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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,
Aangezien we in wzc De Reiger nog met verschillende besmettingen op verschillende afdelingen zitten, is er in overleg met de coördinerend raadgevend arts beslist om een aantal
bijkomende maatregelen te treffen


Er zijn tijdelijk geen groepsactiviteiten in het woonzorgcentrum.



We vragen aan de bewoners om zoveel mogelijk op de kamer te blijven.



De cafetaria van De Reiger gaat tijdelijk dicht.



Kappersbezoeken worden tijdelijk uitgesteld.

Mogen we aan iedereen vragen om de maatregelen omtrent handhygiëne, dragen van het
mondmasker strikt op te volgen. Als je ziek bent, kom dan niet naar het woonzorgcentrum.
Indien jullie nog met vragen zitten,
hoofdverpleegkundige aan te spreken.

twijfel

dan

niet

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Saskia Boone

Niels Van Overloop

Algemeen directeur

Directeur wzc De Reiger

om

de

teamcoach/

Algemeen

Coronavirus

Algemeen
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Info
Zomertijd
Wanneer gaat de klok vooruit? Pak je agenda maar erbij: in de nacht van zaterdag 26 maart op
zondag 27 maart gaat zomertijd 2022 in. Tijdstip: 2:00 uur. Niet vergeten te noteren:
de klok gaat een uur vóóruit!

Hallo
Maart
Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, windmaand, dorremaand) is de
derde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog.
(bron: Wikipedia)

Wat is typisch voor de maand maart?
De maand maart zien vele mensen met vreugde tegemoet. Het is de maand waarin de lente
officieel begint, zowel astronomisch als meteorologisch! Ook wordt de klok verzet en leven we
terug in de zomertijd. Langere dagen en meer licht, daar knappen heel wat mensen van op na
een lange winter
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Bouwinfo woonzorg Temse

Men bouwt verder, regen, storm, windvlagen …..
Op de foto’s zien we dat er volop aan het dak van de
parkeergarage gewerkt wordt.
We beginnen een zicht te krijgen hoe dat er later zal
uitzien.
Ondertussen wordt er nog beton gegoten op de bovenste verdieping.

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.

Er zijn 11 oplossingen van de vorige puzzel binnengebracht en ze zijn allemaal juist.
Een onschuldige hand trok André Buytaert, bewoner GAW EL, flat 008, er uit als winnaar.
Proficiat André, je mag uw prijs afhalen bij het onthaal van wzc De Reiger.
Aan al onze lezers, meedoen is de boodschap!

Ik was er “geire” bij
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Donderdag 20 januari: Bezoek aan de cinema

Dinsdag 25 januari: Ontbijtbuffet Ooievaarsnest
We begonnen met het ontbijtbuffet op het
hoogste verdiep, een klein verdiepje met een
kleine dagzaal maar toch konden we het daar
gezellig maken voor iedereen! Het buffet
stond mooi opgesteld en men kon zien dat er
zowat alles te verkrijgen was dus …smullen
maar!! Er werd genoten van het rozijnenbrood, de pistolets, sandwiches en vooral de
kleine boterkoekjes. Dit alles was vers afgebakken! Ook al het beleg viel goed in de
smaak, vooral de zalm was een succes! De eitjes met spek hadden hier vandaag geen bijval
dus misten we die geur wel wat … maar geen
nood, iedereen was zeer tevreden en zat op zijn gemak voor dit leuke ontbijt!
Dinsdag 25 januari: Sportanimo Zwaluwnest
We gaan in het nieuwe jaar terug met de sportanimo van start. Op het Wielewaalsnest kunnen
we veel enthousiaste en gemotiveerde bewoners warm maken om mee te doen met deze bewegingsactiviteit. Er wordt danig gesport met ballen, kegels, zandzakjes en ballonnen tot iedereen moe is en een mooie blos op de wangen krijgt. Een goede verfrissing na het bewegen is
nodig om terug op adem te komen.
Maandag 31 januari: Verjaardagsborrel
Een hele bende jarigen rond de tafel om te
klinken op hun verjaardag. De meeste jarigen
van januari waren van de partij voor een hapje
en een drankje. Een ideale manier om elkaar
wat beter te leren kennen, herinneringen op te
halen en natuurlijk eens goed onze lachspieren
te laten werken. De namiddag vloog voorbij,
we hadden nog wel enkele uurtje kunnen
doorgaan Nogmaals een dikke proficiat voor al
deze jarigen!

WZC De Reiger

Omwille van de corona regels, kunnen we deze maand niet gaan bowlen. We hebben naar een
andere oplossing gezocht en zijn uiteindelijk bij een bezoek aan de cinema terecht gekomen.
Met een busje vol trokken we richting de Siniscoop in Sint-Niklaas. Voor velen de eerste keer
dat ze hier kwamen. De film die gekozen werd, was ‘Bittersweet Sixteen’, een film geregisseerd
door Jan Verheyen, die iedereen wel kent als inwoner van Temse. Tijdens de film werd er genoten van een hapje en een drankje. Het werd een gezellige middag!

WZC De Reiger
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Woensdag 2 februari: Pannenkoeken Lichtmis
Geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm! Ook hier werd er dus duchtig gebakken, onze kok Filip zorgde ervoor dat de pannenkoeken mooi gebakken werden. De cafetaria zat gezellig vol en ook in de dagzalen op het
Wielewaalsnest en Mezennest was er veel interesse voor een lekkere pannenkoek. Onze
bewoners vonden ze super lekker en er werd
naar hartenlust gesmuld. Dat werd ‘s avonds
zeker een boterhammeke minder.

Maandag 21 februari: clowns

Mits de huidige maatregelen en we geen
groepsactiviteiten mogen organiseren komen
de clowns een beetje verstoring brengen langs
de kamers. Ze werden overal vriendelijk onthaal en er was zo’n dankbaarheid. Daar word
ne mens warm van vanbinnen. Dit alvast met
een knipoog naar Carnaval.

Vrijwilligersnieuws
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van Roza De Bruyne.
Ze was jaren lang een vaste waarde onder onze vrijwilligers tijdens
de bezigheid. We wensen de familie veel sterkte toe en we zullen
haar missen.

Agenda WZC De Reiger

Maandag 14 maart

Vrijdag 25 maart

10u00 Gebruikersraad (Wielewaalsnest)
(feestzaal)
14u00 Krantenuurtje (Zwaluwnest)
14u00 Gebruikersraad (Mezennest) (feestzaal)
14u30 Gebruikersraad (Wielewaalsnest)
(feestzaal)

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

Dinsdag 15 maart

Maandag 28 maart
14u00 Verjaardagsborrel
14u00 Krantenuurtje (Zwaluwnest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 29 maart

10u00 Wandelclub
10u00 Gebruikersraad (Lijsternest) (feestzaal)
14u00 gebruikersraad (Zwaluw– en
Ooievaarsnest) (feestzaal)

10u00 Wandelclub
14u00 Sportanimo (Zwaluwnest)
17u00 Croque Monsieur (Mezennest)

Woensdag 16 maart

Woensdag 30 maart

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Sportanimo (Mezennest)

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Donderdag 17 maart

Donderdag 31 maart
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)

14u00 Optreden “De Kliek” (feestzaal)
Vrijdag 18 maart
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 21 maart
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Bal populaire (Mezennest)
Dinsdag 22 maart

08u30 Ontbijtbuffet (Zwaluwnest k 301-k 315)
14u00 Fietsen
14u00 Soprtanimo (Wielewaalsnest)
Woensdag 23 maart
09u30 Bezigheidsclub
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 24 maart
14u00 Live stream ‘Small Town Boogie’ (feestzaal)

Vrijdag 01 april
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

WZC De Reiger

Ter info : De eerste twee weken van maart annuleren we de geplande activiteiten omdat er nog
enkele bewoners positief testen op het Coronavirus. We proberen onze bewoners in deze veertien dagen met individuele activiteiten te verblijden
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WZC De Reiger
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Jarigen in maart

Helena Pevenage

K 026

02 maart

93 jaar

Maria Peersman

K 304

04 maart

88 jaar

Pierette Bauters

K 037

08 maart

75 jaar

Josée Noorts

K 412

09 maart

84 jaar

Hilda Vercauteren

K 327

11 maart

86 jaar

Petrus Van Bogaert

K 121

12 maart

93 jaar

Jean Van Remoortere

K 207

13 maart

89 jaar

Lucette Bauwens

K 029

16 maart

91 jaar

Maria Meersman

K 201

20 maart

94 jaar

Anna Van Daele

K 303

20 maart

90 jaar

Jozef Verheeken

K 124

20 maart

87 jaar

Marie-Louise Samson

K 217

25 maart

80 jaar

Lea De Cock

K 033C

26 maart

87 jaar

Annie Peeraerts

K 320

28 maart

82 jaar

Maria Louisa Van Den Branden

K 112

28 maart

88 jaar

Irma Laureys

K 410

29 maart

94 jaar

Marcella Van Herck

K 118

31 maart

92 jaar

Maria Bocklandt

K 311

01 april

88 jaar

Rudolf Verdickt

K 213

01 april

76 jaar

Welkom

Irma Laureys
k 410
23 februari 2022

Kortverblijf
Elzbieta Wasiewicz
k 031B
02 februari 2022
17 februari 2022, opname vast verblijf
Noëlla Staes
k 301B
21 februari, opname

WZC De Reiger

Elzbieta Wasiewicz
k 013
17 februari 2022
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger
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Blondina De Bruyne
k 410
04 februari 2022

Jean-Pierre Debeys
k 004
08 februari 2022
Clara Van Geyt
k 032
19 februari 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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Dinsdag 1 februari :Bingo

Woensdag 2 februari: Lichtmis

WZC De Reiger

Op 2 februari of exact 40 dagen na Kerstmis vieren we Maria-Lichtmis. Deze feestdag is al eeuwenoud. Een pasgeboren jongen moest vroeger
40 dagen na de geboorte naar de tempel gebracht worden om hen te tonen aan God. Ook
Jezus moest zo getoond worden. Bij de meisjes
was dit trouwens 80 dagen. De meeste mensen
kennen Lichtmis vooral omdat die dag pannenkoeken op het menu staan. Ook wij zetten deze
traditie voort en aten in de namiddag een lekkere
zelfgemaakte pannenkoek met suiker op

WZC ‘t Blauwhof

In de namiddag speelden we gezellig een spelletje Bingo. De Bingomolen draaide goed in het
rond en na even spelen kon iemand heel enthousiast ‘Bingo’ roepen als zijn of haar kaart
vol was.

Donderdag 3 februari:
Spelmiddag en voetmassage:
Onze spelers van de Rummikubclub waren
weer zeer talrijk aanwezig en gaven weer het
beste van zichzelf tijdens deze spelnamiddag.
Edith en Maria Loeman genoten in de leefzaal
van een deugddoende voetmassage. Maria
werd voor haar verjaardag eens extra in de
watten gelegd.
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Vrijdag 4 en18 februari:
Klein ontbijt beide afdelingen

Zowel bij onze bewoners van ’t Gelaag als Barkendeir gingen de kleine ontbijtjes weer van
start. In kleine groepen worden de bewoners
uitgenodigd om mee te genieten van een verwenontbijt met keuze tussen allerlei lekkernijen
zoals koffiekoeken, allerlei kazen en wentelteefjes. Net zoals vroeger thuis wordt alles op
tafel gezet en kunnen de bewoners zelf kiezen
waarvan ze willen smullen.

WZC ‘t Blauwhof

Maandag 7 februari: gezelschapsspel

In de namiddag testten we met enkele bewoners een nieuw gezelschapsspel uit. Het spel
noemt LAMA, net zoals het dier dat gekend staat om af en toe eens te spuwen. Het kaartspel
is een variatie op het kaartspel UNO, wat we al eerder leerden kennen. De eerste wie al zijn
kaarten kwijt is, heeft het rondje gewonnen. Zeker voor herhaling vatbaar.
Dinsdag 8 februari: Cinema beide afdelingen
In de namiddag toverden we de leefzaal en de podiumzaal om tot cinema. Net zoals in de echte cinema kon je kiezen tussen zelfgemaakte popcorn
of chips om tijdens de film te snoepen. De lichten
gingen uit zodat het scherm goed zichtbaar was. ’t
Gelaag kreeg ‘Marina’ te zien, een film over het
leven van Rocco Granata. De Barkendeir kreeg de
filmklassieker ‘Singing in the rain’ te zien.
Woensdag 9 februari: netbal en wandelclub
Alle tafels van het cafetaria werden weer aan de
kant geschoven voor onze sportieve bewoners.
Na een korte opwarming werd er een wedstrijdje
gespeeld tussen beide kampen. Iedereen kwam
regelmatig aan bod doordat iedereen wel eens
een andere positie op het veld kreeg. Christiane
hield de score nauwkeurig bij op het grote bord.
In de namiddag gingen we met meerdere bewoners een wandeling maken. De betere stappers
gingen een wandeling maken in de wijk. Met 3
rolstoelen deden we nog een kortere wandeling
rond ’t Blauwhof. Het was genieten van deze eerste voorjaarszon.

Donderdag 10 februari: blikkenwerpen en tafelvoetbal
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In de namiddag gingen we net zoals op de kermis
blikken werpen. Soms hadden we een paar pogingen
nodig om alle blikken omver te kunnen werpen. Nadien deden we tafelvoetbal. We rolden de voetbal
naar elkaar over de tafel en moesten er voor zorgen
dat de bal niet van de tafel kon rollen.
Vrijdag 11 februari: bewegen met de parachute, hobbyclub:

In onze hobbyclub werkten we rond het thema Valentijn. We maakten een kaart met een hart erop gemaakt met papier en wol.

Ook werd er een spelletje vogelenpiek georganiseerd.
Maandag 14 februari: Valentijns receptie
Valentijn is de dag van liefde en vriendschap. In de
voormiddag bereidden enkele bewoners de hapjes
voor. In de namiddag kwam iedereen samen in de
mooi versierde zaal en genoten de bewoners van een
lekker glaasje cava of fruitsap met de zelfgemaakte
hapjes. Een beetje romantische muziek op de achtergrond en de Valentijn sfeer was compleet.
Woensdag 16 februari: Palingfeest
Voor ons jaarlijks Palingfeest maakte onze kok altijd heerlijke paling op de graat en ragout om
nog niet te spreken over de heerlijke frietjes. Na een klein aperitiefje konden wij dan ook met
smaak onze residenten laten genieten van een heerlijk feestmaal. Dankzij de vele helpende
handen werd dit een groot succes.

WZC ‘t Blauwhof

In de voormiddag maakte we onze spieren los op muziek. Eens we goed opgewarmd waren, maakten we
een grote cirkel en werd de parachute boven gehaald. Tijdens het eerste spel mochten de ballen die
op de parachute lagen er niet afvallen. Door de parachute op en neer te bewegen lukte dit goed. Nadien
probeerden we een ander spel. In het midden van de
parachute is een gat. Net zoals bij golfen moesten we
nu de bal in het gat proberen te krijgen door met de
parachute op en neer te bewegen. Dit was al heel wat moeilijker maar door samen te werken
slaagden we er toch in.
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Vrijwilligersnieuws
Onze vrijwilligers kwamen ons deze maand weer flink helpen. Voor de belangrijke bezetting
van de toog in ons cafetaria, maar ook tijdens onze activiteiten zoals de pannenkoekenbak
voor Lichtmis, het wandelen, de hobbyclub en dit jaar mocht het optreden voor Carnaval ook
weer doorgaan.

WZC ‘t Blauwhof

Hartelijk dank voor al jullie inzet!

Even over denken
Maart markeert het begin van de lente en kent tal van mooie spreuken over een nieuw begin.
Een gevoel van hoop, frisse start, nieuwe energie en kracht. Net als de natuur, krijgen mensen volop zin in alles wat er staat te gebeuren. Maart is ook de maand van carnaval, vasten
en Pasen, naast andere feestdagen. Op 2 maart, Aswoensdag, begint de vastenperiode. Ook
Vaderdag komt er aan op 19 maart, dan vieren velen de feestdag van St. Jozef.
“Maart roert zijn staart [maar april doet wat hij wil]” betekent dat het weer in maart soms nog
erg winters kan zijn.

Maart
roert
zijn
staart

April
doet
wat
hij
wil

Agenda WZC ‘t Blauwhof
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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 maart

Dinsdag 15 maart

14u00 Activiteiten Complimenten-dag

14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Kamerbezoekjes

Woensdag 02 maart

Donderdag 03 maart
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)
Vrijdag 04 maart
11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Hobbyclub
Maandag 07 maart
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen

Woensdag 16 maart
14u00 Filmnamiddag
Donderdag 17 maart
10u00 Gebruikersraad
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)
Vrijdag 18 maart
08u30 Klein ontbijtje
11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Hobbyclub
Maandag 21 maart

Dinsdag 08 maart

10u30 Bibliotheek
14u00 Tovertafel

14u00 Activiteit Dag van de vrouw

Dinsdag 22 maart

Woensdag 09 maart

10u30 Bewegingsactiviteit
14u00 Wellness

10u30 Netbal
14u00 Uitstap

Woensdag 23 maart

10u00 Wellness
Donderdag 10 maart
14u00 Wellness
11u00 Wandelclub
14u00 Traktatie jarigen van de maand (‘t Gelaag) Donderdag 24 maart
11u00 wandelclub
Vrijdag 11 maart
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)
08u30 Klein ontbijtje

10u30 Mannenclub
11u00 bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Hobbyclub
Maandag 14 maart
10u30 Bewegingsactiviteit (Barkendeir)
14u00 Traktatie jarigen van de maan
(Barkendeir)

Vrijdag 25 maart
10u30
10u30
14u00
14u00

Mannenclub—Curling
Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
Hobbyclub
Rummikubclub

Maandag 28 maart
10u30 Bewegingsactiviteit
14u00 Sjoelen

WZC ‘t Blauwhof

10u30 Gebedsdienst
10u30 Kamerbezoekjes
14u00 Kookclub
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Dinsdag 29 maart
14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Snoezelen
Woensdag 30 maart
14u00 Uitstap

WZC ‘t Blauwhof

Donderdag 31 maart
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)
Vrijdag 01 april
08u30 Klein ontbijt (‘t Gelaag)
10u30 Mannenclub
11u00 bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoek

Nog enkele foto’s van activiteiten in de maand februari

Jarigen in maart
Maria Maes

K 005

06 maart

90 jaar

Liliane Polfliet

K 006

06 maart

75 jaar

Nelly Roels

K 135

28 maart

84 jaar

Emma De Winter

K 152

31 maart

96 jaar

Leonard Van Gysel
k 155
03 februari 2022

Kamiel Mens
K 150
23 februari 2022

Hebben ons verlaten
Roger Peleman
k 150
15 februari 2022

WZC ‘t Blauwhof

Welkom
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GAW Residentie Elisabeth

WZC ‘t Blauwhof
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Jarigen in maart
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

Jeanne Anné

Flat 130

09 maart

84 jaar

Julien Noens

Flat 127

11 maart

85 jaar

Maria De Schepper

Flat 010

12 maart

83 jaar

Maria Peirsman

Flat 011

12 maart

75 jaar

Christiane Van Damme

Flat 356

19 maart

73 jaar

Lisette Abeel

Flat 243

25 maart

82 jaar

Alice De Buyser

Flat 129

01 april

89 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

82 jaar

Een woordje van Amin, Isabelle en Mike…
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Yesss, het is alweer maart, en dat klinkt toch echt al een beetje als VOORJAAR! De tijd dat de
bomen en struiken gaan uitlopen en de eerste bloemen te zien zijn. Het is de maand waarin de
lente officieel begint, zowel astronomisch als meteorologisch! Ook wordt de klok verzet en leven
we terug in de zomertijd. Langere dagen en meer licht, daar knappen heel wat mensen van op
na een lange winter. Wist je dat de maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse god
van de oorlog? Martius was in het oude Rome de eerste maand van het jaar. Met de terugkeer
van de mooie dagen kon men terug ten oorlog trekken.
De maand maart heeft vele namen: zo wordt ze naast lentemaand ook nog anders genoemd.

Windmaand: in maart kan het al eens flink waaien.

Buienmaand: maart is dé buienmaand bij uitstek.

Dorremaand: een verbastering van Thor, de Germaanse God van donder en oorlog, of het
wijst op de kale takken van bomen en struiken.

Guldenmaand: gulden staat voor goud, voor kostelijk of voortreffelijk. Maart is de maand
waarin alles begint te bloeien.
Lente of geen lente, een vrijwilliger is altijd in de weer. De Week van
de Vrijwilliger valt dit jaar van 27/02 tot 06/03. Deze periode laten
we zeker niet aan ons voorbij gaan. Ons LDC kan immers ook rekenen op vrijwilligers die zich engageren. We laten hieronder Amin en
Mike aan het woord. Zij doen het werk uit overtuiging, geven keer
op keer het beste van zichzelf, op eigen tempo, en elk doet activiteiten die hem het beste liggen. Elke vrijwilliger telt! Wij koesteren
hun inzet. Want een wereld zonder vrijwilligers is als een natuur
zonder vlinders! Ken jij ook een vrijwilliger? Bedank deze persoon
dan met een gepersonaliseerde boodschap. Want na een jaar vol
uitdagingen en veranderingen verdienen ze tonnen waardering.
Bronnen: dankwoord Directeur Eva Hambach van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en https://kunst-en-cultuur.infonu.nl

Mijn naam is Mike en ik vind mijn afwisselend takenpakket binnen het LDC als vrijwilliger
héél plezant. Ik breng plateaus en drank weg, ik sorteer bakken en berg ze weg, ik heb al
activiteiten begeleid zoals het plandelen, maar meestal ben ik te vinden “achter den
toog”. Ik heb supertoffe collega’s. Het werk helpt mij om contacten te leggen. En ik krijg
er héél veel vriendschap voor terug, van zowel de klanten als de collega’s. Ik hou van
mensen helpen. Later wil ik ook mijn ouders bijstaan.

LDC 't Achterpoortje

Ik ben Amin, invalide en bijgevolg kan ik geen gewone job uitoefenen. Aangezien ik niet
graag thuis zit, het plezant vind om onder de mensen te zijn en graag help waar ik kan,
doe ik met plezier vrijwilligerswerk. Ik vind het bovendien fijn om nieuwe mensen te
leren kennen. Mijn voornaamste taak is assisteren tijdens het maaltijdgebeuren
(plateaus en drank wegbrengen en afruimen). Ik heb ook al een activiteit zoals curling
mee begeleid.
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Dit was … FEBRUARI 2022
01/02/2022: Workshop mocktails en ondertekenen charter Tournée Minérale
Het enthousiasme voor het ondertekenen van ons charter was groot.
We verzamelden maar liefst 90 handtekeningen! Als team een gezamenlijk engagement aangaan motiveert blijkbaar. De redenen om mee
te doen en een maandje lang alcohol af te zweren waren dan ook heel
uiteenlopend: om te werken aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te houden was ,… Voor de geheelonthouders onder ons (en zo
zijn er ook heel wat) was het een makkie, voor anderen vergde het toch
een heuse inspanning. Een maand zonder alcohol geeft het lichaam de
tijd om te recupereren van de gebruikelijke alcoholconsumptie. Veel
deelnemers geven dan ook aan dat ze tijdens Tournée Minérale beter slapen, meer energie
hebben, afvallen of zich simpelweg beter in hun vel voelen. Hoe heb jij de alcoholvrije maand
beleefd en welke effecten heb jij ondervonden? Deel uw ervaringen zeker met ons!

LDC 't Achterpoortje

Alcoholvrij betekent zeker niet smaakloos, flets of saai. Dat werd overduidelijk tijdens onze
workshop. Banana moon, Samaretty, Apple splash… alleen al van de benamingen loopt het
water je in de mond. De laatste creatie die werd “geshaket” was een verrassende en lekkere
mix van grenadine, passievrucht, sinaasappel, citroen (of limoen) en mango. Ineens trek
gekregen in zo’n smaakbommetje? Maak dan onze Nojito. Ook bij je eventuele gasten zal je
zeker scoren met deze mocktail!

« NOJITO »





Crushed ice (verbrijzeld ijs)
2/5de verhouding Funny Latino Mojito
3/5de verhouding Tonic
Schijfje limoen

02/02/2022: Lichtmis: Pannenkoeken
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Oeroude tradities zijn er om in ere te worden gehouden, dus geen
Lichtmis zonder pannenkoeken! Mmm… verser dan vers waren ze! 100
stuks werden er gebakken en opgesmuld. Ons LDC geurde heerlijk naar
deze lekkernij… Achteraf kregen we veel complimenten voor de leuke
tafelversiering. Een pluim voor team ’t Achterpoortje!

14/02/2022: Valentijnsgebak
De medewerkers haalden alles uit de kast om het LDC te laten baden in een liefdevolle, romantische sfeer. Aangezien liefde door de maag gaat, mocht een
Valentijnsgebak niet ontbreken. Velen lieten zich alvast verleiden tot deze zoete
zonde. Niks van aantrekken, zolang het maar smaakt.

16/02/2022: Bloemschikken: vintagestukje met recyclagematerialen

LDC 't Achterpoortje

Wat is er leuker dan zelf een mooi bloemstuk te maken en dit met trots in huis te kunnen
plaatsen? Lesgeefster Marleen koos ditmaal voor een vintage-bloemstuk, het is eens wat
anders dan dat we gewoon zijn. Het resultaat mocht er zijn: Met veel enthousiasme werden
prachtige eigen creaties gemaakt. Het werd weer een productieve namiddag!
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17/02/2022: Kookworkshop : Valentijnsgebak en dessert van gevulde peer

LDC 't Achterpoortje

Team Teodora maakte de keuken onveilig en bakte een zeer
lekkere taart die mooi oogde door de laagjes en de versiering! Een taart die je zelf bakt smaakt altijd 10 keer zo lekker! Het liefst zouden we elke dag een cake of taart bakken,
maar dat is helaas niet goed voor de kilo’s. Ook het dessert
van peer werd een culinaire hoogvlieger.

22/02/2022: Zeg nee tegen pesten: opname videoboodschap
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En of we van een geslaagde campagne kunnen spreken! Iedereen zei volmondig “NEE” tegen
pesten. Een meertalig statement dat kan tellen, gemaakt door klanten, vrijwilligers én personeelsleden! Achter de schermen wordt naarstig gewerkt aan de montage van het filmpje.

LDC 't Achterpoortje

LDC 't Achterpoortje
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
We laten in deze rubriek Godelieve Van Dender aan het woord, trouwe klant van
ons LDC en enthousiaste deelneemster aan onze activiteiten.

__________________

Godelieve Van Dender

_______________________

Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?

©één shop

“Thuis”, want deze soapserie is uit het leven gegrepen en is een reeks die
de realiteit benadert. Frank en Simonneke zijn mijn favoriete personages.
Er wordt bovendien goed geacteerd in deze serie. Ze ging in première in
1995, ik ben trouwe fan van het eerste uur.

LDC 't Achterpoortje

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Positief ingesteld, sociaal, behulpzaam en altijd in voor een grapje.
Wat is je favoriete boek en waarom?
“Haar naam was Sara” van Tatiana De Rosnay, een waargebeurd en aangrijpend verhaal over de Holocaust. Ik wens het boek opnieuw te lezen. Anderhalf
miljoen exemplaren zijn van dit boek over de toonbank gegaan, het is verfilmd
en is er een toneelstuk van. Er zijn veel boeken over de Tweede Wereldoorlog
geschreven, maar « Haar naam was Sarah » is zó overtuigend dat het gewoon
in elke boekenkast moet staan. “In een sluier gevangen”, van Betty Mahmoody,
is ook 1 van mijn favoriete boeken. De Amerikaanse Betty trouwt met de
Iraanse Moody, ze krijgen een dochtertje, Mahtob, en zijn gelukkig. Totdat ze
Moody's familie in Teheran bezoeken. Dan ontpopt Moody zich tot een gewelddadige man en
moet ze zich aan zijn grillen en strenge regels onderwerpen. Een vakantie verandert in een hel.
Anderhalf jaar lang zit ze met de kleine Mahtob gevangen in een onbekend land, totdat ze eindelijk iemand bereid vindt om hen het land uit te smokkelen. Het begin van een levensgevaarlijke tocht door de bergen.
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Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
De optredens van de groep “Covery”, met o.a. Gitte. Dat is een sympathieke groep: vlot, grappig, volledig mijn genre… Ook bij kookworkshops ben ik meestal van de partij.

Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Ik hou van Frank Sinatra en Nat King Cole. De beste herinneringen heb ik echter aan het lied
“Manuela” van Rocco Granata. Het herinnert me aan mijn uitgangsleven. Het is “nen trage”
waarop ik veel gedanst heb. En dat terwijl het liedje niet echt is doorgebroken. De B-kant daarentegen, het alomgekende “Marina”, werd wel een monstersucces voor Rocco Granata.

LDC 't Achterpoortje

Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik heb bijna heel Europa gezien. Ik ging op reis met als voornaamste doel mooie wandelingen
maken en eens goed ontspannen. Ik ben geen zonneklopper. Ik bezocht o.a. Italië, Spanje,
Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Praag, Sicilië… Ik ging ook elke week shoppen in
Nederland (Sluis en Hulst). Wanneer mijn kleindochter een uitwisselingsprogramma volgde in
Valencia heb ik haar daar bezocht. In Capri deed ik ooit een rondvaart met een gids en de uitspraak “Napels zien en dan sterven” is me bijgebleven. Ter dood veroordeelde geblinddoekte
gevangenen konden vanuit Capri Napels zien en werden dan van de berg geduwd.

Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Ik heb me tijdens de coronaperiode werkelijk nog geen seconde verveeld. Vroeger fietste en
wandelde ik in clubverband. Nu hou ik me vooral bezig met koken, puzzelen (voornamelijk
woordzoekers) en 3 x per week speel ik Rummikub: in het LDC, in het “open huis” en op zondag met een vast vriendinnengroepje én uiteraard met bijhorend dessertje.
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Van wie ben jij fan?
Van Helmut Lotti (zowel tijdens zijn Nederlandstalige als zijn klassieke periode) en Willy Sommers. Ik ging vroeger naar optredens van hen. Sommers heb ik nog live bezig gezien aan de
kaai van Temse tijdens Temse in de Wolken.
Wat is je levensmotto?
“Het is beter om te kunnen helpen dan dat je moet geholpen worden”. 50 jaar geleden hielp
ik een buurvrouw tijdens een gasontploffing. Ze was verbrand en ik verwittigde de hulpdiensten en haar familie. Ik heb me over haar ontfermd.
Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
Ik ben verzot op Normandische tong en kreeft. Vroeger maakte ik zelf tongrolletjes klaar met
paling en grijze garnalen. Stokvis eet ik niet. Toen dat vroeger thuis op tafel kwam, at ik er
nooit van. Ik kreeg dan een eitje.

©Lekker koken Colruyt

Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?

©https://kazernedossin.memorial

De Dossinkazerne te Mechelen. Een uitstap die de
moeite waard is. In de permanente collectie vind je
uitgebreide informatie over de vervolging van Joden,
Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Je leert de mechanismen achter mensenrechtenschendingen, van vroeger én nu, kennen. Ik kan dit
zeker als tip geven voor een uitstap met het LDC!

Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Alle coronamaskers weggooien. Ik vergeet het nu toch dikwijls op te zetten.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Ik wil nog eens met mijn kleindochter naar Valencia. Valencia is de derde stad van Spanje en
wordt ook wel de sinaasappelstad genoemd.

Ik droom soms dat ik opgesloten zit in “den hogen hof” (waar nu de bibliotheek van Temse is),
en niet weet hoe ik er moet uitgeraken. En dan word ik serieus lastig...
Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?
De kinderen, kleinkinderen en mezelf verwennen. En een deel schenken aan goede doelen zoals bv. Kom Op Tegen Kanker.
Aan wie geef jij de fakkel door?
Aan Eddy Van Walle.

LDC 't Achterpoortje

Ben jij bang van iets? Waarover droom jij?
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Pasta
Koffie
Hond
Ijs
Wintersportvakantie
Goed boek
Slim
Lust
Komedie
Piano
Goud
Dansen
Light frisdrank
Wijn
Appel
De was doen
Ochtendmens
Bakker

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

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

X
X

X
X

X
X

X

X
JA

In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
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Godelieve: Met de Vlaamse kermis in het LDC 1 kilogram kopvlees. De helft heb ik verdeeld onder de aanwezigen en de
andere helft heb ik mee naar huis genomen. Het was goeie :-)
Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
Een nachtje doorgedaan
Op TV geweest
Uw haar geverfd
Godelieve: 1 keer en daarna nooit meer. De kleur beviel niet.
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
Al eens iets laten aanbranden
Godelieve: Ja, mijn konijn. En het alarm ging af!

NEE
X

X

X
X
X
X
X
X
X

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

Dit wordt … maart 2022
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01/03/2022: Complimentendag: Een moment voor een compliment
Deze dag strooien we vanaf 14.00 uur met complimenten in de cafetaria
aan de hand van kaarten. Een goed oprecht compliment geef je in de ikvorm face-to-face, is positief, concreet en onderbouwd met voorbeelden.
Wees creatief en enthousiast, gebruik de juiste lichaamstaal en leg de juiste
focus. Vergeet ook jezelf niet te complimenteren. Complimenten aan jezelf
zijn cadeautjes voor je mentale gezondheid. Het versterkt je geluksgevoel
en zelfbeeld en uiteindelijk geeft dit een boost voor je zelfvertrouwen.
Complimenten ontvangen kan lastig zijn, maar met deze tips ben je binnen no-time een expert!
Besef dat het niet arrogant is om een compliment te ontvangen. Het laat juist zien dat je andermans positieve mening over jou kunt accepteren.
1. Wuif het compliment niet weg en zwak het niet af
Een bekend voorbeeld is zeggen dat iets goedkoop of oud is als iemand je een compliment
geeft over een kledingstuk. Ook kun je geneigd zijn meteen een compliment terug te geven,
terwijl je de ander niets verplicht bent.
2. Vraag door
Soms krijg je een compliment dat je niet meteen kunt plaatsen of waar je gewoon meer over
wilt weten. In dat geval is het een goed idee om extra uitleg te vragen. Hiermee laat je zien dat
je het compliment serieus neemt en creëer je misschien en opening voor een mooi gesprek.

3. Bedank de ander
Houd het kort door ‘dank je wel’ of ‘wat fijn om te horen’ te zeggen. Je kunt hier aan toevoegen
wat het compliment met je doet. Maakt het je vrolijk of misschien zelfs emotioneel? Waarschijnlijk kan de ander je eerlijke reactie alleen maar waarderen.
4. Geniet ervan

Bron: www.metronieuws.nl/lifestyle

LDC 't Achterpoortje

Een compliment kan een sombere dag een stuk zonniger maken. Vergeet daarom niet erbij stil
te staan dat iemand de moeite heeft genomen iets aardigs te zeggen. Dit kun je doen door een
lijst bij te houden met alle complimenten die je ooit hebt gekregen. Zit je er een keer doorheen, dan vrolijkt deze lijst je gegarandeerd op. Ook helpen deze complimenten je ontdekken
waar anderen jou in vinden uitblinken.
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08/03/2022: Henna: traditie en toepassingen
Henna is een vorm van kunst dat getekend kan worden op handen, voeten en armen. Het is een soort
tijdelijke tatoeage en komt het meeste voor bij de
Marokkaanse en Indiase gemeenschap. Oorspronkelijk homt henna uit Noord-Afrika en India waar het
duizenden jaren geleden werd gebruikt voor het
kleuren van handen/voeten maar ook nagels/haren.
Het product wordt gemaakt van de bladeren van de hennastruik die worden fijngemalen tot
een poeder. Na het zeven kan je het mengen met water/citroensap. Er zijn meerdere variaties
van recepten. Ben jij ook te vinden voor hip en trendy? Kom dan tegen 14.00 uur naar de activiteitenruimte en laat gratis een tekening zetten. Je zal er een hele tijd mee kunnen pronken,
doch helaas, na een tijd verdwijnt ze. Aan alle mooie liedjes komt namelijk een eind.

10/03/2022: Film: Temse in WO II
Temse in WO II’ is een realisatie van het duo
Rudy Bredael en Walter Dierick. In de inleiding wordt het voorspel van de oorlog
geschetst. Het gebeuren in Temse wordt
gereconstrueerd en geïllustreerd aan de
hand van getuigenissen van 13 personen die
het allemaal meemaakten. De oudste geïnterviewde getuige is Anna Vermeulen
Foto: Vliegende bom Roxy © Gemeentebestuur Temse
(°1915), de jongste François Van Royen
(°1939). Trouwe klanten van ons LDC Armand De Maeyer en Albert Van Overmeire komen ook
uitgebreid aan het woord. Benieuwd wat zij te vertellen hebben? Kom dan om 14.00 uur naar
de activiteitenruimte en geniet gratis van deze film, een pareltje voor een breed publiek en een
te koesteren stuk lokale geschiedschrijving.

LDC 't Achterpoortje

16/03/2022: Bloemschikken: Paas-stukje
Wij vinden het altijd leuk om een bloemstukje te creëren maar Pasen
leent zich er extra goed voor! Tijdens deze workshop maken we een
paas-stukje en bekleden we een isomo-eitje met gebroken eierschalen. Daarin plaatsen we een kalanchoëplantje (zo zal je lang plezier
beleven aan uw stukje). We draperen takken op onze platte schaal en
leggen daarop ons eitje. We werken het geheel af met wooly,
kwarteleitjes en pluimpjes. Aan de deelnemers wordt gevraagd om,
indien mogelijk, een platte schaal of een effen plat bord (geen bloemetjesbord) mee te brengen naar de les, alsook een oude verfborstel, gebroken eierschalen en
eventueel een haardroger.

17/03/2022: Film: Murder on the orient express
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In de activiteitenruimte vertonen we om 14.00 uur gratis de verfilming van de
detectiveroman Moord in de Oriënt-Express van Agatha Christie. In deze film
spelen o.a. Lauren Bacall, Ingrid Bergman en Sean Connery mee. Op zijn 3daagse trip door Europa wordt de beroemde Oriënt Express gedwongen om te
stoppen. Het spoor is geblokkeerd door sneeuwbanken. Detective Hercule Poirot wordt wakker door heftig gekreun vanuit zijn aangrenzende coupé. De volgende ochtend wordt een man dood aangetroffen met meerdere steekwonden. De moordenaar is nog steeds aan boord en niet in staat te ontsnappen.

24/03/2022: Kookworkshop - veelzijdig met spinazie
Met chef Teodora maken we om 14.00 uur in het kidsresto spinazie met rijst, kip
en Russsische selder (eerder te bekijken als kruid dan als groente). De smaak heeft
weg van selder, maar dan pittiger, waardoor je er minder van moet gebruiken. Je
kan zowel de bladeren, de stengel als het zaad van de plant gebruiken. De plant is
goed voor de spijsvertering en maakt je gerechten dus beter verteerbaar. Voor 3 € kook je al
met ons mee!

25/03/2022: Kinderen van de migratie
We bekijken fragmenten uit de succesvolle documentaire
Canvasreeks ‘Kinderen van de migratie’ die het verhaal vertelt van de arbeidsmigratie naar ons land sinds de Tweede
Wereldoorlog. Deze mensen kwamen naar België om er te
werken. Ze kregen er kinderen en kleinkinderen. Velen
besloten hier te blijven. Twee getuigen uit de reeks, Naget
en Abdellah, vertellen ons hun eigen ervaringen i.v.m. de
@Canvas
thema's die aan bod komen: onderwijs, arbeid, vrouwen,
racisme, blijven of terugkeren en het leven hier. We gaan met hen in gesprek, wisselen we van
gedachten over de ervaringen en over hoe wij er zelf naar kijken. Van harte welkom op deze
gratis leerrijke activiteit die start om 14.00 uur in de activiteitenruimte.
Naget Dahmany (° 1957) is logistiek medewerker in het UZ Antwerpen. Ze heeft o.a. een indrukwekkend verhaal over haar moeder, die drie jobs combineerde en dagen van 18 uur klopte
toen haar man, ziek geworden in de Metallurgie, niet meer kon werken.

30/03/2022: Modeshow: Dimoda
Nieuw seizoen betekent nieuwe collectie dus kan je weer vanaf 14.00 uur
gratis naar hartelust snuisteren tussen de rekken van Dimoda. Deze keer presenteert men jullie een kleurrijke collectie met vooral zachte tinten en pastelkleuren voor de dames. Voor de heren is er keuze uit een klassiek gamma
met als overheersende kleuren kaki en blauw. Een unieke kans om hét zomeritem op de kop te
tikken of om je garderobe eens aan te vullen met dat ene superleuke basisstukje.

LDC 't Achterpoortje

Abdellah Zahnoun (° 1962) spreekt met enorme emotie en respect over zijn vader die als analfabeet naar België gekomen is. Zelf heeft hij na een aanvankelijk moeilijk parcours en heel hard
werken zijn weg gevonden: hij is de eigenaar van een keten van bakkerijen.
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THEMA’S IN DE KIJKER

Renovatie - en aanpassingspremie: nieuwe folders beschikbaar
De Vlaamse Overheid publiceert twee nieuwe folders die je
wegwijs maken in de informatie over de aanpassings- en
renovatiepremie. De folders liggen ter beschikking in het
LDC en deze worden ook gepubliceerd op onze FB-pagina.
Je vindt er o.a. wat de voorwaarden zijn, wie deze premies
kan aanvragen, op welk tijdstip, hoeveel de premie
bedraagt en welke werken in aanmerking komen.
Aanpassingspremie
De aanpassingspremie die sinds 1 juni 2019 bestaat, richt zich op 65-plussers die bewoner of
huurder zijn en waarvan de woning niet meer is aangepast aan de noden. De premie helpt je
om je woning toegankelijk en levensloopbestendig te maken.
Renovatiepremie
Er bestaat een renovatiepremie die je helpt om je eigen woning te renoveren of energiezuiniger te maken. Ook kan je deze gebruiken om een bestaand gebouw om te vormen tot woning.
Bron: https://www.vlaamse-ouderenraad.be

Gaat lezen moeilijk? Geef je oren de kost!

LDC 't Achterpoortje

Wat als je graag boeken, tijdschriften en/of kranten leest, maar
lezen moeilijk wordt? Wat als je ogen achteruitgaan door een
visuele beperking als glaucoom of maculadegeneratie? Of wanneer het moeilijk wordt om bladzijden om te slaan of een boek
vast te houden door een fysieke beperking als reuma of Parkinson? Ook dan kan je (blijven) lezen. Luisterpuntbibliotheek, Transkript en Kamelego lanceren
een campagne om hun aanbod in de kijker te zetten.
Aanbod


Bij Luisterpuntbibliotheek vzw kan je terecht voor bijna 50 000 luisterboeken. Thrillers,
literaire romans, non-fictie of romantische verhalen. Voor elk is er wat wils!



Bij Transkript vzw vind je luisterversies van 10 Vlaamse tijdschriften, waaronder Plus
Magazine, Knack, Dag Allemaal en Humo.



Bij Kamelego vzw kan je de audioversie van 7 Vlaamse kranten beluisteren.

Met de Anderslezen-app beluister je de boeken, magazines en kranten op je tablet of
smartphone.
Bron: https://www.vlaamse-ouderenraad.be

MAART= Actiemaand Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
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WAT IS DIKKEDARMKANKER?
Dikkedarmkanker is een kwaadaardig gezwel in de dikke darm. Het is de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Dikkedarmkanker ontstaat uiterst traag en begint vaak met poliepen. Die geven geen klachten, maar
kunnen zonder dat je er wat van merkt uitgroeien tot dikkedarmkanker. Hoe het komt dat je
poliepen krijgt en waarom dan soms dikkedarmkanker ontstaat, is niet altijd duidelijk. Je kunt
poliepen wel laten wegnemen. De meeste mensen die dikkedarmkanker krijgen, overleven de
ziekte. Hoe vroeger dikkedarmkanker wordt ontdekt en behandeld, hoe groter de kans op genezing. Juist daarom is dit bevolkingsonderzoek een goede zaak.
Mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar kunnen zich om de 2
jaar gratis laten screenen op dikkedarmkanker door deel te nemen
aan het bevolkingsonderzoek. Ze krijgen een uitnodiging per post met
een afnameset voor een stoelgangstest. Deze spoort in de stoelgang
bloed op dat niet met het blote oog zichtbaar is.
Elk jaar krijgen meer dan 6500 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij het ontstaan van dikkedarmkanker heb je eerst
geen klachten. Daardoor wordt de ziekte vaak pas laat ontdekt. Het is
daarom belangrijk om dikkedarmkanker op te sporen vóór je klachten
hebt. Dikkedarmkanker en de voorlopers ervan kunnen met een
stoelgangtest vroegtijdig worden opgespoord. De behandeling is dan
meestal minder zwaar en je hebt meer kans om te genezen.
Praktisch
Met de afnameset nemen de mannen en vrouwen uit de doelgroep zelf een staal van hun
stoelgang. Ze sturen het staal samen met het ingevulde antwoordformulier terug in de bubbelenvelop. Het labo onderzoekt het staal. En bezorgt binnen veertien kalenderdagen het resultaat aan de doelgroep en hun huisarts.
Kijk ook eens op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker. Folders zijn beschikbaar in
het LDC en op onze FB-pagina. Je leest in de folder ook wanneer het niet aangewezen is om
deel te nemen aan het onderzoek. Op FB kan je ook een filmpje bekijken over het onderzoek.
Bron: https://logowaasland.be/content/bevolkingsonderzoek-dikkedarmkanker-5
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20/03/2022: Dag van de mondgezondheid
Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde om fysiek én mentaal mee te kunnen in
onze maatschappij. Daarom is mondzorg geen luxe.
RISICO’S VAN EEN SLECHTE MONDGEZONDHEID
Een slechte mondgezondheid geeft niet alleen problemen in de mond. Via allerlei wegen,
banen en functies staat de mond in verbinding met de rest van het lichaam. Een slechte
mondgezondheid kan dus geassocieerd worden met tal van andere problemen in het lichaam.
Zowel fysiek, mentaal als sociaal is een goede mondgezondheid belangrijk.
Hieronder worden enkele links tussen mond- en algemene gezondheid toegelicht.


Link tussen mondhygiëne en aspiratiepneumonie (longontsteking door inhalatie van ziektekiemen). De gebitsprothese ’s nachts inhouden verdubbelt de kans om zo’n longontsteking te krijgen. Een goede mondhygiëne verlaagt aanzienlijk het risico.
 Link tussen diabetes mellitus type II (suikerziekte) en parodontitis (ernstige ontsteking van
kaakbot en tandvlees). Een sterk verband in twee richtingen werd hier aangetoond. Ongecontroleerde diabetes verhoogt het risico op parodontitis en maakt deze ook moeilijker te
behandelen. Maar ook het onder controle houden van de bloedsuikerspiegel is moeilijker
bij diabetespatiënten met ernstige parodontitis. Na behandeling van de parodontitis wordt
een significant positief effect waargenomen op het niveau en de stabiliteit van de bloedsuikerspiegel.
 Link tussen cardiovasculaire aandoeningen en parodontitis. De aanwezigheid van parodontale problemen in de mond verhoogt het risico op dichtslibben van de bloedvaten door
sclerotische plaques (atherosclerose). Wanneer deze plaques loskomen van de bloedvatwanden veroorzaken zij embolieën en CVA’s (cerebrovasculair accident, herseninfarct).
 Link tussen mondgezondheid en dementie. Meerdere recent uitgevoerde studies rapporteren een mogelijk verband tussen slechte mondgezondheid en het dementiesyndroom.
Langdurig functioneren met een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op dementie
en een snellere voortgang van het dementieproces wordt vastgesteld wanneer een goed
kauwvermogen ontbreekt.
IMPACT OP DE KWALITEIT VAN LEVEN
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Een slechte mondgezondheid gaat vaak gepaard met pijn in de mond. Smaken kunnen anders of als minder aangenaam ervaren worden.
Verlies van eigenwaarde en een gevoel van schaamte bij afgebroken, aangetaste of ontbrekende tanden.
Een slecht kauwvermogen of een verminderd kauwcomfort kan het eten bemoeilijken. Dit
kan leiden tot ondervoeding of malnutritie, maar ook tot sociaal isolement.
Bij een slechte mondgezondheid kan een adequate dagelijkse mondhygiëne, goede opvolging en eventuele behandeling door een tandarts het algemeen welzijn verhogen.
Ouderen met meer gezonde tanden hebben een hogere kwaliteit van leven.
Trots en fierheid wanneer natuurlijke tanden gezond en bewaard zijn gebleven.
Bron: https://gezondemond.be

21/03/2022: Wereld Downsyndroom Dag
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Sinds 2006 wordt op 21 maart wereldwijd 'Wereld Downsyndroom Dag' gehouden. Op deze
dag wordt er extra aandacht besteed aan mensen met deze afwijking, maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen. Sinds 2012 is het een door de VN officieel erkende dag.
Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke
beperking, typerende uitwendige kenmerken en soms met bepaalde medische problemen.
Het wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud). Vandaar ook de datum van 21-3 voor 'Wereld Downsyndroom Dag'. Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle
bevolkingsgroepen.
Hoe wordt het Downsyndroom ontdekt?
Bij veel baby’tjes zien ouders of verloskundigen snel na de geboorte dat het kindje Downsyndroom heeft. Soms duurt het wat langer voordat dit aan het licht komt. Het syndroom is zelden zichtbaar op de echo. Wel is het mogelijk om je tijdens de zwangerschap te laten testen.
Hiervoor kun je kiezen uit de combinatietest of de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT).
Is het syndroom van Down erfelijk?
Ouders met Down hebben een verhoogde kans een kind met het syndroom van Down te krijgen. Ook wanneer geen van de ouders Down heeft kan erfelijke aanleg de oorzaak zijn, maar
dit komt weinig voor. Bij slechts 1% van de kinderen met Down gaat het om een erfelijke variant.
Is er een behandeling voor het syndroom van Down?
Omdat het syndroom van Down een afwijking is in je DNA, kun je het niet genezen. Wel kun je
geopereerd worden aan een aangeboren hartafwijking en darm- en maagproblemen. Ook kun
je behandeling of begeleiding krijgen bij medische problemen. Met de juiste hulp van bijvoorbeeld een fysiotherapeut en logopedist verhoog je de kwaliteit van je leven. Zij ondersteunen
je in je motorische ontwikkeling en spraakvermogen.
Bronnen:

https://www.beleven.org/feest/wereld_downsyndroomdag
https://handicap.nl/syndroom-van-down/
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21/03/2022: Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie
De VN riep de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het
bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de
politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid.
Een huuradvertentie vermeldt de woorden "geen zwarten". Een asielzoeker wordt in elkaar
geslagen omdat buurtbewoners tegen de aanwezigheid van een opvangcentrum zijn… Racisme is een houding van systematische vijandigheid of minachting voor bepaalde personen of
groepen van personen op basis van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst. Racisme manifesteert zich op verschillende manieren: door middel van bij wet
verboden discriminerende handelingen, uitlatingen, geschriften of gedragingen. Racisme is
ook schadelijk voor de samenleving als geheel.
Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram...) zijn uitgegroeid tot de belangrijkste instrumenten voor het verspreiden van haat op internet.
WAT TE DOEN TEGEN HAATBERICHTEN?


Rapporteer het bericht bij Facebook of Twitter



Vraag aan de paginabeheerder of de moderator om het bericht te verwijderen.



Ook als je niet persoonlijk het slachtoffer bent van haatberichten, kan je er iets tegen
doen. Laat bijvoorbeeld weten dat je niet akkoord gaat met een post. Deze tips kunnen je
daarbij helpen:

LDC 't Achterpoortje

- Richt je pijlen niet op de auteur, maar val de inhoud van de uitspraak aan.
- Weerleg onwaarheden waar mogelijk aan de hand van feiten. Verwijs naar betrouwbare bron.
- Uit je ongeloof en ongenoegen, maar weerhoud je van een vruchteloze welles/nietes-discussie.
- Wees je ervan bewust dat sommige berichten de wereld worden ingestuurd om te provoceren.
- Laat je niet meesleuren in een emotionele haattirade – hou het bij een rustig statement.


Reageer op een manier waarbij je je goed voelt. Wil je liever niet rechtstreeks op een
haatboodschap reageren? Dan kan je zelf positieve of genuanceerde verhalen via Facebook of Twitter de wereld insturen over hetzelfde thema of over de groep die aangevallen wordt. Zo ga je, weliswaar op een subtiele manier, toch haatberichten tegen.



Ben je moderator/beheerder van een pagina, account of groep op sociale media? Dan
mag je geen ruimte creëren voor haatdragende boodschappen om zich te verspreiden.
Dit zijn tips om dit te doen:
- Bepaal een moderatiebeleid en post deze op je pagina/ account.
- Verwijder of verberg haatdragende opmerkingen.
- Vind de constructieve en positieve berichten leuk, dit zal ze meer zichtbaarheid geven.
- Blokkeer die mensen die herhaaldelijk de regels van je beleid overtreden.



Meld het bij Unia via een meldingsformulier. Stuur telkens een link en een printscreen
van het bericht door. Unia onderzoekt of de uitspraken onder de wettelijke bepalingen
van vrije meningsuiting vallen. Indien er sprake is van aanzetten tot discriminatie, haat of
geweld gaat het om juridisch strafbare uitlatingen en kan Unia verdere stappen ondernemen.
Bronnen:

https://mensenrechten.nl/nl/agenda/internationale-dag-tegen-racisme-en-discriminatie
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/media-en-internet©internet/hoe-ga-je-met-haatboodschappen-om
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Dinsdag 01 maart

Donderdag 17 maart

14.00 Een moment voor een compliment

14.00 Film: Murder on the Oriënt Express

Woensdag 02 maart

Vrijdag 18 maart

14.00 Handwerk

09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

Vrijdag 04 maart
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

Maandag 07 maart

Maandag 21 maart
14.00 Rummikub

14.00 Rummikub

Dinsdag 22 maart

Dinsdag 08 maart
09.30 Stoelyoga

€ 2,50

14.00 Henna: traditie en toepassingen

09.30 Stoelyoga
19.30 Yoga

€ 2,50
€8

Woensdag 23 maart

19.30 Yoga

€8

Woensdag 09 maart

14.00 Handwerk

Donderdag 24 maart

14.00 Handwerk

14.00 Kookworkshop: veelzijdig met spinazie € 3

Donderdag 10 maart

Vrijdag 25 maart

14.00 Film: Temse in Wereldoorlog II

09.00 Babbelonië
14.00 Kinderen van de migratie
18.30 Schaakclub Boey

20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

Vrijdag 11 maart
09.00 Babbelonië
18.30 Schaakclub Boey

proefles gratis

proefles gratis

Maandag 28 maart
proefles gratis

Maandag 14 maart

Dinsdag 29 maart

14.00 Rummikub

09.30 Stoelyoga

Dinsdag 15 maart
09.30 Stoelyoga
19.30 Yoga

19.30 Yoga
€ 2,50
€8

Woensdag 16 maart

€ 2,50
€8

Woensdag 30 maart
14.00 Handwerk
14.00 Modeshow: Dimoda

14.00 Handwerk

Donderdag 31 maart
€ 7,50

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

14.00 Bingo

€ 0,50/kaartje
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14.00 Bloemschikken: paasbloemstuk

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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