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De allerbeste wensen voor 2022!
Dat 2022 een jaar vol uitdagingen en verrassingen wordt, dat is zo goed als zeker.
Met de welzijnsvereniging bouwen we verder aan onze organisatie. 2022 zal voor een groot
deel in het teken staan van de voorbereidingen van de nieuwbouw en de werking daarin van
het Lokaal Dienstcentrum, WZC De Reiger, onze thuiszorgdiensten, administratieve diensten…
Hierbij spelen jullie, onze bewoners en gebruikers, een centrale rol in het hele verhaal van
welzijnsvereniging Sleutelzorg. Wij willen een antwoord kunnen bieden, al dan niet in samenwerking met partners, op elke vraag tot zorg of ondersteuning en bouwen aan een warme thuishaven in een zorgzame buurt. In de woonzorgcentra willen wij verder inzetten op
het ‘wonen en leven’ en hoe we voor iedere bewoner het verblijf zo aangenaam mogelijk
kunnen maken.
Het bieden van die warme thuishaven heeft sinds maart 2020 een net iets andere invulling
gekregen door de komst van COVID-19. Daar kunnen we niet omheen. We willen, ongeacht
de verrassingen waar we voorstaan, verder inzetten op onze dienstverlening. Een aangepaste
dienstverlening die past binnen de maatregelen die we moeten volgen, waarbij we steeds de
gezondheid van zowel onze bewoners, gebruikers als medewerkers voorop stellen.
Wij zetten 2022 hartverwarmend in en wensen jullie:


een aangenaam verblijf in Temse



een goede gezondheid



en vooral veel liefde voor elkaar

Saskia Boone
Algemeen directeur

Algemeen

Wensen
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Info

Algemeen
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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie,

Wij willen voor julie nogmaals de huidige richtlijnen voor de wzc’s opsommen:


Bezoek







Maximum met 2 bezoekers tegelijk op de kamer
Chirurgische mondmaskers dragen bij het betreden van het woonzorgcentrum
Handen ontsmetten
U registreren aan de inkom

Cafetaria




Per bewoner o inwonend koppel kom je met maximaal 2 bezoekers naar de
cafetaria
Enkel bediening aan de tafel, u verplaatst zich niet zelf naar de toog
Bij het verlaten van de tafel draagt u een chirurgisch mondmasker

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Saskia Boone

Niels Van Overloop

Algemeen directeur

Directeur wzc De Reiger
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Bouwinfo woonzorg Temse

Ondertussen wordt de laatste bouwlaag geplaatst.
Weer of geen weer er wordt naarstig door gebouwd. De nieuwbouw heeft ook al een winterjasje aan.

Algemeen

We staan ervoor en we moeten er
door
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Algemeen

Woordzoeker
We gaan eens voor iets anders, een woordzoeker. Met de overgebleven letters vorm je een zin.
Breng jullie oplossing binnen en win een lekkere fles wijn.
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Marcel Verleyen, bewoner van wzc De Reiger k 223, is de winnaar van vorige woordzoeker.
Proficiat, de fles wijn staat voor u klaar op het onthaal van wzc De Reiger.

7

Algemeen
Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand) is de eerste maand van
het jaar in de gregoriaanse kalender. Januari heeft 31 dagen. De maand is vernoemd
naar Janus, de Romeinse god van het begin en het einde. Januari en februari zijn de laatste
twee maanden die aan de kalender werden toegevoegd, aangezien de Romeinen de winter als
een maandloze periode zagen.
1 januari
1 januari is de eerste dag van het jaar van de gregoriaanse kalender die is ingevoerd rond het
jaartal 1582-1583, door de gelijknamige paus Gregorius XIII. Hierna volgen nog 364 dagen tot
het einde van het jaar. (365 dagen in een schrikkeljaar). Over de hele wereld wordt 1 januari
gezien als nieuwjaarsdag. Maar bij sommige culturen of, andersgelovigen, valt Nieuwjaar op
een andere dag.
6 januari
Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar gevierd wordt op 6 januari. Het herdenkt
de dag waarop de Wijzen uit het oosten een opgaande ster zagen en daardoor de koning der
Joden gingen zoeken. Ze kwamen aan in Bethlehem, en vonden daar de pasgeboren koning der
Joden, Jezus.
10 januari 2021
Verloren maandag is een Belgische traditie die over het algemeen op de maandag na de zondag (Doopsel van Jezus) na Driekoningen als de eerste dag na de Kerstcyclus van de tijd door
het jaar gevierd wordt.
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Ik was er “geire” bij

WZC De Reiger

Maandag 29 november: verjaardagsborrel
Een druilige dag buiten maar wij houden het gezellig binnen. Met de jarigen van november genieten
we van een hapje en een drankje. Gezellig keuvelen
onder elkaar en elkaar een beetje beter leren kennen. Er zijn al heel vlug verschillende gespreksonderwerpen, luchtige en serieuze. De namiddag
vloog voorbij en zo kan iedereen weer starten met
een nieuw levensjaar. Aan allen nog een dikke proficiat!
Donderdag 2 december: Bowlen
Met een vol busje trokken we weer richting Beveren om te gaan Bowlen. Voor iedereen was het de
eerste keer maar dit was er niet aan te zien. Tijdens de eerste ronde werden er al veel kegels omver gegooid. Er werd zelfs een ‘Spare’ gegooid.
Anita was uiteindelijk de grote winnaar met 78 punten.
Maandag 6 december: Sint en Piet op bezoek
Het kon niet mooier zijn, op de verjaardag van de Sint kon hij ook zijn
ronde doen in het woonzorgcentrum. Dit deed hij dan samen met
zijn Piet Deugniet en ze hadden natuurlijk heel veel lekkers bij!! Voor
iedereen wat chocolade, lekkere mokskes en zachte lieve vrouwkes,
mmmm lekker!! Natuurlijk ook bij iedereen een gezellig babbeltje
want dat is natuurlijk nog het belangrijkste! En zo werd het snel donker en tijd voor de Sint en Piet om hun weg verder te zetten op de daken van Temse!!
Woensdag 8 december: afsluiterke 2021 bezigheidsclub
De bewoners van de breiclub werden vandaag verwend. We legden onzen brei opzij en genoten van
een kopje chocolade thee of koffie met vers gebakken koffiekoekjes. Linda had vlaai gebakken en ja
hoor dat ging er nog vlotjes bij. Voor hun inzet het
voorbije jaar kregen ze allen twee mooie bloemen
mee (Ann V.L. had die geknutseld) samen met een
bloempje om zelf te planten. Benieuwd van wie
zijn bloempje véél liefde krijgt! Dank aan onze vrijwilligers om het ganse jaar door onze bewoners
met raad en daad bij te staan als ze wat steken laten vallen. Zij kregen ook een leuke attentie voor
hun inzet en het contract voor volgend jaar is alvast getekend.

Maandag 13 december: Kerstcrea Wielewaalsnest

Dinsdag 14 december: Feestmaaltijd eindejaar.
Vandaag hadden we onze feestmaaltijd voor kersten nieuwjaar en dit weliswaar op een wijze dat alles
”corona-proof” kon verlopen. Dit wil zeggen, zonder familie en zonder optreden. Toch probeerden
we het gezellig en lekker te maken. De bewoners
van het Wielewaalsnest en Mezennest kregen hun
feestmenu in hun dagzaal gepresenteerd en de bewoners van het Ooievaars-,Lijster- en Zwaluwnest
verzamelden in de cafetaria om daar “bubbelsgewijs” samen te zitten. Overal begonnen we met
een smakelijke aperitief en daarbij horende hapjes.
Nadien een feestelijke diner, als starter een knolseldersoep met camembert en amandelen, daarna gebakken zalmfilet, pommes Duchesse, taartje van
broccoli en bloemkool, fantasie van mini wortel en
dit alles overgoten met een botersausje met tijm ….
mmmmm, lekker!! Er werd goed gesmuld en ook
genoten van elkaars gezelschap. Een heerlijk glaasje
wijn paste daar natuurlijk ook goed bij! Afronden
deden we met een zoet dessert namelijk een krokantje van chocolade met mousse van bruine en
witte chocolade en vanillesaus, om vingers en duimen af te likken!! Moe maar voldaan trok
iedereen rustig huiswaarts voor een zalig middagdutje … Het was goed geweest!
Donderdag 16 december: Kersthappening Mezennest.
De bewoners van het Mezennest ontvingen vandaag
de kerstman met zijn kerstvrouw. Zo zorgden we
voor wat kerstsfeer in onze gezellige zaal. Iedereen
werd verwend met een lekker vers gemaakt tasje
“chocolattenthee” of een glaasje glühwein. Ook
een smakelijk stukje stollbrood of cake werd aangeboden. Ondertussen werden er gekende kerstliedjes gezongen en al eens een gedichtje voorgelezen.
Aan het eind van onze namiddag werden de kerstcadeautjes uitgedeeld. Elke bewoner kreeg een
mooie en vooral lekkere doos pralines! Dankjewel kerstman en kerstvrouw…en tot volgend
jaar!!

WZC De Reiger

Nu de Sint en Piet vertrokken zijn, is het tijd om de
kerstdecoratie boven te halen. Op Wielewaalsnest
werd er creatief geknutseld. Je kan onze sneeuwman bewonderen als je binnenkomt en ook de ramen werden door onze bewoners feestelijk versierd. Kom zeker eens een kijkje nemen!
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WZC De Reiger
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Dinsdag 21 december: Kersthappening 2de/3de/4de (cafetaria)
Ook onze bewoners van de bovenste verdiepen
genoten vanmiddag van elkaars gezelschap in
een rustige kerstsfeer. Hier werd er ook glühwein en chocolademelk geserveerd en ook de
Stoll en cake waren erbij. Er werd lekker gesmuld van dit alles. Jeanneke, onze huisorgeliste, speelde enkele gekende kerstliedjes die
we uit volle borst meezongen! Op het einde
kregen we dan ook de kerstman en vrouw op
bezoek en werd iedereen verwend met een
mooie doos pralines!! Weerom een gezellige
namiddag voorbij…

Dinsdag 21 december: Wandelclub.
Enkele kranige “topsport”bewoners trotseerden vandaag de vrieskou om toch ons wekelijks wandelingetje te laten doorgaan. Natuurlijk wel goed aangekleed met muts en sjaal en
dikke “frak”!! Zie maar op de foto!!
Woensdag 22 december: Kersthappening Wielewaalsnest.
Deze middag werd Kerstmis ook gevierd bij onze bewoners van het Wielewaalsnest. Iedereen zat gezellig samen en genoot van een
glaasje Glühwein of warme chocomelk met
een stukje cake of kerststol. Er werd muziek
opgezet en zelfs een dansje geplaceerd. Als
afsluiter kreeg iedereen een doosje lekkere
pralines.

Vrijwilligersnieuws
Op de drempel van het nieuwe jaar willen wij jullie hartelijk danken voor het vele vrijwilligerswerk en het prettig contact hier bij ons in woonzorgcentrum De Reiger.
Wij wensen jullie een gelukkig 2022 waarin wij hopen jullie terug te mogen begroeten.

Agenda WZC De Reiger

Maandag 03 januari

Maandag 17 januari

14u00 Nieuwjaarsdrink met optreden (cafetaria)

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

Dinsdag 04 januari
10u00 Wandelclub
14u00 Voorlezen (Mezennest)
14u00 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Woensdag 05 januari
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 06 januari
10u30 Gebedsdienst
13u30 Rondgang Driekoningen
Vrijdag 07 januari
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 10 januari
09u00
14u00
14u00
14u30

Bibliotheek op de kamers
Crea (Zwaluwnest)
Verjaardagsborrel
Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Dinsdag 18 januari
10u00 Wandelclub

Woensdag 19 januari
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 20 januari
13u30 Bowling
14u00 Oma’s koken (Zwaluwnest)
Vrijdag 21 januari
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 24 januari

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Bal populaire (Mezennest)

10u00 Wandelclub
14u30 Samenzang (Mezennest)

Dinsdag 25 januari
08u30 Ontbijtbuffet (Ooievaarsnest)
10u00 Wandelclub
14u00 Sportanimo (Zwaluwnest
14u00 Snoezelen (Wielewaalsnest)

Woensdag 12 januari
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Woensdag 26 januari
09u30 Bezigheid
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 13 januari

Donderdag 27 januari

14u00 Tovertafel (Lijsternest)
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnestje)

Vrijdag 14 januari

Vrijdag 28 januari
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Dinsdag 11 januari

10u00 Koffiemoment (cafetaria)

WZC De Reiger

Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan wegens de
aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum.
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
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Maandag 31 januari

Dinsdag 01 februari

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

10u00 Wandelclub
13u30 Uitstap Shopping
Woensdag 02 februari

WZC De Reiger

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Pannenkoeken Lichtmis

Jarigen in januari
Maria Todts

K 116

06 januari

82 jaar

Maria Gobel-Van Damme

K 218

10 januari

92 jaar

Etienne Vermeulen

K 403

14 januari

78 jaar

Willy Todts

K 315

17 januari

86 jaar

Ludo Van Neck

K 115

17 januari

82 jaar

Juliana Smet

K 126

18 januari

96 jaar

Georgette Van Breuseghem

K 310

18 januari

96 jaar

Simonne De Clercq

K 405

19 januari

84 jaar

Frans Van Assche

K 123

23 januari

91 jaar

Jenny Smet

K 036

24 januari

79 jaar

Paul Van Vossen

K 326

24 januari

75 jaar

Maurits Smet

K 221

26 januari

84 jaar

Marcella Armerotte

K 013

27 januari

92 jaar

Maria Cappaert

K 401

28 januari

73 jaar

Roland De Wreede

K 033A

28 januari

73 jaar

Maria Meersman

K 307

29 januari

81 jaar

Iréne Colyn

K 308

31 januari

72 jaar

Welkom

Frans Van Assche
k 123
30 november

Annie Van Der Dood
k 005
02 december 2021

Rita Stremersch
k 103
03 december 2021

Kortverblijf

Lea Van Remoortere
k 130
02 december 2021, opname
Clotilda De Bruyne
k 414
02 december 2021, opname

WZC De Reiger

Gilberte De Nil
k 123
30 november 2021
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WZC De Reiger
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Hebben ons verlaten
Lutgarde Meersman
k 020
29 november 2021

Anaïs Bogaert
k 008
13 december 2021
Maria Buyens
k 226
19 december 2021

Frederica De Winter
k 329
24 december 2021
Alice Hoof
k 312
25 december 2021

Dat alle mooie herinneringen straks de boventoon
mogen voeren. Veel sterkte, kracht en liefs gewenst.

Ik was er “geire” bij
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Woensdag 1 december: Sinterklaas liedjes zingen, De Sint met zijn pieten op bezoek:
Deze morgen kregen we bezoek van Rozemieke en Annemieke twee guitige meisje die samen
met de bewoners Sinterklaasliedjes kwamen zingen. Annemieke kwam in volle vaart aangereden met haar step. Rozemieke die was wat rustiger, die had haar poppenwagen mee. Ieder
op hun beurt vertelde ze wat ze graag zouden krijgen van de Sint!!! Rozemieke nam haar pop
uit de poppenwagen maar daar ontbrak een arm daarom wou ze zo graag een nieuwe pop
krijgen…

Maandag 6 december: bloembollen planten, speculaas bakken, marsepein bolletjes met cacao
In de morgen werd alles voorbereid om
de bloembollen te planten er werd gesjouwd met bloempotten, potgrond,
bloembollen. Nu onze bewoners nog
warm krijgen om de handen uit de
mouwen te steken. “Vele handen maken licht werk”. Daarna alles opkuisen
om in de namiddag te kunnen kokerellen.

WZC ‘t Blauwhof

De Sint deed vandaag zijn ronde op de
kamers, cafetaria en dagzaal en van iedereen wist hij wel iets plezierigs te vertellen. En iets lekkers was er natuurlijk
ook bij. Zwarte Piet was eerder een
‘deugnietpiet’. We zorgen goed voor onze residenten want hier en daar werden
er door de animatie verdachte zwarte
plekjes op het voorhoofd gemeld aan de
verpleging, wat bij nader en bevoegd onderzoek toch nog al bleek mee te vallen. Het schijnt
dat zwarte Piet wel wat stijfjes was …. the day after. Tot volgend jaar !
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Patsy bereide het speculaas deeg zodat dit 15min tot 20 min
kon opstijven in de ijskast. Ondertussen konden we de marsepeinen balletjes rollen om ze nadien in de cacao te rollen… Af
en toe zag je een balletjes verdwijnen in een bewoner zijn
mond…mmmmm. Na het opstijven van de speculaasdeeg konden we het uitrollen en de verschillende vormen er in uitduwen.
Daarna de oven in de geur verspreide zich snel in de gangen.
De dag nadien werden de speculaas koekjes geserveerd bij de
koffie.

WZC ‘t Blauwhof

Dinsdag 14 december: bloemstukjes maken, zaal klaarzetten
kerstfeest

Wij hadden heel wat helpende vrijwillige handen en zo maakten we een heel voorraadje
kerststukjes klaar voor onze decoratie op de tafels voor morgen. De dochter Van Lizette
kwam een handje helpen, wat altijd wel handig is extra hulp op zo’n drukke dagen. Bedankt
daarvoor! Dank aan de ‘bloemschiksters’ en andere ‘creatievelingen’. Daarna trokken Els en
Inge naar de cafetaria om de tafels voor het kerstfeest te zetten
en aan te kleden. Ja, ja het was een druk dagske!!!
Woensdag 15 december: kerstfeest
Reeds vroeg in de morgen (en niet te vergeten ook de dagen
hiervoor) was het een drukte van belang in ons Blauwhof want
ons jaarlijks Kerstfeest is toch steeds één van de hoogtepunten
van het jaar. Met een zaal en helpende handen begonnen we
aan ons aperitiefje rond een uur of elf. Iedereen werd tijdig bediend en geholpen en er was een fijn Kerstmenu voorbereid
door onze Centrale Keuken o.l.v. Chef Kok Joeri Van Hoecke, die
wij daarvoor van harte danken. Het was ‘af’ en lekker zoals gewoonlijk! Na de feestdis, zeg maar, was er een optreden en dat
was een leuk idee voor dit jaar. Treintjes
en polonaises werden gevormd en ook
onze residenten trokken mee de dansvloer op! In de pauze Kwam de kerstman langs met zijn twee elfjes om de
pralines uit de delen voor onze residenten. Ieder mocht op zijn beurt de kerstman begroeten! We danken vooral iedereen die ‘achter de schermen’ al de
voorbereidingen en inspanningen gedaan heeft om er voor onze residenten een fijne dag van

Vrijdag 17 december Vogelenpiek, Balou op bezoek
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’s Morgens starten we het vogelenpiekclubje op waar er al
wat meer interesse voor werd getoond. In de namiddag na
lange tijd mocht Balou nog eens op bezoek komen!!! Onze
bewoners waren zo enthousiast als ze Balou zagen verschijnen. Balou rende van de één kamer naar de andere. Daar
waar hij veel aandacht kreeg bleef hij wat langer.
Maandag 20 december: kerstliedjes
Zo ‘n 15 bewoners kwamen mee naar kerstliedjes luisteren
om alvast in de kerstsfeer te geraken. Hier en daar werden
ook de stembanden getraind. Een lekker borrel en chips maakten de gezelligheid compleet.

De zaal zat boordevol bewoners. Het was fijn om deze Kerstviering te mogen bijwonen.
Kerstliederen werden samen gezongen. Iedereen was geboeid door de mooie woorden van
onze pastoor.
In de namiddag werd Irena Smet in de bloemetjes gezet ter
gelegenheid van haar 100ste verjaardag. De cafetaria was
zeer feestelijk gedekt om er een fijn feest van te maken.
Familie, bewoners en collega ’s van ’t Blauwhof waren talrijk van de partij. Ook onze burgemeester en voorzitter
konden uiteraard niet ontbreken voor deze speciale viering. Onze keuken zorgde voor lekker hapjes. Brigitte, een
zorgkundige, had samen met Lut een prachtig persoonlijk
lied geschreven dat door de hele ploeg uit volle borst werd
meegezongen.

Vrijwilligersnieuws
Op dinsdag 7 december werden de boostervaccins gegeven aan het personeel en de vrijwilligers. Alles verliep heel vlotjes de afstand en het wachten na het vaccin werd goed opgevolgd.!

Even over denken
We wensen u beste lezer; hetzij als resident, familielid of kennis, vrijwilliger of personeelslid
of toevallige lezer een zalig en gelukkig Nieuwjaar 2022 en een goede gezondheid toe ! Wat
gaat het snel vooruit … En we tellen alweer af naar de lente en de mooie lange zomerdagen.
Lichtmis, carnaval en nog vele andere leuke dagen liggen wat korter bij, uitstapjes worden gepland, kortom: een heel leuk en actief jaar van warme zorg voor jullie ligt in het verschiet

WZC ‘t Blauwhof

Woensdag 22 december: Eucharistieviering, Irena Smet wordt 100 jaar
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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 03 januari

Maandag 24 januari

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

14u00 Tovertafel

Dinsdag 04 januari

14u00 Wafelenbak (‘t Gelaag)

WZC ‘t Blauwhof

14u00 Sjoelen
Woensdag 05 januari
10u30 Individuele activiteit
14u00 Kookclub
Vrijdag 07 januari
10u30 Mannenclub
10u30 Rummicubclub (‘t Gelaag)
14u00 Zingen, liedjes van vroeger

Dinsdag 25 januari
Woensdag 26 januari
14u00 Uitstap (Barkendeir)
Vrijdag 28 januari
10u30 Mannenclub
14u00 Hobbyclub (‘t Gelaag)
Maandag 31 januari
14u00 Sjoelen

Maandag 10 januari
14u00 Verloren maandag
Dinsdag 11 januari

14u00 Sjoelen
Woensdag 12 januari
13u30 Uitstap (‘t Gelaag)
Vrijdag 14 januari
10u30 Koffieklets (‘t Gelaag)
Maandag 17 januari
14u00 Zapatta schoenen
Dinsdag 18 januari
14u00 Rijdend winkeltje
Woensdag 19 januari
14u00 Uno
Vrijdag 21 januari
10u30 Mannenclub
14u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)

Dinsdag 01 februari
14u00 Bingo
14u00 Individuele activiteiten (‘t Gelaag)
Woensdag 02 februari
14u00 Lichtmis
Donderdag 03 februari
14u00 Bewegingsactiviteit
Woensdag 04 februari
10u30 Mannanclub
10u30 Koffieklets (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoekjes

Jarigen in januari

K 004

11 januari

91 jaar

Marcel Loossens

K 144

28 januari

89 jaar

Guy De Gols

K 012

31 januari

71 jaar

Maria Loeman

K 003

03 februari

84 jaar

Fabienne De Lamper

K 025

04 februari

64 jaar

Herman Buys

K 154

05 februari

85 jaar

Hebben ons verlaten

Maria Van Broeck
k 143
06 december 2021

Rosalie De Ryck
k 153
14 december 2021

WZC ‘t Blauwhof

Sylvia Bermyn
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Jarigen in januari
Laurette Gheysens

Flat 237

05 januari

79 jaar

Gilbert Van Schaverbeeck

Flat 128

06 januari

81 jaar

Christiane Heirman

Flat 365

09 januari

80 jaar

Marie Jeanne Verwilghen

Flat 122

15 januari

87 jaar

Emiliane Rogiers

Flat 009

22 januari

87 jaar

Sonja Buytaert

Flat 004

25 januari

67 jaar

Louis Thys

Flat 003

31 januar

95 jaar

GAW Residentie Elisabeth

WZC ‘t Blauwhof
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Welkom
De Block Godelieve huurt vanaf 23 november 2021
flat 001.

Een woordje van Isabelle…
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Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om jullie hartelijk te bedanken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar. Het jaar 2021 was er één met « ups & downs », maar samen
hebben we ons er (opnieuw) doorheen geslagen en kunnen we uitkijken naar een hopelijk
mooier 2022! Namens alle medewerkers van LDC ’t Achterpoortje wens ik jullie alvast een gezond, veilig en succesvol nieuw jaar. Een jaar waarin wij hopen je nog vaak te begroeten en van
dienst te mogen zijn! Met ons mondmasker nog steeds op maken we 2022 samen top! We
hopen op een magisch jaar, gevuld met liefde, plezier en gezelligheid met elkaar!

123sticker.nl

Het is op 21 januari Internationale Knuffeldag! Wie heb jij voor het laatst een knuffel gegeven?
Van alle dingen die we missen tijdens de coronacrisis staat een knuffel toch wel heel hoog op
de lijst. Knuffelen is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor je. Het is een van onze basisbehoeften. Door te knuffelen maak je oxytocine aan. Dit liefdes- of knuffelhormoon zorgt er niet
alleen voor dat je je verbonden en geliefd voelt, maar knuffelen zorgt er ook voor dat je stressniveau omlaag gaat, dat je kalmeert en je gelukkig voelt.

Wat kunnen we nu doen, nu knuffelen door het coronavirus uit den boze is? Er zijn zeker wel
andere manieren om je huidhonger enigszins te stillen. Rol jezelf in bed bijvoorbeeld maar
eens in je dekbed, als een worstje. Dat geeft je een gevoel van geborgenheid. Je kan ook samen muziek maken of beluisteren. Dan maak je connectie met elkaar. Maar ook knuffelen met een dier stilt de honger. Want dieren
zijn net mensen…
Bron: https://www.catharinaziekenhuis.nl/stil-je-huidhonger-op-nationale-knuffeldag-en-rol-je-op-als-een-worstje/

LDC 't Achterpoortje

We hebben zoals dat heet « huidhonger ». Dat begint al heel vroeg. Een baby die net geboren
is, wordt direct op de borst van de moeder gelegd voor huid-op-huid contact. Kinderen die onrustig zijn, bakeren we in of wiegen we in slaap. Dat zijn allemaal dingen die we instinctief
doen, het zit in ons systeem. Knuffelen en liefdevol vasthouden betekent warmte, veiligheid en
geborgenheid. Voor volwassenen is dit niet anders. Door dicht bij iemand te zijn, hoor of voel
je iemands hartslag en ademhaling en dat maakt je rustig. Het brengt het stressniveau naar
beneden.
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Dit was … DECEMBER 2021
Donderdag 02/12/2021: Reis rond de wereld met Teodora: thema Bulgarije
Grote belangstellng voor deze presentatie met maar liefst een twintigtal aanwezigen. De
Bulgaarse cultuur, tradities en geschiedenis bleken verrassend. Het pubiek was duidelijk erg
geïnteresseerd want er werden veel vragen gesteld. Een verwenmomentje kon niet ontbreken.
De handen van elke deelnemer werden ingewreven met weldadige rozenolie. En ondertussen
konden ze naar hartenlust smikkelen van Bulgaarse tomatensaus, feta, yoghurt, verschillende
vleessoorten, worst en huisgemaakt feestbrood van chef Teodora. Achteraf mocht ze een
welverdiend applaus in ontvangst nemen!

Maandag 06/12/2021: Sint op bezoek in het LDC

LDC 't Achterpoortje

Sint arriveerde zenuwachtig in het LDC want hij kon aanvankelijk zijn assistent Piet niet vinden.
Het publiek snelde ter hulp door het zingen van Sinterklaasliedjes, riep Piets naam en lokte
hem zo naar ons LDC. Hij had ondertussen gesnoeperd van de lekkernijen tot ergenis van Sint
die natuurlijk zoveel mogelijk lekkers wou uitdelen aan onze bezoekers. Deze werden bij Sint
geroepen, de ene stond er al met een banger hartje dan de andere...want ja, niet iedereen zal
misschien even braaf geweest zijn in 2021 hé… Piet haalde af en toe grapjes uit met de
aanwezigen, hilariteit ten top dus. Iedereen keerde huiswaarts met een uitstekend rapport van
de Sint en uiteraard een goed gevulde snoepzak.
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Donderdag 09/12/2021: Senior kerstshow met Steph en Ida
Muziek zit in het bloed van Steph en zal er nooit meer uitgaan. Hij is werkelijk van alle markten
thuis: een zangtalent, pianovirtuoos en begenadigd mondharmonicaspeler. Kortom, een
muzikant in hart en nieren. Dit geldt ook voor zijn special guest Ida, door velen bewonderd
omdat zij met haar 86 lentes nog zo’n spetterende optredens kan neerzetten. Je moet het toch
maar doen op die leeftijd! Liedjes uit de oorlogsjaren werden afgewisseld met eigen nummers,
kerstsongs, klassiekers en meezingers. Voor elk wat wils dus. Steph slaagde er bij momenten in
om het publiek muisstil te krijgen en zorgde voor een warme sfeer in ons LDC. Hij liet ons
letterlijk en figuurlijk dromen van een « White Christmas ». Tussen de nummers door vertelde
hij verhalen, weetjes uit de muziekwereld en anekdotes. Tot tweemaal toe werd er « BIS »
geroepen, terwijl de set al was afgewerkt. Dan maar improviseren en Malle Babbe van Rob De
Nijs op één-twee-drie uit de hoed getoverd. Ambiance verzekerd. Onverwacht werden Kitty,
Sofie en Isabelle geroepen om het nummer « De roos » van Ann Christy te brengen. Geheel
onvoorbereid zongen ze dit prachtige nummer, begeleid door pianist Steph. Jawel, LDC ‘s got
talent!

LDC 't Achterpoortje
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Vrijdag 10/12/2021: Kerstmarkt ten voordele van Kom op tegen Kanker
Gezelligheid troef op onze kerstmarkt. Er was keuze
te over om een leuk kerstcadeau op de kop te tikken;
er waren de zelfgemaakte juwelen, handtassen, kaarsen of plantenhangers van de hand van centrumleidster Sofie die voor deze gelegenheid haar creativiteit
en fantasie de vrije loop liet. Daarnaast waren er o.a.
ambachtelijke confituur op Godelieves wijze, creaknutselwerkjes, kerstversiering, vogelkastjes, juwelenkistjes, kaarsen, honingsnoep, bloemstukjes voor de feesttafel, verse pannenkoeken en hotdogs... We kunnen met enige fierheid
melden dat wij maar liefst 850 EURO kunnen overschrijven op het rekeningnummer van Kom
op tegen Kanker! Een welgemeende dankjewel aan allen die hun steentje hebben
bijgedragen.'
Het verdict kanker valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. 1 vrouw op de 4 krijgt de
ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs 1 op de 3. Hoewel kanker steeds beter kan worden
behandeld, overleeft één op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak
nog langdurige gevolgen. Met jullie steun helpen we kanker te verzachten voor hen en hun
naasten, kankerinformatie te verspreiden en te pleiten voor een beter kankerbeleid. Met
preventie en onderzoek helpen we kanker te bestrijden en te vermijden.

Dinsdag 14/12/2021: Kookworkshop: feestelijke hapjes
De sous-chefs bereidden kaasballetjes, een speciale broodsoort en vleesrolletjes onder de deskundige leiding van masterchef Teodora. Niets zo leuk als proeven en genieten van je werk. dvleesrolletjes is vrij eenvoudig en in een wip klaar. Probeer het zeker eens
uit!

100 gr sneetjes (gerookt) vlees, kip- of kalkoenfilet of ham (naar keuze)

100 gram feta of smeerkaas

peterselie

dille

2 augurken
VLEESROLLETJES

1 blad prei (dunne lintjes snijden)

LDC 't Achterpoortje

Augurk in heel kleine blokjes snijden. Daarna goed mengen met de feta/smeerkaas en de kruiden (peterselie en dille). Op een snede vlees ongeveer 1 eetlepel van deze vulling doen. Het
vleesje oprollen en versieren met een dun lintje van prei. De vulling bepaalt hoeveel vleesrolletjes u kan maken. Indien u wat meer kleur wenst toe te voegen aan de vulling kan u nog
kleine blokjes tomaat toevoegen naar smaak.

Woensdag 15/12/2021: Bloemschikken: Kerstbol
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Dat kerstbollen niet alleen thuishoren in de kerstboom bewezen onze deelnemers aan de
workshop bloemschikken. Zij maakten een wel heel speciaal kerstbloemstuk. Deze bol kan
zeker dienen om de feesttafel op te smukken en wordt een echte eye-catcher tijdens de
feestdagen.

Vrijdag 17/12/2021: Foute kersttruiendag
Personeel én bezoekers van ons LDC gaven gevolg aan onze oproep om hun foutste, mottigste
of een tikkeltje grappige kersttrui uit de kleerkast te halen. Welke verkiezen jullie tot de
« foutste » trui? Laat het ons weten via mail naar teamldc@sleutelzorgtemse.be.

LDC 't Achterpoortje
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Vrijdag 17 december 2021: Kerstfeest
De kerstsfeer zat er goed in. De dresscode voor het personeel was goud-zwart, en stralen
deden de medewerkers wel degelijk in hun bling-bling outfit. De bediening liep op wieltjes.
Mmm! Zo lekker dat het menu was… om duimen en vingers bij af te likken!

LDC 't Achterpoortje

Sobhita Janssens voortaan voltijds aan de slag bij dienst Thuiszorg
10 december was het de laatste werkdag voor Sobhita in ons LDC. Wij wensen haar veel succes
in haar verdere loopbaan bij onze dienst Thuiszorg. Jij kan het, Sobhita, daar zijn we allen rotsvast van overtuigd. Lees hieronder een mooi afscheidswoordje van Sobhita:
«Begin augustus startte ik in het lokaal dienstencentrum, een plaats waar ik
met open armen ben ontvangen. Ik ben dankbaar voor de mooie tijd die ik
daar heb beleefd. De mensen die mij kennen weten echter dat mijn hart
altijd bij de zorg heeft gelegen, en dat zal ook altijd zo blijven. Daarom
moest ik ook geen 2 keer nadenken toen men mij vroeg om full-time in de
thuiszorg te werken. Bij deze zeg ik tot ziens en aan iedereen een
welgemeende dankjewel om mij te helpen openbloeien tot de persoon die ik
nu ben. Ik zie julie graag!
Dikke zoen! »

Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
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Aan het woord powerdame Sobhita Janssens, een op-en-top familievrouw!

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Vriendelijk, altijd goedlachs en een beetje prettig gestoord.
Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik lees momenteel zeer weinig. Vroeger was Dirk Bracke mijn favoriete schrijver. Boeken zoals
“Het engelenhuis”, “Blauw is bitter”, “Back “en “Black”...heb ik verslonden.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
“Thuis”, want ik ben al sedert mijn 8ste een trouwe kijker en blijf dat volhouden!
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
De maandelijkse teamvergaderingen. Zo leer je elkaar beter kennen als collega’s en er worden
steeds leuke opdrachtjes uitgevoerd.
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Ik beluister heel graag Nederlandstalige muziek, vooral Niels Destadsbader, Marco Borsato en
Suzanne & Freek. De mooiste herinnering het ik aan het lied “Heaven” van Bryan Adams want
dat was de openingsdans op ons huwelijksfeest.
Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik ging op huwelijkreis naar Mexico. Ik heb vooral veel trektochten gedaan in Frankrijk. Tour de
Mont Blanc is echt een aanrader. Dit is een langeafstandswandelroute door het Mont Blancmassief. De route loopt door Frankrijk, Zwitserland en Italië. De Tour du Mont Blanc bevindt
zich rond de Mont Blanc, de hoogste berg van de Europese Alpen.

LDC 't Achterpoortje
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Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Dansen en turnen zijn sporten die ik steeds graag heb gedaan. Als tip tegen coronaverveling
zou ik zeggen: Zorg voor veel quality-time met je gezinnetje (dit kan uiteraard ook met vrienden of familie)!
Van wie ben jij fan?
Ik ben fan van mijn “pépé”. Hij was mijn grootste voorbeeld.
Wat is je levensmotto?
Gaan met die banaan!
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Mijn lievelingsgerecht is macaroni met kaas en hesp, al kan een lekker stukje biefstuk met
frietjes er ook wel in. Ik zal nooit ingewanden eten zoals lever en niertjes. Jakkes zeg, het
gedacht alleen al...
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Het museum voor Natuurwetenschappen, een dynamisch museum in Brussel voor jong en
oud. Het heeft uitgebreide collecties. Het ontvangt jaarlijks ongeveer 350.000 bezoekers,
waarmee het een van de drukst bezochte musea van België is.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Mijn voltallige familie knuffels geven!
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Graag een bank overvallen maar helaas, dat mag niet :-). Dan ga ik voor een bungee jump. Bij
bungeejumpen (elastiekspringen) springt iemand die vastgebonden is aan een elastieken
koord van grote hoogte naar beneden.
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Ben jij bang van iets? Waarover droom jij?
Ik heb een hemelse schrik voor spinnen en muizen. Ik heb steeds gekke dromen. Ik durf zelfs
dromen over branduitbraken en vallen in diepe putten.
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Ik begin dan onmiddellijk met het verbouwen van ons huis en ik zou er dan voor zorgen dat
mijn kinderen niks tekort zullen komen. Ik wil dan graag een lange verre reis naar Japan
maken en wat geld uitdelen aan vrienden en familie.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Armand De Maeyer, een kwieke negentiger en trouwe bezoeker van ons LDC.

Pasta
Camping
Koffie
Hond
Ijs
Wintersportvakantie
Goed boek

X
X
X

Slim
Lust
Komedie
Piano
Goud
Dansen
Light frisdrank
Wijn
Appel
De was doen
Ochtendmens
Basketbal

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
Voetbal

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

Sobhita: Ik heb een paar dansoptredens gedaan (van hip-hop tot ballet).
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Eens erg gekwetst geweest door iemand

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
JA
X

NEE
X

X
X
X
X

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

LDC 't Achterpoortje

Sobhita: Ik heb een tijdje paardgereden toen ik jong was. Ik wou wat stoer
doen en ben toen rechtop gaan staan op het paard. Geen aanrader… :-)
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
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Dit wordt … januari 2022
Maandag 03/01/2022: Toast op en wensen/voornemens voor 2022
Maak ons blij met je stralende aanwezigheid en kom om 14.00 uur naar onze gratis toast. Wij
zorgen er alvast voor dat het glas gevuld is. Wat wens jij jezelf en anderen toe in het kersverse
2022? Uiteraard kunnen wij niet wachten om jullie goede voornemens te noteren. Denk er alvast eens over na! Wij geven je -onderstaande tips;







Stel realistische doelen
Praat over je voornemens met je omgeving
Zorg voor mensen om je heen die je steunen zoals bv.
de medewerkers van het LDC :-)
Wees blij met elke kleine vooruitgang die je dichter bij je einddoel brengt
Heb geduld en laat je niet uit het veld slaan als het even niet gaat zoals je gepland had
Wees niet te streng voor jezelf

Dinsdagen 04+18/01/2022 (Androïd/Samsung) en dinsdagen 11+25/01/2022 (IOS/
Apple): Werken met de smartphone: vervolgsessies
Ondervind je bepaalde problemen bij het gebruik van je
smartphone? Blijf dan niet met je vragen zitten maar laat
je helpen door onze medewerkers! Zo geraak ook jij mee
op die digitale snelweg! We organiseren gratis vragensessies per besturingssysteem. Heb jij een Apple-toestel
dat draait op IOS, kom dan op 11 en/of 25 januari naar
de activiteitenruimte. Met een toestel met Androïdbesturingssysteem (zoals bv. Samsung-smartphones) ben
je welkom op 04 en/of 18 januari.
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Donderdag 06/01/2022: Driekoningentaart
Om 14.00 uur gaan wij met z’n allen smikkelen van driekongingentaart vergezeld van een
dampend kopje koffie of thee. Terwijl kinderen vrolijk van deur tot deur huppelen, wordt bij
ons in het LDC deze typische bladerdeegtaart met frangipanevulling geserveerd, een zachte,
zoete en heerlijk smeuïge lekkernij mét boon. Bij het serveren wordt de taart in gelijke stukken
gesneden. Iedereen kiest een stuk. Vind je de boon in jouw stuk, dan krijg je de kroon én ben
je koning of koningin voor een dag. Misschien word jij het feestvarkentje van dienst, wie weet?
Voor deze activiteit dien je vooraf in te schrijven en te betalen.

Maandag 10/01/2022: Appelbollen en worstenbrood
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De datum van Verloren Maandag wordt elk jaar volgens een vaste berekening bepaald. Elke
eerste maandag na de zondag na Driekoningen is het zover. Het staat vast dat de appelbollen
en worstenbroodjes een typisch Vlaamse traditie zijn. Om 14.00 uur verorberen wij samen
deze heerlijke caloriebommetjes. Van een feestelijke smuldag gesproken! Voor deze activiteit
dien je vooraf in te schrijven en te betalen.

Woensdag 19/01/2022: Bloemschikken: winterse schikking
We maken om 14.00 uur een winterse schikking in een schaal (of kom) met hyacintenbollen, winters geverfde berkentakjes en daartussen frêle bloemen van
lisianthus en dat alles werken we af met wat mos, houtkrullen en sneeuw.
Bloemschikkers nemen een schaal, diep bord, spaghettibord of kom mee naar
de les. Wil jij ook de trotse bezitter worden van zo’n meesterstukje? Schrijf je
dan snel in en betaal 7,5 EURO.

Donderdag 20/01/2022:
Kookworkshop: Winterse gerechten
Sommige gerechten smaken beter bij koude temperaturen. Typische
januaritoppers zijn o.a. boerenkool en appel. Wil je gezellig koken en
aansluitend alles lekker opeten? Schrijf je dan in en betaal 3 € voor
onze leuke en leerzame kookworkshop. Er wordt gekookt in een klein
groepje. Experimenteer, probeer en geef aan winterklassiekers jouw
eigen toets!

Vrijdag 21/01/2022: Voordracht gedichten uit bundel « Dichter bij de dijk »

KOELE GRIET
Verscholen uit het zicht, losbandig in het wuivend riet,
zwom zij wulps maar doelgericht, die hele koele griet…
Het was een sexy paradijs vol leute en plezier;
een hemels zalige reis voor dit mooi, lekker dier.
Maar de visser in het Scheldeland was leper en veel groter
en slaagde erin die mooie griet te slim af te zijn.
Hij ving de griet, fileerde haar, bakte ze in echt’goeie boter
Een koele griet met frietjes, het was een echt festijn.
Gerry Van Wouwe
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In 2020 werd de poëziewedstrijd « Dichter bij de dijk » voor de 5de maal georganiseerd door het Lokaal Bestuur i.s.m. Davidsfonds Temse, Amedee Verbruggenkring,
Heemkundige Kring Braem vzw, de Cultuurdienst en Bibliotheek. Uit 65 inzendingen
werden 15 gedichten geselecteerd door een jury. Bibliothecaris Jeroen geeft toelichting en leest speciaal voor onze gebruikers de winnende gedichten voor.
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THEMA’S IN DE KIJKER

Januari 2022 = actiemaand Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

WAT IS BAARWAT IS BAARMOEDERHALSKANKER?

LDC 't Achterpoortje

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de baarmoederhals. Het
gezwel wordt gevormd door cellen die woekeren. Het gaat bijna altijd om cellen die zijn
besmet met het humaan papillomavirus, kortweg HP-virus of HPV. Er bestaan meer dan 100
types van dit virus. Ze worden ingedeeld in laag-risico en hoog-risico HPV. Laag-risico types
veroorzaken wratten op de huid of de slijmvliezen. Hoog-risico types kunnen baarmoederhals-

HPV is erg besmettelijk. Iedereen die seksueel actief is of was kan besmet zijn. Ongeveer 80% van alle vrouwen wordt vroeg of
laat besmet. Meestal ruimt het lichaam het
virus binnen de twee jaar zelf op. Gebeurt
dat niet, dan kunnen afwijkende cellen
ontstaan. Het zijn die afwijkende cellen die,
zowat 10 tot 15 jaar na de besmetting, kanker kunnen veroorzaken.

Bron: https://www.cvko.vlaanderen/wat-doen-we/

kanker

In Vlaanderen wordt helaas elk jaar een 350tal vrouwen door baarmoederhalskanker
veroorza- getroffen.

27 januari - 02 februari 2022: Poëzieweek
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Poëzie is er voor iedereen, bestaat in allerlei vormen en
soorten en is er voor elk groot of klein moment. Poëzie
kan je ongestoord lezen en herlezen maar ook samen
met anderen beluisteren en beleven. Een gedicht kan
de juiste toon vatten bij het begin van een vergadering,
een nieuwe medewerker een goed gevoel geven of een
moment van reflectie bieden aan de koffie-automaat.
Tijdens de Poëzieweek worden extra veel poëzieactiviteiten georganiseerd in Vlaanderen en
Nederland. Ieder jaar op Gedichtendag, de laatste donderdag van januari, staat poëzie een
dag lang in het zonnetje. Op de website van de Poëzieweek (poezieweek.com) kan je de volledige agenda raadplegen. Het thema van de tiende editie is NATUUR en heeft als motto deze
woorden: ‘bloesemingen en overvloed’. We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg
-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-meenatuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekjespringen-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt, de schoonheid van
onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet hoorden, eekhoorns die we niet meer
zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon.
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bron:
https://www.poeziecentrum.be/poezi%C3%
ABweek en https://www.poezieweek.com/
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27 januari 2022: Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust
De Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust wordt
jaarlijks gehouden op 27.01. Men herdenkt de Holocaust, waarbij door genocide ongeveer 6 miljoen Joden zijn omgekomen.
Ook herdenkt men de andere slachtoffers van de naziperiode.
Voor 27 januari is gekozen omdat op 27 januari 1945 soldaten
van het Sovjetleger de overlevenden van het concentratiekamp Auschwitz bevrijdden.
Naar aanleiding van dit thema kan je hieronder de tekst lezen over Marie Van Brussel die in
Temse op Cauwerburg - als weduwe en moeder van 3 dochtertjes - op gevaar van haar leven
aan 2 ondergedoken joodse meisjes onderdak gaf tijdens Wereldoorlog II. Er werd een
straatnaam naar haar vernoemd.
Brussel, 1943. Het joodse echtpaar Klein en hun dochtertjes Hélène (°1939) en Marguerite (°1940) leven
ondergedoken in Brussel bij vrienden, maar voelen zich niet langer veilig en besluiten te verhuizen. De
vrouw des huizes stelt hen voor de kinderen te laten onderduiken bij haar broer in Temse: het echtpaar
Leonard en Marie Duerinck-Van Brussel. Zij zijn bereid de kinderen op te nemen. Zelfs willen zij ook de
ouders onderdak verlenen, maar die weigeren, uit vrees dat hun dochtertjes dan meer gevaar lopen.
Het koppel Duerinck-Van Brussel heeft zelf 3 dochters: Josephine, Marcella en Irène. Met de komst van de
joodse kinderen wordt het gezin uitgebreid tot 5 meisjes, tussen 3 en 15 jaar. De joodse zusjes komen in
Temse aan in maart 1943. Al 5 maanden later overlijdt vader Duerinck. Nog geen week daarna worden de
ouders van de joodse meisjes verklikt. Hun leven eindigt in Auschwitz…
De weduwe vertelt slechts aan één persoon de waarheid: pastoor Louis Vereecken. De levensgevaarlijke
waarheid komt niet aan het licht. De pastoor verklaarde dat hij de meisjes had gedoopt toen hij bezoek
kreeg van een collaborateur.
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De zusjes, die van september 1944 - als zij behoorlijk Nederlands spreken - tot eind 1946 school lopen op
Cauwerburg, wonen bij de weduwe tot begin 1947. Dan worden ze opgenomen in een tehuis voor joodse
kinderen in Berchem. In 1949 worden ze met 350 oorlogswezen overgebracht naar Israël. Hélène wordt
onderwijzeres en trouwt met een Nederlandse jood, die het concentratiekamp van Bergen-Belsen heeft
overleefd. Beiden worden leerkracht, de echtgenoot later schooldirecteur en expert Informatica. Haar jongere zus en echtgenoot, aanvankelijk beiden leerkracht, runnen een boerderij (met kippenkwekerij). Beide
gezinnen wonen in Jeruzalem en krijgen 4 kinderen.
In 1977 maken Hélène en echtgenoot een reis door Europa. Zij bezoeken ook Temse. Een aangrijpend
weerzien! Van dan af komt zij jaarlijks naar de Scheldegemeente. In 1979 wordt de weduwe (vergezeld
van dochter Josephine en echtgenoot) uitgenodigd in Israël. De 85-jarige vrouw wordt er als een heldin
gehuldigd en ontvangt de hoogste Israëlische onderscheiding die aan niet-joden wordt toegekend voor het
helpen van joden tijdens WO II.
Marguerite en haar echtgenoot komen naar Temse in 1983. De weduwe overlijdt in 1984, 90 jaar oud.
Hélène is aanwezig op de uitvaart en laat een ontroerende lijkrede voorlezen.
Anno 2019 zijn Hélène en de 3 dochters van Marie Van Brussel nog in leven. Marguerite overleed in 2012.
Bronnen: Dreamstime, Wikipedia en tekst burgemeester Luc De Ryck
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Maandag 03 januari
14.00 Rummikub
14.00 Toast op en wensen/voornemens 2022

Woensdag 19 januari
14.00 Handwerk
14.00 Bloemschikken: winterse schikking € 7,50

Dinsdag 04 januari

Donderdag 20 januari

14.00 Werken met de smartphone (Androïd)

14.00 Kookworkshop: winterse gerechten

Woensdag 05 januari

Vrijdag 21 januari

14.00 Handwerk

09.00 Babbelonië

Donderdag 06 januari
14.00 Driekoningentaart

€ 5 incl. koffie/thee

14.00 Voordracht gedichten bundel
“Dichter bij de dijk”
18.30 Schaakclub Boey

Vrijdag 07 januari
18.30 Schaakclub Boey

€3

proefles gratis

proefles gratis

Maandag 24 januari

Maandag 10 januari

14.00 Rummikub

14.00 Rummikub

Dinsdag 25 januari

14.00 Worstenbrood/appelbol € 5 (1 st.) / € 7,50 (2 st.)

09.30 Stoelyoga

Dinsdag 11 januari

14.00 Werken met de smartphone (Apple)
19.30 Yoga
€8

09.30 Stoelyoga
€ 2,50
14.00 Werken met de smartphone (Apple)
19.30 Yoga
€8

Woensdag 26 januari

Woensdag 12 januari

Donderdag 27 januari

14.00 Handwerk

14.00 Handwerk

14.00 Bingo

Donderdag 13 januari
20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

09.00 Babbelonië

Maandag 31 januari
proefles gratis

€ 0,50/kaartje

Vrijdag 28 januari

Vrijdag 14 januari
18.30 Schaakclub Boey

€ 2,50

proefles gratis

14.00 Rummikub

Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
09.30 Stoelyoga
€ 2,50
14.00 Werken met de smartphone (Androïd)
19.30 Yoga
€8
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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14.00 Rummikub

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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