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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, betreffende de woonzorgcentra, die we hebben
doorgekregen van de Vlaamse overheid willen we jullie graag informeren over een aantal
wijzigingen vanaf 11 januari van kracht zijn.






Indien u op de kamer van de bewoner bent was het reeds verplicht om een
mondmasker te dragen. Het is nu ook sterk aan te raden voor de bewoner om
ook een mondmasker te dragen op deze momenten.
Indien u als bezoeker een hoog-risico contact hebt gehad is het verboden om op
bezoek te komen in het woonzorgcentrum tot en met dag 10 na het hoog-risico
contact.
Indien de bewoners zich van de afdeling begeven is het sterk aangeraden om een
mondmasker te dragen.

Alle andere maatregelen (aantal bezoekers, open deur tijdens bezoek, richtlijnen cafetaria)
blijven nog steeds van toepassing
Indien u nog met verdere vragen zit kan u zich wenden tot de verantwoordelijke van de afdeling.
Samen met alle medewerkers hopen we dat we dankzij het strikt naleven van deze maatregelen het aantal besmettingen binnen de woonzorgcentra tot een minimum te beperken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Saskia Boone

Niels Van Overloop

Algemeen directeur

Directeur wzc De Reiger

Algemeen

Coronavirus

Algemeen
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Februari is de tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De maand heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. Daarmee is februari de kortste maand van
het jaar.
Woordherkomst
Komt van het Latijnse mensis Februarius (de maand van Februa). Februa (letterlijk: reinigingen) was het Romeinse reinigingsfeest.

Synoniem= sprokkelmaand
LICHTMIS = PANNENKOEKENDAG
Lichtmis wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen na de geboorte
van Jezus. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria moest brengen. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen namelijk 40 dagen na de geboorte naar de tempel
worden gebracht om aan het publiek te worden getoond. Traditioneel werd er op Lichtmis een kaarsenprocessie gehouden. Zo
kregen gelovigen kaarsen mee naar huis om hen te behoeden
voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis. Maar meer gekend is
de traditie van de pannenkoeken: “Er is geen vrouwtje nog zo
arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.” Lichtmis
wordt beschouwd als een dag van voorspoed. Wie met Lichtmis
pannenkoeken eet, zou een voorspoedig jaar tegemoet gaan.
VALENTIJN
Priester Valentinus De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in de 3e eeuw na Christus. In
Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond
bekend om de goede daden die hij deed voor zieken, ouderen
en armen. Valentinus genas de blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. Asterius was hem hier zo dankbaar
voor dat hij zich bekeerde tot het Christendom en direct alle
christelijke gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius II was dit
genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Sommige bronnen zeggen dat Valentinus werd onthoofd omdat hij in het geheim jonge stellen liet trouwen, iets
dat de keizer streng had verboden. Later werd Valentinus heilig
verklaard door de kerk en 14 februari werd een feestdag. Met
name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk om openlijk
je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon dan zijn geliefde ongestraft verrassen met een cadeau of brief.
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Bouwinfo woonzorg Temse

Cafetaria in wording

De Reiger verstopt tussen de steiger(s)

Dit wordt de ondergrondse parking

Algemeen

We staan ervoor en we moeten er
door

6

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.

W A A R

B E N

J

IJ

G E W E E S T

Gilbert Van Schaverbeeck, Groep van assistentiewoningen Elisabeth, flat 128, is de winnaar van
onze vorige woordzoeker. Hij mag zijn prijs komen afhalen aan het onthaal van woonzorgcentrum De Reiger. Proficiat.
En aan al onze lezers meedoen is de boodschap.

Ik was er “geire” bij
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Donderdag 30 december: Kerstmarkt Winternostalgie

Griet
Maandag 3 januari: Nieuwjaarsdrink met optreden Geeno.
We hebben het jaar al goed ingezet! Met een
glaasje bubbels of fruitsap, hierbij een lekker hapje, goeie compagnie en een muzikaal optreden
van Geeno. We keken er met zijn allen naar uit en
ja hoor het was een geslaagde namiddag, onze cafetaria zat gezellig vol enthousiaste bewoners. We
genoten van het glaasje, we zongen mee met Geeno en we strekten af en toe onze beentjes. Het
was zoooo leuk dat er meermaals bis werd geroepen en Geeno gaf ons dan ook nog dat extrake. Wat een zaligheid om onze bewoners zo te
zien genieten!

WZC De Reiger

Onder de vrolijke deuntjes van All I want For Chrismas, Little drummer boy, Eerste sneeuw en vele
andere Kerstliederen konden de bewoners van het
Lijsternest ( 2de verdiep ) op de voorlaatste dag
van 2021 genieten van een heuse Kerstmarkt op
hun afdeling. Zij konden zichzelf trakteren op een
foto op de Kersttroon, hun buik vullen met heerlijke vers gebakken wafeltjes en cake, ter plaatse bereid door de medewerkers, hun hartje ophalen
aan enkele oude volksspelen zoals sjoelen waarbij
ze dan ook nog een prijs konden winnen of een
dansje placeren op de Kerstdeuntjes. Dat men van
zulke inspanningen dorst krijgt, daar werd uiteraard rekening mee gehouden en zo konden onze
bewoners zich verwarmen aan een beker lekker
geurende Gluhwein, heerlijk warme chocolademelk of een portoke. Er werd nog tot in de late
namiddag lustig bijgepraat en gedronken en geklonken op het nieuwe jaar dat voor de deur staat.

WZC De Reiger
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Dinsdag 4 januari: Voorlezen Mezennest.
Via de “Omroeper” kwamen we te weten dat onze gemeente opnieuw een jaarboek uitgaf en
dit met interessante verhalen van Temsenaren die vertelden over het leven ten tijde van de
oorlogsjaren. Dit boek moesten we hebben natuurlijk en vandaag werd er al een deeltje uit
voorgelezen. Onze bewoners waren zeer geïnteresseerd en zaten op het puntje van hun stoel
en de herinneringen kwamen naar boven. Het werd een boeiende namiddag met de belofte
dat er binnenkort een 2de deel van het boek aan de beurt zal komen.
Donderdag 6 januari: Rondgang Drie koningen.
We herinneren het ons nog heel goed, vandaag 6
januari is de dag dat de driekoningen aan de deur
komen zingen … en dit deden ze nu ook hier in de
Reiger. Geen enkel deurtje werd voorbijgegaan en
ook in de dagzalen kregen de bewoners bezoek van
de mooi uitgedoste driekoningen, Melchior, Gaspard en Balthazar. Van verre kon men hun gezangen horen!! We zagen dat onze bewoners het heel
leuk vonden dat deze traditie in ere wordt gehouden en na de volledige rondgang trokken deze drie
wijzen terug naar het Oosten…
Maandag 10 januari: Verjaardagsborrel, jarigen december.
Jammer genoeg waren er enkele afwezigen wegens
omstandigheden, toch maakten we er een aangename namiddag van met onze jarigen van december.
Met een hapje en een drankje vloeiden de gesprekken over tafel uit lang vervlogen tijden. Steeds aangenaam om onze herinneringen op te halen. Nogmaals een dikke proficiat aan alle jarigen.
Maandag 10 januari: Verloren maandag.
Een traditie die we zeker niet vergeten! Verloren maandag. Bij de middag koffie
werd er voor iedereen een héérlijk worstenbrood voorzien. Dit werd zeker gesmaakt!
Dinsdag 11 en donderdag 27 januari : Samenzang (Mezennest) Zangkoor (Zwaluwnest).
Weeral veel te lang geleden dat we ons “Jeanneke”, onze muzikante in huis hadden en dat
voornamelijk om dat er heel wat feestelijkheden op ons programma stonden. De start van een
nieuw jaar is dan ook opnieuw de start van enkele “vaste” activiteiten. En zo ook ons zangkoor
dat zowel op het Mezennest als op het Zwaluwnest de begeleiding krijgt van Jeanneke. Maar
we waren het nog niet verleerd. Al onze bewoners zongen uit volle borst de herkenbare deuntjes mee. En we hadden er weer allemaal veel plezier in!!
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Donderdag 13 januari: Tovertafel Lijsternest.

Donderdag 20 januari: Oma’s koken
Vandaag zorgden we voor een winters dessertje
met verschillende ingrediënten zoals Griekse yoghurt, passievruchten, appelen, limoen, honing,
gember en cake. Dit alles werd met de nodige zorg
in laagjes aangebracht in een glaasje, want ja …het
oog wil ook wat! Toch hadden we een beetje voorbereidend werk zoals de appeltjes in stukjes doen
en sterretjes uit de cake duwen. Zie hieronder op
de foto het mooie en ook zeer lekkere resultaat!

Vrijwilligersnieuws
Wij verwelkomen graag Lea Verwimp in onze ploeg
van vrijwilligers. Zij wil zich inzetten bij het maaltijdgebeuren op het Mezennest. Dit wil zij van maandag
tot donderdag met veel plezier doen, het indekken ‘s
middags en de begeleiding van deze maaltijd. Wij
wensen haar alvast veel succes!

WZC De Reiger

Vandaag trokken we met onze tovertafel of onze “supercomputer” naar het Lijsternest om de
bewoners daar eens de mogelijkheden te laten zien wat we daar allemaal wel mee kunnen
doen. We startten met een muziekprogramma. Zo konden we muziek oproepen van de jaren
50, 60 en later. Leuk om die oude plaatjes terug op te roepen, we konden de artiest zien en
horen en steeds was er ook wat uitleg bij. En dat is nog maar 1 programma van de tovertafel!
Nadien schakelden we nog even over op het fotoprogramma en ook dat was interessant. Toch
weer eens een andere en boeiende activiteit!

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.
Dinsdag 01 februari

Dinsdag 15 februari

10u00 Wandelclub
13u30 Uitstap Shopping

10u00 Wandelclub
14u00 Film: Tweede wereldoorlog Temsenaren
(Lijsternest)
14u00 Sportanimo (Wielewaalsnest)

Woensdag 02 februari
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Pannenkoeken (Lichtmis)
Donderdag 03 februari
10u30 Gebedsdienst
14u00 Voorlezen (Mezennest)
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
Vrijdag 04 februari
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 07 februari
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 08 februari
10u00 Wandelclub
14u30 Samenzang (Mezennest)
Woensdag 09 februari

Woensdag 16 februari
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)
Donderdag 17 februari
14u00 Bowling
14u00 Film: Tweede wereldoorlog Temsenaren
(Zwaluwnest)
Vrijdag 18 februari
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 21 februari
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 22 februari

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

08u30
10u00
14u00
14u00

Donderdag 10 februari

Woensdag 23 februari

14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u00 Film: Tweede wereldoorlog Temsenaren
(Mezennest)

09u30 Bezigheid
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Jubilée Jozef Verheeken—Georgette
Huyben (Mezennest)

Vrijdag 11 februari
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 14 februari
11u30 Valentijndiner (cafetaria)
14u00 Krantenuurtje (Zwaluwnest)

Ontbijtbuffet (Zwaluwnest k 301-k 315)
Wandelclub
Geheugenspel (Zwaluwnest)
Bal populaire (Mezennest)

Donderdag 24 februari
14u00 Zangkoor (Zwaluwnest)
14u30
Vrijdag Zanguurtje
25 februari (Zwaluwnestje)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Woensdag 02 maart

14u00 Verjaardag-borrel
14u00 Krantenuurtje (Zwaluwnest)

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Dinsdag 01 maart

Donderdag 03 maart

10u00 Wandelclub
13u30 Uitstap Shopping

10u30 Gebedsdienst
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WZC De Reiger

Maandag 28 februari

Jarigen in februari
André Claus

K 010

04 februari

84 jaar

Josephine De Witte

K 023

04 februari

87 jaar

Liliane Smet

K 011

04 februari

87 jaar

Irma Brys

K 229

06 februari

84 jaar

Joanna Heeffer

K 220

06 februari

95 jaar

Gilberte De Nil

K 123

12 februari

89 jaar

John Peeters

K 328

13 februari

66 jaar

Clotilda De Bruyne

K 414

21 februari

78 jaar

Nelly Van Hul

K 125

24 februari

84 jaar

Rita Anné

K 104

26 februari

82 jaar

Helena Pevenage

K 026

02 maart

93 jaar

Maria Peersman

K 304

04 maart

88 jaar

WZC De Reiger
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Welkom
Rita Vergauwen
k 226
04 januari 2022
Juliette De Bruyn
k 329
05 januari 2022
Leonore Baetens
k 312
11 januari 2022

Wilfried Van Britsom
k 020
12 januari 2022
Julien Van Breuseghem
k 126
17 januari 2022

Norma Van De Velde
k123
17 januari 2022
Danielle Pannier
027
20 januari 2022

Kortverblijf

Lea Van Remoortere
k 130
10 januari 2022, terug naar huis

Gedichten

Licht en donker
Licht en donker
Licht en zwaar
Geef mij maar licht
Geen licht zonder donker
Geen zwaar zonder licht
Het licht gaat aan
Het licht gaat uit
En tussendoor
proberen we wat van het leven te maken
Hans Wolters

In het hart van elke winter zit een trillende lente,
en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad.
Kahlil Gibram

WZC De Reiger

Israfil Oden
k 130
03 januari 2022, opname
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WZC De Reiger
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Hebben ons verlaten
Godelieve Van Lombergen
k 117
30 december 2021

Marcella Armerotte
k 013
31 december 2021
Maria Van Overschelde (Rosa)
k 027
04 januari 2022

Frans Eggers
k 016
08 januari 2022
Emilia Vermeulen
k 211
17 januari 2022

Afscheid nemen door de dood
Is leven van herinnering
Is denken aan hoe mooi het was
En danken voor wat je ontving

Ik was er “geire” bij
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Maandag 3 januari: Nieuwjaarsreceptie
Onze bewoners van Den Barkendeir werden verwacht rond 10.30u om een glaasje te komen
drinken met een behorend hapje. Els verzorgde
de hapjes in de keuken. In de namiddag werd er
ruim geborreld en gesnoept op ’t Gelaag.

WZC ‘t Blauwhof

Woensdag 5 januari: gebedsdienst, koekjes bakken
De bewoners waren weer zeer talrijk aanwezig op de gebedsdienst. De samenhorigheid doet
velen plezier. In de namiddag gingen we met enkele bewoners weer aan de slag om heerlijke
koekjes te bakken. Ditmaal een lekker recept dat we cadeau kregen van een collega.
Vrijdag 7 januari: mannenclub, liedjes zingen
Vandaag mochten we de nieuwe elektronische vogelenpiek uittesten. Met de hulp van Sam
Foubert kon dit in goeie banen geleid worden. Het instellen van de taal daar hadden we niet
aan gedacht want het was in het Duits dat zullen we de volgende keer eens bekijken.
Maandag 10 januari: Verloren Maandag
Het was vandaag Verloren Maandag, dus een welkom extraatje. Nu de Drie Koningen terug
vertrokken zijn konden onze bewoners lekker smullen van heerlijke worstenbroodjes en ander
aangepast lekkers bij de koffie.
Dinsdag 11 januari: sjoelen
De sjoelbak kreeg eens een grondige onderhoudsbeurt van Jeff de echtgenoot van Rosette.
Het verschil was enorm, de schijven kletterde in het rond en doordat de sjoelbak was ingewreven schoven de schijven terug naar het startpunt. Dat is niet de bedoeling!!! De bedoeling is
dat ze in de gleuven terechtkomen.

WZC ‘t Blauwhof
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Woensdag 12 januari: netbal
In de voormiddag werd er in de cafetaria gesjouwd met tafels en stoelen om alles in gereedheid te brengen om netbal te spelen.
Wanneer alles opgesteld was konden we aan
de opwarming beginnen, dit werd gegeven
door Tim. Nu iedereen was opgewarmd konden we beginnen aan een wedstijd. De ploegen
werden verdeeld, één ploeg met de fluovestjes
en een andere ploeg zonder. Er werd heel competitief gespeeld onder de bewoners en telkens
er 10 punten werd gescoord dan wisselden de
bewoners van plaats zodat ieder op zijn beurt
kon opgooien. Het was een leuk matchke…
Vrijdag 14 januari: Bingo
In de namiddag speelden we Bingo. Er waren ook heel wat mooie en leuke prijzen te winnen.
Maandag 17 januari :Zapatta schoenen
Een 15-tal residenten trokken dan weer naar de Barkendeir onder het motto ‘Wie het schoentje past trekke het aan’. Onze Zapatta schoenenbeurs was dus een echt succes. Men kon dan
ook genieten van de talrijke koopjes die men aanbood in de maand januari (solden). Iedereen
bedankt om te helpen zodat alles goed kon verlopen!!!

Woensdag 19 januari: Bewegen
In de voormiddag in de cafetaria gingen we bewegen in groep daar hebben we voldoende
plaats. Onze parachute boven halen, dan is plezier wel verzekerd. Er werd veel gelachen en
plezier was verzekerd, onze lachspieren zijn ook
getraind!!!

Vrijwilligersnieuws
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Eerst en vooral de beste wensen voor 2022!!! Wij willen jullie bedanken voor jullie inzet het
voorbije jaar. Ondanks de vele maatregelen die er moesten getroffen worden door de pandemie hebben we jullie minder gezien. Hopelijk wordt 2022 een beter jaar met minder regels!!!

Even over denken

Nieuwe collega
Dag iedereen!
Mijn naam is Yentl en ik ben op 10 januari het ergo/
animatieteam komen versterken, en dit voor 6 maanden.
Ik ben 24 jaar oud en afkomstig uit Zemst. Bewegen en
creatief bezig zijn doe ik heel graag. Voor een wandeling
ben ik ook altijd te vinden. Ik hoop samen heel wat leuke
activiteiten te beleven.

WZC ‘t Blauwhof

Er bestaan geen winters meer. Zien we
per ongeluk nog eens wat sneeuw dan is
het meer stofregen of ‘industriële’
sneeuw. Alleszins is het goed voor de
stook(kosten) dat de temperaturen zo
hoog blijven. Buiten is er soms wat mist
en we hebben ook hele mooie zonsopgangen ’s morgens. Fijn dat we hier zo
midden in de natuur zitten. Februari is
ook weer een echte feestmaand : ‘Geen vrouwke zo arm of ze ….. ‘ dat hebben we al op de 2e
met Lichtmis. Valentijn is jarig op de 14e en we doen heel wat uitstapjes. Kijk maar goed in
uw kalender !!! En op woensdag de 2e maart, Aswoensdag, begint de Vastentijd. Daarna
mag er niks meer gesnoept worden ….
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Agenda WZC ‘t Blauwhof

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.
Dinsdag 01 februari
14u00 Bingo
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

Vrijdag 18 februari
08u30 Klein ontbijtje
11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)

Woensdag 02 februari

Maandag 21 februari

10u30 Gebedsdienst
14u00 Lichtmis

10u30 Bibliotheek
14u00 Hobbyclub

Donderdag 03 februari
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

Dinsdag 22 februari

Vrijdag 04 februari
08u30 Klein ontbijt
11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Gezelschapsspel

14u00 Sjoelen
Woensdag 23 februari
14u00 Uitstap Bowling
Donderdag 24 februari

Dinsdag 08 februari

11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

14u00 Tovertafel film

Vrijdag 25 februari

Woensdag 09 februari

10u30
10u30
14u00
14u00

10u30 Netbal
14u00 Uitstap Bowling
Donderdag 10 februari
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

Koffieklets (‘t Gelaag)
Mannenclub Curling
Tovertafel
Rummikubclub

Maandag
28 februari
14u00
Bingo
14u00 Carnaval met optreden

Vrijdag 11 februari

Dinsdag 01 maart

10u30 Mannenclub
10u30 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Hobbyclub Valentijn

14u00 Complimentendag

Maandag 14 februari
12u00 Valentijnsreceptie

Woensdag 02 maart
10u30 Gebedsdienst
14u00 Kookclub
Donderdag 03 maart

Dinsdag 15 februari
14u00 Rijdend winkeltje

11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

Woensdag 16 februari

Vrijdag 04 maart

12u00 Palingfeest

08u30 Klein ontbijt
11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoek

Donderdag 17 februari
11u Wandelclub

Jarigen in februari
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

Walter Moens

K 146

23 februari

72 jaar

Eddie Peiffer

K 142

26 februari

85 jaar

Maria Maes

K 005

06 maart

90 jaar

Liliane Polfliet

K 006

06 maart

75 jaar

Norbert Indeherberg
k153
27 december 2021

Rita De Meirleir
k 143
28 december 2021

Hebben ons verlaten
Juliaan Van Landeghem
k 155
13 januari 2022

WZC ‘t Blauwhof

Welkom
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Jarigen in februari
Jenny Verhelst

Flat 245

08 februari

84 jaar

Marie Josée Meeus

Flat 014

11 februari

83 jaar

Marleen De Backer

Flat 360

25 februari

66 jaar

Lea Van Remoortere

Flat 016

03 maart

93 jaar

Jenny Verschooren

Flat 363

03 maart

80 jaar

Julia De Cleen

Flat 364

05 maart

89 jaar

GAW Residentie Elisabeth

WZC ‘t Blauwhof
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Gedicht

Een woordje van Isabelle…
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De flats van Res. Elisabeth grenzen aan ons dienstencentrum en het gebeurt wel eens dat daar
iemand de straat zit te observeren. Een personeelslid loopt voorbij en zegt dan enthousiast
“goeiemorgen”. Er verschijnt dan gegarandeerd een glimlach bij die persoon aan het raam.
Kleine dingen die soms voor iemand een groot verschil kunnen maken... Iedereen kan met
deze “kleine dingen” aan de slag om een vriend, buurman of onbekende persoon het gevoel te
geven dat hij even niet alleen staat, dat hij meetelt en dat hij niet onbelangrijk is. Maak een
onverwacht babbeltje met iemand bij de koffie bijvoorbeeld. Want niet iedereen kan rekenen
op een warme familie of grote vriendenkring om zich heen. Ben jij niet die grote babbelaar?
Geen probleem. Die “simpele” goeiemorgen, dat korte gevoel van verbinding, is ook prima!
Van ons LDC willen wij een warme thuishaven maken waar iedereen zich welkom voelt en
niemand wordt buitengesloten. Dat wou ik toch nog eens benadrukken want van 18 t.e.m. 25
februari loopt de week tegen pesten en maken we samen duidelijk dat pesten niet kan. Een
goede sfeer van verbinding is ongetwijfeld een uitstekend tegengif tegen pesten.

© studio hip hooray

LDC 't Achterpoortje

Valentijnsdag staat weer voor de deur, het geliefde maar ook gehate feest van de liefde. Verliefde stellen kopen cadeaus voor elkaar en anonieme aanbidders doen een passievolle
liefdesverklaring op de post. Maar wat als aanbidders het laten afweten en/of er niemand is
waarmee je die dag kunt delen? Wat blijft er dan nog over van de ‘liefdesdag’? Denk dus ook
aan de singles onder ons en verras hen een keertje met Valentijn, zodat het ook voor hen een
liefdevolle Valentijn wordt! Voor singles hebben we alvast onderstaande tips;

Zet je bloemetjes buiten en ga gezellig uit eten met al je single vrienden en vriendinnen

Maak voor jezelf een lijstje met alle voordelen van single zijn!

Als niemand je verrast, moet je het zelf maar doen, toch? Dus geef een cadeau aan jezelf!

Sporten kan je een goed gevoel geven. Ga bijvoorbeeld een half uurtje hardlopen, doe
een les yoga of ga naar de sportschool. Maak daarnaast ook een gezonde lekkere maaltijd
en kijk een film waar je vrolijk van wordt. Als je goed voor jezelf zorgt, krijg je positieve
energie!

Geef je huis een make-over! Heb je geen geld voor een make-over? Houd dan een grote
opruiming en/of schoonmaak voor een frisse start!
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Dit was … JANUARI 2022
Bedankt voor de kaartjes!
Ook dit jaar mochten wij als team weer vele prachtige kaartjes ontvangen, met daarop de allerbeste wensen en persoonlijke boodschappen,
waarvoor dank! Het doet deugd om te zien dat onze inzet door jullie
allen enorm wordt gewaardeerd. Wij blijven uiteraard ook in het kersverse jaar 2022 ons uiterste best doen om het jullie in ons LDC zo aangenaam mogelijk te maken. Wij staan klaar voor jullie!

Start Silke Hennissen als polyvalent medewerkster bij team LDC ‘t Achterpoortje
“Ik ben Silke Hennissen, 33 jaar, woonachtig te Hamme, met mijn 2
schatten van kinderen, 3 en 4 jaar. Vóór dit werk heb ik als PABassistente voor mijn vader gewerkt die alle zorg nodig had omdat hij
volledig invalide was en niets meer kon... Tot onze spijt heeft hij in
februari een beslissing genomen en moesten we hem laten gaan
wegens geen levenskwaliteit meer. Daarom ging ik op zoek naar een
job met veel sociaal contact, ook die zorg voor anderen en natuurlijk
leuke collega's. Wat me zeker verraste was het supertoffe team! Dikke
pluim! Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de kans die ik krijg om
team ‘t Achterpoortje te versterken en heb zeker geen spijt van mijn
keuze. Verder wil ik iedereen bedanken voor de toffe tijd en dat we
nog veel mogen beleven samen!”

LDC 't Achterpoortje

Winnaars van de kerstwoordzoeker en de Santa Run ontvangen verrassingspakket
Proficiat aan onze winnaars Eddy Van Walle en Rachel
Van Hul. Rachel loste foutloos de kerstwoordzoeker op
en vond de sleutelzin “vrolijk kerstfeest” probleemloos. De Santa Run eindigde op een ex aequo tussen
medewerkers Kitty en Mike. Zij brachten beiden binnen 1 minuut 7 pakjes over, beduidend meer dan de
andere medewerkers. Eddy had het bij het rechte eind
en benaderde het dichtst het antwoord op onze
schiftingsvraag. In het verrassingspakket zat o.a. een
waardebon, een juwelenkistje en een mooie kaars.

03/01/2022: Toast op 2022: Wensen en goede voornemens
Er werd duchtig getoast op het kersverse 2022. Jullie noteerden ijverig jullie wensen voor jezelf
en voor anderen. En ook de goede voornemens mochten niet ontbreken. Of heb jij die van
vorig jaar toevallig gerecycleerd? We wensen onszelf en anderen vooral een lang leven toe in
goede gezondheid en dat het liefst in het bijzijn van vrienden en/of geliefden. Iemand heeft
zelfs ambitie om 100 jaar te worden. Uiteraard willen we verlost geraken van het nare virus en
hopen we dat 2022 ons vrijheid, vreugde, hoop , geluk...kortom het allerbeste mag brengen.
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Veel breiplezier /wandelplezier
Hulp voor de mensen van natuurrampen
Mij minder zorgen maken
Goede buren blijven op 2de en 3de verdiep
Meer voor mezelf kiezen
Lotto winnen
Veel feestjes

Dat iedereen goed overeen komt
Zwembad
Veel vriendschap en liefde
Porsche
Een aangename samenleving
Wereldreis
Meer activiteiten
Een lieve vriend(in) ontmoeten
Minder geweld in deze wereld

« Liefde is….ik wil bij jou zijn vandaag, morgen, volgende week en de rest van mijn leven »
« Het leven is als fotograferen….gebruik de negatieven om de positieven te ontwikkelen »
« Een lepel vol liefde, een snuifje geluk, een paar druppels vrede en het kan niet meer stuk!
Met plezier gemaakt, ik hoop dat het smaakt! »

LDC 't Achterpoortje
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06/01/2022: Driekoningentaart
Wie van de lekkere taart kwam smikkelen hoopte er stiekem een beetje op. Iedereen
droomt er toch eens van om koning(in) voor 1 dag te zijn? Die droom werd alvast werkelijkheid voor Marie-Louise, Arthur en Marie-Jeanne. Buikje vullen maar boontje niet opsmullen…

10/01/2022: Verloren maandag: worstenbrood en appelbollen

LDC 't Achterpoortje

Een traditie die we hopelijk nog lang in ere mogen houden! Een vol huis voor dit smulfestijn. Hoe kan het ook anders...het moet maar zo lekker niet zijn! Wat heb jij verorberd? Of
lust je het allebei en wissel je elk jaar eens af?
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19/01/2022: Bloemschikken
Veel belangstelling, opperste concentratie en alweer een kleurrijk resultaat om trots op te zijn!

20/01/2022: Kookworkshop: Winterse gerechten
Chef Teodora stelde vast dat iedere deelnemer met plezier de handen uit de
mouwen stak. Vele handen maken immers licht werk! Het gerecht bulgur
met boerenkool en gehaktballen was volgens Godelieve een toppertje.
Zij gaat het recept thuis zeker uitproberen. Volgen jullie haar voorbeeld?
BULGUR MET BOERENKOOL EN GEHAKTBALLETJES
BENODIGDHEDEN VOOR 2 PERSONEN:
- 100 gram bulgur
- 250 gram boerenkool
- 250 gram gekruid half-om-half gehakt
- 40 gram rozijnen
- 25 gram paneermeel
- Gemalen komijn

- 1 ei
- 1 ui
- 1 teen knoflook
- Olie
- Scheut melk
- Zout en peper

BEREIDINGSWIJZE:
Was de boerenkool en trek het blad van de stelen. Snij het blad grof. Meng het gehakt met paneermeel, ei, scheut
melk, zout en peper. Snipper de ui en meng door het gehakt. Draai balletjes van het gehakt en bak ze in olie met wat
boter gaar en bruin. Zet alvast water op om de bulgur in te laten wellen. Snipper de knoflook en fruit glazig in een
hapjespan. Voeg komijn toe en fruit even mee. Voeg de boerenkool met wat water toe en laat onder regelmatig
omscheppen in circa 20 minuten gaar stoven. Voeg de rozijnen toe en stoof mee. Breng op smaak met zout en peper.
Laat intussen de bulgur volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking wellen in het hete water. Roer het los en
schep het door de boerenkool. Voeg indien nodig meer zout en peper toe en serveer met de balletjes gehakt.

21/01/2022: Gedichten voorlezen uit de poëziebundel « Dichter bij de dijk »

LANGS DE DIJK
ontwakende ochtend deelt z'n rust
met het langzaam op gang komende stille,
genietend van het prille
ontluiken van een volgende dag
langzaam op zoek naar overleven
streelt ochtenddauw rustig sluimerend
zachtjes het rag, in een roes van geuren
palet van kleuren begint 't stilleven
telkens weer, opnieuw te gebeuren
Diane Barber

LDC 't Achterpoortje

Er werd een gezellige kring gevormd en bibliothecaris Jeroen gaf de nodige toelichting omtrent
de poëziewedstrijd. Poëzie gaf ons even dat vakantiegevoel, de gedichten lieten
ons stilstaan bij kleine dingen, en al snel voelde je de tijd afremmen…
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Nieuwe uitdaging voor administratief medewerkster Isabelle Spiessens
25 maart is het de laatste werkdag voor Isabelle Spiessens, die aan de slag gaat als medewerkster onthaal & secretariaat bij lokale politiezone Klein-Brabant te Bornem. Hieronder een
afscheidswoordje van Isabelle;
“Toen ik destijds startte in het LDC werd ik onmiddellijk warm onthaald. Ik kwam
terecht in een hecht team dat zich steeds ten volle inzet om het de klanten zo
aangenaam mogelijk te maken. Ik zag er een ongeziene drive. Ik heb altijd graag
en met « volle goesting » gewerkt en heb onder de vleugels van centrumleidster
Sofie ontzettend veel bijgeleerd, waarvoor dank. Ze deed me uit mijn comfortzone treden en gaf me veel kansen om me verder te ontplooien in de functie.
Het is met spijt in het hart dat ik afscheid neem van alle bewoners, collega’s en
klanten van het LDC maar jullie gaan me gegarandeerd nog terugzien. Die heerlijke wafels wil ik voor geen geld ter wereld missen. Ik zal ook nog mijn kans
wagen tijdens de bingo. En als mijn nieuwe job het toelaat, ben ik van de partij op
interessante voordrachten, leuke shows of uitstappen. De uitstap in juni « kastelenroute en
Joost Vydt » te Beveren met de zonnetrein staat al met stip in mijn agenda genoteerd. En aangezien ik geen keukenprinses ben, kom je me misschien nog tegen bij een kookworkshop. Ik
hou zeker de Facebook-pagina in het oog en zal de verdere ontwikkelingen rond het project
buurtgerichte zorg volgen. Ik kan met een gerust gemoed vertrekken want de toekomst van
het LDC is in goede handen met een uitstekende kapitein zoals Sofie Franckaert aan het roer!
Dikke (virtuele) knuffels! ”

LDC 't Achterpoortje

Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”

___Armand

De Maeyer___________________

Aan het woord in jullie favoriete rubriek is Armand De Maeyer, een sympathieke kwieke fitte
negentiger en bovendien trouwe bezoeker van ons dienstencentrum. Hij wandelt nog dagelijks
zijn kilometertjes. Hij verleende onlangs nog zijn medewerking aan de film “Temse in
wereldoorlog II” en is dus binnenkort op het witte doek te bewonderen!
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Ik vermoed als goedlachs, immer positief en vrij actief. Ik ben steeds luisterbereid.

Wat is je favoriete boek en waarom?
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De boeken van Karl May, far west verhalen met cowboys uit het wilde westen. Ik hou ook van
oorlogsboeken (vooral Wereldoorlog II boeit mij, ik heb hem ook als jongvolwassene meegemaakt). Ik volg dagelijks het regionaal nieuws op de voet via de krant. Ook de lezersbrieven
lees ik met aandacht.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
Wij hadden TV in 1959. Ik kijk naar quizzen zoals Blokken, De slimste mens (op Nederlandse
TV), Twee voor twaalf, Switch… Ik hou van documentaires over natuur, uitvindingen (zoals het
spoor), reizen (met Oriënt Express)... Mijn favoriete serie was Bonanza omwille van het familiale karakter van de reeks (een vader met 3 zonen). Het journaal volg ik ook want ik wil weten
wat er op deze wereld allemaal gebeurt.
Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?

Ik vind vooral de optredens en ontspanningsnamiddagen leuk zoals het optreden van accordeonist Hugo Moeskops en het groepje van Gitte. Het volkse aspect bevalt mij. Ik heb hier veel
gezellige namiddagen beleefd met mijn vrienden alsook met mijn vrouw, maar helaas zijn er al
veel mensen overleden van ons groepje destijds. Gelukkig ben ik hier goed opgevangen geweest en alzo heb ik nieuwe vrienden en vriendinnen leren kennen.
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Luciano Pavarotti, Schock Rudolf en Louis Neefs. Ik hou van opera en belcanto. Louis Neefs
zachtere stem kan mij bekoren. Ik vond hem een échte verteller. “O sole mio” en “Mama” van
zanger Heintje vind ik aangrijpende nummers.

Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?

Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Tuinieren (bij “Werk van den Akker”, een vereniging), muziek beluisteren (alle genres uitgezonderd de meest moderne muziek - geen”geboenk” voor mij, ik verkies het zachte, rustige tempo). Zeer regelmatig kruiswoordraadsels oplossen. Ik heb mij nog nooit verveeld. Ik maak dagelijks wandeltochtjes (bv. naar het park, naar vrienden, naar de Zaat…). Ik heb hiervoor mijn
vaste routes.

LDC 't Achterpoortje

In 1962 was de Ardennen onze eerste échte uitstap. Ik bezocht ook Luxemburg, Duitsland (het
Zwarte Woud), Oostenrijk, Zwitserland en Lourdes (driemaal, met het vliegtuig zowel als met
de nachttrein). Ik ging dikwijls op reis naar Frankrijk (o.a. de stranden van Normandië met de
verhalen over de landing van de geallieerden). Ik ging in het totaal zesmaal, telkens in februari
voor 2 weken met de nachttrein, skiën in de Zwitserse wintersportgebieden Disentis en Leysin.
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Van wie ben jij fan?
Kevin De Bruyne en Lukaku zijn mijn favoriete voetballers. Zij verkopen niet al te veel “show”.
Vroeger was ik fan van KSK Beveren, destijds nog onder leiding van Urbain Brahms. Dan spreken we van de jaren ‘75-’84. In die periode werden ze o.a. landskampioen, wonnen ze de
beker van België en schakelden ze Inter Milaan uit in de kwartfinale van Europacup 2. Beveren
beleefde toen gouden jaren met o.a. Jean-Marie Pfaff en Jean Janssens...
Wat is je levensmotto?
Doe wel en zie niet om. Wat voorbij is, is voorbij. Probeer steeds vooruit te kijken en wees
goed voor de medemens.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Zeetong met een goede botersaus met frietjes vind ik superlekker. Ik ben een omnivoor,
m.a.w. ik eet alles. Venkel eet ik niet graag. We maakten dat vroeger nooit klaar thuis.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Het gemeentemuseum van Temse voor de tentoonstelling over de Boelwerf “De Zaat blaast”,
georganiseerd door vereniging Op Stoapel. Ik heb 45 jaar op die werf gewerkt dus ik wou dat
allemaal nog eens terugzien.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Niks speciaals. Gewoon verder leven. Doen waar ik nu ook mee bezig ben. Ik vind van mezelf
dat ik vrij goed bezig ben.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Ik heb echt geen speciale wensen meer. Ik kom niks tekort, ik ben onder de mensen, ontvang
veel vriendschap en ik doe wat ik graag doe.
Ben jij bang van iets? Waarover droom jij?

LDC 't Achterpoortje

Vroeger droomde ik van paarden zonder ruiter achter mij, die zaten achter mij en toen ze mij
bijna hadden werd ik steeds wakker. Soms kan ik me mijn dromen niet goed meer herinneren.
Ik denk soms nog wel aan mooie momenten die ik met mijn vrouw vroeger heb beleefd. Ik heb
het niet voor ratten. Een rat zal ik wel wegjagen maar niet vastpakken of doden.

Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
Ik zou geld aan goede doelen schenken en aan familieleden waarmee ik een goede band heb.
Misschien kan er ook een cruise af richting de Noorse fjorden of de Rijn.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Godelieve Van Dender.

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

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

X

X

X
X

X
X
X
X
X
JA

In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Armand: Een quiz van de Boerenbond: hoeveel korrels meststof
zitten er in 1 kg mest? En ik won een pedaalemmer! Ik woog toen
50g, telde de korrels en vermenigvuldigde tot 1 kg :-)
Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
Een nachtje doorgedaan

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Armand: Op oudejaarsavond tot in de vroege uurtjes zingen, dansen en spelletjes spelen …. Maar evengoed bij de accordeonvereniging blijven hangen na het spelen of een teerfeest.
Op TV geweest
Uw haar geverfd
Naakt gezwommen
Portemonnee van iemand anders gevonden
Gezongen onder de douche
Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?
Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan.
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Eens gelogen om bestwil en betrapt op dat leugentje

NEE
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Dit wordt … februari 2022
01/02/2022: Startschot Tournée Minérale: charter en mocktails mixen
GEEN ALCOHOL IN HET LDC IN FEBRUARI! Ga samen met ons een maand lang alcoholvrij! We staan stil bij onze alcoholgewoontes. Dat doet je beseffen hoe snel je
anders een glas drinkt zonder erbij na te denken. Uit onderzoek van UGent blijkt
dat zes maanden na deelname gemiddeld 2 glazen alcohol per week minder gedronken wordt
(van 10 naar 8), deelnemers minder uit gewoonte drinken en men makkelijker kan weigeren
wanneer alcohol aangeboden wordt. Redenen genoeg dus om mee doen! Het LDC toont het
goede voorbeeld. Dit past perfect binnen het gezondheid bevorderend beleid dat wij voeren
binnen ons lokaal dienstencentrum. Toon ook je engagement en onderteken mee dat charter!
Wil je een gezond, lekker en veilig alternatief voor een cocktail? Dan ben je bij
ons aan het juiste adres want wij organiseren om 14.00 uur een heuse mocktailworkshop! Voor 3 € doe je al mee. We voorzien voor elke deelnemer het nodige
barmateriaal. Wil je ook mixen en shaken of heb jij altijd al geweten dat er in jou een uitstekende barman schuilt? Schrijf je dan snel in! Nee hoor, dat wordt niet zomaar een sapje!

02/02/2022: Lichtmis: pannenkoeken met koffie/thee
Wij maken met Lichtmis ons “panneke” warm en
bakken tegen 14.00 uur heerlijk verse pannenkoeken.
Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. U betaalt 5 €,
tas koffie/thee inbegrepen.

14/02/2022: Valentijnsgebak met koffie/thee
Tijdens deze hoogmis van de liefde worden om 14.00 uur zowel singles als verliefden verwend met een stukje taart. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Voor
deze zoete zonde betaalt u 5 €, tas koffie/thee inbegrepen.

LDC 't Achterpoortje

16/02/2022: Bloemschikken: Vintagebloemstuk met recyclagemateriaal
We brengen weer kleur in huis! We gaan om 14.00 uur een vintagebloemstukje maken met recyclagemateriaal. Onze basis maken we met
isomo en deze werken we af met breiwol. Daarin plaatsen we onze kleurrijke
bloemetjes zoals anjers, roosjes, ornithogalum, hypericum, lysianthus en wat
groenvulling. Bloemschikkers die thuis restjes breiwol hebben
mogen deze zeker meebrengen! Inschrijven kan tegen 7,50 €.

17/02: Kookworkshop: Valentijnsgebak en dessert van gevulde peer
We maken met Teodora een Valentijnsgebak met als verrassend ingrediënt smeerkaas en versieren dit met een zelfgemaakte roos. We maken ook een dessert van gevulde peer
met honing, ijs en noten. Trek dus je schort aan tegen 14.00
uur en kom naar het kidsresto. Deelnameprijs is slechts 3 €.

22/02/2022: Opname campagnefilmpje tegen pesten: “IK ZEG NEE”
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Onze vriend Theo gaat ook in 2022 verder met de strijd en werd in een
nieuw jasje gestoken. Vanaf nu is hij peststrijder pur sang. Als LDC willen
wij door middel van een campagnefilmpje met klanten, vrijwilligers en
personeelsleden zeer duidelijk NEE zeggen tegen pesten. Dit doen we
niet enkel in het Nederlands, maar in verschillende talen, zodat deze
boodschap zo goed mogelijk wordt uitgedragen! Doe mee en zeg nee!
Geef gevolg aan onze oproep en spreek af met een medewerker om het
tijdstip van jouw opname vast te leggen of laat je die dag fotograferen!
Wat is onze bedoeling?


Mensen in beeld brengen met een getuigenis rond pesten



Mensen laten antwoorden op de vragen “Wat betekent pesten voor jou?”/ “Waarom
doe jij mee?”/ ”Wat vind je van pesten?”



Foto’s maken van deelnemers terwijl ze een papier of bord omhoog houden met daarop
“Ik zeg nee”



Een menselijke ketting maken en de slagzin (via aparte letters) “Wij zeggen nee tegen
pesten” vormen

Geen zin om te figureren in ons filmpje? Weet dan dat je toch een vuist kan maken tegen
pesten. Er zijn namelijk een aantal dingen die je kunt doen wanneer je slachtoffer bent van
pestgedrag of pestgedrag in je omgeving ziet;


KOM OP VOOR JEZELF OF EEN ANDER



WORD NIET KWAAD want dit is een reactie die pesters vaak juist willen zien. Beter is het
om rustig te blijven en te laten blijken dat de pesterijen je niets doen. Ook al doen de pesterijen pijn, toon geen angst en kijk de pester in de ogen. Ben je getuige van pestgedrag, twijfel dan niet en kom op voor de gepeste persoon. Hulp van buitenaf kan een
slachtoffer een zetje geven om de volgende keer beter voor zichzelf op te komen. Als je
ziet dat iemand wordt gepest, probeer daar dan met hem of haar over te praten. Vertel
dat je ziet dat er gepest wordt en hoe erg je dat vindt. Alleen al het feit dat iemand ziet
wat er gebeurt, kan voor een pestslachtoffer enorm veel betekenen.



ZOEK HULP, DE KANS BESTAAT DAN DAT HET PESTEN SNELLER STOPT



VERMIJD EN NEGEER PESTERS: JE HEBT ZE NIET NODIG!



ACCEPTEER PESTEN NOOIT, BIJ WIE DAN OOK



LOOP NIET MEE MET EEN PESTER



BLIJF ALTIJD JEZELF

LDC 't Achterpoortje

UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT PESTEN IN 10 SECONDEN STOPT IN 57% VAN DE GEVALLEN
ALS DIE MENSEN DIE HET ZIEN INGRIJPEN
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THEMA’S IN DE KIJKER

Zesde editie Tournéé Minérale: Februari zonder alcohol : thema vrijheid
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Door eens even niet te drinken, werk je aan je gevoel van
vrijheid. Met een fris hoofd, vrij van een kater en de
bijhorende verloren dag, vrij van sociale druk om te drinken, en vrij om tijdens de rest van het jaar op een
doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet
een glas drinkt. Ken jij onderstaande VOORDELEN?


Alcohol werkt verdovend en maakt je suf. Alcohol afbreken vergt ook heel wat van je
lichaam. Door geen alcohol te drinken, geef je je lever een rustpauze. Al snel voel je je
lekkerder in je vel. Tournée Minérale helpt je dus concentreren, aandacht vasthouden,
beter presteren en inspanningen volhouden.



Een glas alcohol als slaapmutsje? Het lijkt te werken, maar er zit een addertje onder het
gras… Je slaapt sneller in, maar voorts zorgt alcohol voor een slechtere, oppervlakkigere
nachtrust. Bij regelmatig drinken vermindert of verdwijnt het inslaapeffect zelfs. In de
plaats krijg je een onrustige en kortere slaap. Het is dus goed mogelijk dat je in een alcoholvrije periode dieper en vaster slaapt.



Wijn, cava, gin… Alcohol is duur! In 2018 gaf het gemiddeld Belgisch gezin 516 euro uit
aan alcoholische dranken. Spaar dit bedrag uit en je kan er wat leuks mee doen.



Niet iedereen beseft dat ook alcohol zich laat voelen op de weegschaal. Alcoholische
dranken hebben geen enkele voedingswaarde. Daarbovenop bevat zo goed als alle drank
ook nog eens heel wat suiker. Bewust met alcohol omgaan helpt je dus werken aan een
gezond gewicht.



Raar maar waar: alcohol droogt je uit. Je huid, het grootste orgaan van je lichaam, is daar
niet zo gelukkig mee. Ben je uitgedroogd, dan ga je er dof uitzien en komen er rimpels
tevoorschijn. Maar als je genoeg water drinkt, gaat je huid stralen!



Het ellendige gevoel van een kater is één ding. Maar hoe vaak ben je een hap uit je weekend kwijt aan wachten tot dat venijnig beestje je eindelijk met rust laat? Beeld je eens in
wat je in die tijd zoal kan doen! Geen kater = meer tijd!



We draaien niet rond de pot: alcohol is erg schadelijk voor je gezondheid. Een houten
kop of een avond die eindigt met je hoofd boven de toiletpot: da’s niet erg aangenaam.
Maar, de langetermijngevolgen zijn nog veel belangrijker: verslaving, leveraandoeningen,
kanker… Als je een pauze neemt en nadenkt over je eigen alcoholgebruik, dan draag je bij
tot een betere gezondheid.

Aarzel niet en doe mee! Onderzoek heeft trouwens aangetoond dat deelnemers aan Tournée
Minérale na het einde van de actie hun alcoholgebruik blijven matigen.
Bron: https://www.tourneeminerale.be/nl/voordelen

17/02/2022: Doe vriendelijk dag
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De naam zegt het al, het is een dag waarop men (extra)
vriendelijk is tegen de medemens. Deze dag is over komen
waaien uit Amerika, maar is oorspronkelijk bedacht door
een Nieuw-Zeelander. Wees vandaag een keer extra aardig
voor uw medemens! Groet de buurman! Sta op voor
iemand in de tram of de bus! Help een oud vrouwtje met
oversteken! Koop een bloemetje voor je moeder! Neem
taart mee voor je collega's! Vanalles is mogelijk... Doe
vriendelijk tegen de postbode, de bakker; eigenlijk tegen
iedereen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om alleen op deze dag vriendelijk naar je medemens te zijn. Eigenlijk zouden we dit altijd moeten doen. Maar door drukte of stress vergeten
we dit nog wel eens. Geen inspiratie? Lees dan onderstaande tips;


Toon oprechte waardering mondeling of door een lief kaartje of briefje te schrijven. Of
bel eens iemand op of ga spontaan langs. Uitpakken met cadeautjes is deze dag echt niet
nodig.



Middels een complimentje kun je je vriendelijkheid delen. Vertel bijvoorbeeld dat die
ene vriend of vriendin goed bezig is.



Verras een wildvreemde door bijvoorbeeld de koffie van de persoon die achter je in de rij
staat te betalen



Weet je dat iemand hard aan het klussen is, moet verhuizen of wat hulp kan gebruiken
bij een bepaald klusje? Bied dan eens je hulp aan. Het is altijd fijn als er iemand voor je
klaar staat, ook al is het een wildvreemde.

Bron: Theoptimist.nl en beleven.org

18 tot en met 25/02/2022: Week tegen pesten
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Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen
gepest wordt tijdens hun jeugd. Bijna één kind op
30 heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft
tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem.
1 op 3 Vlaamse jongeren geeft aan niet goed in zijn vel te
zitten. Jongeren vandaag de dag worstelen met hun
psychisch welzijn. Wanneer je met die jongeren doorpraat, komt pesten vaak als één van de factoren naar
boven. Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend
en voor langere tijd mee te maken krijgt. We weten allemaal dat iedereen anders is. En toch is
anders zijn een risico … Identitieitsgebonden pestgedrag is een term die verwijst naar pesterijen die zich toespitsen op één aspect van iemands identiteit of waarbij dat aspect in ieder
geval de keuze van de pesters voor een bepaald slachtoffer bepaalt. Denk bijvoorbeeld aan
iemands huidskleur, iemands voorkomen (vb. zwaarlijvig zijn), iemands genderidentiteit, het
hebben van een handicap, het behoren tot een bepaalde sociale groep, iemands culturele en/
of religieuze achtergrond, of je woont en opgroeit in een bepaalde wijk… Deze pesterijen zijn
bijzonder ernstig en zadelen kinderen en jongeren op met het gevoel minderwaardig te zijn.
Hun zelfvertrouwen wordt ernstig gekrenkt.
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Ook ouderen durven pesten. Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en roddelen, doen alsof je iemand niet ziet of hoort, iets afpakken, het overslaan bij traktaties... Ze
trekken elkaar misschien niet aan de haren. Wel houden zij plekken bezet en sluiten zij anderen buiten. Zij negeren en blokkeren elkaars weg met bijvoorbeeld de rollator.
Bron: www.stoppestennu.nl, www.pestenisla f.nl en kieskleurtegenpesten.be

Amnesty International: Kruip in je pen en schrijf mee!
Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden
geschonden komt Amnesty International in actie. In de beginjaren
richtte men zich vooral op gewetensgevangenen, politieke gevangenen, marteling, verdwijningen en politieke moorden. Met de
jaren breidde Amnesty haar actieterrein uit: van schendingen van mensenrechten door overheden naar schendingen door gewapende oppositiegroepen, bedrijven en ook schendingen in
de ‘privésfeer’, zoals geweld tegen vrouwen en kinderen. Ook sociale, economische en
culturele rechten (zoals recht op arbeid, sociale zekerheid, een aanvaardbare levensstandaard,
huisvesting, gezondheid, onderwijs) en seksuele en reproductieve rechten kwamen sindsdien
meer aan bod.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de leidraad. Amnesty International
is een wereldwijde (actief in meer dan 150 landen!), onafhankelijke en onpartijdige organisatie
van meer dan 10 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. Met rapporten en lobbywerk wordt druk uitgeoefend voor verandering. Het
resultaat? Gevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten
worden aangepast, folteringen worden gestopt en daders berecht. Amnesty onderneemt pas
actie na grondig en gedegen onderzoek. Medewerkers verzamelen en analyseren informatie
over schendingen van mensenrechten uit de hele wereld. Onderzoeksteams worden uitgestuurd om de situatie ter plekke te onderzoeken. Geen enkele regering, instelling of groepering kan zich aan het onderzoek onttrekken.
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BRIEVEN SCHRIJVEN WERKT! SCHRIJF IEDERE MAAND MEE IN ONS LDC!
Elke dag reageren mensen uit de hele wereld met een schrijfactie en laten zo weten dat mensenrechtenschendingen nooit door de beugel kunnen! De steun van miljoenen supporters helpt slachtoffers wereldwijd. Volle postzakken maken indruk! Machthebbers kunnen
letterlijk niet meer om de boodschap heen en worden verplicht om te luisteren. Maar ook de
families van onrechtmatige gevangenen putten heel veel steun uit de talrijke brieven of
kaartjes. Een brief of e-mail kan iemands leven veranderen. Over een periode van meer dan 50
jaar zijn al meer dan 40.000 mensen vrijgelaten uit de gevangenis dankzij briefschrijvers.
B r o n : h tt p s : / / w w w . a m n e s t y - i n t e r n a ti o n a l . b e
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Dinsdag 01 februari

Donderdag 17 februari

09.30 Stoelyoga
€ 2,50
14.00 Start Tournée Minérale: mocktails mixen € 3
19.30 Yoga
€8

14.00 Kookworkshop: Valentijnsgebak en
€3
dessert met peer, ijs, honing en noten

Woensdag 02 februari
14.00 Handwerk
14.00 Lichtmis: pannenkoeken incl. koffie/thee € 5

Vrijdag 04 februari

Vrijdag 18 februari
09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

Maandag 21 februari
14.00 Rummikub

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

Maandag 07 februari

Dinsdag 22 februari
09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Zeg nee tegen pesten: opname van
campagnefilmpje
19.30 Yoga

14.00 Rummikub

Dinsdag 08 februari
09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Curling
19.30 Yoga

€8

Woensdag 23 februari
14.00 Handwerk

Donderdag 24 februari

Woensdag 09 februari

14.00 Bingo

14.00 Handwerk

€ 0,50/kaartje

Vrijdag 25 februari

Donderdag 10 februari
20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

Vrijdag 11 februari

Maandag 28 februari

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

€8

proefles gratis

Maandag 14 februari

proefles gratis

14.00 Rummikub

TOURNÉE MINÉRALE:

14.00 Rummikub
14.00 Valentijnsgebak incl. koffie/thee

€5

ONDERTEKEN ONS CHARTER!

Dinsdag 15 februari
09.30 Stoelyoga

€ 2,50

€8

Woensdag 16 februari
14.00 Handwerk
14.00 Bloemschikken: vintagebloemstuk € 7,50
met recyclagematerialen
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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19.30 Yoga

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