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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Vanaf maandag 30.11.2020 wijzigt de regeling aangaande de vaste bezoekers. Iedere bewoner behoudt 1 vast contact, deze bezoeker blijft voor onbepaalde duur dezelfde, daarnaast
kan iedere bewoner een 2e bezoeker ontvangen, deze bezoeker mag 2-wekelijks wisselen.
Om het bezoek verder vlot te laten verlopen geeft u ons de namen van deze bezoekers
door. U stuurt hiervoor een e-mail naar : dereiger@ocmwtemse.be met hierin duidelijk volgende gegevens vermeld:





Instelling ( De Reiger of ’t Blauwhof)
Naam bewoner
Naam vaste bezoeker
Naam wisselende bezoeker

De wisselende bezoeker blijft tot 14/12/2020 dezelfde, indien u deze bezoeker na
14/12/2020 wenst te wijzigen kan u ons via bovenstaand e-mailadres de nieuwe naam
doorgeven.
Opgelet! Indien tijdens de reservatie blijkt dat uw naam niet op de bezoekerslijst staat zal u
geen reservatie kunnen maken.


Maximaal 2 bezoekers op de kamer



Mogelijke bezoekmomenten per week:



Maandag tot en met zaterdag: van 14 tot 16 u.
Donderdag: van 17 tot 19 u.
Bezoek op zon- en feestdagen is niet mogelijk.



Iedere bewoner kan tot 3 x per week bezoek ontvangen



Per bezoekmoment kunnen 10 bewoners per verdieping tegelijk bezoek ontvangen.

Deze mail met de namen van de bezoekers vervangt echter niet de reservaties via het gsmnummer, dit blijft nodig!
Bezoek is enkel mogelijk op afspraak. Reserveer alleen via het nummer 0473 56 67 48:
Iedere werkdag van 9 tot 12 u en van 14 tot 16 u, Indien de lijn bezet is, vragen wij u op een
later tijdstip terug te bellen. Reservaties op de voicemail of via sms worden niet verwerkt.
Reserveer minimaal de werkdag vóór het gewenste bezoekmoment. Reservaties voor de komende week worden vanaf donderdag aangenomen.
Wij willen jullie nogmaals danken voor de flexibiliteit en begrip voor de huidige situatie.
De directie
Babiel—december 2020
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Algemeen

Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door !
Het graven van de bouwput voor de ondergrondse
parking is bijna voltooid. Er wordt een folie gelegd, die wordt afgedekt en er worden gaten geboord voor de funderingspalen. Er is dagelijks afvoer van grond en aanvoer van beton.
Zo krijgen we stilletjes aan een gedacht hoe groot
de ondergrondse parking eruit zal zien.
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Horizontaal :
1. Stop

1

2. Gebalk - ongekookte

2

3. Dessertbabbelen

3

4. Met staal bedekt

4

5. Kofi ... A... - nationale (F.)

5

6. Bij Gaverland

6

7. Met drie openingen

7

8. Dier - Rijks Technisch Onderwijs

8

9. Opgooi voor wedstrijd - jongensnaam

9

10. Zij - race - ingenieur

10

Verticaal :
1. Muzieknoot - holte

6. Soort voorbehouden rijweg

2. Stilletjes verdwijnen - afspraakje

7. Potterie

3. Uitroep - Response Team Onderhoud

8. Zin - plezier

4. Weefselrand

9. Zeer klein ontwikkeld

5. Reeds - vanvoor

1

2

10. Voegwoord - oudere
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Bedankt voor jullie inzendingen. De puzzel van oktober
werd juist ingevuld en gewonnen door Alfons Kruyner
uit Mariadal 21. Proficiat
Alfons ! Hier volgt dan onze
Sint-Niklaaspuzzel.
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I
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Algemeen

Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Dinsdag 3 november : U vraagt wij draaien……
Vandaag was het in de bubbel van het Lijsternest te doen. Een nieuwe
“bubbel”-activiteit ging van start namelijk “U vraagt, wij draaien…!”. We
maakten gebruik van een mini-computer of ook wel een tablet genoemd en
daaruit haalden we onze muziek, wat we maar wilden!! Onze bewoners vonden dit echt spectaculair, wat een uitvinding, en zoveel muziek die uit dit
“boekje” kwam. Zo zochten we lievelingsmuziek op voor al de aanwezigen, dit
ging van Tino Rossi tot wel zelfs Abba en Elvis Presley. Het meest bijzondere
was dat we zelf de plaatjes van onze gekende Zwarte Maria konden vinden op
onze tablet!! Jammer dat het geluid wat aan de stille kant was …. maar daarvoor is er al een oplossing in de maak … voor herhaling vatbaar dus!!

Donderdag 5 november : Wandelen
Omdat we nog niet met een grote groep naar buiten mogen en het toch wel
prachtig weer was, vertrokken we met een “duo” bewoners. We zochten de
natuur op wat niet zo evident is hier tussen de
bouwwerken en … eigenlijk in centrum Temse
vinden we ook niet zoveel groen! Dus hadden
we gelukkig goede stappers bij en trokken we
naar “het werk van den akker”. Daar zagen we
iemand hard aan het werk in haar tuintje … en
bij het dichter komen zagen we dat het verpleegster Rita was, hoe leuk was dat!! Zij gaf
ons direct een interessante uitleg over haar
“eigen kweek” en wij waren fier om met haar
goed gevulde kruiwagen te mogen poseren voor
de foto. Via de kattebrug terug bergaf richting
De Reiger, en ik moet jullie niet vertellen dat
we moe waren hé! Dit is echt wel een net
wandelingske maar dat we genoten hadden is
toch wel het bijzonderste!!
6
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Maandag 09 november : Liedjes van toen Wielewaalsnest
Stilletjes aan proberen we toch enkele “bubbel” activiteiten
terug op te starten zoals ook hier op het Wielewaalsnest. We
weten dat de oude gekende liedjes hier altijd een succes hebben en dankzij onze vrijwilligster Mariëtte wordt er dan natuurlijk ook een danske geplaceerd, wat altijd leuk is natuurlijk!!

WZC De Reiger

Dinsdag 10 november : Sjoelen Mezennest
Vanmiddag even de sjoelbak uitgehaald om met een groepje
spelers het beste van onszelf te kunnen geven. Het was een
hevige strijd tussen de deelnemers en steeds opnieuw probeerden we ons record te breken! Een leuke activiteit die we
ook zeker nog eens terug kunnen doen op het Mezennest.

Maandag 16 november : Karantiek Wielewaalsnest
Weerom een tijdje geleden dat we onze kar met oude spulletjes uithaalden en nu, op zo een grijze dag, leek dit wel het
moment om gezellig samen in het verleden te duiken. Twee
mooi uitgedoste dames kwamen dan ook heel wat zaken uit
de kar halen waarover heel wat te vertellen was. Zo hadden
we onder meer een oude klomp, een koffiemolen en zelfs een
“open-toe broek”!!! Een leuke namiddag werd het alleszins!!
Dinsdag 17 november : Oma’s koken
Onze oma’s zaten weer gezellig rond de tafel om hun kunsten te tonen. Er
stond een witloof/preisoepje op het menu dus er kon weer duchtig gesneden
worden. Ook een fris slaatje met appel, witloof, boontjes en parmaham was
door onze chef kok Annemie samengesteld overgoten met een mosterdsausje.
Na het vlijtige werk van onze
oma’s werd er natuurlijk geproefd en het smaakte ...
Deed weer enorm deugd om
deze activiteit nog eens te
mogen beleven.

Babiel - december 2020
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WZC De Reiger

Woensdag 18 november : Palingsfeest
Naar jaarlijkse traditie konden we ook dit jaar
genieten van de overheerlijke paling. Natuurlijk was het concept enigszins anders, de paling werd geserveerd op plateau. Vorige jaren
werd deze feestmaaltijd in de feestzaal geserveerd. Nu was het een intens genieten van dit culinair genot in kleine bubbel of
op de kamer. Hopelijk volgend jaar weer één groot feest!
’t Rijdend Winkeltje
Onze winkeldames staan om de twee weken
klaar met een gans assortiment van koekjes,
fruit, snoepjes……. Dank je wel om steeds voorraad te gaan halen, alles te berekenen en
steeds met een lach onze bewoners te bedienen. Zeker in deze tijden is het leuk om onze
winkelkar te zien verschijnen. Onze bewoners
zijn hier héél enthousiast over.
Maandag 23 november : U vraagt wij draaien! zwaluwnest
Gewapend met de computer trokken we naar de derde verdieping om een namiddagje “muziek amusement” te brengen. De bedoeling is dat onze mensen
kunnen kiezen welke muziek we gaan draaien. Wij zoeken dit op en het
plaatje of optreden of zelfs de tekst van het liedje verschijnt op de televisie.
Niet moeilijk dan om uit volle borst mee te zingen! Dat iedereen ervan genoot
hoef ik dan ook niet te vertellen hé!!

Vrijwilligersnieuws
We verwelkomen een nieuwe vrijwilligster in ons midden namelijk Marina Rombaut. Zij gaat onze bezigheidsclub wekelijks mee ondersteunen. Wij wensen
haar alvast veel plezier toe in deze mooie functie.
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Agenda WZC De Reiger
Ter info : De mogelijkheid bestaat dat bepaalde activiteiten niet kunnen
doorgaan wegens de aangepaste Corona-regels hier in ons woonzorgcentrum
Wij informeren u daarover wanneer er wijzigingen zijn.
Dinsdag 15 december

08u30 Ontbijtbuffet Mezennest
13u30 Bezoek Sint en Piet
14u00 Crea (Zwaluwnest)
Woensdag 02 december

12u00 Feestmaaltijd
14u00 Quiz (Zwaluwnest)
14u00 Kerstman op bezoek
Woensdag 16 december

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 03 december

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 17 december

14u00 Gezelschapsspelen (Lijsternest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 04 december

14u00 Gezelschapsspelen (Ooievaarsnest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Vrijdag 18 december

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 07 december

14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest
14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 08 december

WZC De Reiger

Dinsdag 01 december

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Zitdansen (Zwaluwnest)
Maandag 21 december
14u00 Individuele aandacht
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
Dinsdag 22 december

14u00 Crea (Zwaluwnest)
14u00 Crea (Mezennest)
14u00 Beweging (Wielewaalsnest)
Woensdag 09 december

14u00 Kerstfeer (Mezennest/Lijsternest)
Woensdag 23 december

13u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 24 december
14u00 Individuele aandacht

Donderdag 10 december

Vrijdag 25 december

14u00 Handmassages (Zwaluwnest)
14u00 Crea (Wielewaalsnest)
Vrijdag 11 december
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 14 december

14u00 Kerstsfeer (Zwaluwnest)

Kerstmis
Maandag 28 december
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
14u30 Bal populaire (Mezennest)

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 U vraagt wij draaien... (Mezennest)
14u00 Spelactiviteit (Zwaluwnest)
Babiel - december 2020
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Dinsdag 29 december

Donderdag 31 december

14u00 Kerstsfeer (Wielewaalsnest)
14u00 Crea (Mezennest)
Woensdag 30 december

14u00 Zitdansen (Zwaluwnest)
Maandag 01 januari
Nieuwjaar 2021

WZC De Reiger

14u00 Kerstsfeer (Ooievaarsnest)

ALGEMENE TOELICHTING!!
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.
*onze drie-maandelijkse gebruikersraad
*onze mis-vieringen
*uitstappen (tijdelijk)
Ook zijn we verplicht om onze activiteiten afdelingsgericht te organiseren. We
proberen zoveel mogelijk de verschillende afdelingen te bereiken met onze geplande activiteiten.

Jarigen in december
Paul Teugels

K 017

04 december

75 jaar

Irene Bressinck

K 319

06 december

82 jaar

Gaby Waayeret

K 006

11 december

84 jaar

Gilberte De Keyzer

K 204

13 december

93 jaar

Maria Van Nespen

K 027

14 december

88 jaar

Germana Theunis

K 206

17 december

96 jaar

Georgette Hellinckx

K 123

19 december

94 jaar

Leonie Bollaert

K 019

20 december

83 jaar

Jozef Schepens

K 009

21 december

84 jaar

Hugo De Wachter

K 124

01 januari

81 jaar
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Welkom
Maria Van steenlandt
k 217
19 november 2020

WZC De Reiger

Liliana Remon
k 404
23 november 2020

Babiel - december 2020
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Adrienne De Roeck
k 411
29 oktober 2020

Michael Vanhoyweghen
k 007
13 november 2020
Francine Riské
k 216
20 november 2020

Christel Krink
k 124
22 november 2020

Terug naar huis
Christiane Viane
k 414
21 oktober 2020
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Kortverblijf
Maria Deman
k 031B
22 oktober 2020, terug naar huis

WZC De Reiger

Betty De Wilde
k 414
06 november 2020, terug naar huis
Yves De Baere
k 031B
13 november 2020, terug naar huis

Maria Van Wouwe
k 414
19 november 2020, opname

Babiel - december 2020
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Ik was er “geire” bij
Vrijdag 06 november : rummikubclub Barkendeir, gezellig samenzijn
Onze vaste spelers staan steeds paraat om hun hoofden bij elkaar te steken om
het spelletje Rummikub te kunnen spelen. In de namiddag werd hun lievelingsmuziek gespeeld en ieder op zijn beurt mocht een plaatje aanvragen. Nelly is
er altijd als de kippen bij als er wordt gedanst en trekt andere bewoners mee.
Met een borreltje erbij en een snack hebben we de week mooi kunnen afsluiten.
Dinsdag 10 november : wandelclub ‘t Gelaag, swinging in the living

WZC 't Blauwhof

Met 5 bewoners gingen we op stap en genoten we buiten op de banken van het
najaarszonnetje. Enkele bewoners wilden nog wat extra de benen strekken en
wandelden nog tot aan het einde van de weg en gingen de koeien wat bewonderen. Sylvie deelde haar kennis over dikbillen, vaarzen, … en in de living werd
er inderdaad geswingd en gezongen.

Donderdag 12 november : wafels jarigen op 't Gelaag
Het was zover : ons wafelijzer heeft de geest gegeven na 28 jaar trouwe
dienst. Over het merk gaan we niks zeggen want we hebben al een goed nieuw
exemplaar. De jarigen van de maand zijn mevr. Brys en mevr. Catthoor. Van
harte proficiat wensten we hen en we lieten ze ons goed smaken bij een lekker
tasje koffie.
Vrijdag 13 november : kamerbezoekjes en bewegingsactiviteit
De bewoners die op 17 en 20 november op ’t Gelaag verwacht werden voor het
ontbijt in kleine groepjes kregen een bezoekje op de kamer. We maakten tijd
voor een gezellige babbel en tevens werd iedereen warm gemaakt voor al het
lekkers dat hen te wachten stond op het ontbijt.
14
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We speelden op ’t Gelaag ook met de aanwezigen in de dagzaal een balspel.
Afwisselend rolden of vingen onze bewoners de ballen die één voor één over de
tafel rolden.

Dinsdag 17 november : klein ontbijt 't Gelaag, rijdend winkeltje

Woensdag 18 november :wandelen ’t Gelaag en Barkendeir, Uno
Het was een hele zonnige herfstdag. De ideale dag om buiten te gaan bewegen
in plaats van binnen te blijven. Afhankelijk van ieders mogelijkheden gingen
we buiten een korte of langere wandeling maken. Aansluitend genoten we op
het terras achter het gebouw van het zonnetje. De kinesist deed nog enkele
bewegingsoefeningen, maar ook genoten we van een gezellige babbel in de najaarszon. Het is al een tijdje geleden dat we het kaartspel Uno hadden gespeeld. We zullen eens kijken wie nog weet hoe het gespeeld werd?

Babiel - december 2020
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WZC 't Blauwhof

De dag werd goed ingezet met een
smakelijk ontbijt. 4 bewoners die
elkaar nog niet kenden, kregen de
tijd om tijdens een uitgebreid ontbijt elkaar te leren kennen. Zelfs
een uitwisselingsproject om tijdschriften uit te wisselen werd door
onze bewoners zelf voorgesteld. De nodige boodschappen werden voor beide
verdiepingen genoteerd om deze te kunnen gaan halen in de Colruyt. Normaal
op dinsdag is minder druk, maar nu was het tegenovergestelde waar. Gelukkig
kon ik alles terugvinden. De boodschappen werden bezorgd met de nodige babbel. Wie graag nog iets lekkers wou kon nog iets kopen toen ik met het winkeltje langs de kamers passeerde.

Vrijdag 20 november : klein ontbijt 't Gelaag

WZC 't Blauwhof

Vandaag hadden we weer een gezellig ontbijt met enkele bewoners. Het was
weer smullen. Fien was een grote hulp om achteraf samen alles af te wassen,
af te drogen en weer netjes aan kant te zetten. Andere bewoners genoten ondertussen van hun dutje. Op den Barkendeir genoten de mannen van het verwen ontbijt.

Maandag 23 november : Wandelclub, sjoelen
Dankzij het mooie, droge weer konden we met ons clubje naar buiten gaan.
Het was ‘s morgens wat aan de frisse kant maar daar hadden we ons op gekleed. Op den Barkendeir gingen we sjoelen. Er was veel belangstelling en om
de wachttijd een beetje in te korten werd de groep in twee gesplitst.

Dinsdag 24 november : Curling Barkendeir
Voor het curlingspel waren we verdeeld in de ‘gele’ en de ‘blauwe’ ploeg. Er
werd druk geschoven en gedaan op het groene tapijt. Er zaten echte specialisten bij.
16
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Dinsdag 01 december
10u00 Geheugentraining (‘t Gelaag)
14u00 Uno (Barkendeir)

14u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Kerstfilm (Barkendeir)
Donderdag 17 december

Woensdag 02 december

14u00 Megabingo (‘t Gelaag)

10u30 Bewegen (Barkendeir)
14u00 Geheugentraining (Barkendeir)
14u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)

Vrijdag 18 december

Donderdag 03 december
14u00 Voorlezen (‘t Gelaag)
Vrijdag 04 december
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
13u30 Sint op bezoek
Maandag 07 december

10u00 Individuele activiteiten
14u00 Kamerbezoekjes (Barkendeir)
Woensdag 09 december

10u30 Bibliotheek
14u00 Geheugentraining (Barkendeir)
Dinsdag 22 december
10u00 Wellness (‘t Gelaag)
11u30 Kerstdiner
Woensdag 23 december
14u00 Babielen
14u00 Kerstfilm (‘t Gelaag)
14u00 Kerstliederen (Barkendeir)
Donderdag 24 december
14u00 Voorlezen kerstverhaal

14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
Donderdag 10 december

Vrijdag 25 december

15u00 Nazicht rolstoelen

Zaterdag 26 december

Vrijdag 11 december

Tweede kerstdag
Maandag 28 december

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Samenzijn (Barkendeir)
Maandag 14 december

14u00 Kerstconcertje (Barkendeir)
Dinsdag 15 december
10u00 Geheugentraining (‘t Gelaag)
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 Kamerbezoekjes

WZC 't Blauwhof

10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Kerstconcertje (‘t Gelaag)
Dinsdag 08 december

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Individuele werken (Barkendeir)
Maandag 21 december

Zalige kerstmis aan iedereen

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 29 december
14u00 Vertellen over vroeger (Barkendeir)
Woensdag 30 december
4u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
Donderdag 31 december
14u00 Wafels (‘t Gelaag)

Woensdag 16 december
10u30 Bewegen (Barkendeir)
14u00 Advocaat maken
Babiel - december 2020
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Vrijdag 01 januari

Nieuwjaar 2021 : gelukkig jaar !
zaterdag 02 januari
Tweede Nieuwjaarsdag
Maandag 04 januari
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Ergowerkjes en koffie (‘t Gelaag)
Dinsdag 05 januari
10u00 Wellness (‘t Gelaag)
14u00 Koekjesbak Nieuwjaar
14u00 Bingo (Barkendeir)

Woensdag 06 januari

10u30 Bewegingsactiviteit (Barkendeir)
14u00 Nazicht rolstoelen
14u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 07 januari
14u00 Tovertafel met muziek
Vrijdag 08 januari
10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn

WZC 't Blauwhof

Even over denken
Het is ook niet gepast om over Kerstmis reeds te spreken als we niet eerst de
Heilige Man, Sinterklaas vermelden, die
eerstdaags, mogelijk vergezeld van enkele
van zijn felste knechten en de nodige geschenken jullie een bezoekje komt brengen. Wij houden ons kerstdiner op dinsdag
22 december, jammer genoeg zal het dit
jaar vanwege Corona zonder familie moeten doorgaan. We hebben daarnaast ook
een kerstconcertje zoals ieder jaar en dit
zal afdelingsgericht gebeuren. En dan tellen we reeds af naar Nieuwjaar !!
Langs deze weg wensen wij u dan ook namens het voltallige personeel reeds
een ‘goed uiteinde en een goede insteek’ : ‘Zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar !!!!’ Laat het buiten maar waaien en koud zijn !!!

Vrijwilligersnieuws
Wij zullen nog enige tijd geduld moeten
oefenen, maar dan zal de beloning groot
zijn. We blijven met jullie verbonden en
willen niemand vergeten. We wensen jullie dan ook veel sterkte en kracht de komende periode rond de feestdagen. We
branden een kaars van hoop ..... en kijken
stilaan uit naar een makkelijker 2021 ....
alvast wensen we jullie prettige eindejaarsfeesten toe en een hart onder de
riem voor zij die wat meer alleen zijn !!!
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Jarigen in december
Maria Poeck

K 155

01 december

88 jaar

Nelly Rooman

K 007

03 december

90 jaar

Elza Malfliet

K 140

11 december

86 jaar

Yvonne Brijs

K 132

15 december

95 jaar

Irena Smet

K 136

25 december

99 jaar

Fernand Vael

K 147

29 december

82 jaar

Velders Maria
k 144
17 november 2020

Hebben ons verlaten
Joseph Vleeschouwer
k 025
02 november 2020
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WZC 't Blauwhof

Welkom

GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in december
Marie Louise Van Landeghem

Flat 250

07 december

88 jaar

Stefania Bogaert

Flat 125

12 december

92 jaar

Jacqueline Coenen

Flat 134

16 december

71 jaar

Juliette De Ost

Flat 117

16 december

76 jaar

Albert Van Overmeire

Flat 358

17 december

97 jaar

Georgette Huyben

Flat 011

18 december

86 jaar

Eddy Matthys

Flat 117

18 december

81 jaar

Geeraert Mys

Flat 243

18 december

83 jaar

Wilfrida Totté

Flat 361

19 december

91 jaar

Lutgarde De Bruyne

Flat 236

22 december

78 jaar

Marcel Van den Ende

Flat 353

23 december

84 jaar

Germana Oste

Flat 353

24 december

91 jaar

Louis De Rover

Flat 132

27 december

84 jaar

Etienne Stuer

Flat 126

28 december

83 jaar

Norma Huyghe

Flat 118

30 december

80 jaar

Hebben ons verlaten
Jean Matthys
Flat 012
29 oktober 2020

20

Babiel - december 2020

Een woordje van Davy en Lynn…
Hallo! Ik ben Lynn, 2e jaar studente sociaal
werk aan Artevelde Hogeschool in Gent.
Gedurende 8 weken doe ik maandag en dinsdag stage op de dienst thuiszorg. Op donderdag en vrijdag ben ik te vinden in LDC
’t Achterpoortje. Ik ben een sociaal iemand
en kom graag met mensen in contact, dat is
ook één van de redenen waarom ik voor mijn
richting koos. Ik hoop iets te betekenen voor
jullie en andere mensen. Heeft u zin in een
gezellige babbel, een belangrijke vraag of
loopt u met een bezorgdheid rond? Ook bij
mij kan u terecht. Hopelijk tot ziens!

Babiel –december 2020
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Hey! Ik ben Davy, 19 jaar oud en 2e jaar student maatschappelijk werk aan Artesis Plantijn in Antwerpen. Ik hou van muziek en van
basketbal. Ik loop 9 weken stage. Op maandag en dinsdag bij LDC t’ Achterpoortje en op
woensdag en donderdag op de dienst thuiszorg. Ik heb gekozen voor sociaal werk omdat
ik een behulpzaam persoon ben en graag met
mensen communiceer. Ieder persoon heeft
zijn eigen verhaal en voor mij betekent dat
dat ik iemand anders een plezier kan doen of
iemands dag beter maak. Als u mij ziet mag u
mij altijd aanspreken. Ik sta altijd klaar om
een babbeltje te doen of als er u iets dwarszit bied ik graag een luisterend oor aan. Hopelijk tot snel!
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Ik was er “geire” bij
Dit was … NOVEMBER 2020
Het project D-scope
D-Scope is een project dat Sofie en stagiair Davy
binnen ons LDC hebben opgestart dat zich focust op
het meten van de kwetsbaarheidsbalans van ouderen. Op die manier komen we te weten welke
acties nodig zijn om het zelfstandig wonen en de
zelfredzaamheid te waarborgen. De bedoeling is om
ervoor te zorgen dat senioren zo kwaliteitsvol
mogelijk oud kunnen worden in de eigen leefomgeving of de huidige levenskwaliteit zelfs te
© http://www.d-scope.be/nl/
verhogen. We nodigen de bewoners van Residentie
Elisabeth uit om op gesprek te komen in de ontmoetingsruimte. Tijdens dit
gesprek vullen we samen een vragenlijst in. Inmiddels hebben we al 8 gesprekken achter de rug. De gesprekken gaan door tot en met de week van 06 december (deze datum kan eventueel verlengd worden). Na de gesprekken voeren we
de vragenlijsten online in en krijgen we de resultaten. We bekijken momenteel
of we in de toekomst die vragenlijst ook kunnen gebruiken voor mensen die in
de buurt wonen opdat ook zij zo lang mogelijk zelfredzaam zouden kunnen
blijven. Er kunnen tips en advies gegeven worden of eventuele hulpmiddelen
kunnen worden voorgesteld. Indien nodig wordt er doorverwezen zodat men
professionele hulp kan inschakelen.

LDC 't Achterpoortje

De Babbellijn - telefoongesprekken in coronatijd
Alle medewerkers namen enthousiast de taak op zich om alle
gebruikers van zowel het LDC als de
Seniorenmobiel op te bellen om te
polsen hoe het met hen ging in
deze moeilijke tijden. Een welgekomen telefoontje dat aan de andere
kant van de lijn bijzonder goed
werd onthaald. Velen kregen op het
einde van het gesprek een welgemeende “dankjewel” en tal van
lovende reacties. Voor sommigen
was het gesprek een gelegenheid
om het hart eens te luchten, of om eenvoudigweg een babbeltje te slaan.
Tijdens het gesprek werd ook gepeild naar eventuele zorgnoden die er zouden
kunnen zijn en de gemoedstoestand van de mensen, want ook het mentale
aspect mag in deze coronacrisis niet worden vergeten. Werkelijk een hartverwarmend initiatief en de enorme appreciatie zorgen er uiteraard voor dat onze
medewerkers met een goed gevoel nadien huiswaarts keren. Ken jij iemand
(een vriend, kennis of familielid) die ook graag een telefoontje van ons zou
ontvangen of waarvan je denkt dat die persoon nood heeft aan zorg (in verband
met maaltijden, boodschappen, vervoer, poetswerk,…), bezorg ons dan zeker
het telefoonnummer. Team ‘t Achterpoortje laat niemand in de kou staan!
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Koffie– en theebedelingen met en zonder vieruurtje
Daar dit initiatief op veel bijval kon rekenen in
oktober, zetten wij deze succesformule in
november met het allergrootste plezier verder.
Het doet deugd dat zovelen ons in de gang
staan op te wachten om hun favoriete bakje
troost of dampend kopje thee in ontvangst te
nemen! Een lekker stukje cake of zelfgebakken
pannenkoekjes mochten daarbij niet ontbreken. Niets dan blije gezichten dus op onze
koffieronde … en dat het gesmaakt heeft bleek
uit de commentaren achteraf!

Ingrediënten:
250 gr zelfrijzend bakmeel, 1 zakje vanillesuiker, 4 eieren,
1 snuifje zout, 700 ml melk, 2 el olie of boter.
Bereiding:
Zeef het bakmeel in een ruime kom en voeg er het zout,
de suiker, de vanillesuiker en de boter of olie aan toe.
Maak in het midden een kuiltje voor de eieren en de helft
van de melk. Meng dit alles tot je een stevig beslag bekomt. Roer er de rest van de melk onder. Laat vervolgens
het beslag 15 à 20 minuten rusten. Smelt boter in de pan
en verdeel goed over de bodem. Giet een pollepel beslag
in de pan en verdeel al draaiend. Keer de pannenkoek
even om als hij droog gebakken is. SMAKELIJK!
Babiel –december 2020
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(4 personen)

13/11/2020: Zangmoment “Zie ik de lichtjes van de Schelde…”
Een ingetogen en tegelijkertijd uitgelaten sfeer in de gangen van Residentie
Elisabeth. Het was bij momenten zelfs pakkend om te zien hoe bijna iedereen
uit volle borst meezong met Bobbejaans klassieker. Sommigen hadden het blad
met de tekst niet nodig en konden het lied vanbuiten meezingen. Enkele
bewoners hadden zelfs letterlijk voor lichtjes gezorgd in de gang. Een topmomentje om te koesteren en hét gespreksitem van die dag. Kortom, gezellig tijdverdrijf in lockdown. Smeer die stembanden maar in, want op 04 en 11
december gaan we opnieuw met z’n allen zingen en brengen we respectievelijk
een sfeervol Sinterklaas– en kerstlied.
Bobbejaan Schoepen (1925 - 2010) was een Vlaamse zanger, gitarist en fantaisist,
voormalig acteur en kunstfluiter, alsook oprichter en voormalig directeur van het amusementspark Bobbejaanland. Hij werkte zich op vanuit een arbeidersmilieu tot een succesvol
ondernemer. Op muzikaal vlak floreerde hij vanaf eind jaren 40 tot in het midden jaren 60.
Van zijn repertorium van 495 nummers ging vijf miljoen platen over de toonbank: van
kleinkunst, filmische instrumentale songs, levensliederen en chansons tot volksmuziek. Tot
zijn grootste internationale successen behoren "Ik heb eerbied voor jouw grijze haren",
"Café zonder bier" en "Je me suis souvent demandé". Vanaf de jaren 70 legde hij zich louter
toe op Bobbejaanland, dat in 1961 ontstond. In 43 jaar tijd groeide het uit tot één van de
bekendere parken in Europa.
Bron: bobbejaan.be

« Zie ik de lichtjes van de Schelde
De tijd zit erop en we varen weer thuis
Het duurt nog maar enkele weken
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis
Dan zullen w'elkander weer spreken
Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf
Kijk 's avonds maar goed in de krant
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf
Totdat ik weer t'rugkom in 't land

LDC 't Achterpoortje

Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan
Ik weet dat jij op mij zult wachten
En dat je aan de kaai zult staan
Zie ik de lichtjes van de Schelde
Is 't of ik in je ogen kijk
Die zo heel veel liefs vertellen
Dan ben ik als een prins zo rijk

Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou
Dat hoef ik je niet te verklaren
Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw
Maar toch moet hij altijd weer varen
En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor
En krijg ik voorgoed averij
Denk dan aan de kind'ren en sla je er door
Maar spreek ze dan dikwijls van mij

Zie ik de lichtjes van de Schelde
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan
Ik weet dat jij op mij zult wachten
En dat je aan de kaai zult staan
Zie ik de lichtjes van de Schelde
Is 't of ik in je ogen kijk
Die zo heel veel liefs vertellen
Dan ben ik als een prins zo rijk
24
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25/11/2020: team ‘t Achterpoortje maakt brioches
De medewerkers bereidden een typisch Franse lekkernij,
namelijk brioches. Een soort sandwich waarin de ingrediënten
bloem, ei, olie, gist, melk, suiker, vanillesuiker, zout en boter
zijn verwerkt. Ze werden versierd of opgevuld met amandelen, choco of een heerlijke combinatie van confituur en kokos.
Het was een minutieus werkje, want alles moest zeer goed afgewogen worden. De bewoners vonden het fantastisch dat het
team de moeite had gedaan om alles zelf te bakken en dat de
kar zo mooi versierd was, volledig in het teken van het thema “Frankrijk”. De
“brioches van huis LDC” hebben eenieder gesmaakt! Wij blijven jullie in de
watten leggen :-).

Vanaf 19.10.2020 werden alle activiteiten waarbij meerdere gebruikers samenkomen in de gemeenschappelijke ruimtes stopgezet.
Babiel –december 2020
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje

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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