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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,

Vanaf

maandag 22 november zal er niet langer een Covid-certificaat gescand worden bij het
betreden van de cafetaria.

Wel blijven onderstaande richtlijnen voor de cafetaria van kracht.


Per bewoner of inwonend koppel kom je met maximaal 2 bezoekers naar de cafetaria.



Enkel bediening aan tafel, u verplaatst zich niet zelf naar de toog.



Bij het verlaten van de tafel draagt u een chirurgisch mondmasker.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Saskia Boone

Niels Van Overloop

Algemeen directeur

Directeur wzc De Reiger

Algemeen

Coronavirus
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Algemeen
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We staan ervoor en we moeten er
door
Bouwinfo woonzorg Temse
Geen woorden maar foto’s.
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Algemeen

We gaan eens voor iets anders, een woordzoeker. Met de overgebleven letters vorm je een
woord. Breng jullie oplossing binnen en win een lekkere fles wijn.

D

Er zijn bij onze eerste woordzoeker meerdere juiste oplossingen binnengebracht. Een onschuldige hand trok er Maria Caris GAW Elisabeth, flat 007 als winnaar uit.
Proficiat en geniet van de fles wijn.
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Algemeen
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Wat gebeurt er zoal in december
December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand) is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele feestdagen wordt deze maand in Nederland en België informeel ook wel de feestmaand genoemd.
6 december: Sint Nicolaas
Dit is gedenkdag (sterfdag) van de heilige Nicolaas. Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en
was bisschop in het Zuid-Turkse stadje Myra. Zijn sterfdag (dus niet zijn geboortedag) was 6 december. Met Sinterklaasavond (ook bekend als 'Pakjesavond') op 5 december, komt de Sint bij
de mensen thuis om aan kinderen cadeaus en snoepgoed te geven en viert men de
'verjaardag' van Sinterklaas.
21 december: winter
De winter is een van de vier seizoenen in de gematigde en polaire streken. Het afwisselen van
de winter met de andere seizoenen wordt veroorzaakt door de schuine stand van de aardas. In
de winter staat op het noordelijk halfrond de aardas van de zon af en in de zomer juist naar de
zon toe. Op het zuidelijk halfrond is dit omgekeerd, zodat de winter zich daar juist afspeelt tijdens de zomer van het noordelijk halfrond. Het meest kenmerkend aan de winter is hierdoor,
behalve de in vergelijking met andere seizoenen lage temperaturen, de korte dagduur.
25 december: Kerstdag
Het kerstfeest is ontstaan in de vierde eeuw na Christus, en wel tegelijk in Rome en Jerusalem.
... Lange tijd dachten historici dat het christelijke kerstfeest op 25 december was geplaatst om
een belangrijk heidens feest ter ere van de zon te kerstenen. Dit zou dan mee de belangrijke
lichtsymboliek van kerstmis verklaren.

31 december: oudejaarsdag
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Is de laatste dag van het jaar in de gregoriaanse kalender en is dan ook oudejaarsdag. De overgang van het huidige jaar naar het jaar daaropvolgend.

Algemeen

Wij willen jullie nu al veel gezellige, warme, liefdevolle en zorgenvrije eindejaarsfeesten wensen
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Info

Algemeen

Dienst Ergo / Animatie
Begin december is de dienst Ergo/ animatie verhuisd naar het 4de verdiep. Jullie kunnen ons
terugvinden in het nieuwe gedeelde achteraan, nog voorbij de het kiné-lokaal
Gebruikersraad
Omwille van de huidige situatie Corona is het niet mogelijk om familieleden van de bewoners
uit te nodigen op de gebruikersraad.
Voor het gelijkvloers en afdeling 1 zal een enquête opgemaakt worden voor de familie om te
peilen naar hun tevredenheid.
Voor wzc De Reiger gaat op volgende data een gebruikersraad door:
6 december voor afdeling 2
7 december voor afdeling 3 (3de en 4de verdiep)
Voor wzc ‘t Blauwhof zijn volgende data gepland
9 december om 10u voor het gelijkvloers
9 december om 11u voor het 1ste verdiep

Voor meer info bekijk de agenda van jullie instelling.
Kerst- en nieuwjaarsfeest
Ook dit jaar zal ons kerst– en nieuwjaarsfeest voor onze bewoner sen hun familie niet kunnen
doorgaan. Door het Covid 19 virus dat nog steeds ronddwaalt kunnen wij geen festiviteiten
voor bewoners en hun familie organiseren.
Wij doen ons best om er voor onze bewoners toch een warm en gezellig eindejaar van te maken. We plannen enkel voor onze bewoners een feestmaaltijd.
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Ik was er “geire” bij
Maandag 25 oktober: Verjaardagsborrel

En wederom trokken we richting Sint-Niklaas
naar de shopping, weliswaar terug met een andere delegatie. Zo proberen we iedereen die
dit graag doet toch eens aan de beurt te laten
komen. Met z’n allen deden we ons “toerke”
en natuurlijk gingen we ook binnen in de favoriete winkels van onze mensen. Nadien hoog
tijd om aan de inwendige mens te denken in
onze ook wel favoriete tea-room. En natuurlijk
werd het direct rap laat en tijd om terug huiswaarts te rijden. Weerom een aangename winkelnamiddag voorbij!
Donderdag 4 november: Gebedsdienst voor de overledenen
Allerheiligen….. de dag dat we onze dierbare overledenen gedenken. Ook hier in huis hebben
we een herdenkingsdienst gedaan, waar toch heel wat bewoners en familieleden aanwezig waren. Dank aan de ploeg van onze gebedsdienst om dit te organiseren. Doet deugd om even stil
te staan.
Donderdag 4 november: Modeshow Dimoda
Na twee jaar kwamen de mannequins terug in
huis om de nieuwste wintercollectie te showen.
Alle maatregelen in acht genomen is het toch
vlotjes verlopen. Het was een mooie collectie
en er is héél wat gekocht. We zullen allen weer
stralen……

WZC De Reiger

Dinsdag 26 oktober: Uitstap Shopping

Algemeen

Een gezellige tafel rond met onze jarigen van
oktober. Ze werden verwend met een hapje en
een drankje, en al snel volgden er heel wat gesprekken over de tijd van toen……. Den Boelwerf onder andere, een tijdperk dat voor velen
onder ons heel belangrijk geweest is in het leven! Nogmaals een dikke proficiat aan alle jarigen en wensen hen een gezond nieuw levensjaar toe.

WZC De Reiger
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Maandag 8 november:
Dansnamiddag met Filip Piens
Zo lang geleden dat we onze beentjes nog
eens konden loszwieren. Met een optreden
van Filip Piens zit de schwung er heel vlug in:
meezingen, mee zwieren en dansen …… voor
ieder naar believen. We zongen en dansten
bijna de pannen van het dak. Het was puur
genieten voor onze bewoners, fijn dat dit al
eens kan plaatsvinden.
Woensdag 10 november:
Feestmaaltijd Paling of Videe
November een seniorenmaand met tal van activiteiten, door corona jammer genoeg met
heel wat beperkingen. Onze feestmaaltijd kon
gelukkig doorgaan natuurlijk enkel voor onze
bewoners. De keuken maakte 50 kg paling
klaar en die werd héél goed gesmaakt. Dank
aan de keukenploeg. Voor de bewoners die
geen paling lusten was er ook een videe-ke
voorzien. Er werd naar hartenlust gesmuld en
als toetje volgde er nog een stuk chocoladetaart. Met ons buikje rond gingen we huiswaarts voor een middagdutje.
Woensdag 17 november:
Showcooking Wielewaalsnest.
Voor de week van de smaak hebben we onze
bewoners van het Wielewaalsnest even verwend. We kozen allemaal gerechten uit Frankrijk en speelden Franse chansons. Er werd
goed gesmuld van onze Franse kazen en onze
quiche. Als dessert was er ook nog een chocolade moelleux. En dit alles samen met een
glaasje wijn of druivensap. Het werd een gezellige middag.
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Dinsdag 23 november: Showcooking Mezennest

WZC De Reiger

Ook op het Mezennest hebben we onze bewoners getrakteerd op een hapje en een
drankje voor de week van de smaak. Samen
met Georgette, Maria en Clara werden er
bordjes met lekkere kaas en quiche klaargemaakt. Dit werd geserveerd met een glaasje
wijn. Iedereen heeft ervan genoten!
Woensdag 24 november: Optreden “De Kliek”
Uitstel maar geen afstel. Uit voorzorgsmaatregelen is er beslist om onze show even uit
te stellen. Maar niet getreurd, wordt op een
later moment zeker terug opgenomen.

Vrijwilligersnieuws
Graag verwelkomen we Marleen De Smet, zij zal voortaan onze ploeg van vrijwilligers vervoegen in de cafetaria. Wij wensen haar alvast veel succes.

Met droefheid willen we onze oprechte deelneming toe wensen aan Helena De Vogel. Zij heeft
onlangs afscheid moeten nemen van haar echtgenoot, na een slepende ziekte. Wij schenken
haar veel moed bij het verwerken van dit grote verlies.

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.
Woensdag 01december
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
Donderdag 02 december
14u00 Bowling
Vrijdag 03 december
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 06 december
09u00
10u00
13u30
14u00

Bibliotheek op de kamers
Gebruikersraad afdeling 2 (cafetaria)
Sint en Piet op bezoek
Spelactiviteit (Wielewaalsnest)

Dinsdag 07 december
10u00 Wandelclub
10u00 Gebruikersraad afdeling 3 (cafetaria)
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)
Woensdag 08 december
09u30 Afsluiterke 2021 Bezigheidsclub
13u30 Uitstap Interflower
Donderdag 09 december
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Vrijdag 10 december
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 13 december
14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Crea (Wielewaalsnest)
Dinsdag 14 december
12u00 Feestmaaltijd (cafetaria)

Woensdag 15 december
14u00 Crea (Wielewaalsnest)
Donderdag 16 december
14u00 Kersthappening (Mezennest)
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Vrijdag 17 december
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 20 december
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Dinsdag 21 december
10u00 Wandelclub
14u00 Kersthappening (cafetaria afdeling 2 en 3)
Woensdag 22 december
14u00 Kersthappening (Wielewaalsnest)
Donderdag 23 december
10u30 Gebedsdienst
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
Vrijdag 24 december
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Zaterdag 25 december
Kerstmis
Zondag 26 december
2de Kerstdag
Maandag 27 december
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
14u00 Tovertafel (Mezennest)
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Dinsdag 28 december
10u00 Wandelclub
14u00 Individuele aandacht
14u00 Kerstfilm (Lijsternest
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u00 Kerstfilm (Wielewaalsnest)
Donderdag 30 december
14u00 Kerstfilm (Mezennest)

Nieuwjaar

Zondag 02 januari
2de nieuwjaar
Maandag 03 januari
14u00 Nieuwjaarsdrink bewoners met optreden
(cafetaria)
Dinsdag 04 januari
10u00 Wandelclub
14u00 Voorlezen (Mezennest)
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)

Maandag 05 januari
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Jarigen in december
Paul Teugels

K 017

04 december

76 jaar

Maria (Roza) Van Overschelde

K 027

05 december

91 jaar

Irene Bressinck

K 319

06 december

83 jaar

Gaby Waayeret

K 006

11 december

85 jaar

Gilberte De Keyzer

K 018

13 december

94 jaar

Germana Theunis

K 206

17 december

97 jaar

Georgette Huyben

K 124

18 december

87 jaar

Georgette Hellinckx

K 122

19 december

95 jaar

Leonie Bollaert

K 019

20 december

84 jaar

Jozef Schepens

K 009

21 december

85 jaar

Annie Maes

K 024

30 december

76 jaar

WZC De Reiger

Woensdag 29 december

Zaterdag 01 januari 2022

WZC De Reiger
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Welkom
Nelly Van Hul
K 125
29 oktober 2021

Michiel Paulissen
k 125
29 oktober 2021
Marie-Louise Samson
k 217
09 november 2021

Emilia Vermeulen
k 211
19 november 2021
Irène Colyn
k 308
23 november 2021

Roland De Wreede
k 033A
24 november 2021

Hebben ons verlaten

Eduard Verdonck
k217
01 november 2021
Georgette Amelinckx
k 007
05 november 2021

Christiane Dobbelaer
k 033A
08 november 2021
Maria Van Hove
k 211
09 november 2021

Paula Mertens
k 103
11 november 2021
Anita De Ryck
k 308
14 november 2021

Suzanne Huyben
k 412
15 november 2021

WZC De Reiger

Julia Weyns
k 114
30 oktober 2021

15

WZC ‘t Blauwhof

WZC De Reiger
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Hebben ons verlaten
Jozef Thierens
k 126
16 november 2021

Kortverblijf
Monique Labelle
k 031B
27 oktober 2021, naar wzc ‘t Blauwhof
Marc Schelkens
k 130
03 november 2021, naar ander wzc
Germaine Van Landeghem
k 310 KV
09 november 2021, opname
16 november 2021, naar ander wzc
Ludwig Wauters
k 130
12 november 2021, opname
14 november 2021, terug naar huis

Josée Laureys
k 310 KV
17 november 2021, opname

Ik was er “geire” bij
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Woensdag 27 oktober: Alpaca boerderij Lokeren

Woensdag 03 november: Gebedsdienst
Bij de gebedsdienst van vandaag, onder leiding van Diaken Marc Van Lommbergen, dachten
we even extra aan de overledenen van het voorbije jaar. Het was een druk bijgewoonde viering.
Maandag 15 november: Uno
Met een klein groepje speelde we het kaartspel Uno. Niet iedereen is daar warm voor te krijgen. Eens dat het spel werd gespeeld, waren ze er snel mee weg.

WZC ‘t Blauwhof

Voor de eerste keer reden we met het busje
naar de alpaca boerderij. De rit op zich was al
spannend. We hadden wegomlegging en
daarna reden we op een boerenweg waar we
niet konden passeren doordat we op een
vrachtwagen opbotsten!!! Al bij al, met wat
vertraging, kwamen we er aan. We werden
verwelkomt door boer Koen en zijn echtgenote. Van zodra iedereen was uitgestapt kon
boer Koen zijn uitleg doen. We gingen de
kalfjes en de dwergkonijntjes bezoeken. Die
mochten we aaien en eens knuffelen, zo zacht.
Voor we op de wei mochten kregen we een
emmertje met eten mee om de alpaca’s te
voederen. Het was een grote kudde, in totaal 31 !!! Boer Koen vertelde nog dat we de emmers hoog genoeg moesten houden want ze zijn enorm snel als het op eten aankomt. Eén
voor één legden we een beetje voeder in de handpalm van onze bewoners zodat de alpaca ’s
konden beginnen smullen. Niet iedereen van onze bewoners wou dit doen maar Juliette, Simonne, Julia en Nelly lieten dit gewoon gebeuren. Bij Diane en Liliane legden we wat voeder
op hun schoot zodat de alpaca ‘s dicht genoeg konden komen om ze te aaien. Nu de alpaca’s
hun buik hebben vol gegeten, was het tijd om met onze bewoners van een tasje koffie en gebak te genieten. In de wei was er een hutje voorzien waar we zicht hadden op de dieren en
de natuur. Prachtig!!! De boerin had een advocaattaart gebakken en die was heel lekker. Wisten jullie dat Alpaca ‘s kuddedieren zijn en ze bovenaan geen tanden hebben?

WZC ‘t Blauwhof
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Woensdag 17 november: Smoutebollen
Het was vandaag in twee stukjes te doen. Om
half twee waren de residenten beneden aan
de beurt en dus eerst. Smoutebollen bakken is
een hele kunst. Er zijn er niet veel die het kunnen en ze moeten mooi rond zijn. Dat moet je
met twee lepels doen. Ze mogen niet teveel
pootjes hebben. Er is niemand die het zo goed
kan als vrijwilligster Annie Vlaeminck en Fien
die we gelukkig konden strikken om hun kunsten in de keuken te tonen. Gelukkig hadden
we zo 4 bekwame handen want het moest natuurlijk vooruitgaan. Om het uitdelen sneller
te laten gaan zodat de smoutebolleke’s nog
warm konden gegeten worden, kregen we extra hulp van de vrijwilligers Martine & Franky.
Met één smoutebolleke komen we natuurlijk niet toe. Een uurtje laten kwamen de bewoners
van den Barkendeir naar de cafetaria, wachtend op hun smoutebolleke’s. En ook daar werd
iedereen op z’n wenken bediend. ’t Was alweer een fijne namiddag. ’t Was een lekker deeg
trouwens, en een goede. En den deegpot ? Die kwam proper en dus ook helemaal leeg terug
aan in onze Centrale Keuken.
Vrijdag 19 november: Bingo
Bingo is een kiemwedstrijd waarin deelnemen belangrijker is dan winnen. Waar toch iedereen gezellig bij elkaar zit, elkaar ondersteunt en waar ook heel wat verborgen oefeningetjes
inzitten om onze geest wat actief te houden. En onze smaak wordt natuurlijk ook verwend
met een …. lekkere advocaat! Zo is een dik uur gauw om!
Maandag 22 november: Ontbijtbuffet
Alle bewoners van ’t Gelaag moesten vandaag
op tijd uit hun bed. Er stond een lekker en
uitgebreid ontbijtbuffet op hen te wachten.
Iedereen kwam eerst langs het buffet om zijn
eigen bordje samen te stellen voordat ze
plaats namen aan de mooie feestelijke tafels
in ergo- en dagzaal. We waren blij dat we ook
bewoners konden verwelkomen die anders
liever op hun kamer bleven zitten. Gesprekken kwamen al snel op gang waardoor de bewoners lang bleven natafelen.

Vrijwilligersnieuws
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Begin november werd er een vergadering voor de vrijwilligers van ’t Blauwhof en De Reiger
ingepland. Gelukkig was de maatregel maar van korte duur dat alle familieleden moesten
kunnen aantonen of ze gevaccineerd waren. Spijtig genoeg gaan de cijfers terug in stijgend
lijn en is alertheid nog steeds heel belangrijk om onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen.
Carola die instond voor de cafetaria op donderdag komt vanaf nu enkel in het weekend. De
reden is dat ze vast werk heeft gevonden. We wensen haar veel succes in haar nieuwe carrière… Proficiat!!!

We zijn reeds over de helft van november als we dit schrijven. D e bomen bieden zich aan in
een bonte kleurenpracht. Er wordt nog steeds druk gewandeld met het wandelclubje dat Tim
heeft opgestart met behulp van onze 2 vrijwilligers William en Franky. Bij de petanque werd
er ook nog gespeeld in de voortuin van ’t Blauwhof. Als u dit leest krijgt u immers eerstdaags
de Sint op bezoek en maakt u al zeker plannen voor de rest van de feestperiode en het nieuwe jaar. En misschien blijft het in december nog zo zacht ! Wij kijken dus uit naar de Heilige
man. Zijn jullie allemaal braaf geweest???
Nog iets later, op 22 december, vieren we nog een speciale dag nl. Irene Smet wordt 100 jaar
op 25 december. Een week later is het jaar weeral ten einde.
Momenteel plannen we reeds allemaal leuke en nieuwe dingen voor het komende nieuwe
jaar 2022.
Wij wensen jullie en jullie familie een fijne, gezellige feestmaand.

WZC ‘t Blauwhof

Even over denken
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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.
Woensdag 01 december

Maandag 20 december

10u30 Zangmoment met de Sint
14u00 Bezoek van de Sint

10u30 Tovertafel (‘t Gelaag)
10u30 Bibliotheek
14u00 Gezellig samenzijn kerstliederen

Donderdag 02 december

WZC ‘t Blauwhof

10u30 Wandelclub
Vrijdag 03 december
10u30 Mannenclub
14u00 Kamerbezoek
Maandag 06 december
10u30 Bibliotheek
10u30 Tuinproject: Bloembollen
14u00 Kookactiviteit
Dinsdag 07 december
14u00 Versieren Kerst

Dinsdag 21 december
14u00 Rijdend winkeltje

Woensdag 22 december
10u30 Kerstversiering
14u00 Verjaardagsfeest 100 jarige
Zaterdag 25 december
Kerstdag
Zondag 26 december
2de kerstdag
Maandag 27 december

Woensdag 08 december

14u00 Bewegen op muziek

10u00 Rummicubclub (‘t Gelaag)
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)

Dinsdag 28 december

Donderdag 09 december
10u00 Gebruikersraad (‘t Gelaag)
11u00 Gebruikersraad (Barkendeir)
Vrijdag 10 december

14u00 Sjoelen
Woensdag 29 december
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Dansnamiddag
Donderdag 30 december

10u30 Mannenclub
10u30 Koffieklets (‘t Gelaag)
14u00 Hobbyclub

14u0 Bingo

Dinsdag 14 december
14u00 Kerststukjes maken

10u30 Mannenclub
14u00 Gezellig samenzijn

Woensdag 15 december
11u30 Kerstfeest en optreden
Vrijdag 17 december
10u30 Mannenclub
14u00 Balou op bezoek
14u00 Kamerbezoek

Vrijdag 31 december

Maandag 03 januari

Vrijdag 07 januari

10u30 Bibliotheek
14u00 Aperitief, klinken op het nieuwe jaar

10u30 Mannenclub
10u30 Rummikubclub (‘t Gelaag)
14u00 Zingen, liedjes van vroeger

Dinsdag 04 januari

21

10u30 Sjoelen
Woensdag 05 januari
10u30 Individuele activiteit
14u00 Kookclub

WZC ‘t Blauwhof

WZC ‘t Blauwhof
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Jarigen in december
Elza Malfliet

K 140

11 december

87 jaar

Marie Louise Blyweert

K 016

15 december

82 jaar

Yvonne Brijs

K 132

15 december

96 jaar

Irena Smet

K 136

25 december

100 jaar

Julian Van Landeghem

K 155

28 december

96 j aar

Fernand Vael

K 147

29 december

83 jaar

Welkom
Monique Labelle
K 151
27 oktober 2021

Juliaan Van Landeghem
k 155
19 november 2021

Hebben ons verlaten
Maria Poeck
k 155
01 november 2021

Jarigen in december
flat 250

07 december

89 jaar

Jacqueline Coenen

flat 134

16 december

72 jaar

Juliette De Ost

flat 117

16 december

77 jaar

Albert Van Overmeire

flat 358

17 december

98 jaar

Geeraert Mys

Flat 243

18 december

84 jaar

Wilfrida Totté

Flat 361

19 december

92 jaar

Lutgarde De Bruyne

Flat 236

22 december

79 jaar

Marcel Van Den Ende

Flat 353

23 december

85 jaar

Germana Oste

Flat 353

24 december

92 jaar

Louis De Rover

Flat 132

27 december

85 jaar

Etienne Stuer

Flat 126

28 december

84 jaar

Norma Huyghe

Flat 118

30 december

81 jaar

Laurette Gheysens

Flat 237

05 januari

79 jaar

Josée Noorts woont sinds 24 november
in wzc De Reiger, op k 412

Welkom
Maria Peirsman huurt vanaf 22 november 2021 flat 011.

GAW Residentie Elisabeth

Verhuisd

WZC ‘t Blauwhof

Marie Louise Van Landeghem
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Een woordje van Isabelle…
December staat bekend als de gezelligste maand van het jaar en daar zijn we het (denk ik) allemaal wel mee eens. We beginnen met Sinterklaas en sluiten het jaar knallend af met champagne. Daartussenin vieren we natuurlijk nog kerst, de leukste tijd van het jaar die we doorbrengen met familie of vrienden… en we enkele dagen lijken te ontsnappen aan de werkelijkheid.
Wat me opvalt is dat mensen steeds vroeger beginnen met de kerstboom en de kerstversieringen neer te zetten en op te hangen. Het kerstgevoel zorgt voor een speciaal gevoel…dat valt
niet te ontkennen.
Vandaag de dag is de Sint niet meer uit onze leefwereld weg
te denken. De speelgoedindustrie speelt hier massaal op in
en bestookt ons al weken voordien met oogverblindende
reclame. Toch kan het geen kwaad om even stil te staan bij
dit typische kinderfeest. Blik eens terug naar hoe jij de Sintperiode beleefde en voel je zelf weer even kind... Volgens de (schaarse) historische bronnen is
de heilige Sinterklaas gebaseerd op bisschop Nicolaas van Myra, die in de derde eeuw na Christus in Klein-Azië leefde. Volgens bepaalde Romeinse legenden werd hij als heilige geboren en
verrichtte hij vanaf zijn geboorte meteen wonderen. Zo wil de overlevering dat de pasgeboren
Nicolaas op de vastgestelde vastendagen de borst van zijn moeder weigerde. Volgens een andere legende zou hij bij zijn eerste bad al rechtop gaan staan zijn. Hij zou al op jonge leeftijd
wees geworden zijn en zijn bezittingen aan de armen weggegeven hebben. Al in zijn tienerjaren zou hij priester, en op zijn twintigste bisschop geworden zijn. Dat bleef hij vijftig jaar lang.
Volgens een van de verhalen werden drie arme zusters gedwongen om als prostituee door het
leven te gaan. Om hen te helpen legde hij een beurs met goudstukken in hun schoenen. Hier
vindt het ‘schoentje’ van de Sint zijn oorsprong.
Bron: https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/297/de-betekenis-van-sinterklaas

Sfeer, gezelligheid en samenzijn met onze dierbaren om ons heen, is waar het met kerst allemaal om draait. Van gezellig bij elkaar op de bank, tot aan bordspelletjes en gezamenlijk eten.
Tijdens de koude dagen zitten we in relax-modus heerlijk warm en knus binnen met kerstmuziek op de achtergrond of een leuke kerstfilm op tv. Veel ouderen zien echter op tegen de
komende feestdagen. Juist in deze donkere decemberdagen ligt eenzaamheid snel op de loer
en kan een klein gebaar van aandacht al een lichtpuntje zijn. Lichtpuntjes groot of klein, je
hoeft ze niet te zoeken, je kan ze ook zijn! Laat ons daar samen voor zorgen!

LDC 't Achterpoortje

Team LDC wenst jullie van ganser harte een ZALIGE KERST!

http://www.gratis-e-cards.nl

Toffkado.nl

Dit was … OKTOBER/NOVEMBER 2021
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Winnaar borstkanker-rally
Jenny Cuyt was de gelukkige die onze lekkere prijs, een tegoedbon
voor een wafel met slagroom vergezeld van een dampend kopje
koffie of thee, in ontvangst mocht nemen. Zij kwam al wandelend
alles te weten over het bevolkingsonderzoek en tegelijkertijd werkte
ze die nare coronakilo’s weg. Ze beantwoordde samen met haar
vriendinnen alle vragen juist en kon op het einde ook de puzzel leggen en de slogan vinden: « Kies bewust ». Dat was alvast geen makkelijke opdracht want je
moest hiervoor je hersenen flink pijnigen. Een onschuldige hand kroonde haar tot winnares.
Een dikke proficiat alvast en laat het smaken!

Vrijdag 29 oktober 2021: Nestkastjes maken
Een oorverdovend lawaai die dag in het LDC want de deelnemers timmerden er behoorlijk op los! Achteraf waren ze fier op hun creatie. De
nestkastjes mochten ze behouden. Deze hangen nu op een vogelvriendelijke plek in de tuin. Enkele deden dienst als geschenkje voor zoon, dochter of kleinkind. Van een origineel cadeau gesproken...en trouwens...wat
je zelf doet, doe je meestal beter! De deelnemers leerden aan de hand van foto’s hoe de
meest voorkomende tuinvogels eruitzien. Ze kregen nuttige tips en er was ook een vogelquiz.
Dat de hanghoogte van het kastje belangrijk is ter bescherming tegen katten leek ons logisch.
Maar wist je dat de doorsnede van het vlieggat 3 cm voor een pimpelmees en 3,2 cm voor een
koolmees is? De vliegopening hangt ook best niet in volle zon, maar naar het oosten/noordoosten, want de wind komt vaak uit het zuidwesten en het regent best niet al te veel binnen in
een nestkastje.

LDC 't Achterpoortje
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Vrijdag 05 november 2021: Infosessies bouwplannen De Reiger/LDC
Een grote opkomst voor deze infosessies! Plannen voor de nieuwbouw wzc
De Reiger en LDC werden uitvoerig toegelicht. Er werd ook uitleg gegeven
over de omgeving (plein, parking,…). Alle ruimtes werden besproken. De
verdere timing kwam eveneens aan bod. De volledige ruwbouw van
bouwfase 2 zal midden februari ’22 afgerond zijn. In januari ‘22 starten de
aannemers « technieken » en « afwerking ». Fase 2 in haar geheel zal volledig klaar zijn tegen
maart ‘23. Vermoedelijk in de loop van het jaar ‘25 zal het volledige project afgewerkt zijn.

Vrijdag 05 november 2021: Kerkhofwandeling kerkhof Temse
14 aanwezigen kwamen meer te weten over onze lokale geschiedenis aan de hand van de graven die we bezochten met gids van dienst Isabelle. Het kerkhof van Temse biedt een grote rijkdom. Het is een spiegel van de maatschappelijke verhoudingen en etaleert de status, rijkdom,
titels en functies van de overledenen. De geschiedenis van Temse wordt als het ware weerspiegeld in de graven van prominente families. Jammer van dat eerste half uurtje regenweer,
maar kom, daar is tot op heden nog niemand van gesmolten en de deelnemers wensten zelf
enthousiast de tocht verder te zetten. Gelukkig klaarde de hemel nadien op en konden we genieten van een stralend herfstzonnetje. Achteraf alleen maar positieve commentaren gekregen
zoals: « Voor herhaling vatbaar » en « We hebben toch nog niet alle graven besproken? ». Het
is uitzonderlijk dat 86 graven op een regulier kerkhof worden beschermd als monument.
Een kerkhof, zoals het woord zegt, lag oorspronkelijk rond de kerk. Op het kerkhof lag de gewone man begraven. De rijken die het zich konden veroorloven lagen in de kerk begraven
(geestelijken, magistraten,…). Onder Oostenrijks bewind bepaalde keizer Frans Jozef II dat, omwille van hygiënische redenen, er geen begravingen meer mochten plaatsvinden in de kerk. De
laatste was in 1784. De Code Napoléon uit 1804 bepaalde dat er om diezelfde hygiënische redenen geen begraafplaatsen meer rond de kerk mochten liggen, dus kocht de gemeente grond
aan op de plaats van het huidige kerkhof. De laatste begraving rond de kerk en de eerste op de
nieuwe begraafplaats vonden plaats in 1820.

LDC 't Achterpoortje

Toen geen begravingen in de kerk meer mochten plaatsvinden, hielden sommige families eraan om deze traditie toch verder te zetten onder een andere vorm: zij bouwden een grafkapel.
Op het kerkhof staan er 2: Wauters-Braeckman (1874) en Janssens de Varebeke (1884).
Janssens de Varebeke
Louis Janssens was een grote textielfabrikant. De familie had hier in
Temse het vroegere kasteel in het Scheldepark als buitenverblijf.
Die status zie je ook op het kerkhof, tot op vandaag. In 1912 kreeg
de familie toestemming “de Varebeke” toe te voegen aan hun
naam. Later werd de familie in de adelstand verheven.
Wauters-Braeckman
Zowel Wauters als Braeckman behoren tot de prominentste families van de 18e en 19e eeuw. De familie telde een aantal burgemeesters en was actief in de textielsector. Gaby Wauters rust hier
ook, eigenaar van weverij Wauters en 40 jaar voorzitter van de
Koninklijke Temse Watersportvereniging.
Grafkapel Wauters-Braeckman

Grafkapel Janssens de Varebeke
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SELECTIE WIST-JE-DAT-JES VAN DE WANDELING:
Valeer Peirsman
Bekend beedhouwer. Was bij de zaligverklaring van priester Poppe in 1999 en werd door paus
Johannes-Paulus II in audiëntie ontvangen. Hij overhandigde een geschenk: de maquette in
brons en Franse steen van het standbeeld van Priester Poppe.
Philemon Hauman
Geboren te Temse 1917, beroepsmilitair. Ongehuwd en woonde bij zijn ouders (kledingzaak
Hauman). Hij was o.a. krijgsgevangene en actief in de weerstand. Hij werd in 1942 door SS gearresteerd. In 1943 werd hij naar het concentratiekamp van Neuengamme gebracht. Toen voor
de Duitsers de nederlaag in zicht kwam, en ze dus kampen wensten te ontruimen, werd hij op
een schip gezet met de bedoeling dit te laten ontploffen in volle zee. Op 3.5.1945 werd het
echter in de baai van Lübeck door de geallieerden gebombardeerd en tot zinken gebracht. De
vader vroeg de ontgraving in Duitsland en in augustus 1961 werd het stoffelijk overschot van
Philemon naar Temse overgebracht.
Familie Orlay - De Rijck
Grafmonument met sarcofaag en verroeste smeedijzeren omheining. De familie Orlay was een
zéér belangrijke familie. Nicolas, zoon van Eduard Orlay, was een zeer verstandig en vooruitstrevend man. Zijn textielbedrijf omvatte voorzieningen voor de arbeiders zoals bibliotheek, ziekenkas en onderwijs. In 1885 beschikte hij over de eerste telefoonverbinding.
Familie Wilford
Het pronkstuk van het graf was een borstbeeld in witte zandsteen maar dit werd gestolen in
1990. Een kopie bevindt zich op het 1ste verdiep van het oud gemeentehuis op de Markt van
Temse. Arthur Wilford was pianist/componist. Albert was burgemeester en voorzitter van het
Centrum voor Openbare Onderstand (voorloper van het OCMW). William startte een zeildoekfabriek, Paul bouwde auto’s als één der eersten in ons land. Er was een bootverbinding van
Temse naar Antwerpen (belangrijk op economisch én toeristisch vlak) en de familie organiseerde mee de eerste vliegweek van 1912. Volgens onze burgemeester, die vaak speelde op het
kerkhof, stond er destijds een pot op het graf en zo kon je kijken in de grafkelder.

Philemon Hauman

Frans Boel

Orlay - De Rijck

LDC 't Achterpoortje

Frans Boel
Leidde de Boelwerf 39 jaar lang van 1904 tot 1943. Onder zijn bewind werden meer dan 950
orders geboekt! Van 1933 tot 1943 was hij burgemeester. In 1941 moest iedereen ouder dan
60 weg uit het schepencollege van de Duitsers maar Frans Boel (toen ouder) mocht blijven.
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Dinsdagen 09 en 16 november 2021 : Workshop: Werken met de smartphone
Leerrijke workshop die op veel belangstelling kon rekenen. Opperste concentratie bij alle
deelnemers! Ze leerden o.a. contacten toevoegen, sms-jes versturen, bellen, verbinden met
WIFI, apps downloaden, foto’s/filmpjes maken, met Google maps/Whatsapp/Messenger werken… Men vroeg om in de toekomst nog sessies op het programma te zetten in kleinere groep
en volgens het besturings-systeem van de smartphone. U vraagt, wij draaien :-)!

Vrijdag 12 november 2021: Temse in WOII door burgemeester Luc De Ryck
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Maar liefst 57 toehoorders voor de razend-interessante voordracht over WOII. De burgemeester schetste het leven in Temse destijds, vertrekkend van de voornaamste gebeurtenissen en
situaties tussen de 2 wereldoorlogen, inclusief de politieke evolutie en de samenstelling van
schepencollege en gemeenteraad.
Op 10 mei 1940 bliezen Franse en Belgische genietroepen de Scheldebrug op, met de
bedoeling de Duitse opmars te stuiten of te bemoeilijken.
Hij weidde uit over de bezetting en de ermee gepaard gaande ellende: onvrijheid, werkloosheid, armoede, tekort aan voedsel, kleren en zoveel meer…, angst, kwelling over de onzekere
toekomst, zwarte markt, smokkelen... De collaboratie vormde een hoofdstuk apart, inclusief de
Boelwerf en de drastische wijzigingen in het politiek bestuur.

Hij belichtte het verzet, in het bijzonder Temses belangrijkste weerstander Philemon Hauman.
Ook ging hij nader in op het lot van het Joodse gezin van kleermaker Binem (Nijsstraat), die de
oorlog overleefde, en diens zuster en haar dochtertje, die in Auschwitz om het leven kwamen.
Het ongelooflijke verhaal van Marie Van Brussel (Cauwerburg) kwam eveneens aan bod: zij liet
- op gevaar van haar leven - 2 Joodse meisjes bij haar onderduiken, terwijl zij zelf 3 jonge dochters had. Allen overleefden.

Tal van curiosa die de gemeente tijdens de oorlog kleurden, werden vermeld, o.a. de start van
het Melody Orkest (1940), het Gemeentemuseum (1942), de Chiro (1942), De Scheppersvrienden (1943).
Ook de bevrijding en de repressie kwamen ruimschoots aan bod.
De burgemeester concludeerde: Temse onderging alle mogelijke (vreselijke) vormen van
ellende, maar kende geen excessen zoals andere gemeenten.

LDC 't Achterpoortje

Temse werd 39 maal door bommen geteisterd, o.a. door 3
dodelijke vliegende-bomaanslagen: op cinema Odeon (nu
Roxy), in de Fontein- en de Landmolenstraat. In totaal vielen 19 doden te betreuren.
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Woensdag 17 november 2021: Bloemschikken: Winterse schikking
Het blijft leuk om te zien hoe fier onze bloemschikkers telkens zijn op hun creaties na afloop
van de les. Ze dragen lesgeefster Marleen op handen en prijzen haar voor haar geduld en
goede zorgen. Ditmaal maakten ze een winterse schikking. Alweer een vers stukje groen in huis
om alles letterlijk een beetje op te fleuren! Iedereen tevreden, zoals altijd eigenlijk.

Vrijdag 19 november 2021: Quiz over Temse

LDC 't Achterpoortje

Iedereen was achteraf laaiend enthousiast over deze quiz! Mooi uitgewerkt
door onze centrumleidster Sofie. Sommige ploegen bedachten wel een heel
originele ploegnaam. Wat dachten jullie bijvoorbeeld van « de oude krakers »? Keigoed gevonden, en inderdaad, je kon bij momenten de hersenen
letterlijk horen kraken! Het werd een spannende nek-aan-nekrace tussen de
oude krakers, ‘t eerste verdiep, de Van Hulle en de flatjesvrienden, die werd
gewonnen door ‘t eerste verdiep. Zij bewezen Temse van binnen en van buiten te kennen. 2
vraagjes waren toch een tikkeltje lastig. Zo bleek Jan Dont de creatiefste schrijfwijze voor Sean
Dhondt en kon tot onze verbazing niemand Temse aanduiden op de kaart. Vanaf nu kunnen jullie dat dus wel want de rode bol op de foto stelt Temse voor! Prent het dus in jullie hoofdje :-).

Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
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Deze keer laten we de immer sportieve Mike Cornelis aan het woord, vrijwilliger bij team
LDC ‘t Achterpoortje en dikwijls te vinden achter “de toog” van onze gezellige cafetaria.

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Als een vriendelijke, toffe, sociale, eerlijke en grappige kerel. Iemand die zijn vrienden steunt in
goede en slechte tijden.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik lees geen boeken maar blader regelmatig eens door de krant. Ik wil weten wat er reilt en
zeilt in de wereld, wat er allemaal gebeurt. Ik lees zeker de rubrieken sport en actualiteit.

Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
The walking dead, Nonkel Jef en FC De Kampioenen. Het zijn gewoonweg toffe programma’s.
In alle deze series wordt uitstekend geacteerd. Ik hou bovendien van humor.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Ik geniet van het sociaal contact met de gebruikers. Ik heb al veel bijgeleerd door mijn vrijwilligerswerk hier dankzij de toffe collega’s. Ik heb hier al vrienden gemaakt, men heeft mij hier al
goed geholpen. Het team accepteert mij zoals ik ben, en dat vind ik héél tof.
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Het liedje “Eye of the tiger” is mijn absolute favoriet want dat spelen ze steeds bij de start van
de 100 km-dodentocht (en soms ook aan de finish). Het nummer stimuleert me om door te
gaan en niet op te geven tijdens de helse tocht. Ik luister ook graag naar Bazart, Regi, 2 Fabiola, the Backstreet boys, Michael Jackson, Aqua, Scatman John en MC Hammer (met het aanstekelijke nummer “U can’t touch this”).
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
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Ik bezocht Gran Canaria (Canarishe Eilanden) en Terneuzen (Nederland). In eigen land bracht ik
o.a. een bezoekje aan de zoo (Antwerpen en Planckendael), Pairi Daiza, het Atomium, Durbuy,
recreatiedomeinen De Ster en Puyenbroeck, Maasmechelen, Oostende, enz...
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Ik sport regelmatig (wandelen, zwemmen, kegelen, veldlopen) en doe obstakelruns (hardloopevenementen waarbij de deelnemers onderweg obstakels tegenkomen. Vaak loopt de route
door de natuur en komt men onderweg water en modder tegen). Als tip tegen verveling kan ik
alvast wandelen met de hond en fietsen aanraden.
Van wie ben jij fan?
Van acteur Jaques Vermeire, comedian Philippe Geubels, wielrenners Remco Evenepoel en Thibau Nys, ex-cyclocrosser Sven Nys, voetballers Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Jan Vertonghen. Ik supporter ook voor de lokale voetbalploegen. Ik ben fan van RSC Anderlecht, De
Rode duivels en de nationale vrouwenvoetbalploeg The Red Flames.
Wat is je levensmotto?

Ik ben blij dat ik leef en vooral met de manier waarop.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Mij zul je nooit oesters, spruiten of witloof zien eten. Ik lust graag pasta pollo, chinees, kip, vissticks, friet, mosselen, rijstwafels, platte kaas (met crunchy bionoten), banaan, vissalade, pita...
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Ik bezocht onlangs meerdere pretparken en verschillende voetbalstadions. De laatste attractie
die ik bezocht is het Gravensteen in Gent, een versterkte waterburcht en tevens de enige overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigings-systeem.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Feestje bouwen, mondmaskers wegsmijten, op reis gaan naar Italië, de Dodentocht opnieuw
stappen en ik kijk uit naar een gezellig kerstfeest met de familie, zonder corona-beperkingen.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Ik wil absoluut een parachutesprong doen en te voet naar Santiago de Compostela wandelen,
een triathlon doen, een wereldreis maken en een poging doen om het wereldrecord wandelen
te verbreken.
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Ben jij bang voor/van iets? Waar droom jij het meeste over?

Ik droom over mijn vrienden en over de toekomst/het verleden. Ik denk nog vaak aan mijn busongeval terug, heb angst om mijn ouders te verliezen en om aan een ziekte zoals kanker te
sterven.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Geld schenken aan ontwikkelingslanden en aan vrienden/familieleden die het kunnen gebruiken, een huis kopen aan zee (Oostduinkerke) en wandelclub Temse sponsoren.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Sobhita Janssens, medewerkster team LDC ‘t Achterpoortje.

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

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
Hardrock

In een zwembad geplast
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X

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

JA
X

Iets gewonnen met een spel/wedstrijd

X

Karaoke gezongen

X

Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad

NEE

X
X

Van een paard gevallen

X

Een nachtje doorgedaan

X

Op TV geweest

X

Uw haar geverfd

X

Naakt gezwommen

X

Portemonnee van iemand anders gevonden

X

Gezongen onder de douche

X

Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?

X

Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan

X
X

Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen

X

Iemand geholpen die in gevaar was

X
X

Mike: “Ik heb ooit mijn bekken gebroken, mijn linkerenkel en vijf tenen. Dit kwam
door een busongeval.”
Gebuisd geweest voor rijexamen

X

Een boete gehad

X

Gespijbeld op school

X

Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen

X

Al eens flauwgevallen

X

Mike: “Tijdens Temse in de wolken ben ik flauwgevallen. Ik had het toen zéér
warm, had wat bier gedronken en niks gegeten. Maar alles is in orde gekomen.”
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Iets (een lichaamsdeel) gebroken
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Dit wordt … DECEMBER 2021
Donderdag 02 december 2021: reis rond de wereld: Bulgarije
Ontdek om 14.00 uur gratis de Bulgaarse geschiedenis, tradities en
cultuur, de Zwarte Zee, de toeristische troeven en leer Bulgaarse
gerechten kennen. Andere thema’s die aan bod komen zijn o.a.
rozenolie, beroemde sporters en wetenschappers ,… Versterk uw
kennis over Bulgarije, een land met grote geschiedenis!

Maandag 06 december 2021: Sint op bezoek in het LDC
Sinterklaas en Piet op bezoek om 14.00 uur! Kom de hoge gasten
begroeten! Sint neemt de tijd om iedereen persoonlijk te ontvangen en brengt lekkers mee, al naargelang hoe braaf jullie waren in
‘21. Inschrijven vooraf gewenst zodat Sint en Piet weten voor wie
ze allemaal heerlijke traktaties moeten meebrengen. Calorieën tellen we niet die dag, genieten daarentegen doen we des te meer!

Donderdag 09 december 2021: SENIOR KERSTSHOW met Steph Van Uytvanck
Steph is allround muzikant, bekend van o.a. The Voice. Als harmonicaspeler deelde hij o.a. het podium met Toots Thielemans. Hij
brengt liedjes uit het collectief seniorengeheugen (De lichtjes van
de Schelde, Wonderful world, ...), instrumentale en gezongen
(meezing)versies van White X-mas, Stille Nacht, Jingle Bells, O Denneboom, maar ook songs als Halleluja... Steph brengt een special guest mee. Showtime vanaf
14.00 uur. Voor de prijs van 7,50 EURO inclusief een glaasje cava kan je genieten van dit
spetterende optreden.

Vrijdag 10 december 2021: KERSTMARKT LDC t.v.v. KOM OP TEGEN KANKER
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Sponsor het goede doel in deze kersttijd en kom vanaf 14.00 uur naar de kerstmarkt ten voordele van Kom op tegen Kanker.

DOORLOPEND: KAARSEN - HONINGSNOEP - KERSTBLOEMSTUKKEN ALLERLEI LEKKERNIJEN - JENEVER - CONFITUUR - WOORDZOEKER
MET WEDSTRIJD - KERSTMUZIEK - GEKKE FOTO MET DE KERSTMAN W I N T E R E D I T I E A C T I V I T E I T E N B U N D E L - S A N TA R U N W E D S T R I J D - . . .
OM 15.00 UUR: SAMEN KERSTLIEDEREN ZINGEN

Dinsdag 14 december 2021: Kookworkshop: Feestelijke hapjes
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Tijdens de feestdagen kunnen we hapjes niet wegdenken. Tijdens deze workshop maken
we er een aantal. Op het einde worden deze uiteraard geproefd. De recepten krijgen jullie
mee in een receptenbundel. Sommige hapjes zijn makkelijk te maken, andere zijn dan
weer wat complexer. Maar...allemaal even lekker! Wedden dat je scoort bij je tafelgasten
tijdens de feestdagen? Masterchefs in wording komen naar het kidsresto en betalen 3
EURO.

Woensdag 15 december 2021: Bloemschikken: Kerstbloemstuk
We gaan een isomokransje en bolletje omtoveren tot een kerstbol.
We gaan deze aankleden met sneeuwdoek en gouddraad, korstmos,
besjes en kleine kerstbollen, en voorzien van de nodige glitter. Onze
kerstbol werken we af met een feestelijke mooie rode roos en takje
groen. Wie een lijmpistool bezit mag dit zeker meebrengen. Voor
7,50 EURO wordt dit kerststuk steevast het pronkstuk van jouw feestdis!

Vrijdag 17 december 2021: Tweede adviesmoment
Team LDC houdt rekening met jullie mening. Wij geven een stand van zaken en koppelen
terug. Welke actiepunten n.a.v. het eerste adviesmoment van 24.9.2021 hebben wij nu
reeds concreet aangepakt? Wat zit allemaal nog in de pijplijn? Verder wisselen we opnieuw van gedachten rond algemene werking en activiteiten. Dus neem deel, draag je
steentje bij en bouw samen met ons mee aan het LDC van de toekomst!
Enkele verbetervoorstellen uit het eerste adviesmoment:
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inzetten op mobiliteit/pendeldienst
latere openingsuren
optimaliseren mogelijkheden doorschakelen/instellen antwoordapparaat
meer (persoonlijke) publiciteit maken om activiteiten kenbaar te maken
bekendmaking aanbod was-en droogsalon via relevante samenwerkingspartner +
rechthebbenden Sleutelpas, seniorenmobiel
blijvend inzetten op communicatie rond 1 op 1 begeleiding
info m.b.t. vast dienstverleningsaanbod en activiteiten gericht overmaken naar verenigingen, thuiszorgdiensten, huisartsen, moskee,… + publicatie via FB-groep
“Je bent van Temse”
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Welk aanbod van dienstverlening en/of activiteiten bijkomend nodig om personen met een
(beginnende) zorgbehoefte zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten
wonen?

Welke activiteiten zou het LDC in 2022 moeten inplannen?

.
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Donderdag 23 december 2021: Kerstfilm: “White Christmas”
Kom gratis helemaal in die kerstsfeer. 2 oude legermakkers die nu een
zang- en danskoppel zijn ontmoeten de glamoureuze Haynes-zusters
en besluiten ze te vergezellen naar hun volgende voorstelling in het
Columbia Inn Hotel, eigendom van hun oude legercommandant. Er is
geen sneeuwval in dit hotel voor wintergasten, dus gaan de zaken
slecht. Daarom besluit het duo om in het geheim een grootse show
op poten te zetten. Met steracteurs zoals Bing Crosby en Danny Kaye.
Dé kerstfilm bij uitstek. Puur jeugdsentiment! Een verhaal met spitse

dialogen en mooie muziek en choreo's.

Donderdag 30 december 2021: Kerst– en eindejaarsbingo
De bingoballetjes rollen weer uit de trommel! Zorg dat je er bij bent en
hopelijk schop je het tot aan onze EXTRA FEESTELIJK GEVULDE PRIJZENTAFEL. Ditmaal zijn er zelfs sierlijke pareltjes van juweeltjes te winnen (jawel,
we gaan voor glitter and glamour-prijzen) zodat jij dé ster aan de feesttafel wordt! Of wie weet win je wel een leuk kerstcadeautje. Of doe jij enkel mee voor de
ambiance? We starten om 14.00 uur en u betaalt 0,50 EURO/kaartje.

THEMA’S IN DE KIJKER
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01 december 2021: Wereldaidsdag
Elk jaar op 1 december staan we stil bij de gevolgen van aids en roepen
we op tot meer solidariteit. En dat is nog steeds nodig, want vorig jaar
waren er wereldwijd nog 38 miljoen mensen met hiv en 690.000 aidsgerelateerde sterfgevallen. Aids staat voor: Acquired Immuno Deficiency
Syndrome en is een verzameling van ziekten die bij mensen met een normaal werkend immuunsysteem nauwelijks voorkomen, maar die wel voorkomen bij mensen
met hiv. Aids is de laatste fase van een hiv-infectie. Het immuunsysteem van het lichaam is dan
niet meer in staat infecties en andere ziekten te bestrijden die gebruikmaken van een verzwakt
afweersysteem. Aids is vooral dodelijk voor jongeren omdat ze minder trouw hun medicijnen
(die niet genezen maar wel remmen) slikken dan andere leeftijdscategorieën. Daarnaast is het
feit dat ze onregelmatiger leven en erg seksueel actief zijn mede verantwoordelijk voor meer
besmettingen met het hiv-virus. Steeds vaker blijkt dat nog niet iedereen ervan overtuigd is
dat je ook als heteroseksueel besmet kan raken met het hiv-virus. Of denkt men dat het voorkomt onder hetero's afkomstig uit verre landen of mensen die drugs gebruiken. Erger is het
feit dat er mensen zijn die denken dat je enkel hiv-besmet kan raken als homo of biseksueel.
Bron: https://www.hiv-monitoring.nl/nl/resources/over-hivh en www.holebi.info

17 december 2021: Foute kersttruiendag
In de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere
landen wordt ieder jaar op de derde vrijdag van december
« ugly Christmas sweater day » gevierd. Team LDC springt
mee op de kar! Hoera, eindelijk een excuus om die lelijke
« foute » kersttruien aan te trekken. Zo’n truien zijn tegenwoordig ook heel hip, maar op 17 december doen we écht
ons best en halen wij werkelijk de allerlelijkste boven. Nog geen inspiratie? Bekijk dan
bijgevoegde foto eens… Doe samen met ons knotsgek, laat je sjiekste blouse in de kast hangen, kleed en tut je eens totaal niet op, trek die afschuwelijke kersttrui aan die stof ligt te vergaren in jouw kleerkast en bezorg ons als de bliksem een foto/selfie via mail aan:
teamldc@sleutelzorgtemse.be, of laat je door een medewerker fotograferen! Wie weet kom jij
in Babiel te staan of word je de ster van onze Facebook-pagina! Nadien wordt het mottigste
exemplaar verkozen. Al wat je op 17 december nodig hebt, is die schattige, grappige, of een
tikkeltje stoute kersttrui, maar uiteraard wel zo mottig mogelijk :-).
© https://www.zalando-nl/magazine/foute-kersttrui/#/
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20 december 2021: Internationale Dag voor menselijke Solidariteit
Solidariteit is een ruim begrip, maar dat is deze dag ook. Op de Dag van de Solidariteit herinneren de Verenigde Naties de wereld aan de diversiteit die er onder volkeren bestaat, maar
hoe we toch allen één zijn, en solidariteit met elkaar helpt ons daaraan herinneren. Het is een
dag om die eenheid te vieren, maar er wordt nog veel meer gedaan. Zo worden landen van de
VN op internationale afspraken gewezen om bijvoorbeeld armoede tegen te gaan, of om conflicten te beëindigen. Het is een dag van actie om nieuwe initiatieven voor de uitbanning van
armoede aan te moedigen. De bestrijding van armoede is één van de millenniumdoelen. Dat
bereiken we volgens de organisatoren alleen door solidariteit met elkaar.

Menselijke solidariteit is een verbondenheid voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij
elkaar hoort. Niet anderen op de kast jagen door weinig rekening te houden met hun gevoelens en hun behoefte aan respect. Anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; laat
gaan die vooringenomenheid of het te snel oordelen.
Wij zijn allemaal uniek en juist die uniekheid maakt dat je een verbondenheid kan voelen omdat jij niet de enige bent die uniek is. Laten we open staan voor en toegankelijk zijn voor anderen, voel je niet bedreigd door het kunnen van anderen. Laten we mensen respecteren en
waarderen juist omdat ze anders dan anders zijn of andere keuzes maken.
Bronnen :

https://www.dagenvanhetjaar.nl/ en https://www.fijnedagvan.nl/info/internationale-dag-van-de-solidariteit/

Solidariteit, solidariteit
een woord?
Neen, een feit.
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Help een ander het doet toch geen kwaad
het neem één minuut van je tijd
maar 't is de moeite waard.
We moeten leren om anderen de respecteren
voor wie ze zijn voor wat ze doen
doe je iets voor iemand
dan krijg je zijn glimlach terug
of misschien wel een zoen.
Ben je een meisje, dame, heer of jongen
écht het maakt niet uit
helpen is de boodschap
en daarmee uit !
Bron: https://1001gedichten.nl/gedichten/3823/solidariteit/
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
09
Woensdag
01 december

Woensdag 15 december
14.00 Handwerk

14.00 Handwerk
20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

14.00 Bloemschikken: kerstbloemstuk

Donderdag 02 december

Vrijdag 17 december

14.00 Reis rond de wereld: BULGARIJE

09.00 Babbelonië
14.00 Adviesmoment
18.30 Schaakclub Boey

Vrijdag 03 december
09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

14.00 Rummikub

14.00 Rummikub

Dinsdag 21 december

14.00 Sint op bezoek in het LDC

09.30 Stoelyoga
19.30 Yoga

09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Curling
19.30 Yoga

€8

proefles gratis

Maandag 20 december

Maandag 06 december

Dinsdag 07 december

€ 7,50

€ 2,50
€8

Woensdag 22 december
14.00 Handwerk

Donderdag 23 december
14.00 Kerstfilm: “White Christmas”

Woensdag 08 december
14.00 Handwerk

Vrijdag 24 december

Donderdag 09 december

09.00 Babbelonië

14.00 SENIOR KERSTSHOW
Steph Van Uytvanck

LDC gesloten vanaf 13.30 uur
€ 7,50 incl. glas cava

Vrijdag 10 december

Maandag 27 december
14.00 Rummikub

09.00 Babbelonië
14.00 KERSTMARKT t.v.v. Kom op tegen Kanker
18.30 Schaakclub Boey
proefles gratis

14.00 Handwerk

Maandag 13 december

Donderdag 30 december

14.00 Rummikub

14.00 Kerst– en eindejaarsbingo € 0,50/kaartje

09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Kookworkshop: feestelijke hapjes

€3

19.30 Yoga

€8

Vrijdag 31 december
LDC gesloten vanaf 13.30 uur

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVATIE (GEWENST):
Gelieve te bellen naar 03 710 25 56 of te mailen naar teamldc@sleutelzorgtemse.be
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Dinsdag 14 december

Woensdag 29 december

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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