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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,

Tot op heden zijn er nog geen wijzigen.
Wij volgen nog steeds onderstaande Corona maatregelen

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
De directie

Algemeen

Coronavirus
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Algemeen
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We staan ervoor en we moeten er
door
Bouwinfo woonzorg Temse

Er wordt naarstig verder gebouwd hier. Je
kan er al een trap naar de kelderverdieping
terugvinden en wat vooral een verschil is
met enkele weken geleden … de bovenverdiepingen zijn al goed zichtbaar.
Weer of geen weer er wordt verder gewerkt.

Woordzoeker
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We gaan eens voor iets anders, een woordzoeker. Met de overgebleven letters vorm je een zin.
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En de winnaar is André Buytaert, inwoner van gaw Elisabeth.

Proficiat André

Algemeen

Breng jullie oplossing binnen en win een lekkere fles wijn.

Algemeen
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Wat gebeurt er zoal in november:
1 november: Allerheiligen
2 november: Akkerzielen
In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 november Allerheiligen gevierd. Op die dag worden
alle heiligen herdacht. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen om alle overledenen te herdenken. Allerheiligen was oorspronkelijk een dag waarop alle martelaren van de kerk
werden herdacht.
11 november: Wapenstilstandsdag
Wapenstilstandsdag op 11 november is de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand van 11
november 1918, die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. Nederland - waar van
de Eerste Wereldoorlog geen sprake was - spreekt over Wapenstilstandsdag, Belgen en Vlamingen spreken over Wapenstilstand
11 november: Sint-Maarten
Sint-Maarten is een echt kinderfeest: de meeste kinderen knutselen van tevoren op school
mooie lampionnen die ze met Sint-Maarten kunnen gebruiken om langs de deuren te gaan. In
ruil voor het zingen van een liedje krijgen ze vervolgens snoep. Het leukste is natuurlijk om aan
het einde van de avond de buit te bekijken en hier nog dagen van na te genieten.
15 november :Dag van d Dynastie
voormalige benaming voor Koningsdag in België, gevierd op 15 november. Voorbeelden:
Het feest werd oorspronkelijk het Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning genoemd. ...
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Ik was er “geire” bij
Maandag 27 september: Verjaardagsborrel

De shopping was ons doel vandaag en deze
uitstap wordt dikwijls georganiseerd omdat er
steeds veel liefhebbers zijn die willen meegaan. Ons busje (wat een gemak!) weet al
goed de weg daar naartoe en wordt steevast
goed gevuld met bewoners, vrijwilliger(s) en
personeel. We deden ons rustig toerke langs
de winkels en daar waar nodig wordt er natuurlijk binnengegaan. Nadien naar onze vaste stek om iets te nuttigen en zo eindigt traditioneel onze winkelnamiddag!
Dinsdag 5 oktober: Ontbijtbuffet Mezennest.
Weer effe geleden maar vandaag strandden we terug op het mezennest voor een zalig lekker
ontbijtbuffet. We hebben daar natuurlijk ook het voordeel dat er een grote leefruimte beschikbaar is zodat iedereen een plaatsje kan
krijgen om mee te genieten. Voor elks wat:
sandwiches, pistolets, rozijnenbrood, brood
en koffiekoekjes. Dat laatste viel erg in de
smaak!! Natuurlijk ook veel keuze van toespijs
en zelfs yoghurt met fruit was te verkrijgen.
Er werd lang maar vooral heel veel gegeten
en het smaakte zichtbaar voor iedereen.
Toch weeral leuk zo een verwenmoment!

WZC De Reiger

Dinsdag 28 september: Uitstap Shopping

Algemeen

Een tafeltje rond met jarigen van de maand
september. We werden verwend met een
hapje en een drankje. Oude bekenden van
den Boelwerf samen en er kwamen héél wat
herinneringen naar boven uit die goeie oude
tijd. De dames onder ons vonden het ook super om nog eens te kunnen wegdromen van lang geleden tijden. Wat vliegt de tijd toch! Nogmaals proficiat aan al deze jarigen, op naar het volgende levensjaar!

WZC De Reiger

8

Dinsdag 5 oktober: Werelddierendag
“Uilen” op bezoek
Iedereen was vandaag welkom in de cafetaria
in het kader van de werelddierendag. We
kregen namelijk bezoek van “de uilenranch”,
dit was een man die verschillende uilen bijhad. Zo hadden we de bosuil, de kerkuil, de
steenuil en de grote oehoe van wel 3 kilo! Na
een grondige uitleg over het leven en de gewoontes van deze dieren kregen onze mensen de kans om te poseren met een uil en er
werden vele foto’s genomen. Er waren zelfs
foto’s met 2 uilen…hihihi!!

Maandag 11 oktober:
Aaidieren op bezoek
Ook op het Mezennest kregen ze bezoek van
enkele leuke “aaibare” dieren. We zagen enkele verschillende kippen, cavia’s, konijnen,
een dikke poes van wel 10 kilo en Tina de
hond. De dieren werden tot bij onze bewoners gebracht en ze werden nogal verwend
hoor, er werd gestreeld en zelfs gekust. Het
was werkelijk een “streling” voor het oog!
Dinsdag 12 oktober: Boswandeling.
In het kader van ‘De week van het bos’,
maakten we vandaag een heuse boswandeling. We lieten ons niet afschrikken door het
slechte weer en vertrokken met ons busje
richting het park aan het nieuwe zwembad.
Tijdens de wandeling werden verschillende
noten en bladeren opgeraapt. Na een korte
wandeling trokken we richting ‘Fretalop’ en
genoten we van een welverdiend drankje.
13 oktober en 19 oktober: Herfstquiz
Ook een herfstquiz kon niet ontbreken tijdens
‘De week van het bos’. In kleine groepjes gingen we op zoek naar de namen van verschillende dieren, noten en vruchten; werden er
spreekwoorden gezocht en passeerden er enkele kennisvragen. Het werd een leuke en
leerrijke middag!

Dinsdag 19 oktober: Oma’s koken

Woensdag 20 oktobert: Bowling
Met een vol busje trokken we ook nu weer richting Beveren om te gaan bowlen. Iedereen had zijn benen ingesmeerd en vol goede moed begonnen we aan ons spel.
De eerste ronde verliep wat stroef, maar dan begon iedereen in zijn spel te komen. Er werd zelfs een strike gegooid, dit wil zeggen dat alle 10 de kegels in één keer
omver werden gegooid. Uiteindelijk mocht Georgette H.
zich tot winnaar kronen. Het werd weer een zeer geslaagde middag!

Vrijwilligersnieuws
We hebben goed nieuws!
Er zijn reeds enkele vrijwilligers die zich mee willen inzetten om onze cafetaria open te houden.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze cafetaria, “die zeker een goede sociale meerwaarde
bied” dagelijks kunnen openen.
We verwelkomen Veerle Decante en Rita Calle en wensen hun veel plezier in deze uitdaging.

WZC De Reiger

Met een nieuwe chef en souschef begonnen we aan onze kooksessie. De kookoma’s waren op post en zo konden we aan de slag! In de ene groep werd het dessert
gemaakt, echte ouderwetse Saroma pudding werd gemixt terwijl de andere groep appels schilde om de appelmoes te maken. Ons diner bestond namelijk in een
proevertje van zwarte en donkere pensen (zonder velletje!) met een beetje appelmoes. En het dessert zag er
zeker ook smakelijk uit, zo hadden we puddingskes met
wel 4 verschillende kleuren t.t.z. smaken, namelijk mokka, vanille, banaan en aardbei. Dit alles versiert met een toefke slagroom en muizenstrontjes
…. meer moet da nie zijn awa!!
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WZC De Reiger
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Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan wegens de
aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum.
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Maandag 01 november
Allerheiligen
Dinsdag 02 november
10u00 Wandelclub
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u00 Tovertafel (Wielewaalsnest)
Woensdag 03 november
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 04 november
10u30 Gebedsdienst
14u00 Modeshow Dimoda (cafetaria)
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)
Vrijdag 05 november

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 08 november
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Dansnamiddag met optreden (cafetaria)
Dinsdag 09 november
10u00 Wandelclub
14u30 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Dinsdag 16 november
10u00 Wandelclub
14u00 Snoezelen
Woensdag 17 november
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Showcooking (Wielewaalsnest)
Donderdag 18 november
13u30 Bowling
14u00 Sjoelen (Mezennest)
Vrijdag 19 november
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 22 november
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 23 november
10u00 Wandelclub
14u00 Snoezelen
14u00 Showcooking (Mezennest)
Woensdag 24 november
14u00 Optreden “De Kliek (cafetaria)

Woensdag 10 november

Donderdag 25 november
14u30 Zangkoor (Zwaluwnest)

12u00 Feestmaaltijd : Paling / Vidée

Vrijdag 26 november

Donderdag 11 novemberber

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

Wapenstilstand
Vrijdag 12 november
10u00 Koffiemoment (cafetaria)
Maandag 15 november
14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
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Maandag 29 november

Dinsdag 30 november

14u00
14u30
14u30
14u30

10u00 Wandelclub
13u00 Uitstap Shopping
14u00 Sportanimo (Lijsternest)

Verjaarsdagsborrel
Bal populaire (Mezennest)
Crea (Zwaluwnest)
Spelactiviteit (Wielewaalsnest)

WZC De Reiger

Woensdag 31 november
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Jarigen in november
Maria Van Hove

K 211

04 november

85 jaar

Jean Pierre De Meyer

K 205

06 november

71 jaar

Marie-Louise Van Hoornick

K 221

07 november

82 jaar

Françine De Leenheer

K 035

09 november

67 jaar

Adrienne Van Cleemput

K 322

13 november

86 jaar

Triphon Vercauteren

K 321

20 november

88 jaar

Jeannine Brys

K 407

21 november

79 jaar

Anita Kiekens

K 411

23 november

69 jaar

Nelly Weemaes

K 107

28 november

93 jaar

Paul Teugels

K 017

04 december

76 jaar

Maria Van Overschelde

K 027

05 december

91 jaar

WZC De Reiger
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Welkom
Jozef Verheeken
k 124
27 oktober 2021

Georgette Huyben
k 124
27 oktober 2021

Hebben ons verlaten
Ivo Pepermans
k 005
24 oktober 2021

Kortverblijf

Josée Noorts
k 414
27 september 2021, opname

Monique Labelle
k 031B
28 september 2021, opname
Emilia Vermeulen
k 310 KV
12 oktober 2021, terug naar huis

Luc Bryssinck
k 130
18 oktober 2021, terug naar huis

Marc Schelkens
k 130
22 oktober 2021, opname

WZC De Reiger

Magda van den Troost
K 414
21 september 2021, naar wzc ‘t Blauwhof
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Ik was er “geire” bij
Woensdag 30 september: Brillenbus, uitstap ’t Pachtgoedhof
In de Cafetaria was het een gezellige drukte, ieder op zijn beurt kon namelijk zijn ogen laten
testen door iemand van de Brillenbus. Onze bewoners werden goed geholpen door verantwoordelijke Bram Peeters. Je kon je ogen laten testen of wie toe was aan een nieuw montuurtje of sterkere glazen werd van het nodige voorzien.

WZC ‘t Blauwhof

Maandag 4 oktober: Werelddierendag
Naar aanleiding van Werelddierendag kwamen onze bewoners samen in de leefzaal. Om het
gesprek een beetje op gang te laten komen mochten onze bewoners zoveel mogelijk diersoorten opsommen. Één voor één kwamen de tongen los, welk huisdier ze hadden en de vriendschap, liefde dat ze daar van mochten ontvangen. We sloten nog af met liedjes van Urbanus:
1,2,3 rikke ,tikke rara wie ben ne kik…., Andre
Van Duin: Er staat een paard in de gang, …
Dinsdag 5 oktober: moestuin
Nog laat op het seizoen kunnen we genieten van
de laatste zelfgekweekte tomaten. Sylvie is dan
ook zeer blij en is deze prachtige tomaat met
veel plezier mee komen plukken.

Woensdag 6 oktober: uitstap koopcentrum
In de voormiddag gingen we met enkele bewoners naar het Waasland Shoppingcenter. Enkele
bewoners hadden hun boodschappenlijstje goed
voorbereid en wisten precies wat ze wilden. Irène ging met haar kleurige rok op zoek naar een
mooie nieuwe blouse die erbij paste. Na lang
discussiëren hebben ze dan toch beslist om een
derde prik te laten zetten. Dit ging door op
woensdag middag waardoor we onverwachts de
cafetaria hebben moeten sluiten. Voor velen
was het een ontroerend moment, ook bij het
personeel en alles was tot in de puntjes en efficiënt geregeld. We voelden ons weer heel solidair
bij deze belangrijke mijlpaal. Andere activiteiten
werden even uitgesteld of naar elders verplaatst.

Maandag 11 oktober: Aperitief moment

15

Vanmorgen konden onze bewoners genieten
van een lekker fris glaasje om daarna aansluitend aan het middageten te kunnen beginnen. In de namiddag was het ergo lokaal
bakske vol… We speelde op aanvraag van
enkele bewoners Bingo. Tussendoor lastten
we een pauze in om te genieten van een lekker glaasje Elixir, fruitsap, biertje met een
chipje.

Ook 4 fruitboompjes werden gepland. We
kozen voor een appel-, kersen-, peren- en
pruimenboompje. Uiteraard selecteerden
we soorten die zeer compact blijven en zelfs
geschikt zijn om in pot te kweken. Guy
kwam helpen om de boompjes mee in de
potten te zetten. Nu hopen op de eerste
lentebloesem binnen enkele maanden. In
de namiddag speelden onze bewoners van ’t
Gelaag nog eens Bingo. Het was mooi om te
zien hoe Lizette en Christiane oorspronkelijk
niet wilde deelnemen maar uiteindelijk om
Paula en Edith te helpen toch mee aansloten.
Woensdag 15 oktober: Mosselsouper
Met de hulp van vele bereidwillige handen
genoten we vandaag nog eens van de echte
Zeeuwse mossels, vakkundig klaargemaakt
door onze Centrale Keuken en Chef Kok Joeri. Voor iedereen aangepast als het over ragout ging of uit de schelp halen. Een waar
festijn dus met dank aan onze vrijwilligers en
de Centrale Keuken.

WZC ‘t Blauwhof

Dinsdag 12 oktober: fruitbomen op de binnenkoer, Bingo ‘t Gelaag

WZC ‘t Blauwhof
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Woensdag 20 oktober: uitstap treintje in de polders, vertrek Rosette
Vandaag was het een grote uitstap, met een
20 tal bewoners gingen we een uitgestippeld
parcours afleggen door de polders. Natuurlijk niet te voet maar met een treintje… Wat
spannend!!! Met hulp van de zorg, kiné, vrijwilliger William verliep het opstappen heel
vlot. Van zodra iedereen was opgestapt konden we vertrekken. Tuf, tuf weg zijn wij… In
de Schuur wachtte ons een hartelijk onthaal. Rosette nam vandaag van ons afscheid en begint
aan een nieuw hoofdstuk in haar eigen serviceflat te Tielrode. Na een zomer lang voor onze
moestuin te zorgen, konden we haar niet laten vertrekken zonder een laatste oogst aan lekkere zelf geteelde tomaten mee te geven.
Maandag 25 oktober: Ontbijtbuffet Barkendeir, Heksenmiddag
De cafetaria stond feestelijk gedekt en een
prachtig buffet lonkte onze bewoners voor
een gezellig ontbijt. De koffie vloeide weer
rijkelijk en iedereen genoot van al het lekkers. Twee heksen kwamen vandaag op bezoek. Toverdrankjes en toverkruiden brachten onze bewoners alvast in een Halloweensfeer.

Vrijwilligersnieuws
We zijn blij om Patricia terug als vrijwilliger terug te mogen verwelkomen. Tweewekelijks zal zij
op vrijdag onze bewoners extra in de watten leggen. Franky die al terug gestart was met de
maaltijdgroep, gaat nu ook 2-wekelijks onze bewoners verwennen op vrijdag voormiddag.

Even over denken
Nu we eind oktober zijn, zitten we echt in de donkere dagen. We laten alleszins een heel actieve maand oktober achter ons. Af en toe is het buiten en vooral ’s morgens reeds op het vriezen af…..en kunnen we genieten van prachtige rozige en kleurenluchten bij het ochtendgloren.
De maand november staat voor de deur met de feesten van Allerheiligen en Allerzielen. De
kerkhoven worden prachtig versierd en we denken terug aan onze overledenen. Tussen 22en
26 november is het de week van de ouderen, die we alvast vieren met een herfstquiz en enkele leuke extra’s ! En dan beginnen we al te denken aan de Heilige Man (!) en de Kerstperiode !!
Wij wensen jullie fijne, gezellige dagen toe, ook in deze donkere maand !
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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.
Maandag 01 november
Allerheligen
Dinsdag 02 november
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen
10u30 Gebedsdienst
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Vrijdag 05 november
10u30 Mannenclub (aan het podium)
14u00 Dansnamiddag (podium)
Maandag 08 november
14u00 Rummikubclub (Barkendeir)
Woensdag 10 november
14u00 Rummikubclub (Barkendeir)

Donderdag 11 november
Wapenstilstand
Vrijdag 12 november
10u30 Koffieklets
14u00 Rummikubclub (Barkendeir)
Maandag 15 november
14u00 UNO (Barkendeir)
Dinsdag 16 november
10u30 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
14u00 Sjoelen
Woensdag 17 november
10u30 Geheugenspel (‘t Gelaag)
14u00 Smouttebollen
Donderdag 18 november
10u30 Wandelclub
14u00 Fietswedstrijd (‘t Gelaag)

10u30 Mannenclub (podium)
14u00 Bingo (Barkendeir)
Maandag 22 november
08u30 Ontbijtbuffet (‘t Gelaag)
10u30 Bibliotheek
14u00 Gebruikersraad
Dinsdag 23 november
14u00 Rijdend winkeltje
Woensdag 24 november
10u30 Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
14u00 Quiz: over vanalles
14u00 Gezellig napraten
Vrijdag 26 november
10u30
10u30
10u30
14u00

Knutselen (‘t Gelaag)
Koffieklets (Barkendeir)
Mannenclub (podium)
Zingen (‘t Gelaag)

Donderdag 29 november
10u30 Koffieklets (Barkendeir)
14u00 Bingo (‘t Gelaag)
Dinsdag 30 november
10u30 Geheugenspel De Sint (‘t Gelaag)
14u00 Sjoelen
Woensdag 01 december
10u30 zangmoment De Sint
14u00 Bezoek van de Sint
Donderdag 02 december
10u30 Wandelclub
Vrijdag 03 december
10u30 Mannenclub
14u00 Kamerbezoekjes

WZC ‘t Blauwhof

Woensdag 03 november

830
Vrijdag 19 november

Jarigen in november
Francois Van Bossche

K 027

05 november

87 jaar

Diane De Pauw

K 007

18 november

79 jaar

Julia Catthoor

K 011

24 november

90 jaar

Maria Van Wouwe

K 013

27 november

93 jaar

Maria Poeck

K 155

01 december

89 jaar

WZC ‘t Blauwhof
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Verhuisd
Rosette Osselaer
k 151
20 oktober 2021, naar huis

Jarigen in november
Leon van de Graaf

Flat 013

06 november

86 jaar

Alida Huyghe

Flat 246

08 november

82 jaar

Maria Caris

Flat 007

23 november

91 jaar

Pierre Poeck

Flat 237

26 november

82 jaar

Annie Weyn

Flat 132

28 november

84 jaar
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WZC ‘t Blauwhof
Jozef Verheeken en Georgette Huyben zijn verhuisd
naar wzc De Reiger.

GAW Residentie Elisabeth

Verhuisd
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Een woordje van Isabelle…
Allerheiligen - als feest van alle heiligen en martelaren - en Allerzielen - als gedenkdag van de
doden - mogen dan katholieke feestdagen zijn, ook voor wie niet gelooft zijn het de dagen bij
uitstek dat de doden herdacht worden en dat we massaal naar het kerkhof trekken. En al valt
de regen met bakken uit de lucht, het houdt de mensen niet tegen om de graven te versieren
met kleurrijke chrysanten en even stil te staan bij hen die ons verlaten hebben. De doden
gedenken doet goed want als ze vergeten worden, dàn pas zouden ze dood zijn.

En een woordje van Gamze…

LDC 't Achterpoortje

Dag lieve mensen
Ik ben Gamze Halat. Ik studeer sociaal werk aan de hogeschool, Artesis
Plantijn gelegen in Antwerpen en ik zit in mijn 2de bachelor maatschappelijk werk, een richting die mij goed ligt. Ik kom bij ’t Achterpoortje stage lopen van 18 oktober tot 17 december. Samen met mijn lieve en
toffe collega’s ga ik deze periode doorbrengen. Het is nog maar mijn eerste week en ik kan jullie zeker al zeggen dat deze stageplaats mijn favoriet wordt. Wat heeft een mens nog meer nodig dan gezondheid, het zonnetje, muziek en vriendelijke personen om zich heen?
Ik ben er van overtuigd dat ik hier bij ‘t Achterpoortje veel ga bijleren en zeker van mijn stagebegeleidster Sofie Frankaert, die mij sinds dag één al met heel veel taken heeft gebombardeerd.

Dit was … OKTOBER 2021
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Dinsdag 05 oktober: Curling

LDC 't Achterpoortje

Bij curling is het de bedoeling om de stenen zo dicht mogelijk bij een centrale markering, de tee, te krijgen (ook wel het huis genoemd). Dat is het middelpunt met
daaromheen een rode cirkel en een blauwe cirkel. Team blauw en geel hebben tegen elkaar gespeeld. Een spannend wedstrijd waarbij tema blauw 830 punten
scoorde en team geel 785. Proficiat team blauw! Kriebelt het ook bij jou op volgende keer mee te doen ? Sluit dan volgende ronde zeker ook aan!
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Donderdag 14 oktober: Stoelturnen
Zittend turnen? Ja dat kan inderdaad ook met een stoel. Na de middag hebben we samen verschillende oefeningen uitgeoefend op de stoel, naast de stoel en achter de stoel. Het was een
zeer uitdagend activiteit waarbij iedereen zijn best deed.
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Vrijdag 15 oktober: Luisterverhaal: « Miseries van het leven »l
Na de middag hebben we samen naar de
verhalen van Duizenpoot Trees Heirbaut geluisterd. Verhalen over de dingen des levens. Een stap terug in de tijd en blijven
stilstaan bij hoe dingen zijn. Deze verhalen
hebben zeker verwonderingen opgewekt en
een lach op het gezicht getoverd.

Dinsdag 12 en 19 oktober 2021: Geluks-sessies
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Gelukkig zijn hangt niet af van een probleemloos leven. Het hangt echter af van hoe je
ervoor kiest om na te denken over wat er met je gebeurt.’
We hebben met deze klein maar sterk groepje samen met Isabelle nagedacht over hoe
we onszelf positief kunnen instellen in het leven. Met de theorie erbij hebben we veel
bijgeleerd en onze dikke maar leerrijke bundel ingevuld. Er was op dat moment zeker
geluk aanwezig want we mochten lekker smullen van de heerlijke cake voor de 84ste
verjaardag van André. Nog een gelukkige verjaardag vriend!
Dinsdag 20 oktober 2021: Bloemschikken
Samen met Marleen hebben we kleurrijke herfstcompositie gemaakt in een houten bakjes met zonnebloem, lisdodde en
herfstvruchtjes zoals lampionnen, herfstblad en enkele noten. De
zonnebloem brengt het zonnetje en de glimlach in ieder huis.

LDC 't Achterpoortje
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
In onze vaste rubriek laten we deze keer de goedlachse en immer sympathieke Leen Smet,
kersvers polyvalent medewerkster bij team LDC ‘t Achterpoortje, aan het woord.

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Vrolijk, lief, zorgzaam en spontaan.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik ben geen boekenwurm. Ik lees vooral tijdschriften (TV-familie) en stripverhalen.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Ik zie graag series die een weerspiegeling zijn van het dagelijkse leven. Mijn favoriete programma’s zijn Lisa en Thuis.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Dat er soms ‘s ochtends bewoners of collega’s je staan op te wachten aan het raam om te
zwaaien wanneer je toekomt. Dan voel je je echt welkom en kan de dag goed beginnen. Ik heb
ook al meerdere complimentjes gekregen en dat is altijd leuk.
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Ik ben fan van Abba. Mijn moeder verzamelde al hun LP’s. Mijn bijnaam is dan ook ABBA, omdat ik spontaan begin mee te zingen met hun liedjes. Mijn favoriete nummer is “Goud” van de
groep Bazart.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
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Ik heb vooral citytrips gedaan: Athene, Rome, Barcelona. In Spanje bezocht ik ook de streek
rond Calpe. In Duitsland maakte ik een rondvaart op de Moezel.
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Koken. Ik kook héél graag en ik eet héél graag :-).
Van wie ben jij fan?
Van de groep Bazart. Ik ga in november naar de Lotto-arena naar het concert van Bazart, de
enige groep die ik graag hoor zingen in het Nederlands.
Wat is je levensmotto?
Ga goedlachs door het leven en geniet van het leven en van kleine dingen.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Ik ben verzot op spaghetti. Lever en andere ingewanden vind ik vies.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Het wassenbeeldenmuseum “Madame Tussauds” in Amsterdam.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Alle mondmaskers weggooien!
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Een safari in Afrika. Een cruise naar een warm gebied bv. de Caraïben of de ABC-eilanden
(Aruba, Bonaire en Curaçao).
Ben jij bang voor/van iets? Waar droom jij het meeste over?

Ik droom over een lang en gelukkig leven. Ik heb angst voor spinnen.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Mijn huis volledig renoveren en een wereldreis maken.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Mike Cornelis, vrijwilliger in LDC ‘t Achterpoortje.
Wat wil jij graag nog extra van Leen weten?
Of hij hedendaagse muziek verkiest of hardrock. En of hij ooit al eens is flauwgevallen.

LDC 't Achterpoortje
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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
Fastfoodrestaurant

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
Klasserestaurant

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
JA
X

NEE
X

X
X
X
X
X

Leen: “In mijn jonge jaren heb ik meermaals nachtje doorgedaan bij het uitgaan. Ik ging
naar danscafés, concerten, festivals, fuiven, discotheken,… Je kon me vaak vinden in de
buurt achter de oude kerk in Sint-Niklaas.”
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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

X
X
X
X
X
X
X

Leen: “In de lagere school Heilige familie waren er in de turnzaal eens slangen en schildpadden. Ik ben toen gefotografeerd met een slang .In de WAZO-dierentuin nam ik zelfs ooit een
leeuwenwelp vast.”

Op een podium gestaan

X

Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was

X
X

Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen

X

Een boete gehad

X

Gespijbeld op school

X

Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Teruggegaan naar de kassa omdat een artikel niet werd aangerekend

X
X
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THEMA’S IN DE KIJKER

14 november: Werelddiabetesdag
Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag.
Deze internationale VN-dag heeft als doel het
grote publiek correct te informeren en te sensibiliseren over diabetes.

Diabetes is een chronische aandoening waarbij
het bloedsuikergehalte verhoogd is. Dit kan
twee oorzaken hebben: ofwel maakt het lichaam onvoldoende insuline aan, ofwel is de
geproduceerde insuline onvoldoende werkzaam. In beide gevallen kunnen de cellen onvoldoende suiker (glucose) opnemen, waardoor het zich ophoopt in het bloed. Deze situatie noemen we diabetes mellitus of suikerziekte. 500.000 personen in Vlaanderen hebben diabetes. Elke 17 minuten krijgt iemand
de diagnose.
De aandoening manifesteert zich in verschillende vormen. De twee meest voorkomende
vormen zijn diabetes type 1 en diabetes type 2.
Wat is diabetes type 1?


Treft 5 tot 10% van de personen met diabetes



ontstaat meestal bij kinderen of jongvolwassenen (< 40 jaar)



is een auto-immuunaandoening waarbij het eigen immuunsysteem de bètacellen van
de pancreas aanvalt

Wat is diabetes type 2?


Treft 90 tot 95% van de personen met diabetes



ontstaat voornamelijk bij volwassenen (> 40 jaar)



LDC 't Achterpoortje

preventie is niet mogelijk. Het ontstaan houdt verband met erfelijke factoren en omgevingsfactoren zoals virusinfecties, bepaalde voeding …

twee problemen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan: insulineresistentie en een verminderde insulineproductie
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Ouderweek van 15 tot en met 21 november 2021
In 2021 staat de Ouderenweek in het teken van onze campagne Kopzorgen Verdienen Zorg,

PRIKBORD
Iedereen komt in z’n leven andere verlieservaringen tegen. Op https://kopzorgen.be/prikbord/
staat een prikbord waarop ouderen en hun omgeving de kopzorgen waarmee ze kampen in hun
leven kunnen posten. De drempels waarop ze botsen in de zoektocht naar hulp.
De lichtpuntjes die hen door de moeilijke periodes hielpen. En de tips die zij hebben voor onze beleidsmakers. DEEL JE BOODSCHAP OP HET PRIKBORD!
OVER KOPZORGEN
Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof
je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen
daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten.
Kopzorgen Verdienen Zorg. Op elke leeftijd. Van een luisterend oor tot psychologische hulp.

Week van de Smaak van 18 tot 28 november 2021
Van 18 tot 28 november vindt opnieuw de Week van de Smaak plaats. Dit jaar gaan we met z’n
allen op zoek naar ‘De Smaak van Geluk’. Ook jij hebt ongetwijfeld een favoriet gerecht waar je
altijd kan van genieten en, al is het maar even, steeds weer oprecht gelukkig van wordt.

LDC 't Achterpoortje

We gaan ook op zoek naar culinaire herinneringen en ervaringen die je gelukkig maakten of jullie samen brachten, naar de kleine geneugten van het leven, naar je guilty pleasures of je favoriete opkikkertje... Het koekje bij je koffie, het soldaatje dat je in je eitje dopt, de in te veel chocolade gedopte aardbei of dat stukje cake volgens het recept van je oma, ... Of geniet je wanneer je stiekem met je vingers de pot of je bord uitlikt? Waar word jij gelukkig van? Deel je
leukste verhalen en anekdotes over hoe je kan genieten van je zelf gekweekte groenten, over
die keer dat je betrapt werd met je mond vol chocolade of met dat glaasje te veel op, over een
uitzonderlijke gastronomische ervaring of over dat romantisch dinertje.

Actieweek gezond binnen 15 tot 19 november 2021
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Wist je dat de Vlaming gemiddeld 85% van zijn of haar tijd binnen doorbrengt? En dat vooral
in de eigen woning? De binnenlucht die je gedurende al die tijd inademt, kan een invloed hebben op je gezondheid en welzijn.
Een gezond binnenmilieu is altijd heel superbelangrijk, maar aangezien we nu meer tijd thuis
doorbrengen, krijgt dit onderbelichte gezondheidsthema de aandacht die het verdient. Als je
de lucht niet voldoende ververst, stapelen vocht en schadelijke stoffen, zoals radon, CO, verbrandingsproducten, stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, meubels, gordijnen ... zich op
in de woning. Dat kan gezondheidsproblemen geven.
Zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar. De schadelijke
stoffen in de binnenlucht kunnen zorgen voor irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn,
allergie, astma ... Sommige stoffen zijn ook kankerverwekkend. CO kan tot coma en zelfs tot de
dood leiden. Te veel vocht kan leiden tot schimmelgroei, wat op zijn beurt gezondheidsproblemen veroorzaakt.
De Vlaamse Logo’s, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Gezond Leven ontwierpen daarom
samen een check check check voor een gezond binnenmilieu. Het zijn de vuistregels die nodig
zijn om de binnenluchtkwaliteit zo gezond mogelijk te maken.
Bron: https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/gezond-binnen en logowaasland.be

LDC 't Achterpoortje
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
09
Maandag
01 november

Dinsdag 16 november
09.30 Stoelyoga

GESLOTEN: ALLERHEILIGEN

Cafetaria gesloten: 3e vaccinatie bewoners GAW Elisabeth

Dinsdag 02 november
14.00 Crea: Voederbollen voor vogels

€ 2,50

Woensdag 03 november
Donderdag 04 november

14.00 Bloemschikken: winterschikking

14.00 Infosessie rouwverwerking

€ 2,50

Vrijdag 05 november

18.30 Schaakclub Boey

€ 7,50

Vrijdag 19 november
09.00 Babbelonië

09.30 Infosessie bouwplannen
14.00 Infosessie bouwplannen
14.00 Kerkhofwandeling

14.00 Geheugentraining: Quiz over Temst
18.30 Schaakclub Boey
proefles gratis

proefles gratis

Maandag 22 november
14.00 Rummikub

Maandag 08 november

Dinsdag 23 november

14.00 Rummikub

09.30 Stoelyoga

Dinsdag 09 november
09.30 Stoelyoga
€ 2,50
14.00 Werken met de smartphone: Introductie
19.30 Yoga
€8

Woensdag 10 november

€ 2,50

14.00 Kookworkshop: Marokkaanse smaken € 3
19.30 Yoga

€8

Woensdag 24 november
14.00 Handwerk

14.00 Handwerk
14.00 Briefschrijfactie Amnesty International

Donderdag 11 november

Donderdag 25 november
14.00 Bingóóooooooo

€ 0,50/kaartje

Vrijdag 26 november

GESLOTEN: WAPENSTILSTAND

Vrijdag 12 november

09.00 Babbelonië
14.00 Optreden Mike Steve
18.30 Schaakclub Boey

€ 7,50 incl. glas cava
proefles gratis

Maandag 29 november
14.00 Rummikub

Dinsdag 30 november
09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Herfstwandeling
19.30 Yoga
VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVATIE:
Gelieve te bellen naar 03 710 25 56 of te mailen naar teamLDC@sleutelzorgtemse.be

€8
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14.00 Temse in Wereldoorlog II
door burgemeester Luc De Ryck
18.30 Schaakclub Boey
proefles gratis
14.00 Rummikub

14.00 Werken met de smartphone: terugkomsessie
19.30 Yoga
€8

Woensdag 17 november
14.00 Handwerk

14.00 Handwerk

Maandag 15 november

€ 2,50
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