HET MAANDBLAD VAN WELZIJNSVERENIGING SLEUTELZORG

nummer 94 – oktober 2020

Algemeen

ALGEMEEN
03
04
06
07

Info
We staan er voor en moeten er door
Onze treurwilg tegen de vlakte
Kruiswoordraadsel + oplossing

WZC DE REIGER
08
11
12
13
14
15
16

Ik was er “geire “bij
Vrijwilligersnieuws
Agenda WZC De Reiger
Jarigen
Welkom
Hebben ons verlaten
Kortverblijf

WZC ‘T BLAUWHOF
17
23
24
25
25
26

Ik was er geire bij
Agenda WZC ‘t Blauwhof
Even over nadenken
Jarigen
Welkom
Hebben ons verlaten

GAW RESIDENTIE ELISABETH
27 Jarigen
27 welkom

LDC ‘T ACHTERPOORTJE
28
29
32
35

2

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

Babiel - oktober 2020

Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Aanpassing bezoekuren vanaf 08/09/2020
Vanaf dinsdag wordt het bezoek binnen onze instellingen uitgebreid naar dagelijks bezoek
en
dit
met
maximaal
2
bezoekers
tegelijkertijd
op
de
kamer.
Reservatie hiervoor is niet meer nodig, wij rekenen er op dat families onderling afspreken zodat er telkens maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
De deur zal voor bezoek geopend zijn tijdens volgende uren:
Maandag – vrijdag: 14u- 19u
Zaterdag en zondag: 14u- 18u
Feestdagen: 14u- 18u
Bezoek buiten deze uren kan enkel worden toegestaan in zeer uitzonderlijke situaties en
wordt aangevraagd bij de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende afdeling.
Wij verwachten dat alle bewoners en bezoekers tijdens het verlaten van het woonzorgcentrum de geldende maatregelen opgelegd vanuit de nationale veiligheidsraad strikt zullen
toepassen, enkel op deze manier kunnen wij dit blijven toestaan.
We willen een aantal aandachtspunten extra toelichten omdat we merken dat niet alle bezoekers onze richtlijnen ten volle toepassen.
Alleen met een doorgedreven samenwerking tussen bezoekers, bewoners en het totale
team van medewerkers binnen onze centra kunnen we de indijking van het besmettingsrisico zo optimaal mogelijk realiseren in ieders belang.
Daarom sommen we hieronder nog even op waar iedereen rekening mee moet houden tijdens een bezoek:
1.

Per bezoek zijn 2 bezoekers toegelaten. Kinderen tellen ten volle mee in deze telling.

2.

Bij goed weer is onze binnentuin een aangename pleisterplaats. Maar ook hier gelden
de regels. 2 bezoekers per bewoner met maximaal 4 personen aan tafel indien het bezoek wordt gebracht aan een bewonerskoppel. We vragen nadrukkelijk om geen tafels
te verplaatsen. We hebben ook opgemerkt dat bewoners met of zonder bezoekers
gaan zitten op de parking achterkant van WZC. De Reiger (personeelsingang).
Dit belemmert de werking van het personeel en de toegang voor het op- en afhalen van
goederen. We moeten u dus vragen om dit niet langer te doen. We gaan zeker nog zoeken naar een alternatief om ook op een andere plaats dan in de binnentuin buiten te
kunnen zitten.

Het bestuur, de directie en alle medewerkers.
Dirk De Clerck
Algemeen directeur Welzijnsvereniging Sleutelzorg
Babiel—oktober 2020
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Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door !
En de bouwwerken … gaan verder …
Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereiding voor het plaatsen van de wanden van de ondergrondse parking.
Met een torenhoge boor werden gaten gemaakt,
die werden opgevuld met beton. Daarna werd met
metalen palen de wand van de parking diep in de
grond geplaatst.
Wij horen en voelen dit alles gebeuren.
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Algemeen

Ook onze bewoners volgen de bouwwerken op.
Op een gegeven moment konden ze
vanop de eerste rij de werken bekijken.

Algemeen

Info

Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in. Het einde van de zomertijd. Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus. Dit jaar gaat de wintertijd in op 25 oktober 2020; daarmee eindigt de 31 weken durende zomertijd die op zondag 29 maart begon.

De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden (tot 28 maart
2021)
Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor
het ‘s ochtends eerder lichter en 's avonds eerder donker wordt. Als de zomertijd ook in de winter zou gelden dan zou het op 21 december (de kortste
dag van het jaar) pas rond 09:45 uur 's ochtends licht worden.
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Horizontaal :
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1. Mens met alles voor zichzelf
- speelding

2

2. Vocht - vrouwsnaam

3

3. Meisjesnaam - riviertje

4

4. Glijtuig
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5. Kleur

6

6. Astronaut (+) - draagzak
7. Overblijfsels - streek in GB
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8. Europeaan - spelletje
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9. Gebedshuis
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10. Plechtige ceremonie - sine
loco

10

Verticaal :
1. Zelfde Europeaan - vlakker

6. Oude lengtemaat - haarval

2. bevel - meisjesnaam

7. Doorgang - liefdesblijk

3. Druktal - voorzetsel

8. Knoop

4. Nederlandse prinses

9. Onderrmeer - gebergte

5. Bekijken - mutualiteit

10. Kansel
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Bedankt voor jullie inzendingen. De fles gaat naar Walter Mys uit Mariadal.

Veel plezier met onze oktober-herfstpuzzel.
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Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Maandag 07 september : liedjes van toen en …dans
Wat was het lang geleden dat we onze beentjes konden strekken op de leuke
deuntjes van vroeger. Ook onze dansende vrijwilligster Mariëtte was terug present om er de schwung in te brengen! We waren met een zestiental bewoners
die gezellig in de kring zaten en er werd geluisterd en gedanst, iedereen genoot op zijn eigen manier! Blij dat we terug konden opstarten na een woelige
periode…
Dinsdag 08 september : dansje tegen Corona
Vandaag om half drie was er de afspraak … achteraan aan ons woonzorgcentrum … wat ging er gebeuren??? Directeur, personeel, vrijwilligers en bewoners
stonden paraat en hadden hun dansschoenen aan! Ook de media was aanwezig
en toen de camera draaide, begon iedereen gelijktijdig en mooi in de pas te
dansen op het liedje “Jerusalema”. Mooi om te zien, vooral ook voor de vele
bewoners, die achter de ramen stonden te supporteren. De groep kreeg dan
ook een welverdiend applaus en … vanavond allemaal zeker naar TV-Oost kijken want dan staan we even in de kijker!!
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Donderdag 10 september : tovertafel Wielewaalsnest
Tijd nemen voor wat gezelligheid is steeds leuk en daarom namen we de tovertafel nog eens bij ons. Het thema van vandaag draaide rond “België” en daar
was natuurlijk heel veel over te vertellen, ook al is ons landje niet zo groot.
Het ging voornamelijk over steden, monumenten en andere bijzonderheden van
België. De aanwezigen herkenden nog zeer vele zaken en het werd een gezellige namiddag!!!

Dinsdag 15 september : fietsen
Fijne en zonnige uitstap naar Tielrode. Wat een fijne namiddag vervoerd worden als Prinsen langs de Schelde
met twee fijne begeleidsters Lut en Linda. Water, zon en
een stralende glimlach en als slot een lekkere trappist op
een terrasje onder de bomen. Om nog eens te doen!!!!!
Lut en Linda, DANK voor de fijne namiddag. Denise en
Frans.
Donderdag 17 september: fietsen
Gauw nog even profiteren van het schitterende weer en
terug op pad met de fietsen … want ja, in de winter moeten we het niet meer
doen hé!! Deze keer terug 2 “genodigden” van het Mezennest namelijk Fanny
en Paul. Paul was de “mee-trapper” en Fanny zat te genieten in onze “luxecar”-fiets! Terug richting Tielrode, een kaarsje in de kapel en een drankje,
pannenkoek of ijsje in ’t Veer.
Weerom een prachtige namiddag
voor onze mensen … maar zeker
en vast ook voor ons als begeleiding, dit is één van de uitgelezen
activiteiten om onze bewoners
echt goed te leren kennen en
vooral te luisteren naar hun levensverhalen, zeer boeiend en
leerrijk!!
Babiel - oktober 2020
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WZC De Reiger

Maandag 14 september : uitstap Shoppingcenter
Wat was dat lang geleden dat we nog eens
uitreden met ons “evenementenbusje”.
Maar vandaag was het zover. Onze bestemming was deze maal het Waaslandshopingcentrum en onze groep bestond uit bewoners van het derde en vierde verdiep. We
hadden prachtig weer, zelf ietsje te warm
(31 graden!!) en zo was het toch niet
slecht om dan binnen te vertoeven. De
boodschappenlijstjes werden afgewerkt en
nadien was er tijd om lekker te genieten
van een ijsje, pannenkoek of wafel, heerlijk was dat! Dit was alvast de start van nog volgende uitstapjes zodat alle bewoners van alle verdiepen aan bod kunnen komen!

WZC De Reiger

Dinsdag 22 september: uitstap naar de kapellekes (Zwaluwnest)
Doordat er vele bewoners vroegen om nog eens naar de kapel van Sint-Jozef te
gaan in Tielrode namen we ons busje en vertrokken we onder een stralende
zon! Daar aangekomen genoten we eerst om nog eens in de mooie verzorgde
tuin de “ommegang” te doen. Daarna tijd voor een kaarsje aan te steken in de
kapel. Toch weeral genieten van dat mooie interieur van deze intieme kapel.
Nadien tijd voor een bezoekje aan ‘t Veer en genieten van een smakelijke pannenkoek of een lekker ijsje, heerlijk was dat!!! Een leuke namiddag, weer veel
te snel voorbij … maar onze bewoners zullen er zeker en vast nog lang van nagenieten.

Donderdag 24 september: Yvonne Vercauteren 103 jaar!
Proficiat Yvonne met je 103 lentes in het leven. Hebben deze dag intiem gehouden. We wensen haar nog mooie dagen en hebben haar toch in de bloemekes
gezet.
Wegens de voorbije coronamaatregelen mocht de burgemeester niet langskomen, jammer genoeg. Bij deze willen wij namens onze jarigen, Leonie Verhulst, Honorine Michiels en Yvonne Vercauteren het gemeentebestuur bedanken
voor de felicitaties en de geschenken die wij in hun naam mochten overhandigen.
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Vrijwilligersnieuws
Er is weinig vrijwilligersnieuws door de ganse coronasituatie (jammer genoeg).

We missen jullie!

Babiel - oktober 2020
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WZC De Reiger

We zijn hier binnenshuis nog voorzichtig voor onze bewoners daarom is het nog
niet echt mogelijk om als vrijwilliger de bewoners op te zoeken. Enkel voor
specifieke activiteiten kan dit wel. Hopelijk kunnen we snel terug de draad opnemen en weer een gezellige sfeer opbouwen voor bewoners en ondersteunende vrijwilligers.

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.
Donderdag 01 oktober

Donderdag 15 oktober

14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 02 oktober

14u00 Kokkerellen (Mezennest)
14u00 Manicure op de kamers

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 05 oktober
13u00 Uitstap
13u00 Fietsen
Dinsdag 06 oktober
08u30 Ontbijtbuffet Lijsternest
(k 201—k 215)
10u00 Wandelclub
14u00 Bal populaire (Mezennest)
Woensdag 07 oktober
09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
Donderdag 08 oktober
14u00 Mannenclub
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u00 Beweging (Wielewaalsnest)
Vrijdag 09 oktober
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Sjoelen (Zwaluwnest)
Maandag 12 oktober

Vrijdag 16 oktober
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 19 oktober
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 20 oktober
10u00 Wandelclub
14u00 Oma’s koken
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Woensdag 21 oktober
09u30
13u00
13u00
14u00

Bezigheidsclub
Loopband
‘t Rijdend winkeltje
Beweging (Wielewaalsnest)

Donderdag 22 oktober
14u00 Kookactiviteit (Lijsternest)
14u00 Individuele aandacht
Vrijdag 23 oktober
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Dinsdag 13 oktober

Maandag 26 oktober
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Kookactiviteit (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 27 oktober

10u00 Wandelclub
13u30 Fietsen

10u00 Wandelclub
13u00 Uitstap

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)

Woensdag 14 oktober
13u00 Loopband
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
12
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Zondag 01 november

Woensdag 28 oktober

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
14u00 Spelactiviteit (Lijsternest)

Allerheiligen
Maandag 02 november

Donderdag 29 oktober
14u00 Gezelschapsspelen (Lijsternest)
14u30 Zanguurtje (Zwaluwnest)

Allerzielen
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)

WZC De Reiger

Vrijdag 30 oktober
14u30 Sjoelen (Lijsternest)

Jarigen in oktober
Maria Andries

K 131

03 oktober

88 jaar

Betty De Wilde

K 414

05 oktober

83 jaar

Rita Vermeulen

K 325

08 oktober

73 jaar

Elisa Hellinckx

K 219

13 oktober

92 jaar

Hubert Van Hove

K 030

19 oktober

85 jaar

Carolina Van Droogenbroeck

K 302

20 oktober

79 jaar

Jean-Pierre Debeys

K 004

21 oktober

77 jaar

Marcel Verleyen

K 223

25 oktober

90 jaar

Jozef Aerts

K 222

26 oktober

89 jaar

Hubert Debruyne

K 203

28 oktober

76 jaar

Erna Inghels

K 331

29 oktober

83 jaar

Maria Buyens

K 226

31 oktober

83 jaar

Godelieve Van Lombergen

K 117

31 oktober

90 jaar

Maria Van Hove

K 221

04 november

84 jaar

Babiel - oktober 2020
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Welkom

WZC De Reiger

Etienne Vermeulen
k 403
11 september 2020

Jean Cornelis
k 402
21 september 2020
Astrid De Parade
k 313
22 september 2020

Francine Riské
k 216
22 september 2020
Lisette Rombaut
k 021
24 september 2020

Christiane Viaene
k 404
25 september 2020
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Hebben ons verlaten
Agnes Rzonska
k 021
07 september 2020

WZC De Reiger

Robert Vergauwen
k 123
24 september 2020

Babiel - oktober 2020
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Kortverblijf

WZC De Reiger

Willy Van Kerckhove
k 130
31 augustus 2020, opname

Ivonne Cornelis
k 414
01 september 2020, opname
16 september 2020, naar huis
Betty De Wilde
k 414
24 september 2020
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Ik was er “geire” bij
Dinsdag 01 september : rijdend winkeltje
Door de Corona-beperkingen op het bezoek lukt het voor sommige bewoners
niet om aan extra lekkers te geraken. Met veel plezier werden boodschappen
genoteerd alsook ineens de tijd genomen om een gezellige babbel te hebben
met verschillende bewoners. Dezelfde middag kregen de meeste bewoners hun
bestelling geleverd en kon het smullen beginnen.
Woensdag 02 september : wandelen en kamerbezoek boven
De laatste boodschappen werden bezorgd. Nadien werd er van het goede weer
geprofiteerd om met enkele bewoners een wandeling te gaan maken en buiten
op de bank van het zonnetje te genieten.
Donderdag 3 september : muziekje

Vrijdag 04 september : R

(?) ummikubclub en wandelen

Onze R (?) ummikubclub kreeg een nieuw lid, Nelly Roels. Elza, Irène, Maria
Gorrebeeck en Nelly geraakten snel op elkaar ingespeeld. Er werd veel gelachen en hard gepuzzeld. 's Morgens trokken we met onze wandelclub op stap en
genoten van het blijvend mooie zomerweer, de bloemetjes, de bijtjes en de
paardjes.

Babiel - oktober 2020
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WZC 't Blauwhof

We maakten het wat extra gezellig in de living en met al die nieuwe stemmen
erbij konden we ons een uurtje heerlijk amuseren en de zorgen vergeten ! Leuk
voor Frida, die intussen al volop kan doorbreien met haar nieuwe voorraad wol.
En ook onze Jos uit Brasschaat zette zijn beste beentje voor.

Maandag 07 september : nagels en manicure

De (man)icurist deed zijn ronde op de kamers en in de living, gewapend met
'dissolvant' en een doos vol nagellak. Sommigen hebben graag een stevig kleurtje anderen iets discreet en transparant. Iedereen was tevreden. En schoon dat
het was !
Dinsdag 08 september : kamerbezoekje en wellness

WZC 't Blauwhof

Een gezellige babbel op de kamer kan deugd doen. Als
bewoners een luisterend oor krijgen om eens te vertellen
hoe ze zich voelen kan dit soms meer deugd doen dan het
spelen van een gezelschapsspel. De kinéruimte werd voor
2 dagen omgetoverd tot een gezellige wellnessruimte.
Sfeerverlichting, lavendelgeur en een zacht muziekje op
de achtergrond om onze bewoners direct een gevoel van
verwennerij te geven. De ene viel bijna in slaap, de andere werd tegen het einde nog eens extra verwend door
een verrassingsbezoek en knuffel van familie.
Woensdag 09 september : bezoekjes en wellness
Voeten en benen werden voor de 2e dag lekker aangepakt. Weerom was het genieten! Op den Barkendeir aren er individuele kamerbezoekjes. En we klopten
wat zon op onze binnenplaatsjes, waar een mooi afdak is verschenen ....
Donderdag 10 september : koffiewafels jarigen
Tijd om ze nog eens lekker bruin te bakken. Onze bewoners dachten echter dat
er een koffietafel was (bril vergeten). Ze werden inderdaad opgediend bij de
koffie dus dat was al iets. Tegen een uur of drie kregen we dan in de living een
spannend verhaal van Ernest Claes te horen, met klak en zonder zwembroek.
Intussen is ons nieuwe wafelijzer op komst, terwijl het oude, enigszins gehavend, toch nog altijd goed werkt ..... smakelijk !
Vrijdag 11 september : rummikubclub
Na een moeilijke start kwam de groep
volledig op dreef. Vooral Elza zette
haar beste beentje voor en won zelfs 2
spelletjes achter elkaar.

Maandag 14 september :
bib, Uno en rolstoelcheck :
In de voormiddag kwam de Bibliotheek
langs, het leesplezier kon beginnen. In de namiddag werd er met een klein
groepje het kaartspel Uno gespeeld. Roels Nelly speelde het spel voor de eerste keer mee en was enthousiast. Het spel werd een paar keer gewonnen door
Irene Smet, geluk in het spel!!!!
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Er was heel wat werk aan het nakijken en bijwerken van ons rollend materieel
beneden. Er is bijna geen bewoner die geen rollator of rolstoel gebruikt en om
dat ook allemaal administratief en voorzien van stickers-met-naam in goede banen te leiden is dat heel wat werk. Ook voorzien we een stevige voorraad reservestoelen om te gebruiken voor de wandelingen die - nu het terug kan - natuurlijk erg populair zijn. Ze staan onder de trap en zijn beschikbaar. Idem als
er eens een extra rollator nodig is. Volgende keer is Den Barkendeir aan de
beurt.
Dinsdag 15 september : wandelen, winkeltje en wellness
Het Wandelclubje van het verdiep Den Barkendeir kijkt er altijd naar uit om
naar buiten te kunnen gaan zolang het weer het nog toelaat. Ook van ’t Gelaag
werd er individueel een wandeling gemaakt en op de bank een gezellige babbel
gedaan met zicht op de weide. De boodschappen die besteld waren werden bezorgd, wie nog iets extra wou kopen kon dit via het rijdend winkeltje nog kopen zoals… 200g lieve vrouwtjes, koeken. Op ’t Gelaag genoten enkele bewoners van een verfrissend voetbad en daarna een ontspannende voetmassage.
Aansluitend kregen alle bewoners van ’t Gelaag nog een verfrissend ijsje.

WZC 't Blauwhof

Babiel - oktober 2020
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Woensdag 16 september : bingo, snoezelen

Veel enthousiasme bij onze bewoners om nog eens Bingo te spelen. Voor Julia
De Molenaer was het een eerste kennismaking met het spel en onze bewoners
probeerden haar dan ook met man en macht te ondersteunen en de spelregels
duidelijk te maken. Op 't Gelaag werd er gesnoezeld met muziek, nabijheid,
geur en kleur.

WZC 't Blauwhof

Donderdag 17 september : swinging in the living : muziek
Het was erg gezellig en Julia zette al van bij de eerste nummertjes haar beste
beentje voor. Tevens kreeg ze de gelegenheid om af en toe eens een solootje te
zingen. Er kwam nog wat familie bij na het wandelen en zo kregen we zonder
problemen anderhalf uur rond voor dat we het goed beseften. Het begint bij
Michiel altijd met wat jazz, wat swingers, Clouseau mag ook niet ontbreken en
dan volgen de tango's (oh chéri ...), walsjes en de marches mekaar in snel tempo op. Er werd met behulp van de verpleegsters ook een ferm stukske gedanst.
Sfeer, warmte, verbinding en gezelligheid.
Vrijdag 18 september : rummikub, wandelen en kamerbezoek
Bij het wandelclubje sloot Van Mele Roger zich aan om van de wandeling en de
frisse lucht te genieten. Emilliene en Elza vertoefden graag in elkaars gezelschap en stapten arm in arm. De Rummikubclubbers speelden een spel in de
namiddag zodat Maria Gorrebeeck een beetje kon bekomen van haar verjaardag te vieren met de dochter en schoonzoon. Fernand Vael genoot op ’t terras
van het zonnetje en een fris geserveerd Duveltje!!!
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Maandag 21 september : wandelclub, sjoelen en nagels lakken

Als we naar het weerbericht hebben geluisterd spreken ze vanaf woensdag
slecht weer. Dus zolang we de goeie dagen nog konden meepakken staat er ’s
morgens op de kalender wandelen. Terwijl Inge de voetbadjes aan het schoonmaken was, raakte ik in gesprek met Sylvia van ’t Gelaag en ze vertelde mij
over een duif die op de binnentuin haar aan het nestelen was. Sylvia vertelde
mij dat de duif haar kwam baden in het diep bord dat ze had klaargezet. Omdat de duif drinkwater dronk uit een plastieken kommetje waar ze gaat opstaan en dan omvalt, ben ik naar de kelder eens gaan kijken voor een stenen
kommetje zodat dit niet kon omvallen. Ze wordt hier in de watten gelegd, zeg
dat wel!!!
Op den Barkendeir schoven, kledderde de schijven in het rond.

Iedereen die meedeed heeft mooi scores behaald, maar de winnaar was Gorrebeeck Maria met een score van maar liefst 189 punten.

Dinsdag 22 september : kamerbezoekje, wandelen
In de voormiddag tijd voor een
gezellige babbel op de kamer
met Michel en Liliane. Er werd
volop gewandeld met bewoners
van beide afdelingen. De weersvoorspellingen kondigen de laatste dagen zomerweer aan dus
was de boodschap: zo veel mogelijk naar buiten om te genieten
van de warme temperaturen en
wat extra Vitamine D. Wat muziek zorgde voor de nodige sfeer.
Ook de bezoekers gingen buiten
genieten met onze bewoners.
Woensdag 23 september : rummikub, mooi weer en ... baktest

Het mooi weer was toch nog even van de partij, zeker in de namiddag. Pas 's
avonds ging het heftig regenen, een zeldzaamheid tegenwoordig. Goed voor de
natuur en we lagen dan reeds rustig te slapen. Voor de mannenclub gaan we
nog even wachten op de nieuwe instructies over onze activiteiten die we vandaag gingen krijgen en u graag al hadden meegegeven. Dat komt nog wel. Een
prima gelegenheid om met een tiental bewoners onze nieuwe bakmachine eens
uit te proberen. Het recept uit de kookboek van 'den Boerinnenbond' is natuurlijk altijd even fijn. Het lukte vrij goed en vrij snel. 'Hoop doet leven' .... zong
Will Tura ! Ze werden dus echt gesmaakt.
Babiel - oktober 2020
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En Michiel ? Die trok naar boven met nagellak, regelde nieuwe rolstoelen en de
bijhorende paperasserij en hield er fijne reminiscentiegesprekjes of las gedichten voor en oefende het portret van mevrouw Roels. En ... o, o wonder : '' le
nouveau woffelijzer est arrivé'' (sic). dat vraagt om uitproberen.

Donderdag 24 september : koffieconcertje cafetaria

In de namiddag - en het was echt lang geleden boven - was er nog eens een
concertje boven. Er daagden heel wat zangers, zangeressen en genieters op
voor een uurtje gezelligheid. Als extraatje bakte de speler-muzikant van dienst
heerlijke wafels voor bij de koffie.

WZC 't Blauwhof

Waarom 't Blauwhof 't Blauwhof heet ?
In ons vorig nummer stelden we jullie deze vraag. Er zat een prijsje aan vast
maar tevens heel wat opzoekwerk. Hiervoor moesten we terug naar een beschrijving in een oud boek, rond 1610. Het toenmalige plezierkasteel Leugenhage 'gemeenlijk Blauwhof genoemd' van rijke bankier Duarte Jimenez, die het
oudere gebouw in 1595 reeds aankocht, was namelijk voor 'de ramen, trappen,
voorgeborchte, zuilen en alle andere aangehorigheden van die aard' herbouwd
met blauwe Doornikse steen en 'in die kleur getint', zo vermeldt de Latijnse
tekst. Onze plaatselijke regent geschiedenis, Sam Foubert, heeft het allemaal
opgezocht, uitgelegd en vertaald.
Proficiat Sam (en archivaris zus Vera) want nu weten we toch nog iets meer !
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Donderdag 01 oktober

Vrijdag 16 oktober

14u00 Wandelen of zingen
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)
Vrijdag 02 oktober

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Bewegen (‘t Gelaag)
Maandag 19 oktober

10u30 Wandelclub
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Dansmiddag (Barkendeir)

10u30 Bibliotheek
14u00 Kamerbezoek (Barkendeir)
14u00 Sjoelen (Barkendeir)

Maandag 05 oktober

Dinsdag 20 oktober

10u30 Bibliotheek
14u00 Huiswerkje (Ergo)
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 06 oktober

10u30 Individuele activiteit (‘t Gelaag)
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 UNO (‘t Gelaag)

12u00 Mosselfestijn (‘t Gelaag)
14u00 Snoezelmiddag (‘t Gelaag)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Donderdag 08 oktober
14u00 “Over vroerger” (‘t Gelaag)
Vrijdag 09 oktober
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
11u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Maandag 12 oktober
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)
Dinsdag 13 oktober
10u30 Wandelclub (Barkendeir)
14u00 UNO (Barkendeir)
14u00 Sjoelen (‘t Gelaag)
Woensdag 14 oktober

14u00 Megabingo (‘t Gelaag)
Donderdag 22 oktober
14u00 Koekjesbakken (Ergo)
Vrijdag 23 oktober
11u00 Gezellig samenzijn (‘t Gelaag)
Maandag 26 oktober

14u00 Tovertafel (‘t Gelaag)
Woensdag 28 oktober
14u00 Verjaardagwafels (‘t Gelaag)
Donderdag 29 oktober
14u00 Koffiekrant (Ergo)
Zondag 01 november
Allerheiligen
Maandag 02 november

Allerzielen
Dinsdag 03 november

12u00 Mosselfestijn (Barkendeir)
14u00 Rolstoelbeheer
14u30 Voet– en handmassage
15u00 Tovertafel (Barkendeir)
Donderdag 15 oktober

14u00 Nagels lakken (‘t Gelaag)
Woensdag 04 november

14u00 Wij maken advocaat

14u00 Voorlezen (Ergo)

Babiel - oktober 2020

14u00 Individuele reminiscentie
Donderdag 05 november
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10u30 Wandelclub (Barkendeir)
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Individuele werking (Barkendeir)
Woensdag 07 oktober

Woensdag 21 oktober

Even over denken

WZC 't Blauwhof

We staan voor de maand oktober en die eindigt traditioneel met de uurwisseling in het weekend van zondag 25 oktober. We slapen dan plots en éénmalig
een uurtje meer zondagmorgen, zetten de klok dus een uur achteruit en 's
avonds is het een uurtje vroeger donker. Iets om eens goed over na te denken :
'veureut-achtereut .... !'

Vrijwilligersnieuws
Wij zien ons verplicht gezien de moeilijke omstandigheden jullie extraatje en
helaas ook het feest voor dit jaar nog even uit te stellen maar wees gerust :
het ligt klaar. Het is nu nog even uitkijken naar de geschikte gelegenheid. Tevens worden nu ook de griepvaccins gegeven deze maand dus wij houden zeker
contact met jullie. Nog even geduld !!!
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Jarigen in oktober
Desiré De Roeck

K 013

14 oktober

79 jaar

Marie De Roy

K 027

18 oktober

86 jaar

Frida Janseghers

K 023

27 oktober

86 jaar

Ida De Prins

K 008

29 oktober

60 jaar

Michel De Kezel
k 017
01 september 2020
Julia De Molenaer
k 016
09 september 2020

Virginia Pauwels
k 018
15 september 2020

Guy De Gols
k 012
23 september 2020
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Welkom

Hebben ons verlaten
Walter Van Leugenhaege
k 019
05 september 2020

François Gijsbrechts
k 012
09 september 2020

WZC 't Blauwhof

Astrid Boerjan
k 137
17 september 2020

Roger Van Der Schueren
k 144
19 september 2020
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Jarigen in oktober
Betty De Wilde

Flat 016

05 oktober

83 jaar

Marcella De Winter

Flat 124

08 oktober

87 jaar

Marie-Louise Roosen

Flat 366

08 oktober

87 jaar

Godelieve Leemans

Flat 127

10 oktober

81 jaar

Armand De Maeyer

Flat 369

17 oktober

91 jaar

Martin Mys

Flat 119

18 oktober

84 jaar

André Buytaert

Flat 008

19 oktober

83 jaar

Daisy Foubert

Flat 126

23 oktober

82 jaar

André Vervynckt

Flat 366

23 oktober

91 jaar

Jeanine Peerens

Flat 357

25 oktober

71 jaar

Achiel Van den Branden

Flat 240

26 oktober

88 jaar

Astrid De Parade, flat 249, is op 22 september 2020
verhuisd naar woonzorgcentrum De Reiger
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GAW Residentie Elisabeth

Verhuisd

Een woordje van Sofie…
De medewerkers van team LDC ’t Achterpoortje mogen jullie ondertussen, na een
verplichte sluiting, weer een drietal maanden verwelkomen voor een drankje, deelname aan een activiteit en/of maaltijd. Corona blijft ons allen, ook na een periode van
ruim zes maanden, nog steeds in zijn greep
hebben. Daarom zetten we alles op alles om
ervoor te zorgen dat het lokaal dienstencentrum een gezellige en vooral veilige plek
kan zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sociaal contact en nabijheid van
anderen zijn basisbehoeftes. Ook in het najaar van 2020 hebben we weer een
boeiend programma uitgewerkt. We hopen jullie met onze activiteiten te kunnen prikkelen en onder veilige omstandigheden uit jullie “kot” te halen en samen te brengen.

LDC 't Achterpoortje

De huidige tijd heeft ons allen sterk gewezen op het feit dat een goede gezondheid één van de belangrijkste dingen blijft die het mogelijk maken om
een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Iedereen hoopt zo lang als mogelijk
van ziekte gespaard te blijven. Traditiegetrouw is een goede gezondheid ook
steeds datgene wat elkaar wordt toegewenst wanneer we onze nieuwjaarswensen voor elkaar uitspreken.
De vraag die we onszelf zouden kunnen stellen is of
we zelf geen enkele invloed kunnen uitoefenen op
onze gezondheidstoestand? Hebben we zelf de mogelijkheid om onze gezondheid te verbeteren? En
hoe pakken we dit aan? Volgens het Vlaams Instituut
Gezond Leven kan beweging ons helpen om niet ziek
te worden. Actievere mensen lopen minder risico op
infecties, omdat beweging onze immuuncellen verbetert. Elke stap vooruit is een overwinning. Zo
bouw je beetje bij beetje aan een gezonder lichaam. Vanaf de leeftijd van 65 jaar is dagelijks
8000 stappen zetten ideaal voor een goede gezondheid. Handige stappentellers en apps houden de
tel voor je bij. Ook andere gezonde gewoonten zijn
belangrijk: gezond eten, niet roken en genoeg slapen.

Als het wintertijd wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus. Dit jaar gaat de wintertijd in op 25 oktober
2020; daarmee eindigt de 31 weken durende zomertijd die
op zondag 29 maart begon.
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Ik was er “geire” bij
Dit was … SEPTEMBER 2020
Heropstart aantal vertrouwde activiteiten binnen ons LDC
Het doet deugd om opnieuw te kunnen starten met onze vertrouwde activiteiten na de periode van lockdown. De lesgeefster yoga ondervond dat de lockdown voor vele beoefenaars een stressvolle periode was en besliste daarom
wekelijks lessen online door te sturen. Toen de eerste yogales werd gegeven
was iedereen dan ook zeer blij om elkaar terug in levende lijve te kunnen ontmoeten. Een tiental mensen nam deel aan het eerste “live” Rouw- en verliescafé op 10 september. In de inleiding ontroerde sterrenmama Kim met een
openhartige getuigenis. Daarna werden in een gezellige sfeer eigen verhalen
gedeeld. Op 12 november zal er een anti-eenzaamheidcafé worden georganiseerd, zeer toepasselijk in de huidige tijdsgeest. Babbelonië startte eveneens
terug op. Kaarting is ook opnieuw mogelijk maar vindt dit jaar niet meer in
georganiseerd verband plaats.

Dinsdag 08/09: Kookworkshop: Vegetarisch koken
Op het menu stonden Mexicaanse rijstschotel en ovenschotel met wraps. Een typisch vleesgerecht werd herwerkt tot een perfect vegetarisch alternatief dat qua
smaak en textuur zeker niet moest onderdoen voor de
vlees-versie. De deelnemers deden tussendoor een leuke
quiz over Mexicaanse voeding. Er werd opgemerkt dat er
tegenwoordig in de supermarkt een ruim aanbod aan
vegetarische producten is. Snel inlassen dus die donderdag
veggiedag!

RECEPT: Vegetarische ovenschotel met wraps

LDC 't Achterpoortje

Ingrediënten (4 personen):













Olie
1 pakje wraps (4 tot 6 wraps)
1 pakje vegetarisch gehakt (te verkrijgen in Lidl of Albert Heyn)
1 ui
2 teentjes look
4 wortelen
3 paprika’s
1 blik kidneybonen
3 eetlepels Mexicaanse kruidenmix
2 brikverpakkingen passata
1 pakje vegetarische Spaanse worst – chorizo (te verkrijgen in Albert Heyn)
1 pakje gratinkaas
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Bereiding:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Snij de ui, wortels en paprika in kleine blokjes.
Pers de look.
Verhit de olie in een pan, verwarm ondertussen de oven voor.
Bak het vegetarisch gehakt licht aan met de ui, look en de Mexicaanse
kruidenmix.
Voeg de rest van de gesneden groenten en de kidneybonen toe.
Laat gedurende een 5-tal minuten garen. Roer regelmatig.
Voeg ongeveer een halve verpakking passata toe.
Neem een ovenschotel.
Neem een wrap en vul deze met het mengsel, herhaal dit tot de ovenschotel gevuld is.
Giet de rest van de passata over de geulde wraps.
Strooi de gratinkaas over het gerecht.
Snij de vegetarische Spaanse worst in kleine stukjes en leg deze bovenop
de ovenschotel.
Laat het gerecht verder garen gedurende een 15-tal minuten op 180 graden tot de kaas gesmolten is en de worst krokant is geworden.
Serveer met zure room en guacamole.

Dinsdag 15/09: Initiatie schilderen - deel 1

LDC 't Achterpoortje

De kunstenaars in wording hadden duidelijk aanleg voor schilderen en oog
voor detail. De opdracht was zeker niet makkelijk, namelijk een landschap
met bomen schilderen. Ze leerden nieuwe technieken aan en genoten zichtbaar van het eindresultaat. Een dikke pluim voor deze knappe prestatie!
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Woensdag 16/09: Bloemschikken
De les verliep alweer zeer vlot. De lesgeefster is van mening dat in ons LDC
alles steeds zeer goed corona-proof georganiseerd is, wat fijn is om te horen.
De creatievelingen creëerden ditmaal een lineaire herfstschikking met polygoomstokken, opgesmukt met trosroosjes, hortensia’s en groenvulling. Verder
werden er enkele herfstvruchten toegevoegd zoals lijsterbessen, lampionnetjes, sierappels, papaver-zaaddoosjes maar ook rendiermos.

Dinsdag 22/09: Workshop geheugentraining
Onder leiding van Jenna werd het geheugen danig getraind door middel van
enkele pittige oefeningen zoals o.a. een winkel-oefening en een oefening over
steden en landen. Het begon vrij eenvoudig, maar de moeilijkheidsgraad werd
geleidelijk opgebouwd. Je hoorde de hersenen letterlijk kraken. Toch slaagden er deelnemers in om de juiste combinaties aan te duiden.

LDC 't Achterpoortje

Babiel - oktober 2020

31

Dit wordt … OKTOBER 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.
Van 01 tot 10 oktober: 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

LDC 't Achterpoortje

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het belang van een goede geestelijke
gezondheid in de kijker. Het wordt een bijzondere editie want sinds enkele
maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van dit virus op ons
mentaal welbevinden is enorm: het spreekt iedereens veerkracht aan. De slogan
"Samen Veerkrachtig" is dus meer dan ooit op zijn plaats. Dit jaar staan
(online) ontmoeting en verbinding centraal. Steun van anderen is immers
één van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in
het gedrang komt. En laat het nu net veerkracht zijn dat we door het nare virus
meer dan ooit overal nodig hebben. Veerkracht is dat wat je nodig hebt om
tegenslagen te verwerken en er sterker uit te komen. Je kan dit zelf trainen:
praten met anderen, voldoende bewegen of nieuwe dingen uitproberen. Meer
informatie: www.samenveerkrachtig.be. We willen eveneens het woord "samen"
in de slogan extra benadrukken. Verbonden zijn met anderen is essentieel om je
goed in je vel te voelen. Met een spreukenactie willen we een glimlach op het
gezicht van mensen toveren, maar tegelijkertijd mensen doen nadenken over
hun mentaal welbevinden en het belang van sociale verbondenheid daarbij.
Boost je veerkracht samen met ons en versterk het "wij-gevoel". Buurtbewoners
die elkaar kennen, helpen en voor elkaar zorgen zijn immers gelukkiger en
veerkrachtiger.

#samenveerkrachtig

Donderdag 01/10: Wandelbingo
Actief bewegen en tegelijkertijd je geest
aanscherpen is het opzet van deze gratis
activiteit. In plaats van de getallen op ons
bingoformulier kruisen we tijdens deze
wandeling aan wat we tegenkomen! Een
leuke variatie dus op het klassieke spel. We
verzamelen tegen 14.00 uur op het terras.
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Vrijdag 02/10: Dimoda: Mogelijkheid tot aankoop kledij

Vanaf 14.00 uur kunnen de hippe modebewuste

dames en heren onder jullie weer snuisteren
tussen de nieuwe herfst– en wintercollectie van
Dimoda. Omwille van corona wordt er géén
modeshow gelopen en worden per kwartier
slechts 3 personen tussen de rekken toegelaten!
Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen
max. 30 personen deelnemen.

Donderdag 08/10: Cafetariamoment met ballonnenactie
Gedurende het cafetariamoment (van 14.30 tot 16.15
uur) blazen we een groot aantal ballonnen op. Wees
gerust, hiervoor hebben we een heliumtank ter beschikking! Deze hartverwarmende actie gebeurt in het kader
van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Aan
elke ballon zal een kaartje hangen met daarop een
spreuk. Stuur samen met ons jouw ballon lukraak de
lucht in, op weg naar een onbekende vinder! Bedenk nu
alvast een spreuk die bij de ontvanger zorgt voor een instant “goed gevoel”
en/of een brede lach op zijn/haar gezicht tovert.

Dinsdag 13/10: Kookworkshop: Herfstgerechten
We koken volgens de seizoenen dus zetten we deze keer typische smaakvolle
herfstgerechten op het menu. Deelnemers aan deze workshop begeven zich
tegen 14.00 uur rechtstreeks naar het kidsresto. U betaalt zoals gewoonlijk
2,50 EURO en proeft als eerste van onderstaande smeuïge lekkernijen.

Quiche met zeewolf, prei en aubergine

Donderdag 15/10: Film over jong-dementie: “Still Alice”
Voor dit gratis aangrijpend en tegelijkertijd inspirerend portret over Alice verwachten wij jullie tegen
14.00 uur in de activiteitenruimte. Alice krijgt een
enorme schok te verduren wanneer de ziekte van
Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en ze beseft dat
haar leven drastisch zal veranderen...
Babiel - oktober 2020
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Pompoensoep met geitenkaas en dille

Woensdag 21/10: Bloemschikken: Herfststuk
Tijdens deze les maken we een prachtig stuk dat uitstekend matcht met het
seizoen (zie afbeelding a.u.b.). Wie de bloempot nog in bezit heeft, gelieve deze mee te brengen. Gelieve eveneens mesje, schaar, kniptang, vod en/ of
tafelbescherming mee te brengen. Deelnemen kost 5 EURO. De lesgeefster
verwacht de deelnemers om 14.00 uur in de activiteitenruimte van ons LDC.
ZEG
HET
MET
BLOEMEN

Donderdag 22/10: Vlaamse kermis

LDC 't Achterpoortje

We worden die namiddag om 14.00 uur gekatapulteerd naar onze kindertijd
en wanen ons als het ware op de “Vlaamse kermis”. Aarzel niet om in te
schrijven want max. 15 personen kunnen deelnemen. Per speeltijd worden er
3 personen in de activiteitenruimte toegelaten. Meespelen kan reeds vanaf
0,50 EURO. Op het programma staan o.a. muizenspel, 4-op-een-rij, sjoelbak,
rad van fortuin, blikwerpen, bakschieten, hoefijzerwerpen, ballondarts…
Het hoefijzerspel en de schietbak werden deskundig vervaardigd door
onze technische dienst, waarvoor onze oprechte dank!

Vrijdag 23/10: Levenswandeling
In samenwerking met Vormingplus gaan we
gratis al spelend in gesprek over vroeger.
Herinner jij je nog je eerste kus? Of enkele dialectwoorden? Levenswandeling
is een leuk en eenvoudig spel om met ouderen of personen met
dementie te praten over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren
kennen. Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 10 dagen voor de start van de activiteit! Het spel begint om 14.00 uur in de activiteitenruimte.

Vrijdag 30/10: Cafetariamoment met Halloweenthema
Kom lekker griezelen en bibberen tijdens het cafetariamoment en geniet mee van pompoensoep en een
heksendrankje (welke ingrediënten daar in verwerkt
zijn, is een goed bewaard geheim van de opperheks).
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje
Donderdag 01 oktober

Vrijdag 16 oktober

14u00 Wandelbingo
14u30 Cafetariamoment

09u00
14u30
18u30
20u30

Vrijdag 02 oktober
09u00
14u00
18u30
20u30

Babbelonië
Dimoda: aankoop kledij
Schaakclub (jongeren)
Schaakclub (volwassenen)

Babbelonië
Cafetariamoment
Schaakclub (jongeren)
Schaakclub (volwassenen)

proeflessen gratis
proeflessen gratis

14u00 Rummikub
14u00 Kaarting

Dinsdag 20 oktober

14u00 Rummikub
14u00 Kaarting

09u30 Stoelyoga
14u30 Cafetariamoment
19u30 Yoga

Dinsdag 06 oktober
09u30 Stoelyoga
14u00 Curling
19u30 Yoga

2,50 €
8€

Woensdag 07 oktober

8€

Woensdag 21 oktober
14u00 Bloemschikken: Herfststuk

5€

Donderdag 22 oktober
0,50 €

Vrijdag 23 oktober

Donderdag 08 oktober
14u30 Cafetariamoment met ballonactie:
“verbondenheid als sleutel”

Vrijdag 09 oktober

09u00
14u00
18u30
20u30

Babbelonië
Levenswandeling
Schaakclub (jongeren)
Schaakclub (volwassenen)

proeflessen gratis
proeflessen gratis

Maandag 26 oktober
proeflessen gratis
proeflessen gratis

Maandag 12 oktober

Woensdag 14 oktober
14u00 Breiclub

Donderdag 15 oktober
14u00 Film over jong-dementie:
“Still Alice”

2,50 €
8€

14u00 Breiclub
20u00 Brieven schrijven
met Amnesty Inernational

Donderdag 29 oktober
8€

14u00 Bingo

0,50 €/kaartje

Vrijdag 30 oktober
09u00 Babbelonië
14u30 Cafetariamoment

met Halloweenthema:
Heksendrankje en pompoensoep

18u30 Schaakclub
20u30 Schaakclub

(jongeren)

proeflessen gratis

(volwassenen)

proeflessen gratis

35

LDC 't Achterpoortje

2,50 €
2,50 €

Pompoensoep en quiche

14u30 Cafetariamoment
19u30 Yoga

Dinsdag 27 oktober

Woensdag 28 oktober

Dinsdag 13 oktober
09u30 Stoelyoga
14u00 Kookworkshop

14u00 Rummikub
14u00 Kaarting
09u30 Stoelyoga
14u30 Cafetariamoment
19u30 Yoga

14u00 Rummikub
14u00 Kaarting

Babiel - oktober 2020

2,50 €

14u00 Vlaamse kermis

14u00 Breiclub

Babbelonië
Cafetariamoment
Schaakclub (jongeren)
Schaakclub (volwassenen)

proeflessen gratis

Maandag 19 oktober

Maandag 05 oktober

09u00
14u30
18u30
20u30

proeflessen 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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