingen we aan de slag en ja …..
de elektriciteit begaf het af en toe, maar we hadden al snel een andere oplossing en den bak ging
verder. Smullen, smullen en nog ies smullen! Een
grote pot deeg mocht eraan geloven. Allerlei zoets
op de wafel zoals confituur, slagroom maar ook
goede boter werd gesmaakt. Een aangename middag en dit was nog eens een verrassing voor vele
bewoners.
Woensdag 22 september: Mosselsouper
September is de maand voor de mosselen, dan zijn
ze op hun best! Met volle teugen hebben onze bewoners genoten. ‘t Was om hun vingers van af te
likken. In de cafetaria werden ze geserveerd voor
de boven-afdelingen en op het Wielewaalsnest en
Mezennest werden ze in hun eigen dagzaal geserveerd. Iedereen genoot met volle teugen. Dank
aan alle personeelsleden voor hun inzet en vooral
de keukenploeg met chef kok Joeri voor deze lekkernij. Moe en voldaan trokken we weer naar onze
kamer voor een middagdutje…..
Donderdag 23 sept.: Zapatta schoes.
Elke en Griet, twee vriendelijke dames kwamen
langs om hun schoenencollectie voor te stellen.
De behulpzame dames gaven onze bewoners de
nodige aandacht om een goeie keuze te maken bij
het kopen van een paar schoenen. Er zijn heel wat
paren de deur uit gevlogen, het was dan ook al
een tijdje geleden dat we dit nog in huis konden
organiseren. Op aanvraag komen ze volgend jaar
in de maand mei met véél plezier terug.

WZC De Reiger

Toch nog even vermelden dat we op zeer regelmatige basis nog steeds onze beentjes strekken op
gekende liedjes van toen. Ook hebben we steeds
hulp van onze vrijwilligster Mariëtte, waarvoor
dank! En dat het nog steeds een succesvolle activiteit is kunnen jullie wel zien op de foto
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WZC De Reiger
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Donderdag 23 september: bewoners inspecteren de bouwwerken

Agenda WZC De Reiger

Maandag 04 oktober

Vrijdag 15 oktober

14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Herfstcrea (Lijsternest)

Dinsdag 05 oktober
08u30 Ontbijtbuffet (Mezennest)
14u00 Werelddierendag : Bezoek van uilen
(cafetaria)

Maandag 18 oktober
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Dinsdag 19 oktober

Woensdag 06 oktober

14u00 Oma’s koken
14u00 Quiz: Week van het bos (Mezennest)

09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Woensdag 20 oktober

Donderdag 07 oktober

09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
13u30 Bowling

10u30
14u00
14u00
14u00

Donderdag 21 oktober
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
14u00 Tovertafel (Zwaluwnest)

Gebedsdienst
Brillenbus (cafetaria)
Tovertafel (Wielewaalsnest)
Geheugenspel (Lijsternest)

Vrijdag 08 oktober

Vrijdag 22 oktober

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

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

Maandag 11 oktober
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Bezoek Aaidieren (Mezennest)
14u30 Mezenbollen maken (Wielewaalsnest)

Maandag 25 oktober

Dinsdag 12 oktober
14u00 Fietsen
14u00 Uitstap : Boswandeling
Woensdag 13 oktober
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Quiz: Week van het bos (Zwaluwnest)
Donderdag 14 oktober
14u00 Samenzang (Mezennest)
14u00 Herfstcrea (Wielewaalsnest)

09u00
14u00
14u00
14u30

Bibliotheek op de kamers
Verjaarsdagsborrel
Crea (Zwaluwnest)
Bal populaire (Mezennest)

Dinsdag 26 oktober

14u00 Uitstap Shopping
14u00 Sportanimo (Wielewaalsnest)
Woensdag 27 oktober
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 28 oktober
14u30 Zanguurtje

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.

13

14

Vrijdag 29 oktober

WZC De Reiger

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

Jarigen in oktober
Maria Andries

K 131

03 oktober

89 jaar

Yvonne Colman

K 301

04 oktober

97 jaar

Luc Bryssinck

K 130

06 oktober

71 jaar

Rita Vermeulen

K 325

08 oktober

74 jaar

K 033 D

18 oktober

85 jaar

Hubert Van Hubert

K 030

19 oktober

86 jaar

Carolina Van Droogenbroeck

K 302

20 oktober

80 jaar

Jean-Pierre Debeys

K 004

21 oktober

78 jaar

Marcel Verleyen

K 223

25 oktober

91 jaar

Jozef Aerts

K 222

26 oktober

90 jaar

Hubert Debruyne

K 203

28 oktober

77 jaar

Erna Inghels

K 331

29 oktober

84 jaar

Maria Buyens

K 226

31 oktober

84 jaar

Godelieve Van Lombergen

K 117

31 oktober

91 jaar

Maria Van Hove

K 211

04 november

85 jaar

Martin Mys

Welkom

Jan Brijs
k 322
26 augustus 2021

Eddy Matthys
K 033B
27 augustus 2021

Jozef Thierens
k 126
01 september 2021

Juliana Smet
k 126
01 september 2021

Maria Van Overschelde (Roza)
k 219
22 september 2021

Hilda Vercauteren
k 327
22 september 2021

Irena Verdonck
k 033B
23 september 2021

WZC De Reiger

Adrienne Van Cleemput
k 322
26 augustus 2021
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WZC De Reiger
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Kortverblijf
Georges De Maere
k 130
17 augustus 2021, naar wzc ‘t Blauwhof

Nelly De Bruyn
k 414
18 augustus 2021, naar wzc ’t Blauwhof
Yves De Baer
k 031B
01 september 2021, einde kortverblijf

Magda Van den Troost
k 414
21 september 2021, naar wzc ‘t Blauwhof

Jozef Verheeken
k 124
24 september 2021, opname

Hebben ons verlaten

Eddy Matthys
k 033B
01 september 2021

Leonia Verhulst
k 327
08 september 2021

Elisa Hellinckx
k 219
09 september 2021

WZC De Reiger

Elvira Borghgraef
k 128
31 augustus 2021
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Ik was er “geire” bij
Woensdag 08 september : uitstap Koolputten Tielrode
Het was stralend weer om met onze bewoners naar de Koolputten in Tielrode te gaan. Het was voor de bewoners van ’t
Gelaag dan ook weer genieten van de mooie omgeving alsook van het lekkere ijsje. Enkele kozen voor een kleine wandeling, anderen bleven gewoon lekker genieten van het terras.

WZC ‘t Blauwhof

Maandag 13 september : voetmassages
Op vraag van één van onze bewoners werd het een middagje
ontspannen. Enkele bewoners genoten van een deugddoende voetmassage.
Woensdag 15 september : curling, fruitsla maken

In de voormiddag was het weer krachttoer geblazen met de zware ‘curlings’. Verschillende
meningen gingen de ronde hoe onze bewoners best de handvaten dienden vast te nemen.
In de namiddag gingen we de gezonde toer op en maakten onze bewoners voor beide afdelingen een glaasje vers fruitsla met slagroom. Nelly ging mee van kamer naar kamer om dit lekkers mee uit te delen. Weer goed gedaan dames.

Woensdag 22 september : uitstap ’t Pachtgoedhof Kruibeke

19

De weergoden waren ons weer gunstig gezind. Onder een heldere hemel vertrokken we naar
de kinderboerderij ’t Pachtgoedhof te Kruibeke. Gepakt en gezakt met een voorraad wortelen
en knapperig verse sla trokken we naar de vele dieren op de boerderij. Konijnen, hamsters,
kippen, ezels, pony’s en paarden waren allen van de partij om wat lekkers te krijgen.
Enkele aanwezige kinderen kwamen er snel bij om samen met onze bewoners de dieren gezonde lekkernijen te geven.

WZC ‘t Blauwhof

Vrijwilligersnieuws
Op woensdag 22 september ging vrijwilliger William voor de eerste keer mee op uitstap en genoot ook duidelijk zelf van het gezelschap van onze bewoners. Bedankt William! Fijn om je erbij te hebben.
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
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.
Vrijdag 01 oktober

Donderdag 21 oktober

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Wandelen

10u00 Wandeling naar Steendorp

WZC ‘t Blauwhof

Maandag 04 oktober
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen

Vrijdag 22 oktober
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig napraten
Maandag 25 oktober

Dinsdag 05 oktober
14u00 UNO (Barkendeir)

08u30 Ontbijtbuffet (Barkendeir)

Woensdag 06 oktober

14u00 Bingo

10u30 Gebedsdienst
13u30 Uitstap (‘t Gelaag)
14u00 Over vroeger

Dinsdag 26 oktober

Woensdag 27 oktober
13u00 Uitstap (Barkendeir)

Vrijdag 08 oktober
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn

Donderdag 28 oktober
10u00 Netbal (Cafetaria)

Maandag 11 oktober
10u30 Aperitiefmoment
14u00 Sjoelen

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)

Dinsdag 12 oktober
14u00 Bingo (Barkendeir)
Woensdag 13 oktober
11u30 Mosselsouper
Vrijdag 15 oktober
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Handmassage
Maandag 18 oktober
10u00 Bibliotheek
14u00 Individuele werking
Dinsdag 19 oktober
14u00 Rijdend winkeltje
Woensdag 20 oktober
13u00 Uitstap

Vrijdag 29 oktober

Jarigen in oktober
Maria Seghers

K 134

03 oktober

93 jaar

Frida Janseghers

K 023

27 oktober

87 jaar

Ida De Prins

K 008

29 oktober

61 jaar

Edith Polfliet

K 028

30 oktober

72 jaar

François Van Bossche

K 027

05 november

87 jaar

Magda Van den Troost
k 010
21 september 2021
Diana De Pauw
k 007
23 september 2021

Hebben ons verlaten
Maria Van Assche
k 010
07 september 2021

Georges De Maere
k 007
07 september 2021

WZC ‘t Blauwhof

Welkom

21

GAW Residentie Elisabeth

WZC ‘t Blauwhof
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Jarigen in oktober
Marcella De Winter

Flat 124

08 oktober

88 jaar

Marie-Louise Roosen

Flat 366

08 oktober

88 jaar

Godelieve Leemans

Flat 127

10 oktober

82 jaar

Armand De Maeyer

Flat 369

17 oktober

92 jaar

André Buytaert

Flat 008

19 oktober

84 jaat

Daisy Foubert

Flat 126

23 oktober

83 jaar

André Vervynckt

Flat 366

23 oktober

92 jaar

Jeanine Peerens

Flat 357

25 oktober

72 jaar

Achiel Van den Branden

Flat 240

26 oktober

89 jaar

Alfons Van Der Vreken

Flat 365

31 oktober

89 jaar

Hebben ons verlaten
Eddy Matthys
Flat 117
is op 27 augustus 2021 verhuisd naar wzc De Reiger
eb aldaar op 01 september overleden.

Een woordje van Isabelle…
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De herfst is in het land. Er zijn mensen die een dipje krijgen bij het vallen van de eerste bladeren terwijl anderen snakken naar de herfst. Als het vroeg donker wordt, is het toch heerlijk om
het binnen gezellig te maken lekker knus onder een dekentje? Een kopje warme chocolademelk erbij en genieten maar! Seizoenen brengen echter niet alleen veranderingen van het
weer met zich mee, ook ons ritme krijgt een serieuze schok. En sommigen zijn hier gevoeliger
voor dan anderen. Krijg jij het moeilijk bij deze seizoensovergang? Wapen je dan met onze tips!

Ga op tijd naar bed en sta op tijd weer op, zorg voor regelmaat. Je lichaam verbruikt in de
koudere maanden meer energie om warm te blijven. En meer energie krijg je bijvoorbeeld als je goed slaapt.



Omgeef je met vrolijke mensen. Zij kunnen je met hun natuurlijke energie en vrolijkheid
uit die dip helpen.



Blijf diep en bewust ademen.



Verwen jezelf wat vaker.



Pak eens je camera en kijk naar wat de herfst met de natuur doet! Het is fantastisch om
te zien hoe de wereld om je heen verkleurt. Geniet van prachtige wolkenpartijen, een verscheidenheid aan paddenstoelen, weilanden met ochtendmist...



Ga op zoek naar de leukste series, films en boeken.



Zwicht niet voor ongezonde verleidingen. In deze tijd van het jaar lijkt het extra aantrekkelijk om naar comfortfood te grijpen. Blijf genoeg groenten en fruit eten!



Zorg gedurende de dag voor genoeg daglicht en trek er op uit. Met de juiste kleding is de
herfst bij uitstek een seizoen om naar buiten te gaan.



Doe iets creatiefs. Brei een sjaal, begin een blog waarop je je foto's plaatst, probeer eens
te schilderen: iets maken werkt altijd bevredigend.



Eet chocolade. Zie je wel dat het écht ergens goed voor is! Chocolade bevat een soort amfetaminen die je (tijdelijk) oppeppen. Hierbij geldt: hoe puurder de chocolade, hoe meer
amfetaminen. Goed excuus om die reep toch in je winkelmandje te leggen :-)



Drink voldoende water en eet het liefst kleine porties. Zo vermijd je een dip na het eten.
Dat is dat gevoel dat je wel even wilt luieren op de bank na een copieuze maaltijd.

Bron: goedetengezondleven.nl + libelle.nl + sante.nl

LDC 't Achterpoortje
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Dit was … SEPTEMBER 2021
Donderdagen 02 + 09 + 16 september 2021: Stoelturnen
Het woord zegt het al zelf: bij stoelturnen worden oefeningen gedaan met behulp van een
stoel. Zo kunnen ook onze minder mobiele mensen deelnemen aan deze vorm van beweging.
De sleutel voor een goede gezondheid is niet de leeftijd maar de ingesteldheid. In ons LDC
wordt blijvend ingezet op een actief en gezond leven. Ditmaal begeleidde kersvers medewerkster Leen de sessies met een flinke dosis enthousiasme. Zij bewijst hiermee dat ze van alle
markten thuis is en bezorgde de deelnemers met de glimlach een goede conditie. Gedurende
een uurtje werkten we de spieren los. Iedereen turnde mee naar eigen kunnen, wij forceren
niks! Waren het de stoelen die soms kraakten of was het toch iets anders? Dat kunnen enkel
de deelnemers ons vertellen…

LDC 't Achterpoortje

Vrijdagen 10 + 17 september 2021: Bakken tegen Alzheimer
We staken de handen uit de mouwen en maakten ze letterlijk vuil, want we bakten allerlei lekkernijen zoals pannenkoekjes, cupcakes, straciatella-, appel-, marmer– en chocoladecake voor
het goede doel. De opkuis nadien verliep vlot, vele handen maken licht werk. De verkoop achteraf liep als een trein. Wij zijn dan ook ongelofelijk trots dat wij maar liefst een bedrag van
326 EURO konden overschrijven op rekening van Stichting Alzheimer Onderzoek. Dank aan alle
bakkers en kopers! Door jullie steun wordt de wereld beter!

Dinsdag 14 september 2021: Kookworkshop
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Een gezellige bende verzamelde in het kidsresto om
pizza te maken, dé Italiaanse klassieker bij uitstek.
We gebruikten zowel traditionele pizzabodems als
bloemkoolbodems. We wilden het ook eens over
een gezonde boeg gooien en verantwoord genieten. Vrouwen en calorieën tellen, dat gaat nu
eenmaal hand in hand. Bloemkoolbodems bevatten
normaliter minder kilocalorieën, koolhydraten en
vet. Ze zijn meestal wat duurder, maar daartegenover staat dan de betere voedingswaarde en de bijdrage in je dagelijkse groentebehoefte.
Godelieve en Isabelle waren duidelijk fan. Ze vonden de bloemkoolbodems wel kleiner en
ietsje minder krokant, maar daardoor zijn bij dit type bodem de randjes ook goed eetbaar.
Veel hangt ook af van je toppings: keuze was er te over (olijven, tonijn, chorizo, kip, ham, ananas, enz…). Tot tevredenheid van Sofie maakten we speciaal voor haar een veggie-variant.
Iedereen tevreden en iedereen voldaan. Er werd ook wat afgelachen! Kitty vroeg “hoe zit
het ?” en Godelieve antwoordde “op ons gat”. De slogan van Caro luidde dan weer : “Liever
te dik in de kist, dan weer een (pizza)feestje gemist”.

Woensdag 15 september 2021: Bloemschikken
Veel belangsteling en bedrijvigheid in ons LDC tijdens deze workshop. Marleen geeft al haar
geheimen wat betreft bloemschikken aan de deelnemers prijs. Bloemschikken vereist concentratie en handigheid, maar dankzij haar deskundige begeleiding en stapsgewijze uitleg kan
iedereen, ervaren en minder ervaren, steeds een prachtig resultaat bekomen en thuis nagenieten van zijn of haar werk.

K
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Donderdag 23 september 2021: Optreden « The Vanco Brothers »

LDC 't Achterpoortje

Er heerste een uitgelaten sfeer in ons LDC tijdens het spetterende optreden van de 2 muzikale
broers Wim en Johan Vancoillie, kwieke zestigers die ons publiek onmiddellijk op hun hand kregen. Het werd als het ware een muzikale wandeling doorheen enkele decennia van de populaire muziek. De broers vertelden tussendoor wat verhalen uit hun jonge leven, het ene al wat
pittiger en sappiger dan het andere. Hilariteit ten top toen bleek dat de bijnaam van Wim
« Stampertje » was. Na bijna anderhalf jaar te hebben stilgelegen door corona, speelden ze
hier bij ons de pannen van het dak. Stomende blues, swingende rocknummers, een streepje
folkmuziek, overbekende popsongs en Nederlandstalige meezingers...het kwam allemaal aan
bod. Enkele nummers uit de playlist waren o.a. “C'est ma vie” (Adamo), “De lichtjes van de
Schelde” (Bobbejaan Schoepen), “Een beetje verliefd” (Andre Hazes), “Eenzaam zonder
jou” (Will Tura), “Ik hou van u” (Noordkaap), “J' ai pleuré” (Claudia Sylva), “Laat de zon in je
hart” (Willy Sommers), “Pour un flirt” (Michel Delpech), “Where do you go to my lovely” (Peter
Sarstedt),… En jawel...er werd al eens “een danske geplaceerd”… Pure nostalgie voor de aanwezigen! Niet te verwonderen dat er “bis, bis, bis” werd geroepen!
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Geboorte baby Arion, zoon van LDC-medewerkster Yenna Vertenten
Op 27 augustus zag Arion, een wolk van een baby en zoontje van
polyvalent LDC-medewerkster Yenna en haar partner Atlas Baert,
het levenslicht. Dit flinke kereltje werd geboren om 10.34 uur, woog
3.250 gram en was 53 cm groot. Na 9 maand in spanning te hebben
gewacht geniet het gezin nu met z’n drietjes van hun tijd samen.
Van harte proficiat met de geboorte van schattige Arion, jullie
knappe meesterstuk! En dat hij knap is, hebben wij al kunnen
vaststellen want Yenna bracht de medewerkers reeds een bezoekje.
Vertedering alom…

LDC 't Achterpoortje

Arion op een zeepaard

Vragen jullie zich af waar de prachtige maar vooral
originele naam Arion vandaan komt? Bij de familie
van papa Atlas (de naam van een Griekse god die
de wereld draagt) koos men steeds voor Griekse namen
die beginnen met een « A ». Yenna en Atlas kozen ervoor
om deze tradite verder te zetten. Arion is een Griekse
zanger/dichter die rond 650 voor Christus werd geboren
op het eiland Lesbos (een Grieks eiland in de Egeïsche
Zee). Maar de naam betekent ook « zilver ». Alhoewel we
toch denken dat hij voor de ouders van goudwaarde is.
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
We geven in onze vaste rubriek het woord aan de spontane en steeds rust uitstralende
Kevin Heirbaut, die het LDC altijd correct en tijdig bevoorraadt met goederen.

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Vriendelijk in omgang, sympathiek, behulpzaam en een op-en-top familieman, maar wel een
tikkeltje nonchalant.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik lees geen boeken en tijdschriften maar lees wel dagelijks de krant. Ik heb thuis alle strips van
“De Kiekeboes” en dit is mijn favoriete toilet-lectuur. Ik ben een échte stripfan. Ik heb dozen
vol met strips van o.a. Nero, De Blauwbloezen, Piet Pienter en Bert Bibber, enz...
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Mijn favoriete series uit mijn jeugd zijn Mac Gyver en The A-team, typische jongensprogramma’s vol actie en avontuur. Nu heb ik een voorkeur voor kookprogramma’s genre Snackmasters, want ik ben hobbykok.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Iedereen is er steeds supervriendelijk en die geur wanneer er weer wat lekkers op het menu
staat tijdens de kookworkshops...mmm…

Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Ik hou van Techno en van de muziek uit de jaren ’90. Dimitri Vegas and Like Mike, Lost Frequencies,… daar kan ik uren naar luisteren. Tomorrowland beleven op de mainstage was een
ervaring die bijblijft, de moeite waard is en ik opnieuw wil beleven. De warmste herinneringen
heb ik echter aan het lied dat ook de openingsdans op mijn huwelijk was, “Samen zijn” van
Willeke Alberti.

LDC 't Achterpoortje

Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Topbestemming was voor mij Santorini, een sprookjesachtige en idyllische eilandengroep in de
Egeïsche Zee, met overal die typische blauwe daken. Daar heb ik mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Daarnaast bezocht ik ook Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk (ik ben een fervent skiër) en Schotland.
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Mijn hobby is mijn groot gezin, bestaande uit mezelf, mijn vrouw, 5 kinderen, 2 katten en 1
hond. Om een eindje te gaan joggen vind ik wel nog een gaatje in mijn drukke agenda.
Van wie ben jij fan?
Ik ben fan van Tom Waes omwille van zijn karakter, lef en durf en het feit dat hij een avonturier
is die van alle markten thuis is (acteren, presenteren,sport,…).
Wat is je levensmotto?
Que sera, sera… wat komen moet, dat komt. Ik maak me zelden of nooit druk. Ik ben een levensgenieter, probeer steeds het leven door een roze bril te bekijken maar blijf realistisch en
met beide voeten op de grond.

Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Ik eet geen mosselen. Ik ben er werkelijk vies van. Spaghetti en frietjes zijn mijn favoriete gerechten. Ik ben een wijnkenner en liefhebber van Italiaanse rode wijnen zoals bv. Brunello di
Montalcino, Chianti,...
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
De meeste uitstappen staan in het teken van de kinderen, dus recentelijk bezocht ik geen musea. In Périgueux was ik onlangs op een bloemenfestival en was heel de oude stad versierd met
papieren bloemen die door de inwoners zelf werden gemaakt (maar liefst 300.000 stuks!).
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Uit eten gaan en met de voetjes onder tafel in een restaurant met goede recensies.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Een duo-parachutesprong en een reis naar Amerika (route 66 van Californië naar SanFrancisco) met de mobilhome.
Ben jij bang voor/van iets?
Ik ben bang om te sterven, ook al weet ik dat ieder leven eindig is. Ik hoop ook dat mijn kinderen van miserie gespaard blijven.
Ik stop met werken bij het OCMW en begin een B&B met een wijngaard in het buitenland.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Leen Smet, de nieuwe polyvalent medewerkster van het LDC.
Wat wil jij graag nog extra van Leen weten?
Of ze een fastfoodrestaurant verkiest boven een klasserestaurant. En of ze eerlijk zou teruggaan naar de kassa indien men haar een artikel niet heeft aangerekend.

LDC 't Achterpoortje

Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
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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
Boswandeling

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

Rijst
Luxehotel
Thee
Kat
Praline
Zonvakantie
Goede film

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

Sexy
Liefde
Horror
Gitaar
Zilver
Zingen
Normale frisdrank
Bier
Banaan
De vaat doen
Avondmens
Strandwandeling
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In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
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
Kevin: Tijdens een jeugdkamp raakte hoog in de bergen een jongen onderkoeld. De
monitor diende bij het slachtoffer te blijven en ik ben toen samen met een
vriend beneden tot het dal gewandeld en heb er de hulpdiensten verwittigd.
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Kevin: “Ik brak met voetbal mijn been, kuitbeen, oogkast en linkerarm. Een dubbele rechterarmbreuk liep ik op tijdens een fietstocht met mijn vader. Ik wou
sneller thuis zijn dan hem en raakte de borduur, met alle gevolgen van dien.”
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Iemand fysiek aangevallen

X

X
X
X

X
X
X
X
JA
X
X
X
X
X

NEE

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

X

X
X
X
X
X

Dit wordt … OKTOBER 2021
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Vrijdag 01 oktober 2021: Borstkanker-rally
Doe mee aan onze gratis korte wandelrally en zoek
de 10 haltes onderweg in het straatbeeld en bij de
handelaars. We vertrekken om 14.00 uur vanuit LDC
't Achterpoortje. Aan elke halte vind je een poster met een
vraag en verschillende antwoordmogelijkheden. De posters
zijn genummerd. Bij elk antwoord staat een letter. Heb je alle
posters gevonden en heb je alle vragen beantwoord, dan vind
je 10 letters waarmee je een woord of korte zin kan vormen. De oplossing vul je in op het antwoordformulier en bezorg je nadien aan een medewerker. Voor elke deelnemer voorzien we
een gratis consumptie en de winnaar maakt kans op een prijs! Benieuwd welke prijs? Trek dan
je stoute stapschoenen aan en toon ons wat jij weet over het bevolkingsonderzoek borstkanker. DEELNEMEN KAN GEDURENDE DE HELE MAAND OKTOBER! Haal dus als de bliksem je
deelnameformulier in het LDC.

Dinsdagen 12+19 oktober 2021: Geluks-sessies
In het leven heb je een aantal zaken niet zelf in de hand.
Daar kan je niets aan doen. Maar er zijn een heleboel dingen waar je zelf wél wat aan kan doen. Meer dan je denkt.
Wij zetten in op die dingen die je zelf kan veranderen. Wat
betekent geluk? Ontdek wat je kan doen om de balans te
bewaren en weet dat het helemaal OK is om je af en toe
wat minder goed te voelen. Of vul de geluksmaat in! Onze oefeningen helpen je op weg, ook
al zijn ze natuurlijk geen mirakels. HOE IS HET GESTELD MET JOUW GELUK? Doe onderbouwde oefeningen die je veerkracht versterken! De gratis sessies gaan telkens door in de
activiteitenruimte om 14.00 uur.

Vrijdag 15 oktober 2021: Luisterverhaal: « Miseries van het leven »

LDC 't Achterpoortje

Duizendpoot Trees Heirbaut schrijft en vertelt verhalen op mensenmaat. Verhalen over de dingen des levens. Een stap terug in de
tijd of even stil blijven staan bij hoe de dingen zijn. Verhalen die toch
verwondering blijven opwekken en een lach op het gezicht toveren.
Luister je graag mee? Dan ben je welkom om 14.00 uur in de activiteitenruimte. U betaalt 2,5O EURO, een tas koffie of thee zijn inbegrepen.
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Woensdag 20 oktober 2021: Bloemschikken: « zonnebloem en lisdodde »
Wat is leuker dan creatief bezig zijn met bloemen en planten
en nadien lekker te genieten van jouw eigen creatie? Samen
met Marleen maken we een kleurrijke herfstcompositie in
een houten bakje met zonnebloem, lisdodde en herfstvruchtjes (Malus-appel of lampionnen, herfstblad en enkele noten). Aan de
deelnemers wordt gevraagd om vod, schaar, mesje, kniptang en tafelbeschermer mee te brengen. Schrijf je zeker in voor deze workshop die start om 14.00
uur en slechts 7,50 EURO kost.

Vrijdag 22 oktober 2021: Interactieve vertelsessie « Borstkanker »
Neem je gezondheid ter harte en neem om 14.00 uur deel aan onze gratis vertelsessie over
borstkanker aan de hand van een vertelpakket. Kom alles te weten over het voorkomen van
borstkanker, het vroeg opsporen van de ziekte, het bevolkingsonderzoek en hoe je eraan kan
deelnemen en hoe een mammografie in zijn werk gaat… Na de presentatie krijg je een antwoord op al jouw vragen. Laat ons samen die vuist maken tegen borstkanker!

Dinsdag 26 oktober 2021: Kookworkshop: Griezelhapjes met pompoen
Of je nu de kinderen aan de deur een lekker snoepje wilt geven of lekker wilt
snacken bij een horrorfilm, Halloweenhapjes komen zeker van pas! Laat je inspireren en kom tegen 14.00 uur naar het kidsresto en vier al smullend dit griezelfeest! Deelname kost 3 EURO.

LDC 't Achterpoortje

Vrijdag 29 oktober 2021: Crea: Nestkastjes maken
Het lokaal bestuur en Natuurpunt Waasland kern Scousele willen de aandacht voor de natuur
en biodiversiteit stimuleren. Onder begeleiding van mensen van Natuurpunt en samen met
schoolkinderen gaan we nestkastjes timmeren. Nadien mag je het kastje meenemen naar
huis. Dit is een gratis actitiviteit maar inschrijven is verplicht! Max. 10 deelnemers. De eerste
nagel wordt ingeklopt om 14.00 uur.

Vrijdag 29 oktober2021: Crea: Halloween: Pompoenen versieren
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Zin om een enge pompoen aan je voor- of achterdeur te zetten? Laat je fantasie dan de vrije
loop tijdens onze gratis creanamiddag die start om 14.00 uur en kom helemaal in de sfeer! Je
hoeft zeker geen knutselwonder te zijn om er ook eentje te hebben want met onze handige
uitleg kom je al een heel eind ver! Het wordt steevast een prachtexemplaar!

WAAROM HOLLEN WE MET HALLOWEEN ZO GRAAG POMPOENEN UIT?
Deze traditie komt voort uit een eeuwenoude legende over een Ierse smid die Jack heette.
Jack was elke avond in de kroeg te vinden en de duivel vroeg hem zijn ziel. De duivel dronk
een biertje mee en veranderde zichzelf in een muntstuk. De listige Jack zag zijn kans, pakte
het muntstuk en sloot het op in een geldbeugel die was vergrendeld met een kruis. De duivel
zat vast! Jack liet de duivel zweren om hem tien jaar met rust te laten en liet hem dan vrij.
De eerste dag van het elfde jaar was Jack aan het wandelen toen de duivel opnieuw verscheen en om zijn ziel vroeg. De duivel klom in de boom om voor Jack een mooie appel te
plukken. Jack nam zijn mes en kerfde een kruis in de bast van de boom. De duivel zat vast en
Jack liet hem terug vrij nadat de duivel hem beloofd had, hem voorgoed met rust te laten.
Toen Jack stierf, kon hij niet naar de hemel want hij had met de
duivel geheuld. In de hel was Jack ook niet welkom omdat de duivel had beloofd hem met rust te laten. Hij was gedoemd om eeuwig rond te zwerven. De duivel gooide Jack wel nog een brandende kool achterna. Die stak Jack in de knol die hij net aan het eten
was. Zo zwierf hij voortaan rond met een zelfgemaakte lantaarn.
Vroeger werd het verhaal uitgebeeld door lantaarns te maken uit knollen. De enge gezichten
erin moesten Jack voorstellen. Mettertijd werden de rapen stilaan vervangen door pompoenen. In de VS hadden ze immers pompoenen in overvloed.
Bron: http://www.infotalia.com/nld/specials/feestdagen/halloween/geheimen_detail.asp?id=2418

THEMA’S IN DE KIJKER

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dankzij
dit onderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich gratis laten onderzoeken op borstkanker. Om de 2 jaar krijgen zij een kwaliteitsvolle screeningsmammografie aangeboden. Ze
ontvangen daarvoor een uitnodiging per post. Elk jaar wordt in Vlaanderen immers bij 6000
vrouwen borstkanker ontdekt. 8 op 10 vrouwen overleven de ziekte, dankzij vroege opsporing
en de geïndividualiseerde behandeling. Tijdig opsporen is belangrijk!

LDC 't Achterpoortje

Oktober = actiemaand Bevolkingsonderzoek Borstkanker
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Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter. Het onderzoek kan heel
kleine afwijkingen in een borst opsporen. Afwijkingen die je zelf nog niet opmerkt. Stel je deelname dus niet uit! Doe de kennistest, lees de publireportage en bekijk de animatiefilm op de
FB-pagina van ons LDC.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Liefst 1 op de 9 krijgt
met de ziekte te maken. Het risico om borstkanker te krijgen neemt toe met de leeftijd. 3
op de 4 vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt, is ouder dan 50 jaar. Wist je dat per
1.000 borstkankeronderzoeken maar liefst 7 tot 9 vrouwenlevens worden gered?
Bron: www.logowaasland.be

Griepvaccinatie-campagne

LDC 't Achterpoortje

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: GRIEP.
Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze
vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Elk
jaar sterven er nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van deze ziekte.
Een jaarlijkse griepprik biedt de beste kans om zonder griep de winter door te
komen. Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je
toch griep, dan word je minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.
EXTRA BELANGRIJK IN CORONATIJD!
Nu dit jaar ook het coronavirus circuleert, is griepvaccinatie - en voor sommigen pneumokokkenvaccinatie - meer dan ooit belangrijk. Want als een nieuwe piek
aan coronapatiënten samenvalt met de jaarlijkse griepgolf, kan dat ziekenhuizen en zorgverleners overbelasten. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het
ziekenhuis belandt met complicaties door griep. Laat je dus vaccineren, zo help je jezelf én de
zorgverleners. En hou je een bed vrij voor een coronapatiënt.

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
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Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van een goede geestelijke gezondheid in
de kijker. Dit jaar staan ontmoeting en verbinding centraal. Sociale cohesie en contacten met
mensen zijn immers essentieel voor een goede geestelijke gezondheid. Steun van anderen is
één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang
komt. Een gelukkig leven: dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig voelen’ of
‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? Het Vlaams Instituut Gezond Leven verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan werken? – in de geluksdriehoek.
De driehoek is gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie en overleg met experts en heeft twee
uitgangspunten:

Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je voor een stuk zelf kunt beïnvloeden

Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over geluk. Zo weten we dat de omstandigheden waarin je opgroeit en de omgeving waarin je leeft, jouw geluk mee bepalen. Daar kan je
zelf dus weinig aan doen. In deze geluksdriehoek vind je de dingen terug die je zelf wel kan
beïnvloeden. Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, of wil je werken aan je veerkracht? Op
geluksdriehoek.be vind je praktische tips, filmpjes en oefeningen. Wil je er niet alléén aan
beginnen? Kom dan naar onze 2 geluks-sessies en bouw samen met een medewerker van het
LDC aan je geluk! Vergeet ook niet dat je in het LDC terecht kan voor een babbel. Elke ontmoeting is een kans om elkaar te leren kennen en om verbinding te zoeken met anderen!

LDC 't Achterpoortje
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Zaterdag 09 oktober 2021: Dag van de Palliatieve Zorg
Op deze dag slaan we de handen in elkaar om palliatieve zorg onder de aandacht te brengen.
Dit jaar loopt er een campagne onder het motto ‘Doodgewoon. Praten over leven en dood’.
Voor velen is het nog steeds moeilijk om over het levenseinde te praten. Het is nochtans heel
belangrijk om hierover in gesprek te gaan, ook als je nog gezond bent. Door te praten kun je
aangeven welke zorg je zou willen aan het levenseinde en welke niet. Je kunt je vragen stellen
en je wensen, verlangens, zorgen en angsten delen. De dood hoort bij het leven.
Bespreekbaarheid is de eerste stap naar de juiste zorg en ondersteuning.
Het doel van de campagne is tweeledig: de dood als deel van het leven bespreekbaar maken,
én een wegwijzer bieden voor wie meer informatie zoekt over palliatieve zorg en het levenseinde. Er zijn immers heel wat organisaties en zorgverleners in Vlaanderen bezig met palliatieve
zorg, maar de bevolking vindt niet altijd de weg naar de juiste informatie.
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Hoe doe je dat nu, praten over leven en dood? Is je buurman ernstig ziek, maar vind je het moeilijk om er met hem
over te praten? Worden je ouders een dagje ouder, en wil
je graag een gesprek hebben over de toekomst? Heeft je
collega recent iemand verloren, en weet je niet wat je
moet zeggen? Zit je met vragen over je eigen situatie,
maar durf je het gesprek met je (huis)arts niet aan te
gaan? Praten over het levenseinde is nu eenmaal niet eenvoudig. Gelukkig bestaan er hulpmiddelen die je op weg
helpen.
Via https://palliatievezorgvlaanderen.be/dagvandepalliatievezorg/ vind je tal van gesprekstips,
gesprekshulpen, info over gesprekskaarten en contactgegevens van organisaties waarbij je
terecht kan voor info. Je kan hier ook jouw vraag doorgeven voor het debat met een expertenpanel dat doorgaat op 09/10 om 11.00 uur en via livestream op de site te volgen is. Er bestaan
immers nog veel vragen en onduidelijkheden rond palliatieve zorg. Wanneer heb je recht op
palliatieve zorg? Wat is het verschil tussen palliatief en terminaal? Wat als je wil thuis sterven,
en niet in het ziekenhuis? Hoe moet je een wilsverklaring in orde brengen? Wie weet wordt
jouw vraag tijdens het expertendebat beantwoord!
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GESPREKSTIPS:










Het is heel normaal als je niet weet wat te zeggen tegen iemand die ernstig ziek is. Je kan
dat gewoon eerlijk zeggen: de persoon kan dan zelf aangeven wat hij of zij nodig heeft.
Je hoeft niet altijd iets te zeggen of te doen: soms is het voldoende om er gewoon te ‘zijn.’
Veel mensen die ziek zijn vinden het belangrijk om niet enkel ‘patiënt’ te zijn: ze willen
nog steeds de persoon kunnen zijn die ze waren voor hun ziekte. Blijf daarom over de
onderwerpen praten waar jullie het vroeger vaak over hadden, of blijf de dingen doen die
jullie vroeger deden, als dat mogelijk is.
Vind je het moeilijk om over emoties of zwaardere onderwerpen te praten? Je kan ook
praktische hulp aanbieden, zoals hulp in het huishouden, boodschappen doen,…
Neem zelf het initiatief tot contact.
Sommige mensen willen liever niet over hun ziekte praten. Accepteer dat, maar blijf je betrokkenheid tonen.

« OOK ALS JE NOG NIET ZIEK BENT, KAN HET WAARDEVOL ZIJN
OM TE PRATEN OVER DE TOEKOMST »
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“Het is allemaal nog niet aan de orde, maar toch zou ik het fijn vinden als ik iets meer weet
over jouw wensen voor later, bijvoorbeeld voor als je plots ernstig ziek zou worden. Je weet
nooit.”
“Als je ooit meer zorg nodig hebt, zou je dan naar een woonzorgcentrum willen gaan?”
“Als jij zo ziek was dat je niet meer zelf kan beslissen, wie zou er dan in jouw plaats over je
zorg mogen beslissen?”
“Als je steeds meer zorg nodig had, welke zorg zou je dan liefst overlaten aan een
bekende? En wat aan een zorgverlener?”
"Als je niet veel tijd meer had, wat is dan nog echt belangrijk voor jou?
“Hoe denk jij over euthanasie? Zou je dit ooit overwegen, en zo ja, wanneer?”
“Zou jij begraven of gecremeerd willen worden?” Welke muziek zou je willen tijdens jouw
uitvaart?” “Wie zou zeker niet mogen ontbreken op jouw uitvaart?”
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Van 10 tot 17 oktober 2021: Week van het Bos
Op basis van de tweede bosinventaris (uitgevoerd in
de periode 2009-2019) komen we uit op 140.279
ha bos in Vlaanderen. Dus, doe die stevige wandelschoenen maar aan en trek eropuit tijdens de Week
van het Bos en ga op ontdekking in de natuur om de
hoek. Maar is het puur psychologisch dat je blij wordt
van de natuur? Of hebben flora en fauna wel degelijk
een effect op je gezondheid?
Mensen die dichter bij de natuur wonen, zouden psychisch beter in balans zijn. Dat blijkt uit een
onderzoek van wetenschappers. Ze onderzochten de relatie tussen de psychische gezondheid
en de woonplaats van 10.000 mensen. Daaruit bleek ook dat bepaalde aandoeningen zoals
een depressie, angstaanvallen, astma en migraine minder voorkomen bij mensen die dichter bij
het groen wonen.
Waarom de natuur precies zo’n positief effect heeft op onze gezondheid, is nog niet duidelijk.
Volgens wetenschappers zou de lucht die je inademt heilzame stoffen bevatten. De boslucht
zou bacteriën bevatten die je spijsverteringsstelsel versterken. En als dat nog niet genoeg is:
we zouden negatieve ionen inademen die allergenen en andere schadelijke stoffen neutraliseren.
Ook je stressgehalte heeft er baat bij. Je ademhaling, hartslag en stresshormonen zouden in
een rustmodus komen, waardoor je je veel relaxter voelt. En je hoeft er zelfs de deur niet voor
uit! Recent onderzoek heeft aangetoond dat het kijken naar natuurdocumentaires écht
ontspannend werkt, en positieve emoties zoals tevredenheid, vreugde en geluk aanzienlijk
doet stijgen.

LDC 't Achterpoortje

WAT ZEGT EEN BOOMSTAM ONS?
Een boomstam bestaat uit verschillende lagen die elk hun
functie hebben. Daarnaast vind je in de stam natuurlijk ook
de jaarringen. Een doorgezaagde stam kan ons dus heel wat
vertellen. Hoe oud de boom was, bijvoorbeeld. Maar ook in
welk jaar er veel regen viel, of welke zomer kurkdroog was.
Er is zelfs een hele tak van de wetenschappen die zich bezighoudt met de gegevens ‘lezen’ uit de stam van een boom,
dendrologie. Dendrologen hoeven de bomen daar niet voor
om te hakken. Ze hebben een speciale boor waarmee ze een heel fijn gaatje kunnen boren in
de boomstam. Zo halen ze net voldoende materiaal uit de boom om te bestuderen.
Bron:

https://www.libelle.be/gezond/daarom-een-boswandeling-zo-goed-voor-je/
www.natuurenbos.be

Agenda LDC ‘t Achterpoortje
09
Vrijdag
01 oktober

Dinsdag 19 oktober

09.00 Babbelonië

09.30 Stoelyoga
14.00 Geluks-sessie (deel 2)
19.30 Yoga

14.00 Borstkanker-rally (loopt hele maand door)
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

14.00 Rummikub

Woensdag 20 oktober
14.00 Handwerk

Dinsdag 05 oktober

14.00 Bloemschikken: Herfststuk

Maandag 04 oktober

09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Curling

€ 2,50
€8

€ 7,50

Donderdag 21 oktober
14.00 Stoelturnen

19.30 Yoga

€8

Vrijdag 22 oktober

Woensdag 06 oktober

09.00 Babbelonië

14.00 Handwerk

14.00 Vertelsessie borstkanker

20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

18.30 Schaakclub Boey

Vrijdag 08 oktober

Maandag 25 oktober

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

14.00 Rummikub
proefles gratis

Maandag 11 oktober

proefles gratis

Dinsdag 26 oktober
09.30 Stoelyoga

14.00 Rummikub

€ 2,50

14.00 Kookworkshop: hapjes met pompoen € 3

Dinsdag 12 oktober

19.30 Yoga

09.30 Stoelyoga
14.00 Geluks-sessie (deel 1)
19.30 Yoga

€8

€ 2,50

Woensdag 27 oktober
€8

14.00 Handwerk

Donderdag 28 oktober

Woensdag 13 oktober

14.00 Bingóóooooooo

Donderdag 14 oktober

Vrijdag 29 oktober

14.00 Stoelturnen

09.00 Babbelonië

Vrijdag 15 oktober

14.00 Crea: Griezelpompoenen

09.00 Babbelonië
14.00 Verhaal: “Miseries van het leven”

14.00 Nestkastjes maken (max. 10 deelnemers)
€ 2,50

18.30 Schaakclub Boey

€ 0,50/kaartje

proefles gratis

koffie/thee inbegrepen

proefles gratis

Maandag 18 oktober
14.00 Rummikub
VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVATIE:
Gelieve te bellen naar 03 710 25 56 of te mailen naar teamLDC@sleutelzorgtemse.be
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14.00 Handwerk

18.30 Schaakclub Boey
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Colofon
Babiel is het woonzorgblad van Welzijnsvereniging Sleutelzorg Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De
Reiger, woonzorgcentrum ‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje.
Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus.
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