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Een woordje van Isabelle
Ik was er “geire” bij
Dit wordt ….
Agenda LDC ‘t Achterpoortje
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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Aanpassing bezoekuren vanaf 31/08/2020
Vanaf maandag kan men 2 bezoekmomenten per week per bewoner reserveren en dit voor maximaal 2 bezoekers per kamerbezoek. M.a.w. kunnen 4
bezoekers per week een bewoner op de kamer ontmoeten.
We hebben ervoor gekozen om het bezoek nog steeds toe te laten op kamerniveau. We hielden rekening met de nood aan een zo groot mogelijke privacy tijdens de bezoekmomenten.
De tijdslots blijven gehandhaafd op 2 uren per bezoek.
Per week kan men 2 bezoeken reserveren op volgende vaste dagen:
Ma : 14u00 – 16u00
Do : 17u30 – 19u00 (vanaf nu ook elke week te boeken)
Vr :

14u00 – 16u00

Zaterdagbezoek kan men enkel nog reserveren voor WZC De Reiger en dit
om de 2 weken:
Za : 14u00 – 16u00 ( 5 september –19 september in WZC De Reiger)
Op zon- en feestdagen worden geen bezoeken gepland.
Afspraken maken:
Afspraken worden nog steeds telefonisch gemaakt bij het onthaal:
WZC De Reiger: op nummer 03/710.25.60
tijdens kantooruren van 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 16u00
WZC ’t Blauwhof: op nummer 03/897.96.80
tijdens kantooruren van 9u00 tot 12u00
We vragen uitdrukkelijk om enkel tijdens deze uren te bellen. Indien de lijn
bezet is, bel dan later terug.
Afspraken maken via de afdeling kan niet meer.
Afspraken moeten tenminste een dag op voorhand gemaakt worden.
Het bestuur, de directie en alle medewerkers.
Dirk De Clerck
Algemeen directeur Welzijnsvereniging Sleutelzorg
Babiel—september 2020
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Algemeen

Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door !
Vanaf 18 augustus is de nieuwe ingang in gebruik.

Op de parking aan de kant
van Residentie Elisabeth is
een septische put uitgebroken en werden nieuwe putten
geplaatst.
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Algemeen

De afbraak van cafetaria en ergo zijn een feit.
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Algemeen

Onze treurwilg tegen de vlakte
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Horizontaal :
1. Genezing
2. Jongensnaam - directeur

2

3. Spelfout - Hollandse Nationale
Loterij

3

4. Beerton - Drietenige luiaard

4

5. Honingkader - Amerikaans president

5

6. Noot - jongensnaam, vriendje
van de Witte

6
7

7. Vergeefs - voegwoord - do

8

8. Meisjesnaam - beleggersterm

9

9. In de graad dat ..

10

10. Kasteel

Verticaal :

6. Liefje - muzieknoot

1. Vreselijk

7. Muntstuk - gemeente in OostVlaanderen

2. Oude lengtemaat - meisjesnaam

8. Grot - persoonlijk voornaamwoord gele stof

3. Zacht - achter
4. Teveel - geldbandje

9. Kanonrust

5. Ton - vochtig

1

2

10 Vader - ego - klop
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Proficiat voor de oplossingen die
ik binnenkreeg bij ons eerste
min-of-meer post Coronavirus
kruiswoordraadsel. Fijn dat we
weer verder kunnen! Walter Mys
bezorgde ons de juiste oplosing.
Ziehier dan ons septemberpuzzeltje waarmee wij u veel succes
en puzzelplezier wensen en ....
vergeet de te winnen fles niet
om u te motiveren tot deelname !!!
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Algemeen

Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Verhuisperikelen!!!
We staan ervoor en we moeten … er door!! De maand juli werd voor de dienst
ergo/animatie een echte verhuismaand. Om de nieuwbouw te zetten moeten
ze eerst een stuk van ons bestaande woonzorgcentrum afbreken. Daar hoort
ook het ergo/animatielokaal bij en onze bureauruimte. Gedurende al die vele
jaren hebben wij dan ook ontzettend veel gerief verzameld en … waar moeten
wij daar mee naar toe?? Er werd veel kuis gehouden, veel gestockeerd, zowat
overal waar nog een gaatje was, veel naar de kringloopwinkel gedaan en ja…
toch ook veel weggesmeten!!! Vele van onze bewoners hebben ons allicht veel
over en weer zien lopen met karren volgeladen met materiaal. Ons bureau is
nu gevestigd in de oude dagzaal op het 1ste verdiep, het Mezennest. Een echte
ergo/animatieruimte is er niet meer maar de meeste activiteiten vinden toch
plaats in de dagzalen op de verschillende verdiepen en ook later wellicht in de
nieuwe cafetaria (de oude feestzaal). Zo zie je maar, er is al iets gebeurd
maar natuurlijk moeten de grootste veranderingen nog komen! Misschien wel
leuk voor jullie om dit allemaal wat te kunnen volgen vanuit jullie kamer of via
de ramen op de gang!

Wij zijn verhuisd
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WZC De Reiger

De nieuwe dagzaal op het Mezennest!
Zoals hiervoor gezegd werd de oude dagzaal veranderd in een bureauruimte
voor de ergo/animatie … dus kregen de bewoners van het Mezennest een nieuwe dagzaal of beter gezegd een nieuwe “leefzaal”. Kort samengevat kunnen
we zeggen dat ze veel groter is, veel luxueuzer, veel moderner en vooral ook
veel gezelliger is!! Het is er aangenaam te vertoeven! Er is een gezellige T.V.
hoek, hier en daar een klein zithoekje, waar men kan rusten of eens iets lezen,
en een mooie ruimte om te eten. In deze corona tijd zitten de meeste mensen
nog wel wat gespreid maar in “gewone” tijden zal het zeker en vast gezellig
zijn om in dit restaurant-gedeelte te kunnen komen eten. Een grote verbetering voor onze bewoners en daar doen we het toch voor hé?!

WZC De Reiger

Dinsdag 11 augustus : bal populaire-Mezennest
Na onze verhuis vonden we het toch tijd om onze activiteiten stilletjes aan terug op te starten, alhoewel het niet eenvoudig is in hittegolf en coronatijden!!
Vandaag toch rustig enkele oude platen gedraaid in onze nieuwe leefzaal, voor
velen allemaal gekende deuntjes van wel 40 en 50 jaar geleden. Het was dan
ook allemaal Vlaamse muziek van bekende artiesten. Het was aangenaam om
ernaar te luisteren maar ik moet wel toegeven dat er niet gedanst werd … dit
was ook onmogelijk bij deze temperaturen!!

Donderdag 13 augustus : samenzang
De bedoeling was goed, we zouden samen zingen vandaag maar het draaide anders uit. Vooreerst zitten we nog met de regels van de corona en ook vandaag
natuurlijk in een fantastische hittegolf!! Dan maar besloten om de zangers van
het zwaluwnest allemaal een bezoekje te brengen. Wel leuk om ieder es te
spreken en natuurlijk ook ondertussen te stimuleren om goed te drinken tijdens
deze hittedagen…water hé, schol!!
Dinsdag 18 augustus : fietsen
Onder een stralende zon vertrokken we vandaag richting Toeter! Twee enthousiaste bewoners reden graag met ons mee en genoten van het traject langs de
mooie dijk richting Tielrode. Daar aangekomen vonden we een mooi plaatsje
onder de bomen in taverne “het Veer”. Rudy wou eerst nog een kaarsje branden in het kapelleke en daarna verkoeling met een ijsje. Gauw terug richting
Temse want er kwamen al donkere wolken op ons af! Weerom een plezante namiddag achter de rug!
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Vrijwilligersnieuws

Beterschap!!!! Wij wensen Franky M. heel veel sterkte toe in zijn herstelperiode, ook willen we zijn echtgenote Marleen een hart onder de riem steken en
haar veel moed toewensen in deze moeilijke periode.

Babiel - september 2020
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WZC De Reiger

Tot ons grote spijt zijn er een aantal vrijwilligers die na jaren van inzet een
punt zetten achter hun vrijwilligerswerk. De coronacrisis zit hier dan ook wel
voor een stuk tussen. Het zijn moeilijke tijden geweest en nog…. We zullen ten
gepaste tijde dan ook fatsoenlijk afscheid nemen van deze vrijwilligers. Walter
en Liliane, Chris en Marleen dank voor jullie jaren lange inzet!

Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum

WZC De Reiger

Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Dinsdag 15 september

Dinsdag 01 september
10u00 Wandelclub
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Woensdag 02 september

10u00 Wandelclub
13u30 Fietsen

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Donderdag 03 september

Donderdag 17 september

14u00 Beweging (Wielewaalsnest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 04 september

13u30 Fietsen
14u00 Levensloopspel (Zwaluwnest)

14u30 Sjoelen (Lijsternest)

14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Maandag 07 september

Maandag 21 september

14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u00 Gymnastiek (Mezennest)
Dinsdag 08 september

14u00 Spel (Zwaluwnest)
14u00 Gymnastiek (Mezennest)
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

10u00 Wandelclub
Woensdag 09 september

10u00 Wandelclub
13u00 Uitstap naar Kappelles Tielrode

09u30
13u00
13u00
14u00

Woensdag 23 september

Bezigheidsclub
Loopband
‘t Rijdend winkeltje
Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 10 september
14u00 Manicure op de kamers
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
14u00 Tovertafel (Wielewaalsnest)
Vrijdag 11 september

Woensdag 16 september

Vrijdag 18 september

Dinsdag 22 september

09u30 Bezigheidsclub
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 24 september
14u00 Yvonne Vercauteren 103 jaar !!
Vrijdag 25 september
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

14u30 Sjoelen (Zwaluwnest)
Maandag 14 september
09u00
13u00
14u00
14u00
12

Bibliotheek op de kamers
Uitstap Shoppingcenter
Crea (Zwaluwnest)
Gymnastiek (Mezennest)
Babiel - september 2020

Maandag 28 september
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Kookactiviteit (Wielewaalsnest)
14u00 Gymnastiek (Mezennest)
Dinsdag 29 september

Donderdag 01 oktober
13u30 Fietsen
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 202 oktober
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Jarigen in september
Michael Vanhoyweghen

K 007

04 september

98 jaar

Lisette van Royen

K 222

08 september

86 jaar

Jacques Kruyner

K 225

15 september

83 jaar

Marcel Peleman

K 125

18 september

86 jaar

Maria Dudkina

K 022

20 september

95 jaar

Julia Weyns

K 114

20 september

97 jaar

Helena Groenwals

K 129

22 september

93 jaar

Juliaan Van Landeghem

K 033

22 september

86 jaar

Yvonne Vercauteren

K 217

24 september

103 jaar

Emilienne Van de Velde

K 301

27 september

81 jaar

Clara Van Geyt

K 032

27 september

93 jaar

Annie De Jonghe

K 119

28 september

83 jaar

Maria Mertens

K 317

29 september

82 jaar

Maria Andries

K 131

03 oktober

88 jaar

Babiel - september 2020
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WZC De Reiger

10u00 Wandelclub
14u00 Uitstap naar de Heide
14u00 Crea (Zwaluwnest)

Woensdag 30 september
09u30 Bezigheidsclub
14u00 Geheugenspel (Lijsternest)

Welkom

WZC De Reiger

Jacques Kruyner
k 225
28 juli 2020

Hubert van Hove
k 030
29 juli 2020
Elisa Hellinckx
k 219
29 juli 2020

Irma Brys
k 229
30 juli 2020
Godelieve De Decker
k 215
05 augustus 2020

Rony Adriaenssens
k 019A
06 augustus
Armand De Decker
k 113
25 augustus 2020

14

Babiel - september 2020

Hebben ons verlaten
Clemencia Van San
k 403
29 juli 2020

WZC De Reiger

Clara Vermeulen
k 407
19 augustus 2020
Lea Van Lombergen
k 313
21 augustus 2020

Babiel - september 2020
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Kortverblijf

WZC De Reiger

Paul Blanckaert
k 130
24 juli 2020 ,opname in WZC De Reiger

Annie Velders
k 310KV
03 augustus 2020, ontslag
Ludwig Wauters
k 310 KV
24 augustus 2020 opname
28 augustus 2020 naar huis

Maria Deman
k 031B
24 augustus 2020, opname
Georgette Roelandts
k 414
28 augustus 2020, naar huis
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Ik was er “geire” bij
Vrijdag 30 juli: receptie op de binnenkoer
Alle bewoners van ’t Gelaag kwamen gezellig bij elkaar op de binnenkoer. Er heerste
een leuke ontspannen sfeer met ambiancemuziek. Iedereen genoot van het zomerse
weer en kreeg een aperitiefje en chips.
Dinsdag 04 augustus :
wandelclub, rijdend winkeltje
Bij mooi en niet te warm weer gingen we met een aantal van onze bewoners
naar buiten. Daar wij in een mooi omgeving zitten omringd doe de natuur genieten onze mensen om eens naar buiten te kunnen gaan.
Woensdag 05 augustus : wandelen, UNO, Pannenkoeken, Rummikub

De bewoners van ’t Gelaag zetten
hun beste beentje weer voor om
het spel Rummikub te leren doorgronden.
Donderdag 06 augustus : huishoudelijke hulp en Dame Blanche
Fientje bood spontaan haar hulp aan om alle tafels
na het middagmaal af te kuisen. En proper dat het
was!
In de namiddag maakten we een Dame Blanche voor
onze bewoners van ’t Gelaag. Lizette en Jozef hielpen om dit mee in goede banen te leiden zodat het
ijs tijdig kon gegeten worden vanwege de warme
temperaturen.
Vrijdag 07 augustus : Rummikubclub en lekker ijsje
’s Morgens staat ons clubje telkens weer paraat om de
koppen bij één te steken en een spelletje te spelen. Door
die aanhoudende hitte serveerde we in de namiddag een
coupe dame-blanche of advocaat. Dat bracht wat verkoeling!!!!mmmmm

Babiel - september 2020
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WZC 't Blauwhof

In de namiddag was het voor den
Barkendeir
pannenkoekenslag
maar omwille dat de eieren op
waren, hebben we warme appeltaart in de plaats geserveerd.
Wat ook lekker was!!!!! Mmmm

Maandag 10 augustus : rolstoelen nazien

Boven en beneden op 't Gelaag werd alles eens overlopen en al bij al klopte alles nog redelijk goed. Hier en daar werd er wat gelabeld, een looprekje voorzien en een stoel uit de reserve klaargezet bij een nieuwe intrede hier. . Zorg
dat jullie alles goed bij mekaar houden : voetsteunen, hoofdsteunen en werkbladen end at overal uw naam goed is opgeplakt en vraag het anders aan ergo .....

WZC 't Blauwhof

Dinsdag 11 augustus : wandel, gezelsschapsspel en over vroeger
Met ons nieuw opgericht mannenclubje babbelden
we een eerste keer over den oorlog, onze jonge tijd
in Hoboken en nog wat meer echt Antwerpse- en
Brasschaatse dingen .... fijn om zo eens een uurtje
onder mannen te zijn. Allen, beste mannelijke lezers, daarheen bij de volgende keer. 's Morgens gingen onze meisjes dan wandelen in een frisse en gezonde verse zomerlucht, een ware verademing na
de hittegolf ..... tevens werden er nog wat leuke
spelletjes gespeeld in de living …
De bewoners van ’t Gelaag konden ook nog genieten van een optreden van André Rieu op groot scherm. Af en toe werden alle decibels opengetrokken om
echt in de sfeer te komen.

Woensdag 12 augustus : bloemen en bewegen
Zaterdag 15 augustus werden ons moedertje gevierd daarom maakte we zelf
onze bloemstukje. Voor ons moedertje die niet zo creatief of geen zin hadden
kregen ook een bloemetje. Intussen ging de ergo met de nieuwelingen kennismaken : testen en babbelen over hun interesses.

18
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Donderdag 13 augustus : koffiewafels en kamerbezoekjes

We maakten het op zovele wijzen bezig en gezellig ... bij de koffie serveerden
we wafels uit het vuistje. 35 graden of niet : (en natuurlijk wel wat afgekoeld)
ze waren op een mum van tijd volledig verdwenen, bij iedereen. Intussen was
het puffen en zweten geblazen. En zoals iedere middag serveerden we muziekjes bij het eten in onze maaltijdgroep.

Deze morgen was het koeler om met enkele bewoners naar buiten te gaan. Met
hulp Van Marijke (kiné) konden we meer bewoners betrekken. We kregen meer
en meer interesse van de bewoners om te gaan wandelen. In de namiddag zetten we een muziekje op, op aanvraag en wie een dansje wou placeren…. zo
dansten Nelly, Elza en Fernand op den twist en nog vele andere nummertjes!!!

Maandag 17 augustus : bib en sjoelen
In de voormiddag kwam de bibliotheek langs en in de namiddag speelden we
het spel sjoelen.
Dinsdag 18 augustus : wandel, Curling en winkeltje
Zolang het weer het toelaat gingen we met het wandelclubje naar buiten. Opvragen aan enkele bewoners wat ze nodig hadden van de winkel om de aangekochte spullen in de namiddag te kunnen bezorgen. 's Middags werd er gesnoezeld. Michiel bracht boven enkele kamerbezoekjes vandaag en kreeg wijze raad
van Maria op kamer 5. En boven werd er curling gespeeld.

Babiel - september 2020
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WZC 't Blauwhof

Vrijdag 14 augustus : wandelclub, Rummikub en gezellig samenzijn

Woensdag 19 augustus : huishoudelijke, tovertafel

WZC 't Blauwhof

We maakten het in de ergo vandaag erg gezellig en we hielden al wat minder
afstand, een beetje als vanouds. Er waren hoopjes huishoudelijke werkjes. Intussen blikten we eens terug naar vroeger, de nonnetjes op school en allerlei
leuke verhalen waar Maria Lenssens en mevr. Frida Janseghers van harte konden over mee vertellen. Michiel vertelde zijn meest klassieke pastoorsmop, we
snoepten iets kleins en zongen van de Jef die niet naar huis wou gaan. We quizten over 8 beroemde Temstenaars en konden er 7 terug vinden op basis van de
beschrijving alleen. En onze huishoudwerkjes : die waren vanzelf klaar met de
vele handen die beschikbaar waren . We zagen dat het goed was en zo moet
het. Rosa bewees dat ze het tellen niet verleerd was toen we
samen op de Tovertafel de rekensommen oplosten. Fientje
was jarig en kreeg voor haar verjaardag allerlei lekkers, een
voetbadje en een ontspannende voetmassage.

Donderdag 20 augustus : Rummikubclub, reminiscentie individueel
Een dag is altijd gauw gevuld. Na de middag keken we met enkele bewoners
naar foto's en herinneringen uit hun jeugdtijd en de omgeving waar ze waren
opgegroeid. Hiertoe trokken we naar het Foort, Brasschaat en Borgerhout. En
keken ook eens naar wat kunst : apart en plezant en soms inspirerend.
De Rummikubclub op ’t Gelaag krijgt ook weer meer vorm en de sommige bewoners zijn duidelijk klaar voor moeilijkere cijfercombinaties.

20
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Vrijdag 21 augustus : wandelen

Met een grote groep bewoners gingen we op wandel. Genieten van het weid(s)e
zicht en een gezellige babbel.

Wandelen op 't Gelaag : dat is één voor één 'n luchtje scheppen en rustige plekjes opzoeken richting 't oude Blauwhof. We hebben er zicht op de mooie landerijen en er is heel wat vee te zien (vetmesterij naar het schijnt en bij deskundig advies). Alleszins worden we er rustig van en met een kleine pauze aan de
bank van 'Ghisleen' en een babbeltje is het verhaal compleet.

Dinsdag 25 augustus : sjoelen
Met enkele bewoners van ’t Gelaag werd er voor de eerste keer met het sjoelen geëxperimenteerd. Soms was er meer kracht nodig dan ze dachten. ‘Neen
het is erneffen’, het moet erin’, …er werd veel gelachen.

Babiel - september 2020
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WZC 't Blauwhof

Maandag 24 augustus : sjoelen en wandelen op 't Gelaag

Woensdag 26 augustus : dierenbingo

WZC 't Blauwhof

Zowel met beelden als geluiden werd geraden welke dieren er aan bod kwam.
Aansluitend kregen alle bewoners van ’t Gelaag de keuze tussen 3 verschillende
ijsjes.

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.
22
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Dinsdag 01 september

Vrijdag 18 september

14u00 Rijdend winkeltje

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Wandelclub
14u00 Kamerbezoek (Barkendeir)
Maandag 21 september

Woensdag 02 september
14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoek

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Wandelclub
Maandag 07 september

10u30 Wandelclub
14u00 Individueel werken&
Woensdag 23 september

14u00 Nagels lakken (‘t Gelaag)
Dinsdag 08 september

14u00 Mannenclub (‘t Gelaag) en ….
14u00 Rummikub (‘t Gelaag)

10u30 Wandelclub
14u00 Welness (Barkendeir)

Donderdag 24 september

Woensdag 09 september
14u00 Bezoekjes (Barkendeir)
14u00 Welness (Barkendeir)

Donderdag 10 september
14u00 Koffiewafels (‘t Gelaag)
Vrijdag 11 september
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Wandelclub
Maandag 14 september
10u30 Bibliotheek
14u00 UNO (Barkendeir)
14u00 Rolstoelencheck
Dinsdag 15 september

10u30 Wandelclub
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Welness (‘t Gelaag)
Woensdag 16 september
14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
14u00 Snoezelen
Donderdag 17 september
14u00 Zingen in de living (‘t Gelaag)
Iedereen welkom
Babiel - september 2020

14u00 Koffieconcertje in de cafetaria,
meezingen, dansje
Vrijdag 25 september
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Wandelclub
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
Maandag 28 september
14u00 Hoger –lager (Barkendeir)
14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
Dinsdag 29 september
10u30 Wandelclub
14u00 Tovertafel (Barkendeir)é&
Woensdag 30 september
14u00 Pannenkoekenslag (Barkendeir)
14u00 Rummikub (‘t Gelaag)
Donderdag 01 oktober
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)
Vrijdag 02 oktober
10u30 Wandelclub
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
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14u00 Muziekje
Vrijdag 04 september

10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Nagels lakken (Barkendeir)
Dinsdag 22 september

Donderdag 03 september

Even over denken met een extraatje

WZC 't Blauwhof

Nu de augustusmaand naar zijn einde loopt pikken we - corona of niet - graag
de laatste mooie dagen mee van de zomervakantie. Het is de tijd om zoveel
mogelijk buiten te komen en te profiteren van iedere mooie dag die ons gegeven wordt. Dra zijn de scholen weer gestart en dat kan gelukkig weer vrij normaal doorgaan en zo kijken wij ook hoopvol een beetje uit naar de toekomst.
In augustus konden we onze dagelijkse bezigheden, al wat meer in groep,
weeral wat opdrijven en proberen we wat aan 'verbinding' te werken. Uitkijken dus blijft het met een warm hart en een goed oog voor jullie bewoners
hier, intussen. En nu gaan stilaan de blaadjes beginnen vallen ! De herfst komt
eraan ..... en " Op 1 september heel mooi weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer " dus als we dit lezen we weten toch al iets.

“Als september van goed humeur is , kunnen we nog een schone maand hebben, want oktober kan er niet voor instaan."
En om af te sluiten een vraagje voor onze residenten om eens goed over na te
denken. Waarom heet ons Blauwhof 't Blauwhof en dan bedoel ik speciaal waarom die kleur ??? Wie het weet laat iets horen bij Michiel en je krijgt een extra
prijsje .... Tip : het voormalige kasteel Leugenhaeghe.
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Jarigen in september
Ingrid Cools

K 026

01 september

76 jaar

François Van Cleemput

K 131

09 september

86 jaar

Lea Engels

K 145

17 september

89 jaar

Maria Gorrebeeck

K 160

17 september

81 jaar

Honorina Van Droogenbroeck

K 022

19 september

82 jaar

Gaston Verhelst
k 006
30 juli 2020
Ingrid Cools
k 026
03 augustus 2020
Emilienne De Lamper
k 141
05 augustus 2020
Godelieve Buytaert
k 156
07 augustus 2020
Liliane Polfliet
k 018
26 augustus 2020
Walter Van Leugenhaege
k 019
26 augustus 2020
Babiel - september 2020
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Welkom

Hebben ons verlaten

WZC 't Blauwhof

Gaston Verhelst
k 006
15 augustus 2020

26

Babiel—september 2020

Jarigen in september
Godelieve Van Dender

K 131

12 september

81 jaar

Josée Peleman

K 252

19 september

83 jaar

Godelieve Van Buynder

K 367

20 september

78 jaar

Christiane Servotte huurt sinds 06 augustus 2020 Flat 123
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GAW Residentie Elisabeth

Welkom

Een woordje van Isabelle…
Wij hebben van veiligheid onze topprioriteit gemaakt gedurende de coronacrisis en hebben bijgevolg gekozen voor een gefaseerde heropstart van onze
dienstverlening. Ik wil graag een dikke pluim geven aan álle medewerkers van
team LDC ‘t Achterpoortje voor hun tomeloze inzet en het feit dat geen
enkele inspanning hen teveel is om onze gebruikers toch nog de service te
bieden waar ze recht op hebben. Ik dank hen, maar ook onze gebruikers, voor
het aan de dag leggen van zóveel geduld en discipline tijdens de week en het
weekend. We beseffen maar al te goed dat het ook voor onze gebruikers bij
momenten moeilijk is. Maar we moeten nu volhouden. Enkel SAMEN kunnen we
sterk weerwerk bieden tegen het virus!

LDC 't Achterpoortje

Wat betreft het maaltijdgebeuren, hebben we sedert 24 augustus 2020 onze
capaciteit kunnen optrekken naar 48 gebruikers zodat er meer mensen
’s middags kunnen komen eten. We hopen jullie allemaal terug te kunnen
verwelkomen in ons ‘restaurant’!
De inschrijvingen gebeuren op dezelfde manier:





Vul de lijst per week in
Bezorg de lijst uiterlijk tegen donderdag voor de daaropvolgende week
Bewoners van GAW Elisabeth en Mariadal zijn welkom op dinsdag,
donderdag en in het weekend
Niet-bewoners van GAW Elisabeth en Mariadal zijn welkom op
maandag, woensdag en vrijdag
Ons team zit ondertussen niet stil en is achter de schermen druk
bezig met het voorbereiden van de kalender voor 2021. Hopelijk
is tegen dan de pandemie onder controle en kunnen we doorgaan
op het elan van vóór de coronacrisis en jullie een rijkelijk gevuld
aanbod aan diensten en activiteiten aanbieden.
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Ik was er “geire” bij
Dit was … AUGUSTUS 2020
ELEKTRONISCH EN CONTACTLOOS BETALEN IN ONS LDC!
Voortaan bestaat in ons dienstencentrum de mogelijkheid om elektronisch te
betalen. Het coronavirus heeft zware gevolgen en daarom willen we de
verspreiding van de huidige pandemie door het nemen van deze extra
hygiënemaatregel zoveel mogelijk tegengaan. Elektronisch betalen is wat
betreft virussen dan ook een stuk veiliger dan cash. Vandaar onze OPROEP OM
VOORTAAN ZOVEEL MOGELIJK ELEKTRONISCH EN BIJ VOORKEUR CONTACTLOOS TE BETALEN.

Babiel - september 2020



1.

Kijk eerst of het contactloos symbool op uw kaart
staat.



2.

Zeg dat u contactloos wenst te betalen.



3.

Houd uw kaart vlak bij het “contactloos symbool”
op de betaalterminal.
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Steeds meer bankkaarten werken overigens reeds met contactloos betalen.
Ons toestel is zeker uitgerust om dit type betaling te accepteren. Contactloos
betalen is nóg hygiënischer want op die manier worden de druktoetsen op
de betaalterminal niet aangeraakt. De limiet voor contactloze kaartbetalingen
werd in België recentelijk opgetrokken van 25 naar 50 euro.

Dinsdag 04/08: curling
De Poeckjes (Pierre, Lorette en Anita) en de koekjes (Caroline, Edgard en
Gerda) gaven elkaar partij. De koekjes moesten de duimen leggen tegen de
Poeckjes met respectievelijk 665 tegenover 770 punten. Een dikke proficiat
aan de Poeckjes! Onderstaande foto toont dat passie en vuur niet enkel
oplaaien tijdens het spel… :-).

Vrijdag 14/08: cafetariamoment

LDC 't Achterpoortje

Toch fijn dat de mensen tijdens de coronaproof-cafetariamomenten toch nog
onder vrienden kunnen genieten van hun favoriete drankje of een
overheerlijke wafel. Dat hebben ze wel verdiend na een hele week puffen en
zweten door de hittegolf… We tonen u hieronder enkele sfeerbeelden.
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Donderdag 27/08: Bingóóóó
Ambiance ten top tijdens deze corona-veilige bingo. Pierre Poeck en zijn
echtgenote Lorette gingen met de meeste prijzen aan de haal en keerden
huiswaarts met o.a. cola, snoep, koekjes,...kortom: van alles om van te
smullen. Presentatrice Mirella diende dit keer bijna zo goed als alle nummers
uit de trommel af te roepen alvorens iemand een volle kaart had! Er was ook
tegelijkertijd bingo. In dat geval dient er een kaartje te worden getrokken en
sleept diegene met het hoogste nummer de prijs in de wacht. Hieronder tonen
we enkele foto’s van de (steeds) enthousiaste bingo-spelers en de immer
goedlachse Mirella aan de prijzentafel.

LDC 't Achterpoortje
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Dit wordt … SEPTEMBER 2020
Voor al de vermelde activiteiten, is inschrijven verplicht en
mogelijk door ons de inschrijfstrook te bezorgen of door te bellen
naar het nummer 03/710.25.56. Om in te schrijven voor
Rouw- en verliescafé, gelieve rechtstreeks contact op te nemen
met mevr. Karin van Senkaflex.
Dinsdag 08/09: kookworkshop: vegetarisch koken
Die namiddag verkleinen we met z’n allen onze ecologische voetafdruk want we
gaan onder de deskundige begeleiding van Sofie vegetarisch koken. Moest elke
Belg wekelijks een “veggiedag” inlassen zou dat een heus verschil maken. Doe
het voor je gezondheid, uit dierenliefde, voor je medemens, het milieu of het
klimaat. Bovendien is vegetarisch eten verrassend lekker en heerlijk gezond.
Na deze workshop zal je inzien dat één dagje per week zonder vlees zeker
haalbaar is. We starten om 14.00 uur in het kidsresto. U betaalt 2,50 EURO.
De productie van vlees zorgt voor een forse CO2-uitstoot. 1 veggiedag per week
heeft hetzelfde effect als een heel jaar lang geen elektrische
toestellen gebruiken.

LDC 't Achterpoortje

Donderdag 10/09: rouw– en verliescafé: als je een kindje verliest
Een nieuwe baby: daar kijk je naar uit. Nieuw leven,
nieuwe verwachtingen, nieuwe hoop... Hoe leef je dan
verder als je zo'n verlies meemaakt? Inès Herbosch
(https://www.ster-k.be/) deelt haar verhaal met ons
als inleiding bij dit café. Je bent zeer welkom om te
luisteren of je eigen verhaal te vertellen. Omdat we
geloven in de kracht van het samenzijn en de
positiviteit van delen. We bieden je een warme en laagdrempelige sfeer aan.
Je hoeft het niet zelf te hebben meegemaakt. Iedereen
wordt vroeg of laat geconfronteerd met een verlies.
Het scheelt als je deelt. Inschrijven kan door te mailen
naar adres karin@senkaflex.be of te bellen naar het
nummer 0489-55.41.32. Wees gerust: alles verloopt in
veilige omstandigheden. Om 18.30 uur ben je welkom in
de cafetaria van het LDC. Deelname kost € 10,00
(inclusief drankjes).
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Dinsdagen 15+29/09: initiatie schilderen
Wil je graag leren schilderen? Dan ben je in ons LDC aan het juiste adres. Laat
je creativiteit de vrije loop en neem deel aan de 2 initiatiemomenten
“schilderen” onder begeleiding van Simon, die met veel plezier zijn passie
met jullie deelt. Verschillende technieken komen aan bod. Door te schilderen
kan je gevoelens en emoties uiten. Het stelt je in staat om even je omgeving
te vergeten en je te laten meeslepen. Bovendien kan het je fijne motoriek
verbeteren en worden tijdens het schilderen zowel je linker– als
rechterhersenhelft gestimuleerd. We beginnen eraan om 14.00 uur in de
activiteitenruimte. Er wordt 2 EURO per initiatiemoment gevraagd.

“Het gaat er niet om dat
we het leven schilderen,
het gaat erom dat je je
schilderij tot leven
brengt”
- Paul Cézanne -

Woensdag 16/09: bloemschikken met herfstmaterialen
We creëren een stuk volgens het concept van de afbeelding hieronder. We
gebruiken wel de herfstmaterialen van het moment. Deelnemen kost 5 EURO.
De lesgeefster verwacht de deelnemers om 14.00 uur in de activiteitenruimte
van ons LDC en vraagt alvast om onderstaande mee te brengen;
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langwerpig bakje van +- 10 cm breed en +- 20 cm lang (zoals een cakevorm). Indien u dit niet bezit, zal u een bakje ter beschikking worden
gesteld. Gelieve dit dan wel bij inschrijving door te geven.
een vod
tafelbescherming
kniptang
aardappelmesje
schaar

Vrijdag 18/09: gebruikersoverleg: LDC van de toekomst
Denk met ons mee en geef op die manier mee
vorm aan het lokaal dienstencentrum van de
toekomst! Laat dus uw stem horen en hou deze
datum alvast vrij in uw agenda. Het gebruikersoverleg start om 14.00 uur in de activiteitenruimte en is gratis.

Dinsdag 22/09: je geheugen trainen doe je zo
Iedereen vergeet wel al eens iets.
Sommigen passen zelfs trucjes toe zoals
de gekende ‘knoop in de zakdoek’.
Tijdens deze interactieve infosessie
krijg je handige tips om je brein fit te
houden, je doet als het ware aan
“geheugenfitness”. Verder worden het
belang van voeding, slaap en drank
aangekaart. We werken o.a. met een
boodschappenlijstje en testen wat we er achteraf nog van weten. Het wordt
écht leuk want we spelen een spel waarbij je spreekwoorden dient aan te
vullen. Caroline en Jenna kijken uit naar jullie komst om 14.00 uur in de
activiteitenruimte. Deelname is gratis.

Donderdag 24/09: Bingóóóóóóó!

LDC 't Achterpoortje

Die namiddag klinken de decibels weer in de cafetaria!
Hopelijk kan u veelvuldig en gezwind de juiste getallen op
uw formulier aankruisen. U kan uw geluk komen beproeven om 14.00 uur en u betaalt zoals steeds 0,50 €/kaartje.
Misschien gaat u met een ge-wel-di-ge prijs aan de haal!

Donderdag 24/09: brieven schrijven met Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige
organisatie, opgericht in 1961, van
meer dan
7 miljoen mensen die
opkomen voor een wereld waarin alle
mensenrechten worden nageleefd. In Temse is sinds 1984 een groep van
Amnesty International actief. Vrijwilligers schrijven brieven en dat werkt,
want jaarlijks komen veel mensen vrij dankzij deze brieven. Ook jij kan de
wereld mooier maken! Vind je mensenrechten belangrijk en wil je ook je
steentje bijdragen? Kruip dan in je pen en kom gratis mee een brief overschrijven of ondertekenen om 20.00 uur in de activiteitenruimte.
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Dinsdag 01 september

Donderdag 17 september

14u00 Curling

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

Woensdag 02 september

Vrijdag 18 september

14u00 Breiclub

09u00 Babbelonië
14u00 Gebruikersoverleg:
Het LDC van de toekomst
18u30 Schaakclub
proeflessen gratis

Donderdag 03 september
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

Maandag 21 september

Vrijdag 04 september
09u00
14u00
15u15
18u30

Babbelonië
Cafetaria
Cafetaria
Schaakclub

14u00 Rummikub

Dinsdag 22 september
proeflessen gratis

Maandag 07 september

09u30 Stoelyoga
2,50 €
14u00 Je geheugen trainen doe je zo
19u30 Yoga
8€

14u00 Rummikub

Woensdag 23 september

Dinsdag 08 september

14u00 Breiclub

14u00 Kookworkshop:
vegetarisch koken
19u30 Yoga

2,50 €

Donderdag 24 september

Woensdag 09 september

14u00 Bingo
0,50 €/kaartje
20u00 Brieven schrijven met Amnesty
International

14u00 Breiclub

Vrijdag 25 september

Donderdag 10 september

09u00
14u00
15u15
18u30

8€

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria
18u30 Rouw-en verliescafé Temse:
Als je een kindje verliest… 10 € incl. drank
09u00
14u00
15u15
18u30

Babbelonië
Cafetaria
Cafetaria
Schaakclub

Maandag 28 september
14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

Dinsdag 29 september
proeflessen gratis

Maandag 14 september

09u30 Stoelyoga
14u00 Initiatie schilderen
19u30 Yoga

2,50 €
2€
8€

Woensdag 30 september

14u00 Cafetaria
15u15 Cafetaria

14u00 Breiclub

Dinsdag 15 september
09u30 Stoelyoga
14u00 Initiatie schilderen
19u30 Yoga

proeflessen gratis

2,50 €
2€
8€

Woensdag 16 september
14u00 Bloemschikken
Babiel - september 2020

5€
35

LDC 't Achterpoortje

Vrijdag 11 september

Babbelonië
Cafetaria
Cafetaria
Schaakclub

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
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