Babiel
MAANDBLAD VAN WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG

nummer 111– april 2022

2

Algemeen

ALGEMEEN
03 Week van de valpreventie
04 Info
06 We staan er voor en moeten er door
08 Woordzoeker + oplossing

WZC DE REIGER
09 Ik was er “geire “bij
12 Agenda wzc De Reiger
13 Vrijwilligersnieuws
14 Jarigen
15 Welkom
15 Kortverblijf
116 Hebben ons verlaten

WZC ‘T BLAUWHOF
17 Ik was er geire bij
21 Vrijwilligersnieuws
21 Nieuwe collega
22 Even over nadenken
23 Agenda wzc ‘t Blauwhof
25 Jarigen
25 Hebben ons verlaten

GAW RESIDENTIE ELISABETH
26 Jarigen

LDC ‘T ACHTERPOORTJE
27 Woordje van ...
28 Dit was …...
35 Dit wordt …
43 Agenda ldc ‘t Achterpoortje

Algemeen

Week van de valpreventie

3

Info

Algemeen

4

April
(ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in
de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen.
De naam april komt vermoedelijk van het Latijnse werkwoord aperire, dat "openen" betekent.
Waarschijnlijk verwijst dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente.
Traditioneel is 1 april de dag van de 1 aprilgrappen.
Pasen valt soms al in maart, maar meestal in april. De laatst mogelijke datum voor Pasen is 25
april
Een bekende Nederlandse weerspreuk is April doet wat hij wil, waarmee wordt gedoeld op het
feit dat in april heel veel soorten weer mogelijk zijn. Dat het weer zeer wisselvallig kan zijn
wordt ook bedoeld met de Vlaamse variant Maartse buien, Aprilse grillen.
Info Wikipedia
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Info
COVID19

Beste bewoners en familie,

Recent hebben er in wzc De Reiger en in wzc ‘t Blauwhof meerdere bewoners positief getest
op het Coronavirus.
We blijven jullie op de hoogte houden via onze nieuwsbrief.
Ondertussen blijft het wel verplicht om:

Mondmasker blijft verplicht

Handen ontsmetten is eveneens verplicht

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Saskia Boone

Niels Van Overloop

Algemeen directeur

Directeur wzc De Reiger

Algemeen

Coronavirus

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

Ondertussen heeft het personeel al een rondleiding gekregen in
de nieuwbouw in wording. Het dak van de ondergrondse parking
is zo goed klaar. De gele torenkraan is vorige week afgebroken.
Aan de kant van de Gasthuisstraat wordt de gevelsteen geplaatst
en binnen zien we dat de kamers vorm krijgen.
Het gaat vooruit!
Foto’s Polfliet Franky en deels zelf genomen
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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.

Puzzelclub.be

Oplossing
Er zijn 13 juiste oplossingen binnengebracht.
D E

N A T U U R

L OOP T

U I T

MA A R

I S

N OOI T

Een onschuldige hand trok Liesbeth Verhulst eruit als winnaar deze puzzel.
Proficiat Liesbeth.
Aan alle anderen, blijven proberen is de boodschap.

T E

L A A T

Ik was er “geire” bij
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Donderdag 10 maart: Ontbijtbuffet Mezennest

Vrijdag 11 maart: Traktatie carnaval
Jammer dat de carnavalisten niet konden komen dit jaar vanwege de coronamaatregelen.
Toch waren ze ons niet vergeten en brachten ze voor onze bewoners lekkere koeken en fruit,
dit werd dan zorgvuldig naar elke bewoner gebracht!
Merci!
Dinsdag 15 maart: Wandelclub

Vandaag deden we opnieuw een poging om de wandelclub op te starten. Vanwege de voorbije Covidperikelen en het koude weer was onze eerste start
wat tegengevallen. Maar kijk nu…wat een succes,
we waren wel met 18 actieve wandelaars en dit onder deskundige leiding van enkele vrijwilligers, waarvoor dank!!
Woensdag 16 maart & Dinsdag 22 maart: sportanimo Mezennest & Wielewaalsnest.
Ook vandaag haalden we onze sportiefste kant naar boven. Eerst werden de spieren in onze
armen en benen losgemaakt. Vervolgens haalden we er wat materiaal bij zoals ballen, ballonnen, kegels en een parachute. Er werd goed bewogen en gelachen. Het werd een gezellige,
maar vermoeiende middag.
Donderdag 17 maart: Optreden “De Kliek”
Na veel uitstel konden we nu eindelijk het optreden van “de Kliek” laten doorgaan. Dit was
echter alleen voor onze eigen bewoners deze keer. Het personeel dat op de planken stond liet
het zeker niet aan hun hartje komen en brachten ons een fantastische namiddag. Ook enkele
gepensioneerde personeelsleden waren van de partij. Vele leuke liedjes en grappige sketches
brachten de zaal aan het lachen! Vader Abraham, Abba en zelfs Tina Turner hadden hun weg
naar Temse gevonden!

WZC De Reiger

Wegens de voorbije corona- en quarantaine regels
konden de bewoners niet meer eten in de leefzaal
aan de buffetkar. Maar nu dit alles achter de rug is
openden we weer officieel onze zaal met een heus
ontbijtbuffet. Bij deze gelegenheid was het dan ook
normaal dat we klonken met een glaasje cava alvorens ons naar het mooi uitgestalde buffet te begeven. De bewoners konden zowat alles verkrijgen
wat hun hartje lustte! Zo waren er sandwiches, pistolets, lekker rozijnenbrood en vers gebakken boterkoekjes. Als beleg was er ook van alles te
verkrijgen van zoet naar hartig! En of het smaakte!! We konden zelfs genieten van de lekkere
geur van de vers gebakken eitjes met spek, heerlijk! Kortom het was weerom een succes en
een nieuwe start om gezellig samen te eten in de leefzaal.

WZC De Reiger
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Onze bewoners genoten met volle teugen van deze
leuke namiddag en dit vooral omdat het zolang geleden was. Dikke proficiat aan al de leden van “De
Kliek” die dit allemaal voorbereid hadden in hun
vrije tijd!! Bedankt!

Vrijdag 18 maart: Sjoelen Lijsternest

Dinsdag 22 maart: Ontbijtbuffet Zwaluwnest
(K301-K315)
Een zonnige ochtend en … een zalig ontbijtbuffet!
Onze bewoners konden rustig genieten van al het
lekkers dat uitgestald was. De kleine boterkoekjes
waren vandaag het meest in trek maar zien eten
doet eten en nu er meer tijd was, werd er nogal gesmuld!!!
Dinsdag 22 maart: fietsen.
De eerste lente zonnestralen lokten ons naar buiten
met de fiets. Vandaag richting Steendorp want we
hadden een “echte Geloagenas” bij ons. Op de dijk
kwamen we algauw een gekend iemand tegen en
natuurlijk stopten we even voor een “klapke”. Deze
keer opteerden we voor een stop in de cafetaria van
het zwembad. Dit natuurlijk omdat we eens een
kijkje wilden nemen in het vernieuwde zwembad.
Na een lekkere wafel fietsten we terug huiswaarts.
Uit de mond van onze bewoners kwam “dit was de
dag van ons leven!!”
Donderdag 24 maart:
Live Stream “Small Town Boogie”.
In samenwerking met de cultuurdienst van Temse
werd er vandaag een optreden voorzien, via livestreaming vanuit het cultuurcentrum in Waasmunster. De “drie Jacquelines” verzorgden een optreden en dit werd dus via het grote scherm naar verschillende rusthuizen doorgestuurd. Het was muziek van de jaren 1940, de periode 2dewereldoorlog, en er waren dus veel jazz-tonen te horen. Niet
voor iedereen geschikt maar toch waren er velen
die ervan genoten hebben!

WZC De Reiger

Na een lange onderbreking wegens Covid19, vliegen we er terug in. Elke maand plannen we op vrijdagmiddag het sjoelen terug in. D eze week werd er
enthousiast meegedaan. Er werd gelachen, gespeeld en gesupporterd. Uiteindelijk was Maria M.
de winnaar met 101 punten. Iedereen is welkom
om mee te doen!
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WZC De Reiger
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Agenda 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
Vrijdag 01 april

Donderdag 14 april

10u00 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)

14u00 Voorlezen (Mezennest)
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Maandag 04 april
09u00 Bibliotheek op de kamers
10u00 Gebruikersraad (Mezennest) (feestzaal)
14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Vrijdag 15 april

Dinsdag 05 april
10u00 Wandelclub
13u00 Uitstap Shopping
14u00 Sportanimo (Lijsternest)
Woensdag 06 april

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u30 Spelactiviteit (Mezennest)
Zondag 17 april
Pasen
Maandag 18 april
Paasmaandag
Dinsdag 19 april

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

09u00
10u00
14u00
14u00

Donderdag 07 april

Woensdag 20 april

10u00 Gebruikersraad (Wielewaalsnest)
(feestzaal)
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)
14u30 Zanguurtje (Mezennest)

09u30 Bezigheidsclub
10u00 Gebruikersraad Lijsternest (Feestzaal)
13u30 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Vrijdag 08 april

Donderdag 21 april

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Maandag 11 april

08u30
10u30
13u30
14u00

13u30 Paashaas op bezoek
14u00 Krantenuurtje (Zwaluwnest)

Vrijdag 22 april

Dinsdag 12 april
10u00 Wandelclub
14u00 Modeshow Dimoda (Cafetaria)
Woensdag 13 april
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Sportanimo (Wielewaalsnest)

Bibliotheek op de kamers
Wandelclub
Fietsen
Sportanimo (Mezennest

Ontbijtbuffet (Zwaluwnest) (k 316-K 331)
H Mis Paasviering (feestzaal)
Bowlen
Film: Tweede wereldoorlog Temse
(Mezennest)

09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
10u00 Gebruikersraad
(Zwaluwnest/Ooievaarsnest) (Feestzaal)
14u30 Sjoelen (Lijsternest

Maandag 25 april

Donderdag 28 april

10u00
14u00
14u00
14u30

13u30 Valpreventie: Brillenbus + brillen poetsen
(Lijsternest)
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)

Voorleesmoment door Inge (Mezennest)
Verjaardagsborrel
Valpreventie: Kickoff (Zwaluwnest)
Bal populaire (Mezennest)

10u00 Oma’s koken
10u00 Wandelclub
14u00 Valpreventie Kickoff (Mezennest)

Vrijdag 29 april
09u30 Marktbezoek, bij mooi weer
14u00 Valpreventie : Quiz (Lijsternest)

Woensdag 27 april
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Valpreventie: smoothies maken (cafetaria)

Vrijwilligersnieuws
Begin maart “Week van de Vrijwilliger”
Dank Dank Dank!!!!!
Het wordt misschien te weinig gezegd maar een welgemeende
voor alle vrijwilligers binnen ons wzc. Door de Coronamaatregelen kunnen we nog niet echt
feesten maar hopelijk volgt dit verder op het jaar.
Onze bewoners zijn steeds blij jullie te zien. En doe zo voort, jullie verdienen een dikke pluim!

Wij verwelkomen Linda Van Meervelde, zij
komt ons vrijwilligersteam versterken. Ze
zal te zien zijn op het Lijsternest, daar helpt
ze mee aan de maaltijdbegeleiding als ook
een luisterend oor voor deze bewoners.
Telkens op dinsdag en donderdagvoormiddag is ze paraat. Alvast succes gewenst

WZC De Reiger

Dinsdag 26 april
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WZC De Reiger
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Jarigen in april
Maria Bocklandt

K 311

01 april

88 jaar

Rudolf Verdickt

K 213

01 april

76 jaar

Josephina Van Uytvanck

K 413

10 april

86 jaar

Simonne De Smet

K 128

11 april

78 jaar

Dirk Maes

K 016

14 april

61 jaar

Rony Adriaenssens

K 019A

15 april

64 jaar

François Moonen

K 208

15 april

88 jaar

Danniëlle Pannier

K 027

18 april

76 jaar

Irena Foubert

K 014

20 april

93 jaar

Godelieve De Decker

K 215

23 april

78 jaar

Daisy Van Geyt

K 309

27 april

89 jaar

Gabriella Zaman

K 106

28 april

88 jaar

Maria Verhelst

K 318

02 mei

87 jaar

Welkom

Dirk Maes
k 016
15 maart 2022

Kortverblijf
Josée Laureys
K 310 KV
28 februari 2022, terug naar huis

Luc Bryssinck
k 310 KV
03 maart 2022
Clothilde De Bruyne
k 414
23 maart 2022, naar ander KV

WZC De Reiger

Irma Huyghe
k 032
04 maart 2022
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WZC De Reiger
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Hebben ons verlaten
Annie Van Der Doodt
k 005
16 maart 2022

Jozef Egghe
k 015
26 maart 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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Woensdag 23 februari: uitstap koopcentrum

Maandag 28 februari: Carnaval met optreden, week
van de vrijwilliger:

Op maandag startte ook de week van de vrijwilliger.
Als bedanking voor hun inzet en vriendschap maakten de bewoners de afgelopen weken zelf kaarsen.
Deze werden feestelijk ingepakt en ook een kaartje
kon niet ontbreken. Doorheen de maand maart
werden de geschenkjes uitgedeeld.
Dinsdag 1 maart: Complimentendag en week van de vrijwilliger
Wat is er fijner dan een welgemeend compliment te
ontvangen of te geven? Vandaag hadden we hier
allemaal extra aandacht voor. Een ludieke poster in
de gangen en een kleine attentie om aan iemand
cadeau te geven. Zowel bewoners als personeel
kregen de keuze uit verschillende complimenten en
kleefden deze op Merci-chocolaatjes. Dit zorgde
voor zeer mooie momenten.

WZC ‘t Blauwhof

We haalden weer alles uit de kast voor ons jaarlijks
carnavalsfeest. Het was niet zoals andere jaren
want de carnavalisten mochten nog niet komen.
Yentl en Inge hebben alles uit de kast gehaald om er
een gezellig feest van te maken. Paul Bruna zong de
sterren van de hemel. Er werd gedanst en
‘gepolonaised’ dus …. wat moet dat nog meer
zijn ??? Met dank aan alle helpers van het moment,
vrijwilligers en aan de Orde van de Baksteen voor de
sponsering. Tot volgend jaar !!

WZC De Reiger

Woensdagnamiddag gingen enkele bewoners mee
op uitstap naar het Koopcentrum. Na heel wat winkelen en rondkijken, genoten we van een lekker
vieruurtje en een drankje naar eigen keus.
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Woensdag 2 maart: Aswoensdag
De zaal zat helemaal vol tijdens de Heilige Mis. Vele
bewoners keken er naar uit om hun assenkruisje te
komen halen. Samen kwamen ze dan ook met de
lach op hun gezicht naar buiten om dit in de gang
aan zowel bewoners als personeel te tonen.
Donderdag 3 maart: Wandelclub, Spelmiddag

WZC ‘t Blauwhof

Het goede weer was in het land en daar hebben we
volop van genoten. De wandelclub trok hun stapschoenen aan en maakte een wandeling rondom
het woonzorgzorgcentrum.
Op ’t Gelaag kwamen onze bewoners weer naar
hun wekelijkse afspraak om samen het spel Rummikub te spelen. In de dagzaal experimenteerden enkele bewoners met de tafelpetanque die we onlangs
kochten.
Vrijdag 4 maart: Traktatie
Alle bewoners kregen in de voormiddag een lekker croque monsieur als tussendoortje. Een boterham met hesp en kaas geroosterd smaakte zeker.
Maandag 7 maart : Sjoelen
In de namiddag schoven de ronde, houten schijven weer in het rond. Het was weer tijd om te
sjoelen.
Dinsdag 8 maart: Vrouwendag
Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Dit
werd ook bij ons gevierd. De dames werden extra in
de watten gelegd. In de voormiddag werden er nagels gelakt. In de namiddag was er de keuze
tussen een concert van André Rieu of een film met de toepasselijke naam ‘Meisjes’. Een glaasje cava erbij en wat popcorn om te snoepen maakte de vrouwendag compleet.

Woensdag 9 maart: Uitstap tuincentrum
Op woensdag 9 maart trokken enkele bewoners erop uit naar het tuincentrum. De binnentuin en het
terras aan de cafetaria zullen opnieuw aangelegd
worden. De komende weken en maanden zullen er
heel wat nieuwe planten de tuin versieren. Ook
fruit, groenten en kruiden worden geplant. We gingen naar huis met heel wat leuke ideeën en inspiratie voor onze nieuwe tuin en terras.

Donderdag 10 maart: Wandelclub, traktatie jarigen ’t Gelaag
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De wandelclub ging op verplaatsing een wandeling maken. Met het busje reden ze naar de
dijk van de Schelde waar ze een wandeling maakten.
Het was zalig vertoeven aan het water dankzij de eerste lentezon.
Donderdagnamiddag was het feest op ’t Gelaag. De
bewoners werden getrakteerd op een lekkere wafel
met slagroom en een lekkere tas koffie of thee.
Vrijdag 11 maart: hobbyclub:

Maandag 14 maart: bewegen, traktatie jarigen Barkendeir
In de ochtend werden de spieren warmgemaakt tijdens de bewegingsactiviteit. Na al dat
sporten deden we het wat rustiger aan in de namiddag met opnieuw een lekkere wafel voor onze bewoners. Iedereen werd getrakteerd op iets lekkers.
Dinsdag 15 maart: Kookclub, Sjoelen

In de voormiddag trokken enkele keukenprinsessen
een schort aan en maakten samen heel wat lekkers.
Aan de ene kant van de zaal werd er cake gemaakt.
Aan de andere kant van de zaal werd er pudding gemaakt. Daarvoor hadden we heel wat armspieren nodig want de pudding werd met de hand opgeklopt. Er
waren drie smaken: chocolade, karamel en vanille.
Nadien moest natuurlijk heel wat geproefd worden.
In de namiddag werd de sjoelbak klaargezet voor een
wedstrijdje sjoelen.
Woensdag 16 maart: Cinema beide afdelingen
In onze dagzaal was het de hele namiddag lachen met
sketches van Laurel & Hardy en de film Oesje. In de ergo was het swingen geblazen met een
film van Elvis Presley.

WZC ‘t Blauwhof

In onze hobbyclub werkten we rond het thema Kleur
( Geel). We waren talrijk, er was veel belangstelling.
We hadden een groepje dat kranten scheurde, inkleuren van paasbloemen, karton opwikkelen met gele wol, … . Tussendoor werd er een drankje aangeboden.
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Vrijdag 18 maart: Hobbyclub
In de hobbyclub gaan we enkele versieringen maken met als thema Pasen. De eerste stap van
ons hobbyproject werd gestart. Met behangerslijm en oude kranten beplakten we elk een ballon tot deze helemaal bedekt was. We laten deze nu een week drogen. Zo krijgen we een
mooie bal gemaakt van krantenpapier. Benieuwd wat we gaan maken? Lees dan snel verder
om het resultaat te weten te komen.

WZC ‘t Blauwhof

Maandag 21 maart: Wandeling
We zongen volop ‘mooi weer vandaag!’. Samen
genoten we van de lentezon tijdens de wandeling. De natuur begint te bloeien. Ook in onze
eigen tuin beginnen de eerste bloemen te
bloeien in de maand maart. We gingen ook
naar onze nieuwe buren kijken. Enkele lieve
lammetjes huppelen sinds enkele weken vrolijk
in de wei.
Dinsdag 22 maart: Wellness
‘Den ergo’ werd voor de gelegenheid omgebouwd tot Wellnessruimte. Paula ’s rolstoel werd
helemaal platgelegd zodat ze, lekker toegestopt
onder een zachte plaid, helemaal tot ontspanning
kon komen tijdens de voetmassage.
Woensdag 23 maart: Wellness, gezelschapspel
spelen in de nieuwe tuin.
Voor de tweede dag op rij genoten we van een zalige voetmassage gegeven door Patsy. Je
kwam helemaal tot rust dankzij de lekkere lavendelgeur. Met je ogen toe waande je je in het
zuiden van Frankrijk tussen de lavendelvelden.
Het was prachtig terrasjes weer. Het was lekker
warm in de zon, maar wie in de schaduw zat,
kroop nog lekker warm onder een dekentje.
Samen met enkele bewoners werd het kaartspel UNO gespeeld. Lorenzo was de grote winnaar, hij won meerdere keren!
Voor de eerste keer konden ook de nieuwe bloembakken bewonderd worden. Vanaf april zullen deze aangevuld worden met mooie bloemen en planten. Haal je groene vingers maar naar
boven want er zal ook plaats worden gemaakt voor een moestuin met lekker fruit en gezonde
groenten.

Donderdag 24 maart: Wandelclub, Rummikubclub en een gezellig terrasje
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Enkele bewoners trokken er weer op uit met de
wandelclub. Er werd een korte wandeling gemaakt en een tussenstop op de bank hoorde er
ook bij. De wekelijkse Rummikubclub van ’t Gelaag kwam ook weer samen.
Vele bewoners kwamen op onze binnenkoer
meegenieten van het zonnetje. De ambience
muziek galmde tot bij onze bewoners van de
Barkendeir waar Nelly in de gang stond mee te
dansen.

We werkten in de hobbyclub verder aan ons Paasversiering. Vandaag begonnen we aan de afwerking. We beschilderden onze bal van krantenpapier die we voordien maakten. Nadien toverden we onze geverfde bal om tot een echte Paaskip. Een geslaagd resultaat!

Vrijwilligersnieuws
Dag iedereen! Mijn naam is Wim , ik ben 33 jaar en woon in Steendorp. Ik werk in de
week ,maar wil mij op zaterdag engageren om te komen helpen in de cafetaria.
Bedankt om ons team te versterken. Van harte welkom.

Nieuwe collega
Dag iedereen, Mijn naam is Amy.
Sinds 1 maart ben ik als ergotherapeut gestart in ‘t Blauwhof.
Sommigen onder jullie kennen me misschien van in De Reiger.
Daar
heb
ik
verschillende
jaren
gewerkt.
Graag sta ik jullie bij om te helpen waar ik kan. Dit wil zeggen;
samen met jullie activiteiten doen, een wandeling maken, babbelen over wat jou interesseert, … Maak je geen zorgen, we
praten niet alleen over koetjes & kalfjes. Heb je een onderwerp
dat wat gevoeliger ligt en je graag wil bespreken, dat ga ik niet
uit de weg. Je kan bij mij voor veel terecht. Ik bied graag een luisterend oor. Wie weet vinden
we samen zelfs een oplossing. Zo niet, dan is je rugzak alvast een beetje lichter. Dus vraag
maar raak!
Nog wat info over mezelf: ik woon al enkele jaren samen met mijn verloofde, onze 2 katten en
3 kipjes. Een hele beestenboel dus & verhalen zat!
Ik kijk er naar uit jullie beter te leren kennen en samen te lachen. Tot gauw!

WZC ‘t Blauwhof

Vrijdag 25 maart: Hobbyclub

WZC ‘t Blauwhof
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Even over denken
Op woensdag 2 maart ontvingen onze bewoners hun kruisje voor Aswoensdag. De vastenperiode is begonnen en ook het aftellen naar Pasen. Paaszondag valt dit jaar op zondag 17 april.
Ook begon de maand met enkele dagen zeer mooi weer en konden we volop gaan wandelen.
Frisjes weliswaar, maar toch was het genieten van de eerste lentezon.
‘Den nieuwen hof’ van ’t Blauwhof:
Zowel op het terras aan het cafetaria (Barkendeir) als in de binnentuin aan de dagzaal (’t Gelaag) staan enkele prachtige bloembakken te pronken die door “onze Franky” van de Technische dienst eigenhandig gemaakt werden.
Vanaf deze maand startten we dan ook met een nieuw tuinproject op deze beide verdiepingen
waar we huiselijkheid en gezelligheid willen bevorderen voor onze bewoners.
Betrokkenheid van onze bewoners om van dit huis een echte thuis te maken vinden we zeer
belangrijk. Vandaar dat dit een project wordt voor en vooral MET onze bewoners. Ophalen van
herinneringen, een leuk gespreksonderwerp en vooral bevordering van sociale contacten zijn
enorm waardevol.
Een zinvolle zelfstandige tijdsbesteding voor de ene of een leuke begeleide activiteit voor de
andere.
We willen dan ook IEDEREEN, zowel BEWONERS, bezoekers als collega ‘s, oproepen om te
gaan genieten van deze levende tuin: Gewoon eens gaan kijken, uitgebloeide bloemen verwijderen, wat water geven als het warm is, een bes of tomaatje proeven,… het kan allemaal.
Zowel bloemen, groenten, fruit en kruiden zullen hier hun eigen plekje krijgen en we hopen
dan ook op een vruchtbaar seizoen.
Samen lukt ons dit zeker!

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.
Maandag 04 april

Vrijdag 15 april

10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
10u30 Bibliotheek
14u00 Traktatie jarigen van de maand

10u30
10u30
11u00
14u00

Dinsdag 05 april

Tuinonderhoud De Groene vingersclub
Mannenclub
Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
Kamerbezoekjes

Maandag 18 april

Woensdag 06 april

11u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Muzieknamiddag

10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
14u00 Kookclub

Paasmaandag
Dinsdag 19 april

Woensdag 20 april

Donderdag 07 april
11u00 Wandelclub
14u00 Wereldgezondheidsdag

10u30 Paasviering
14u00 Optreden Schlagerfestival

Vrijdag 08 april

Donderdag 21 april

10u30
10u30
11u00
14u00

10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
11u00 Wandelclub
14u00 Spelmiddag (‘t Gelaag)

Tuinonderhoud De Groene vingersclub
Mannenclub
Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
Hobbyclub

Maandag 11 april
10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
14u00 Sjoelen
Dinsdag 12 maart
14u00 Filmnamiddag
Woensdag 13 april

10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
10u30 Netbal
14u00 Uitstap
Donderdag 14 april
11u00 Wandelclub
14u00 Traktatie jarigen van de maand

Vrijdag 22 april
09u45 Markt
10u0 Koffieklets
10u30 Tuinonderhoud De Groene vingersclub
14u00 Hobbyclub

WZC ‘t Blauwhof

10u30 Bewegingsactiviteit
14u00 Zangnamiddag
14u00 Kamerbezoekjes met Balou
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Week van de valpreventie
Maandag 25 april

10u30 bewegen met Saartje
10u30 Tuinonderhoud De Groene Vingersclub
Dinsdag 26 april
14u00 Valpreventie Quiz
Woensdag 27 april

WZC ‘t Blauwhof

10u30 Tuinonderhoud De Groene Vingersclub
10u30 Netbal
14u00 Valpreventie Spel met smaken
Donderdag 28 april
10u00 Brillenbus : Testen van de ogen
14u00 Wandelclub
Vrijdag 29 april
10u30 Tuinonderhoud De Groene Vingersclub

Nog enkele foto’s van activiteiten in maart

Jarigen in april
K 010

07 april

75 jaar

André Van Overschelde

K 159

07 april

85 jaar

Godelieva Buytaert

K 156

16 april

87 jaar

Maria Lenssens

K 020

18 april

93 jaar

Christiane Smet

K 014

18 april

74 jaar

Juliette Huyghe

K 021

28 april

92 jaar

Simonne Pannecoeck

K 030

30 april

90 jaar

Marcella Van Geyt

K 009

02 mei

87 jaar

Hebben ons verlaten
Leonard Van Gysel
k 155
12 maart 2022

WZC ‘t Blauwhof

Magda Van Den Troost
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GAW Residentie Elisabeth

WZC ‘t Blauwhof
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Jarigen in april
Alice De Buyser

Flat 129

01 april

89 jaar

Nelly Teugels

Flat 238

03 april

82 jaar

Adrienne De Schepper

Flat 368

05 april

82 jaar

Francine Wuylens

Flat 249

05 april

70 jaar

Annie Felix

Flat 359

07 april

85 jaar

Jeannine De Lamper

Flat 247

08 april

82 jaar

Tilda Andries

Flat 002

13 april

88 jaar

Elisabeth Van Echelpoel

Flat 006

14 april

85 jaar

Simonne Van Meir

Flat 354

16 april

85 jaar

Suzanna Van Spitael

Flat 355

17 april

91 jaar

Josée Laureys

Flat 119

18 april

81 jaar

Maria Poppe

Flat 015

18 april

84 jaar

Marie Louise De Kerf

Flat 005

19 april

78 jaar

Herman Van Bossche

Flat 236

19 april

80 jaar

René D’Eer

Flat 252

24 april

89 jaar

Simonne Knudde

Flat 003

30 april

85 jaar

Jacqueline Moerman

Flat 121

01 mei

83 jaar

Een woordje van Isabelle…
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De maand april doet haar intrede. De naam april zou komen van het Latijnse aperire, wat openen betekent. Het zou verwijzen naar de planten en bloemen die terug beginnen groeien en
bloeien. Andere benamingen zijn grasmaand, kiemmaand, paasmaand en eiermaand. Allemaal
benamingen die voor zich spreken.
De tijd staat niet stil maar ook team LDC blijft voortdurend in beweging. Een nieuwe wind blies
door onze kalender van 2022 en er werden een aantal verrassende activiteiten toegevoegd.
Sta jij ook te trappelen van ongeduld om ze te ontdekken? Duid dan zeker de activiteit
« mopjes van nu en toen » met meester-moppentapster Caro met stip in je agenda aan.
Over lachen gesproken: Een vaste waarde in april is 1 april, de dag waarop iedereen anderen
tracht te foppen. Op de radio, op televisie en in de kranten tracht men de mensen iets wijs te
maken. Google zet ieder jaar een aprilgrap online. Niet zelden worden er papieren vissen op
de rug van anderen vastgemaakt. Wees dus op je hoede die dag :-)
We staan ook even stil bij Pasen met onderstaande weetjes;


In de Middeleeuwen mochten er in de periode van het “vasten”
geen vlees en eieren gegeten worden. Maar juist in die periode leggen kippen veel eieren. Zo werden er na de periode van het
“vasten” eieren cadeau gegeven en om te vieren dat die periode
voorbij was, werden de eieren versierd om ze dan uit te delen.



Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden nergens de klokken geluid. Deze dagen werd
de dood van Jezus herdacht. Dagen van rouw. Geen klokken, maar ook geen mis, geen
huwelijken en geen doopsels. Zo werd er vroeger aan de kinderen verteld dat de klokken
vertrokken waren naar Rome. Met Pasen wordt er dan weer ‘geleefd’ en krijgt men weer
hoop. Zo komen de klokken terug uit Rome, met cadeautjes, de paaseieren, een teken
van hoop en nieuw leven!



De paashaas duikt voor het eerst op in Duitsland, rond 1500. Het dier staat symbool voor
de vruchtbaarheid, en dat is eigenlijk niet zo gek, omdat hazen zich zeer snel voort kunnen planten. De eerste eetbare hazen verschenen zo rond 1800, eerst van deeg en suiker,
daarna ook van chocolade.

team LDC ‘t Achterpoortje

©De Texelse Courant

LDC 't Achterpoortje

Bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/ en https://kleinetovenaar.eu/
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Dit was … MAART 2022
01/03/2022: Moment voor een compliment

LDC 't Achterpoortje

Op complimentendag werden onze placemats plots gratis-geschenk-mats want dat is wat een
compliment is: een gratis geschenk. Ook de kaartjes gingen vlot van hand tot hand. En óf het
een magisch effect had! Geef jij regelmatig complimentjes? De ontvangers zullen je dan positief bekijken en eerder geneigd zijn een gesprek met je aan te gaan. Bijkomend voordeel is dat
je zo een goede relatie met je familie/vrienden opbouwt waardoor je samen makkelijker voor
iets gaat en/of bij de ander aanklopt voor bijvoorbeeld hulp. Vervolgens maakt het geven van
een compliment je ook gelukkiger. Het blije gezicht van de ander geeft je immers een goed en
positief gevoel.

08/03/2022: Henna: Traditie en toepassingen
Niks dan toffe reacties achteraf over de hennakunstwerkjes die op handen en voeten werden geplaatst
van jong en oud. Mooi, mooier, mooist. Iedereen was
laaiend enthousiast. Voor herhaling vatbaar dus. Er werd
tussendoor heerlijk dampende Marokkaanse thee met
koekjes geserveerd. Een tien voor sfeer en gezelligheid!
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10/03/2022: Film: Temse in Wereldoorlog II
Veel miserie, af en toe een lach, maar ook een
boodschap voor de jongere generaties: daar ging de film
« Temse in WO II » over. Rudy Bredael en Walter Dierick
spoorden 13 getuigen op die in de film aan het woord
kwamen, aangevuld met straffe verhalen zoals dat van
Temses belangrijkste verzetsstrijder Philemon Hauman.
Er is wel wat gebeurd in Temse, maar niets overdonderends. Het grootste gevaar kwam misschien nog van de
vliegende bommen. In Temse zijn er bijna 40 bominslagen geweest. Er waren ook lichtpuntjes in de film, zoals mensen die elkaar hielpen. De film is
een eerbetoon aan al wie de oorlog heeft meegemaakt. Het volgende project is een film over
de brandweer te Temse. Iets om naar uit te kijken!

16/03/2022: Bloemschikken: Paasbloemstuk
Deelnemers aan de workshop gingen trots naar huis met hun zelfgemaakt stuk. Hun huis fleurt
weer enorm op met deze kleurrijke composities!

LDC 't Achterpoortje
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17/03/2022: Film: Murder on the Oriënt Express
Alleen al voor de indrukwekkende cast was deze stijlvolle thriller vol
excentrieke personages de moeite van het kijken waard. En het is
altijd leuk om te zien hoe de detective uiteindelijk de oplossing van
het mysterie uit zijn verdachten weet te halen. Het was een uitstekende film voor een namiddagje onvervalst speurplezier!

24/03/2022: Kookworkshop: Veelzijdig met spinazie
De kookworkshop kon helaas niet doorgaan. Teodora bedacht een lekker recept en deelt dit
graag via deze weg met iedereen. Een heerlijke maaltijd is gegarandeerd!

Kip met rijst en spinazie
BENODIGDHEDEN VOOR 4 PERSONEN:
- 400 g verse spinazie

- 4 eetlepels olie

- 2 takjes verse ui ( pijpuien)

- 200 g tomaten

- 4 takjes Russische selder + peterselie - 100 g rijst
- 1 eetlepel zout
BEREIDINGSWIJZE:
De spinazie goed wassen en in reepjes snijden. Hak de verse ui fijn. Giet olie in de pan en
verwarm. Voeg de ui toe en na 30 seconden de spinazie. Voeg zout toe. Roer en laat 2 à 3
minuten zacht worden. Voeg vervolgens de tomaten toe en wacht 2 à 3 minuten tot het
vocht is verdampt. Gedurende deze tijd de rijst heel goed wassen, laten uitlekken en in een
pan doen. Giet na een minuut 300 ml heet water. Hak de Russische selder en de peterselie
fijn en voeg toe aan het gerecht. Op een heel laag vuur, onder een deksel, de schaal 15 à 20
minuten laten staan tot het water door de rijst is opgenomen. Heet opdienen.

LDC 't Achterpoortje

25/03/2022: Kinderen van de migratie
Tijdens deze activiteit kwamen 2 gastsprekers langs om hun verhaal te delen met
ons. Tijdens een open gesprek werden gedachten en andere ervaringen gedeeld. Uit
het gesprek bleek dat er veel gelijkenissen
zijn tussen de deelnemers en de mensen
met een migratie achtergrond. Dit werd dan vooral duidelijk bij de thema’s rond
huidskleur, geslacht en leeftijd. Jammer genoeg is en blijft uitsluiting een veelvoorkomend probleem.
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Babiel-rubriek “Geef de fakkel door”
We laten in deze rubriek Eddy Van Walle aan het woord, vaste klant van ons sociaal restaurant
en fervent bloemschikker.

Hoe zouden je vrienden je omschrijven?
Iemand die bereid is om met iedereen een babbeltje te slaan en altijd te vinden is voor een
grapje. Een toffe kerel, een familieman en een héél sociaal iemand die veel mensen kent. Vroeger was dit nochtans niet het geval, ik ben daarin gegroeid. Toen ik boodschappen deed was
mijn vrouw altijd bang dat ik te lang zou wegblijven door te staan babbelen met iemand die ik
in de winkel of op straat was tegengekomen.

©vrt.be
©Wikipedia

De soapserie “Thuis”. Ik ben fan van het eerste uur. Frank Bomans en agent Tim Cremers zijn
mijn favoriete personages. Ik kijk ook naar “First dates”, een datingprogramma waarbij singles
elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Ik hou ook van het programma “Taboe” met Philippe
Geubels. Eigenlijk gaat het om humor over mensen waarmee je eigenlijk niet mag lachen.
Maar Philippe weet dat als geen ander te verkopen. Die kerel komt werkelijk met alles weg. Ik
zie hem écht graag bezig, hij komt vlot over en is best grappig. Het programma is hem op het
lijf geschreven. De kijkcijfers spreken voor zich.

LDC 't Achterpoortje

Wat is je favoriete boek en waarom?
Romans lees ik niet, heb ik trouwens nooit gedaan. Ik las wel Urbanus-strips. Nu lees ik de
kranten op mijn I-pad. Regionaal nieuws volg ik op de voet. Sportrubrieken laat ik volledig links
liggen. Ik heb destijds wel veel opgezocht en gelezen over Wereldoorlog I (1914-1918) want
mijn opa is gesneuveld tijdens deze oorlog en zijn lijk werd nooit te- ruggevonden. Hij liet 7
kinderen achter, de oudste was amper tien jaar.
Wat is je favoriete TV-serie of TV-programma en waarom?
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Wat is jouw leukste ervaring in ons dienstencentrum?
Ik kan niet koken, ik ben daar eerlijk in. Dus ik ben blij dat ik hier in het LDC kan eten. Het eten
is hier lekker. Ik heb een band opgebouwd ondertussen met de klanten en het personeel van
het LDC. Mijn favoriete activiteit is bloemschikken, ik ben altijd van de partij. Ik ben graag creatief bezig, ook al ben ik hier de enige man van die bende (de haan in het kippenkot!).
Wie of wat is jouw favoriete zanger(es)/muziekgroep? Aan welk liedje heb jij de mooiste herinneringen?
Mijn favoriete groep is Status Quo. Ik hou van hun volledige repertoire. Mijn lievelingslied is
“The last time” van The Rolling Stones . Een liedje uit mijn jeugd, goed gezongen zonder meer.
Het werd in 1965 als single uitgebracht. Het nummer was geschreven door Mick Jagger en
Keith Richards; in het Verenigd Koninkrijk was dit het eerste lied van hun hand dat op single
verscheen.

Welke reizen/uitstappen heb je ooit gemaakt?
Ik ben geen reiziger. Ik heb Zwitserland bezocht om er vooral te wandelen in de bergen. In
Duitsland heb ook veel kilometertjes afgehaspeld. Mijn huwelijksreis ging naar de Moesel. We
hebben er vooral culinair genoten en opnieuw heel wat afgestapt. Mijn vrouw is lange tijd zelfstandige geweest en dus was reizen voor ons niet zo evident. Zij had een Phildar-winkel en een
droogkuis (Martin shop), dat waren gekende zaken in Temse.
Wat zijn/waren je hobby’s? Welke tips kan jij geven om corona-verveling tegen te gaan?
Ik dans graag op Rock ‘n Roll-nummers. Bij diverse verenigingen sta ik steevast op de dansvloer. Ik vind altijd wel iemand die bereid is om met mij een danske te placeren.
©Genius
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Van wie ben jij fan?

Mijn idolen zijn Fats Domino (gekend van de songs Blueberry Hill, The girl I’m gonna marry,…)
en Caterina Valente, een Duits-Italiaanse zangeres. Ze was in de jaren vijftig en begin jaren zestig in België enorm populair. Valente was ook succesvol in het theater, de film en later op tv.
Een knappe madame. Stiekem was ik er verliefd op. Nu is ze wel ondertussen al 91. Maar dat
blijft een schone vrouw en ik blijf fan, ongeacht haar leeftijd.
Wat is je levensmotto?
Bekijk het leven langs de positieve kant. Mijn vrouw is 4 jaar geleden overleden, ik heb toen in
een dip gezeten. Maar ik heb er mij overgezet ook al is het gemis er nog steeds, en dit vooral ‘s
avonds.

Wat is jouw lievelingsgerecht en wat zal jij nooit of te nimmer eten?
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Ik ben een pastaliefhebber; Spaghetti, spirelli… ik lust alle varianten. Ik eet vrijwel alles, maar
het ene wel liever dan het andere. Oesters en krab laat ik met plezier staan.
Welk museum of welke bezienswaardigheid heb je het laatst bezocht/gezien?
Het Gemeentemuseum van Temse bezocht ik onlangs. Allerhande affiches over o.a. toeristische activiteiten in Temse (van vroeger en nu) werden er tentoongesteld. De tentoonstelling
over Amelberga (mijn vrouw heette Amelberga) heb ik daar destijds ook gezien. Er was een
pentekening van mijn overgrootmoeder toen te bezichtigen. Ik had deze uitgeleend aan de organisatoren van de tentoonstelling.
Wat is het eerste wat je doet wanneer corona is verdwenen?
Mondmasker in de vuilbak gooien! Ik ga vrijer mijn taak als vrijwilliger in ‘t Blauwhof kunnen
uitvoeren en eindelijk minder gebonden zijn aan die ellendige coronamaatregelen. Ik ga niet
onmiddellijk iedereen beginnen doodknuffelen, want ik ben geen knuffelaar.
Wat staat er op jouw bucketlist (= lijstje met dingen die je absoluut nog wilt doen vooraleer je
sterft)?
Ik wens mijn begrafenis zelf te regelen, tot in de kleinste details. Ik heb 12 jaar bij Wase Begrafenissen gewerkt. Als uw kinderen uw uitvaart moeten regelen is het vaak niet helemaal zoals
je zelf wil. Het laatste liedje van mijn burgerlijke dienst zal “I want to break free” van Queen
zijn.
Ben jij bang van iets? Waarover droom jij?
Ik ben bang van spinnen. Ik heb ooit op een hoofdkussen geslapen op een uiteengespatte
spin. En daar heb ik een schrik van opgedaan. Ik droom veel maar weet dikwijls achteraf niet
meer waarover de droom ging. Ik droom er wel van om een mooie oude dag te beleven. Maar
ik vind toch nog altijd dat dromen bedrog zijn.

Wat doe jij als je morgen de “Euromillions” wint?

Aan Marie-Louise De Kerf. Ik ken haar van in het LDC en kom haar regelmatig eens tegen in de
tearoom.
Wat wil jij graag van Marie-Louise weten?
Ik ben benieuwd of zij ooit zelf al eens met de auto heeft gereden. En ik ga haar laten kiezen
tussen wandelen of fietsen.
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Ik geef een deel aan mijn kinderen. Een deel hou ik wel voor mezelf. Ik zou feesten geven voor
de familie: (schoon)broers en (schoon)zussen en respectievelijk hun kinderen en kleinkinderen.
Aan wie geef jij de fakkel door?
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Pasta
Camping
Koffie
Hond
Ijs
Wintersportvakantie
Goed boek
Slim
Lust
Komedie
Piano
Goud
Dansen
Light frisdrank
Wijn
Appel
De was doen
Ochtendmens
Petanque

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

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

In een zwembad geplast
Iets gewonnen met een spel/wedstrijd
Karaoke gezongen
Een lief gedumpt
Iemand gekust en er daarna spijt van gehad
Van een paard gevallen
Een nachtje doorgedaan
Op TV geweest
Uw haar geverfd
Naakt gezwommen
Portemonnee van iemand anders gevonden
Gezongen onder de douche
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Eddy: Ik zet steeds Goldies Radio op en doorheen de luidspreker
hoor ik de radio tot in de badkamer. En dan zing ik lustig mee…
Een “BV” (= Bekende Vlaming) ontmoet?
Een slang vastgenomen
Op een podium gestaan.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
JA
X

NEE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Eddy: Ik heb geplaybackt in ‘t Blauwhof tijdens shows. Zo deed ik
Freddy Mercury na verkleed als vrouw met een stofzuiger. En
Urbanus met de hit “madammen met een bontjas” met mijn
kleindochter.
Dezelfde onderbroek meer dan 1 dag gedragen
Iemand geholpen die in gevaar was
Iets (een lichaamsdeel) gebroken
Gebuisd geweest voor rijexamen
Een boete gehad

X
X
X
X
X

Eddy: Ik heb er verscheidene gehad. O.a. voor overdreven snelheid, over een doorlopende meet rijden, fout parkeren,...
Gespijbeld op school
Een cadeau doorgegeven aan iemand dat je zelf had gekregen
Al eens op skilatten gestaan

X
X
X

Dit wordt … april 2022
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01/04/2022: Mopjes van nu en toen
Lachen is gezond! En als je samen hebt zitten gieren en
grappen, kan iedereen er weer even tegenaan. Wedden dat
jullie daarna extra goedgezind zijn? Welke moppen van
vroeger ken jij nog? Kom tegen 14.00 uur naar de activiteitenruimte, vertel ze ons en ontdek gratis wat er nog allemaal in Caro’s moppentrommel zit. Hieronder enkele
opwarmertjes die bij ons al voor de slappe lach hebben
gezorgd. Hopelijk zorgen ze ook bij jullie voor de nodige
lachsalvo’s!
Pizzeria
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. “Wil je hem in 4 of 12 stukken?”, vraagt de pizzabakker.
“Graag in 4”, antwoordt Jantje, “want 12 kan ik echt niet alleen op.”
Altijd blijven lachen
Wat is het toppunt van positiviteit? Antwoord: In de gevangenis zingen: “We gaan nog niet
naar huis. Nog lange niet, lange niet!”
Zwaar werk
Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: "Hé Dirk, wat zie jij er slecht uit." Zegt Dirk: "Ja, vind
je het gek. Werk in de haven, sjouwen, om vijf uur beginnen, om drie uur weer thuis…” Vraagt
Sam: "Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?" Zegt Dirk: "Ik moet maandag beginnen."
Engelse les
Jantje komt thuis van school en vertelt trots: "Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad. Nu
kan ik ook "dank je wel" zeggen in het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is goed, want tot
nu toe kon je dat nog niet eens in het Nederlands."

11/04/2022: Paaseieren beschilderen
In je paasboom horen vrolijk beschilderde paaseieren te hangen! Samen met
Leen creëren we om 14.00 uur met onze verf leuke effecten. Paaseieren beschilderen is niet alleen gezellig, maar werkt vaak ook ontspannend. Bovendien stimuleer je je fijne motoriek! Laat deze gratis activiteit dus niet aan jou voorbijgaan.
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Arts en verpleegster
Tijdens de rondgang langs de patiënten betrapt een arts een verpleegster, die een zieke hardhandig door elkaar schudt. Arts: "Wat bent u aan het doen?!" Verpleegster: "Ik moet hem wakker maken, dokter. Hij heeft zijn slaaptablet nog niet ingenomen."
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14/04/2022: Kookworkshop: Paddenstoelen met gehakt en kaas
Ditmaal valt de keuze op een pittig gerecht. We gebruiken o.a.
chilipeper, knoflook en paprikapoeder. Er zijn veel variatiemogelijkheden want aan u de keuze of u werkt met rundsgehakt, gemengd gehakt of kippengehakt. Chef Teodora verwacht jullie om
14.00 uur in het kidsresto. Deelname kost 3 EURO.

15/04/2022: Paaszoektocht
Wie zoekt die vindt, alzo luidt het spreekwoord. Wij roepen
alle speurneuzen op om mee te zoeken naar (weliswaar
geplastificeerde) eieren en paashazen en de tel goed bij te
houden. Moesten het allemaal chocolade-eieren zijn zou
onze weegschaal ‘s anderdaags allicht tilt slaan! Aantrekken
dus die wandelschoenen tegen 14.00 uur voor een korte
route in de nabije omgeving. Voor de beste speurder voorzien wij een leuke attentie!

20/04/2022: Lentebloemstuk
We gebruiken een schaaltje en vrolijke lentekleurtjes van anjers, roosjes, gerbera en blauwe distel. We verfraaien ons lentestuk met takjes snoeihout.
Lesgeefster Marleen vraagt aan de deelnemers om een tafelbeschermer, vod,
mesje, schaar, snoeitang en eventueel lijmpistool mee te brengen. We starten om 14.00 uur. U betaalt 7,50 EURO en je neemt je creatie nadien mee
naar huis waar het steevast een mooi plekje krijgt.
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21/04/2022: Eerlijk ontbijten - Paasthema
Van 09.00 tot 11.00 uur genieten we samen voor 7,50 EURO van
een ecologisch verantwoord eerlijk maar tegelijkertijd heerlijk ontbijt in paassfeer, als smaakmaker voor een betere planeet. De
insteek is een combinatie van lokaal, seizoensgebonden en zo
afvalarm en plantaardig mogelijk. Proef onder meer van het Waas
Polderbrood, fruitsap, yoghurt en zoet broodbeleg uit eigen streek,… We horen vaak dat we
vlees en zuivel moeten minderen o.w.v. broeikasgassen, suiker blijkt niet gezond te zijn voor
ons lijf en oververpakte producten zijn ook al niet meer in de mode. Mevr. Carine Van Remoortere, educatief medewerkster bij Avansa, serveert je daarbij de nodige informatie over de
gebruikte producten. Voor deze activiteit dient u vooraf in te schrijven (deadline: 14 april) en te
betalen aan een medewerker.

22/04/2022: Bezoek Brouwerij VBDCK De Kerel Tielrode
Brouwerij Verbeeck - Back bestaat al sinds het einde van de 19e eeuw. De brouwerij was, is en
blijft een familieaangelegenheid: geen monniken of grote bedrijven te bekennen. De geheimen
werden doorgegeven van vader op zoon. De zonen van de generatie van de jaren zestig hadden echter andere plannen. In 1966 doezelde de brouwerij in voor een kort dutje. In 2015
staat een nieuwe generatie op. De familie Verbeeck-Back werd versterkt door de familie De
Cock. Samen vormden ze VBDCK. Ontdek het KEREL-bier, het bier dat alles zegt!

Toen de oorspronkelijke familiebrouwerij in 1966 de deuren sloot, gingen alle oorspronkelijke
bieren verloren. Of dat dacht men. Diep in een van de kelders, bedekt met een puinhoop, was
een enkele fles van het originele KEREL-bier bewaard gebleven. Het glas was ongebroken. De
dop van de fles zat stevig op zijn plaats. Belgische experts en universitaire wetenschappers analyseerden en extraheerden het originele KEREL-gist-DNA. Het is dezelfde gist die tegenwoordig
wordt gebruikt om elke nieuwe heerlijke partij onweerstaanbaar KEREL-bier te brouwen.
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Laat deze unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van een brouwerij niet liggen. De rondleiding duurt een half uurtje. Achteraf worden verschillende bieren geproefd en
biedt men jullie een hapje aan. Mindermobielen kunnen de rondleiding zeker meevolgen. Voor
deze uitstap dient men vooraf in te schrijven en 12 EURO te betalen aan een medewerker. We
verzamelen om 13.30 uur en rijden met de Handicar naar Tielrode of u kan tegen 14.00 uur
met eigen vervoer naar Tielrode komen.

26/04/2022: Week v/d Valpreventie: Beweegfilm met Saartje
Afname van evenwicht, mobiliteit en/of spierkracht verhoogt het valrisico doordat de houdingscontrole wordt verstoord. Lichaamsbeweging verhindert deze afname en beschermt je
dus tegen vallen! Aan de hand van een filmpje met Saartje Vandendriessche bewegen we met
z’n allen gedurende een half uurtje. Saartje demonstreert en legt verschillende oefeningen uit
rond spierkracht en evenwicht waarmee zowel fitte ouderen als minder mobiele deelnemers al
zittend of staand kunnen bewegen. Neem gratis deel aan dit sportieve moment om 14u00!

LDC 't Achterpoortje
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27/04/2022: Gezelschapsspelletjes
Speel je graag spelletjes? Met anderen? Beleef dan om
14.00 uur een namiddag boordevol gratis spelplezier! Wie
weet ontdek je zo nieuwe spelletjes en nieuwe regels. Er zijn
de klassiekers zoals dammen, 4-op-een-rij, … maar er is ook
het verrassende Temse-spel. Of was jij vroeger verslingerd
aan dat éne welbepaalde spel en heb jij daarvan nog een
speldoos liggen in de kast? Kom dan zeker af en stel je spel
voor aan de anderen.

28/04/2022: Week v/d Valpreventie: Brillenbus: gratis oogmeting
Een goed zicht helpt een val te voorkomen!
Goed zien is belangrijk om obstakels te zien
die kunnen leiden tot een val. Indien het
zicht verminderd of belemmerd is moet je
nog meer vertrouwen op de houdingscontrole door je spieren. Afwijkingen van het
zicht (bijziend, verziend of oogziekten), slecht gebruik en onderhoud van een bril of onvoldoende verlichting in en rond de woning zijn elementen die bijdragen aan het valrisico. Bij het
ouder worden gaat het zicht vaak achteruit. Problemen zoals een verminderde gezichtsscherpte, diepteperceptie en contrastgevoeligheid vergroten het valrisico. Het is belangrijk je zicht te
laten evalueren en zorg te dragen voor je ogen. De brillenbus komt vanaf 15.00 uur tot 16.30
uur bij ons op bezoek en op die manier bieden wij u een gratis oogmeting aan. Maak van deze
gelegenheid zeker gebruik!

29/04/2022: Week v/d Valpreventie: Kwist het quiz
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Tijdens deze quiz die start om 14.00 uur komen de belangrijkste risicofactoren
aan bod die een val kunnen veroorzaken evenals de gevolgen van een val. We
vullen samen de checklisten in over het zicht en de valvrije woning. Zo krijg je
een correct beeld over je situatie. Kan je alles nog wel goed lezen? Kan je nog
tijdig reageren op wat je ziet? Kan je valkuilen weghalen of verbeteringen aanbrengen in je woning? Je krijgt gratis gebruiksklare interessante tips waarmee je aan de slag
kan gaan om vallen te voorkomen.

THEMA’S IN DE KIJKER
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02/04/2022: Wereldautismedag
De Algemene Vergadering van de VN besliste op 18/12/2007
om 2 april uit te roepen tot Wereldautismedag. Autisme is
onzichtbaar en heeft vele gezichten. Elke persoon met autisme
is uniek. Omdat autisme zich zo verscheiden en met een verschillende intensiteit toont, bestaat er niet zoiets als typisch
autistisch gedrag, maar wel vele varianten in een breed spectrum. Binnen het hele spectrum heeft iets minder dan de helft
een verstandelijke beperking; de anderen zijn normaal tot hoog
begaafd.
In Vlaanderen leven ongeveer 42.000 mensen met één of andere vorm van autisme. Autisme
komt veel vaker voor bij jongens dan meisjes: 3 à 4 jongens tegen één meisje. Sommige onderzoekers vermoeden wel dat het bij meisjes minder gerapporteerd wordt. Meisjes zouden
makkelijker in staat zijn hun autisme te camoufleren.
Ons brein selecteert automatisch wat belangrijk is uit alle prikkels. Mensen met autisme
missen die volautomatische filter. Ze leven in een informatiestorm. De werkelijkheid in hun
hersenen ziet er dan ook helemaal anders uit. Ze selecteren te veel, te weinig of de verkeerde
prikkels, waardoor ze andere informatie overhouden. Veel mensen met autisme zijn hierdoor
ook over- of ondergevoelig voor bepaalde prikkels, zoals geluid, geur of aanraking.

Vasthouden aan regels en rituelen geeft personen met autisme een gevoel van houvast, veiligheid en structuur in een chaotische wereld. Een verandering in hun routine of nieuwe situatie
kan verwarring veroorzaken en leiden tot paniek. Ze putten rust uit het soms uren bezig zijn
met hun specifieke interesses en genieten vaak van herhaling.
Bron: https://autismevlaanderen.be/
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Sociale communicatie verloopt op een heel complexe manier. Mensen met autisme vinden het
moeilijk om non-verbale communicatie van anderen op te merken, te begrijpen en zelf te
gebruiken. Hierdoor kan verwarring en miscommunicatie ontstaan. Ze houden van ondubbelzinnig taalgebruik. Bovendien nemen mensen met autisme communicatie en taal vaak letterlijk. Over sommige onderwerpen kunnen mensen met autisme heel uitvoerig praten zonder
dat er sprake is van een echt heen-en-weer gesprek. Het is voor mensen met autisme niet
vanzelfsprekend om zich in te leven in de gedachten, gevoelswereld, bedoelingen en wensen
van anderen. Hierdoor kan contact leggen en/of onderhouden moeilijk zijn en lijkt het alsof ze
zich niet kunnen inleven in anderen. De andere ervaart in de relatie soms een gebrek aan
wederkerigheid. Ze beschikken echter wel degelijk over alle menselijke emoties, maar krijgen
moeilijk hoogte van de sociale jungle die de mensenwereld voor hen is.
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25/04/2022 tot en met 01/05/2022: Week van de Valpreventie
Ongeveer 1 op 3 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze
ouderen valt bijna de helft meerdere keren per jaar. Het risico op een valpartij
stijgt met de leeftijd. Ouderen met dementie lopen zelfs nog een groter risico.
Lichamelijke gevolgen
Bij meer dan de helft van de ouderen die vallen, leidt een valpartij tot lichamelijk letsel.
Meestal gaat het om een klein letsel zoals verstuikingen, snijwonden of kneuzingen. Soms zijn
de gevolgen ernstiger, met breuken tot gevolg of letsels aan milt, lever of andere weke delen
en letsels aan het hoofd. Zware valpartijen kunnen leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs
overlijden. 1 op de 3 ouderen met een gebroken heup sterft binnen het jaar na de val, en dat
toegenomen sterfterisico blijft behouden tot 10 à 15 jaar na de breuk. Mannen kennen op
elke leeftijd een hoger aantal fatale valpartijen, ondanks het feit dat vrouwen vaker vallen. Dit
komt omdat bij mannen meer bijkomende ziektebeelden aanwezig zijn dan bij vrouwen van
dezelfde leeftijd. Hetzelfde geldt voor de heupbreuken: bij vrouwen komen meer heupbreuken voor, maar mannen sterven vaker ten gevolge van een heupbreuk dan vrouwen.
Psychische en sociale gevolgen
Door valangst komt een oudere vaak in een vicieuze cirkel terecht: men gaat minder
bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afneemt en de kans op vallen toeneemt.
Valangst heeft ook een grote impact op het sociale leven en de levenskwaliteit: wie minder
vaak buiten komt, neemt ook minder deel aan sociale gebeurtenissen. Sommige ouderen raken daardoor volledig geïsoleerd, vereenzamen of worden depressief.

Financiële gevolgen
Een ziekenhuisopname ten gevolge van een val neemt 6 maal toe vanaf de leeftijd van 65 jaar
en ouderen die gevallen zijn hebben 2 tot 3 maal meer kans om opgenomen te worden in een
woonzorgcentrum. Zorgkosten kunnen snel oplopen. Eventuele invaliditeit kan bovendien een
verlies van inkomen betekenen, of jou dwingen de woning aan te passen.
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Gelukkig kan je het risico op vallen eenvoudig verkleinen. Immers, hoe ouder je wordt, hoe
groter de kans om te vallen. Daarentegen, hoe jonger je start met preventie, hoe lager je
valrisico. Hieronder vind je nuttige tips:
Blijf fit en actief
De beste remedie om valincidenten te voorkomen is aan lichaamsbeweging doen. Integreer
fysieke activiteiten in jouw dagelijkse leven; de bewegingsdriehoek kan je op weg helpen.
Door minstens 30 minuten per dag licht tot matig te bewegen neemt jouw fysieke fitheid en
uithoudingsvermogen toe en daalt het valrisico. Ga bijvoorbeeld een half uur per dag wandelen, joggen, zwemmen of fietsen. Begin met 5 tot 10 minuten per dag en bouw geleidelijk op
tot 30 minuten per dag. Meer mag natuurlijk altijd, maar zorg ervoor dat je niet overdrijft.
Bespreek jouw beweeggedrag met je kinesitherapeut of huisarts. Minder bewegen en langer
stilzitten kan de zelfstandigheid van ouderen nadelig beïnvloeden. Doordat zij zelf minder
taken kunnen uitvoeren, vermindert hun zelfvertrouwen en de levenskwaliteit.

Ga voor een veilig huis
Jouw huis kan een stuk veiliger worden dankzij kleine aanpassingen. Zorg er bijvoorbeeld voor
dat er geen losliggende matten in het huis liggen, maar bevestig ze met een antisliplaag of
strips. Haal losliggende snoeren weg en zorg voor voldoende verlichting. Ook de stoep ligt er
niet altijd gelijk bij. Bekijk dit eventueel verder met uw ergotherapeut.

41

Zorg voor uw voeten
Voetproblemen en het dragen van onaangepast schoeisel kunnen eveneens het risico op
vallen verhogen. Ook op kousen (zelfs op antislipkousen) of blote voeten lopen. Je draagt dus
best goed schoeisel dat de hele voet omsluit, een stevige, platte zool met reliëf en een goede
sluiting (velcro of veters) heeft. Je vermijdt best schoenen die onvast zijn (bv. teenslippers), te
groot of te klein zijn, open zijn aan de achterkant… U kunt hiervoor ook steeds langs gaan bij
uw huisarts of podoloog.

Kijk met uw ogen en draag zorg voor uw ogen
Als je ouder wordt, gaat het zicht vaak achteruit. Problemen zoals een verminderde gezichtsscherpte, diepteperceptie en contrastgevoeligheid vergroten het risico op vallen. Je valt dan
sneller doordat je bijvoorbeeld een obstakel op de grond over het hoofd ziet. Bespreek dit
zeker met je oogarts.
Let op uw medicijnen
Hoe meer verschillende geneesmiddelen je moet innemen, hoe groter het risico om te vallen.
Bepaalde geneesmiddelen zoals slaappillen hebben bovendien een grotere impact. Praat er
over met je arts of apotheker.

Vaak duizelig bij het rechtstaan?
Als je vaak last hebt van duizeligheid, bijvoorbeeld bij rechtkomen uit bed of zetel, dan loop je
een verhoogd risico om te vallen. Duizeligheid bij het rechtstaan kan je verminderen door
bijvoorbeeld voldoende te bewegen, niet te snel recht te staan, het hoofdeinde van jouw bed
hoger te plaatsen… Maar bespreek vaak terugkomende duizeligheid met jouw huisarts. Zeker
wanneer je geneesmiddelen tegen depressie, voor het hart of voor een verhoogde bloeddruk
moet innemen. Die kunnen een daling van de bloeddruk veroorzaken.
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Let op uw voeding
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Een gezonde voeding is belangrijk om je spieren en beenderen sterk te houden. Eet voldoende voeding die rijk is aan calcium en vitamine D. Inname van extra calcium en vitamine D kan
je met jouw huisarts bespreken. Wees matig met alcohol. Hoe ouder je wordt, hoe gevoeliger
je immers bent voor de negatieve gevolgen van alcohol. Drink daarom niet meer dan 1 alcoholische consumptie per dag. En rook niet, want roken verhoogt het risico op broze botten. Om
je voedingspatroon te bespreken of aan te passen kan je best contact opnemen met je huisarts of een diëtist.

Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Vrijdag 01 april

Dinsdag 19 april

09.00 Babbelonië
14.00 Mopjes van nu en toen
18.30 Schaakclub Boey

09.30 Stoelyoga
19.30 Yoga
proefles gratis

€ 2,50
€8

Woensdag 20 april

14.00 Rummikub

14.00 Handwerk
14.00 Bloemschikken: Lentebloemstuk

Woensdag 06 april

Donderdag 21 april

14.00 Handwerk

09.00 Eerlijk ontbijten: Paasthema
€ 7,50
20.00 Briefschrijfactie Amnesty International

Maandag 04 april

Vrijdag 08 april
18.30 Schaakclub Boey

€ 7,50

Vrijdag 22 april

proefles gratis

13.30 Bezoek Brouwerij De Kerel Tielrode € 12
rondleiding en proeverij: hapjes/drankjes
18.30 Schaakclub Boey
proefles gratis

Maandag 11 april
14.00 Rummikub
14.00 Paaseieren beschilderen

Maandag 25 april

Dinsdag 12 april

14.00 Rummikub

14.00 Curling

Dinsdag 26 april

Woensdag 13 april

09.30 Stoelyoga
€ 2,50
14.00 Week v/d Valpreventie: Beweegfilm
19.30 Yoga
€8

14.00 Handwerk

Donderdag 14 april
14.00 Kookworkshop:
paddenstoelen met gehakt en kaas

€3

Vrijdag 15 april
14.00 Paaszoektocht
18.30 Schaakclub Boey

Maandag 18 april
Paasmaandag: LDC gesloten
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Woensdag 27 april
14.00 Handwerk
14.00 Gezelschapsspelletjes

Donderdag 28 april
proefles gratis

14.00 Bingo

€ 0,50/kaartje

15.00 Week v/d Valpreventie: Brillenbus:
gratis oogmeting

Vrijdag 29 april

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVATIE
(GEWENST):
Gelieve te bellen naar 03 710 25 56 of te mailen naar
teamldc@sleutelzorgtemse.be
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14.00 Week v/d Valpreventie: Kwist het quiz
18.30 Schaakclub Boey
proefles gratis

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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