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Beste bewoners en familie,
Beste residenten van residentie Elisabeth,
Beste gebruikers van onze diensten,
Zoals meerdere mensen zeggen is 2020 een jaar om snel te vergeten. Maar het zal
niet snel vergeten worden.
In maart 2020 gingen onze woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof op slot. Ook het
Lokaal Dienstencentrum ’t Achterpoortje moest zijn deuren sluiten. Geen enkel bezoek was nog toegelaten. Niemand kon nog aan activiteiten deelnemen en er werden
geen warme maaltijden meer opgediend in het sociaal restaurant.
Dit alles om te beletten dat het Corona virus zou binnensluipen in onze instellingen.
Helaas. Op 1 april overleed de eerste bewoner in de Reiger aan het virus en meerdere bewoners werden besmet. Uiteindelijk stierven er 10 bewoners aan het Covid-19
virus en 13 met een vermoeden van het virus tijdens de eerste golf.
In ’t Blauwhof bleef het aantal overleden bewoners beperkt tot 2.
Om toch enig contact te hebben tussen onze bewoners en hun familie werd gestart
met een video-chat gevolgd door de Babbelboxen om dan rond eind mei met een beperkte bezoekregeling weer op te starten.
Voor de residenten van Elisabeth werden de warme maaltijden door de medewerkers
van het LDC aan huis gebracht.

Vanaf eind mei gingen we langzaam aan terug naar het normale leven met bezoek op
de kamer mits het naleven van de veiligheidsvoorschriften door bewoners en bezoekers. Tot in oktober de tweede golf uitbrak. We bleven tijdelijk gespaard van besmettingen tot in november er een kleine uitbraak was in de Reiger. Maar het was nu
in ’t Blauwhof waar, begin december, het virus lelijk toesloeg op het gelijkvloers
waardoor het bezoek tijdelijk niet meer werd toegelaten. Aangezien er per 21 december geen bewoners en personeel niet meer positief waren zou de bezoekregeling
voor het gelijkvloers terug opgestart worden vanaf 28 december.
Het waren moeilijke tijden voor onze bewoners, hun familie maar ook voor onze medewerkers.
We gaan nog even moeten volhouden maar er is hoop. Wellicht worden onze bewoners en onze medewerkers deze maand nog gevaccineerd waardoor zij als eersten beschermd zullen zijn tegen het virus.
In naam van het Bestuur dank ik iedereen voor het geduld en begrip dat jullie hebben
opgebracht in deze moeilijke periode en voor de voorbeeldige manier waarop jullie
de maatregelen hebben opgevolgd en nageleefd.
Wij wensen jullie allen een goede gezondheid in het nieuwe jaar.
Werner Maerevoet
Voorzitter Welzijnsvereniging Sleutelzorg
Babiel—december 2020
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Voorwoord

Algemeen

Info
Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie
Bezoekregeling nog eens verduidelijkt
Bezoek is enkel mogelijk op afspraak
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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 tijd
stip 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.



Maximaal 2 bezoekers op de kamer



Mogelijke bezoekmomenten per week:
O
Maandag tot en met zaterdag: van 14 tot 16 u.
O
Donderdag: van 17 tot 19 u.
O
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.



Iedereen (bezoeker én bewoner) draagt een
chirurgisch mondmasker tijdens het hele
bezoek.



Ontsmet uw handen bij het binnenkomen van het
woonzorgcentrum.



Aan de ingang van iedere afdeling vindt
u
ontsmettende
spray
en
doekjes.
Neem deze steeds mee op de kamer en gebruik deze vóór het verlaten van de kamer.
Babiel - december 2020

Algemeen

Vaccinatiecampagne
Zoals u in de media hebt vernomen is de vaccinatiecampagne tegen COVID-19
gestart in de woonzorgcentra.
Ook onze woonzorgcentra zijn zich hier op aan het voorbereiden.

Het exacte moment waarop de bewoners het vaccin zullen krijgen is nog niet
bekend, voor WZC De Reiger is dit vermoedelijk in de week van 11/1, voor WZC
’t Blauwhof zal dit in de week van 18/1 zijn.

Aangezien wij er van uit gaan dat iedere bewoner bereid is zich te laten vaccineren hebben we voor alle bewoners een vaccin besteld.
Als u hierover toch nog vragen of bedenkingen heeft kan u hiervoor terecht bij
de hoofdverpleegkundige van de desbetreffende afdeling of de huisarts.
Bewoners die geen vaccin wensen kunnen dit voor 8/1/2020 door geven aan de
hoofdverpleegkundige van de desbetreffende afdeling.

De vaccins zullen gegeven worden door een eigen vaccinatieteam, dit team bestaat uit enkele verpleegkundigen en wordt geleid door dokter Evelien Bernaers, de CRA van onze woonzorgcentra.

Namens de welzijnsvereniging
Maïté van der Bruggen
Algemeen directeur Welzijnsvereniging Sleutelzorg AI
Babiel—december 2020
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We staan ervoor en we moeten
er door !
8 december : vandaag werd de torenkraan geplaatst. De kraan is wel 40 meter hoog en heeft een
giek van 60 meter. Het langste deel van de giek
werd op de begane grond in elkaar gestoken en dan
omhoog gehesen. Het was de moeite om te zien
hoe de werkmannen op 40 meter hoogte de armen
aan elkaar zetten. Daarna werden de contragewichten geplaatst. Je mag geen hoogtevrees hebben om
dit te doen, zelfs kijken gaf al kriebels in de buik.
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De winnaar van onze vorige
puzzel is André Vervinckt uit
flat 366 die dan ook met een
feestelijke fles gaat lopen.
Wij wensen u veel plezier toe
met onze Nieuwjaarspuzzel !
Prosit en een fijn jaar gewenst !!! Doe zeker mee !!!

S
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Kruiswoordraadsel

Ik was er “geire” bij

WZC De Reiger

Dinsdag 24 november: Karantiek Mezennest.
Ook op het mezennest waren we welkom met onze “karantiek” oftewel onze “antieke kar”! Onze
bewoners zaten gezellig rond de “stoof” en waren
benieuwd wat die twee uitgedoste madammen
wel te vertellen hadden. De kar lag vol met spullen uit “de tijd van toen” en algauw begonnen we
te vertellen wat dit allemaal was en vooral voor
wat het diende! Er waren wel 20 bewoners aanwezig dus hadden we wel echt veel te luisteren en
herinneringen op te halen….wat was het weer gezellig!!
Maandag 30 november: Bal populaire Mezennest
Onze oude radio-platenspeler werd voor deze gelegenheid weer eens bovengehaald. Onze bewoners
zaten bij elkaar in het gezelligste hoekje van onze
mooie leefzaal, afwachtend welke muziek we vandaag gingen draaien. Zoals gewoonlijk speelden
we een mengeling van bekende oude Engelse en
Vlaamse liedjes. Deze muziek nodigde ons uit om
onze dansbeentjes te strekken!! Weerom een namiddag om niet snel te vergeten…
Dinsdag 1 december: Ontbijtbuffet Mezennest.
Voor de eerste maal ging het ontbijtbuffet door in
onze nieuwe leefzaal. Wat een luxe aan plaats om
alles vlotjes te laten verlopen. Ook konden we
heel veel bewoners ontvangen want er was ruimte
genoeg!! Aan ieder de keus want het aanbod was
vandaag heel groot. Zo waren er pistolets, sandwiches, boterkoekjes en ook rozijnenbrood…en
dan spreken we nog niet van het ruime aanbod van
beleg!! Ter plaatse werden er dan ook verse eitjes
met spek gebakken! Dit alles werd enorm gewaardeerd door onze bewoners en als het van hen afhangt zouden we dit wel alle dagen mogen doen!!
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WZC De Reiger

Dinsdag 1 december: Bezoek Sinterklaas en zwarte Piet
Hoog bezoek vandaag voor al onze “brave” bewoners. De
Sint en zijn Piet deden hun ronde van kamer tot kamer en
ook in de dagzaaltjes. Overal waren zij hartelijk welkom
en deelden ze lekkers uit. Het zag er allemaal mooi uit,
lekkere mandarijntjes, heerlijke mokjes en een schone
chocolade Sint. Weinigen vlogen in de zak …. en dit wil
wel wat zeggen hé!!!

Dinsdag 1 december: Lichtpuntjes in Temse
Naar aanleiding van het project “lichtpuntjes in Temse” kregen we hier ook het
bezoek van een plaatselijke fotografe die onze kersttaferelen kwam trekken.
Enkele bewoners mochten dan ook even in het decor staan. Dit was een organisatie van onze gemeente waar dan ook een klein wedstrijdje aan verbonden is
…. en hopelijk vallen we ook in de prijzen!!

Babiel - december 2020
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WZC De Reiger

Donderdag 10 december: Sjoelen Mezennest
Onze sjoelbak werd vandaag geplaatst in onze bubbel op het mezennest! Toch
weeral enkele bewoners die we konden uitdagen om het spel mee te spelen en
natuurlijk om “records” te verbreken. We speelden ieder twee beurten en de
punten werden geteld. De finale werd gespeeld tussen Fanny en onze vrijwilliger Rachid. Deze laatste won met voorsprong…of had Fanny hem laten winnen
omdat het zijn laatste werkdag was??? In alle geval was hij een helpende hand
in de voorbije weken en namen we met spijt in ons hart afscheid van hem.
Merci Rachid voor alles!!!
Maandag 14 december: U vraagt wij draaien Mezennest
Via de computer konden we vandaag plaatjes aanvragen. Jammer genoeg
werkte ons systeem niet zo super maar toch zagen we enkele oude bekende
deuntjes en zangers of zangeressen terug. Het moest zeker niet altijd Vlaamse
muziek zijn maar ook Engelse muziek en zelfs de opera met Maria Callas was te
beluisteren!!

Dinsdag 15 december: Feestmaaltijd
Een groot familiefeest zoals andere jaren kon dit jaar natuurlijk niet doorgaan
vanwege Corona maar toch hield de kok eraan om onze bewoners een lekkere
maaltijd aan te bieden. Wat stond er op het menu? We startten met een crème van witloof met kruidenkaas en grijze garnalen. Het hoofdgerecht was gevulde parelhoen “Veronique”, puree van pompoen, spekrolletjes met groene
asperges en hartige Madeleine van aardappel. Het dessert bleek superlekker te
zijn, dit was fantasie van rode vruchten en speculaas!! Wat niet mocht ontbreken was een lekker glaasje witte wijn. Schol! Zo was het toch een beetje kerst
(op voorhand) voor onze bewoners!
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Dinsdag 15 december: Bezoek van de Kerstman …… Wielewaalsnest
De kerstman en kerstvrouw waren vandaag paraat om een bezoek te brengen
bij de bewoners van het wielewaalsnest. Men hoorde in de gangen al het liedje
“jingle bells” en toen kwamen ze er aan met een kar vol geladen met lekkere
geschenken. Elke bewoner kreeg de nodige aandacht en een lekkere doos pralines! En die zullen zeker smaken!!!

WZC De Reiger
Woensdag 16 december: Bedanking Bezigheidsclub
Vandaag hebben we onze bewoners en vrijwilligers van de bezigheidsclub eens
extra verwent. De bewoners voor hun inzet al was het dit jaar met ups en
downs door corona, maar we geven niet op! Onze vrijwilligers voor hun babbeltje, steun, afwerking van de werken, ideeën en nog zoveel meer. Bij een lekkere kop chocolade melk en een koffiekoekje was dit heel aangenaam voor de
laatste maal dit jaar. We starten terug op woensdag 6 januari.

Babiel - december 2020
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WZC De Reiger

Dinsdag 22 en woensdag 23 december: Kerstsfeer Mezennest/ Zwaluwnest
De tafels werden gezellig in het rond gezet en zo konden onze bewoners samen
genieten deze namiddag. De aanwezige kerstman en kerstvrouw zorgden voor
lekkere verse “chocoladenthee” met daarbij een stukje cake en kerststoll. Nadien kregen de liefhebbers nog een proevertje glühwein. Ondertussen zongen
we ook samen een aantal bekende kerstliederen en het mag gezegd worden …
er waren toch enkele zeer goede koorzangers en zangeressen bij!!

Vrijwilligersnieuws
Wij wensen al onze vrijwilligers een gezond en vreugdevol nieuw jaar toe en
hopen om in 2021 ons terug ten volle te kunnen geven aan onze bewoners in
goede omstandigheden.

Wij willen graag ook langs deze weg, alle
kinderen en alle scholen bedanken voor de
vele kaartjes en knutselwerkjes die we
mochten ontvangen voor onze bewoners.
Uit naam van onze bewoners ook een welgemeende DANK! Het zijn de kleine dingen
die in deze tijden zovéél betekenen.
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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.
Nieuwjaar 2021
Maandag 04 januari
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Nieuwjaarstraktatie
(Wielewaalsnest)

14u30 Gymnastiek (Mezennest)
Dinsdag 05 januari
14u00 Nieuwjaarstraktatie (Mezennest)
Woensdag 06 januari

Maandag 18 januari
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Fit-o-meter (Zwaluwnest)
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 19 januari

14u00 Oma’s koken
14u00 Voorlezen (Lijsternest)
Woensdag 20 januari
09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
Donderdag 21 januari

09u30 Bezigheidsclub
14u00 Nieuwjaarstraktatie (Ooievaarsnest) 14u00 Samenzang (Zwaluwnest)
14u00 Spelactiviteit (Mezennest)
Donderdag 07 januari
Vrijdag 22 januari
14u00 Nieuwjaarstraktatie (Lijsternest)
14u00 Manicure (Zwaluwnest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Vrijdag 08 januari
Maandag 25 januari
14u00 Nieuwjaarstraktatie (Zwaluwnest)
14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 11 januari

14u00 Fit-o-meter (Lijsternest)
14u30 Bal populaire (Mezennest)
Dinsdag 26 januari

14u00 Worstenbrood
14u00 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
Dinsdag 12 januari

08u30 Ontbijtbuffet (Wielewaalsnest)
14u00 Mannenclub
Woensdag 27 januari

14u00 Spelactiviteit (Mezennest

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje

Woensdag 13 januari
09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
Donderdag 14 januari

Donderdag 29 januari
14u00 Gebruikersraad (Zwaluwnest)
14u00 Tovertafel (Wielewaalsnest)
Vrijdag 30 januari

14u00 Wafelbak (Zwaluwnest)
14u30 Kiemen (Lijsternest)
Vrijdag 15 januari

14u00 Sjoelen (Lijsternest)
Vrijdag 01 februari

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
14u30 Gezelschapsspelen (Ooievaarsnest)

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)

Babiel - december 2020
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WZC De Reiger

Vrijdag 01 januari

WZC De Reiger

ALGEMENE TOELICHTING!! bij Agenda
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 januari
Maria Todts

K 116

06 januari

81 jaar

Georgette Gobel-Van Damme

K 218

10 januari

91 jaar

Etienne Vermeulen

K 403

14 januari

77 jaar

Ludo Van Neck

K 115

17 januari

81 jaar

Georgette Van Breuseghem

K 310

18 januari

95 jaar

Mathilde Van den Bosch

K 024

18 januari

91 jaar

Jenny Smet

K 036

24 januari

78 jaar

Paul Van Vossen

K 326

24 januari

74 jaar

Paula Van Britsom

K 122

25 januari

93 jaar

Marcella Armerotte

K 013

27 januari

91 jaar

Anaïs Bogaert

K 008

27 januari

92 jaar

Maria Cappaert

K 401

28 januari

72 jaar

Marcel Loossens

K 130

28 januari

88 jaar

Maria Meersman

K 307

29 januari

80 jaar

Christiane Dobbelaer

K 033A

02 februari

87 jaar
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Welkom
John Peeters
k 411
03 december 2020

WZC De Reiger

Christiane Dobbelaer
k 033A
08 december 2020
Maria Vaerendonck
k 216
11 december 2020

Babiel - december 2020
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Hebben ons verlaten

WZC De Reiger

Hugo De Wachter
k 124
24 december 2020

Elvire Engels
K 033D
27 december 2020

Woorden kunnen een steun zijn,
maar het is de tijd die het verdriet verzacht.
Daarom voor nu, heel veel sterkte
en voor de toekomst rust en kracht.
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Kortverblijf
Lionel Strobe
k 130
25 november 2020, terug naar huis

WZC De Reiger

Willy Meersman
k 031B
26 november 2020, opname
18 december 2020, overleden
Marcel Loossens
k 130
01 december 2020, opname

Etienne Dobbelaer
k 310 KV
10 december 2020, opname
24 december 2020, terug naar huis

Babiel - december 2020
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Ik was er “geire” bij
Dinsdag 01 december : geheugentraining Gelaag, Uno Barkendeir
Met de UNO - kaarten is het boven altijd spannend want er zijn veel fanatieke en slimme enthousiastelingen. Intussen oefende Patsy de grijze
massa’s op het Gelaag, kwestie van alles een
beetje up to date te houden.
Woensdag 02 december : bewegen, geheugentraining, bewegen ’t Gelaag
Intussen werden het meer individuele activiteiten, maar er was geen beletsel
om aan de hand van spel en oude foto’s ons geheugen wat te trainen op den
Barkendeir. Patsy is daar de geknipte persoon voor.

WZC 't Blauwhof

Vrijdag 04 december : Rummikubclub Barkendeir , Sint op bezoek
Vandaag was het een belangrijke dag De Heilige
Man en zijn Roet- pieten deed vandaag zijn ronde. Met een kar vol snoepgoed en leuke Sinterklaasliedjes kon hij iedereen gelukkig maken met
een vriendelijk woord en wat aandacht. En wat
een prachtige feestkledij heeft hij aan en wat levendige roetpieten in zijn gezelschap. En voor
ieder een leuke en lekkere chocolade attentie.
We kijken al uit naar volgend jaar……

Maandag 07 december : Bib, sjoelen …. Kamerbezoekjes
En het werden vooral kamerbezoekjes. Inge ging rond met de bibliotheek en
met enkele mensen werd er nog gesjoeld in de cafetaria, waar de stenen voorzichtig en lustig in het rond schoven.
18
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Dinsdag 08 december : indiv.act. en kamerbezoekjes, wandelen in de zon

Het was werkelijk prachtig zonnig weer in de namiddag en zo trokken we voor
een flinke wandeling naar buiten met enkele residenten van den Barkendeir.
Het werd een gezellige, rustige toer rondom ’t Blauwhof. En juffrouw Emma
genoot van de zon en de goede lucht, net als onze andere residenten. Even
diep ademhalen. En waar mogelijk gaven we volop individuele aandacht.
Woensdag 09 december : geheugentraining Barkendeir
De feestdagen zijn in zicht en we gingen ons geheugen een beetje trainen over
Kerst. We kunnen ons immers nog allerlei verhalen herinneren over vroeger.
Over de sfeer en gezelligheid daarrond hebben we altijd wel iets dat we wel
of ook niet kunnen vertellen.
Emilienne en Nelly vertelden en vertelden, maar ik kreeg er geen stok tussen.
Dat stoorde onze andere bewoners niet. Diane passeerde op de gang en zo had
ik de gelegenheid om te vragen of ze er eventjes bij wou komen zitten om kennis te kunnen maken. Nelly en Diane hebben niet ver van elkaar gewoond in
Temse en zo ontstond er een gezellig babbel.
Het was allemaal wat zoeken en improviseren en vooral konden we op ’t Gelaag enkele bewoners wat geruststellen en met een paar anderen een gesprekje mee hebben. Tevens werden er nieuwe rolstoelen en looprekjes geleverd en
aangepast aan en voor de bewoners die ze nodig hadden, ook op den Barkendeir.
Vrijdag 11 december : rummikubben en gezellig samenzijn Barkendeir :
Terwijl de koffie doorsijpelde, ging ik de bewoners bevragen wie er zin had in
een vers kopje. Bij het binnenkomen van de kamer was er bij Emma geen bezoek, zo kon ik van de gelegenheid gebruik maken om te vragen of ze zin had
om mee te gaan. Bij het binnenkomen van de leefruimte met Emma zaten de
bewoners al klaar aan de gedekte tafel. Nu was het alleen nog wachten op Nelly …. wat we al een beetje gewoon zijn. Zodra we compleet waren liet ik het
boek (Klos en Kloter) zien dat in bruikleen was van Maria Gorrebeeck om daarover te vertellen. De meeste van onze bewoners zijn van Steendorp of Temse
en al snel werd er verteld over vroeger. Zo vertelde Emma die jaren les had gegeven dat haar eerste les nog niet echt liep zoals ze zelf wou. Maar zoveel jaren later stond ze nog voor de klas. Ze heeft vaak kinderen met traantjes moeten troosten en dat kan ze natuurlijk als geen ander.
Maandag 14 december : kamerbezoekjes, …….
Het was een druk dagje met heel wat verhuis- en aanpassingswerken op ’t Gelaag waar alles op de afdeling (één grote cohort) terug en vooral smetveilig
verbonden is. Hier en daar konden we al eens rustig de tijd nemen voor een
gesprekje. Tevens ging Michiel op ’t Gelaag rond om de bestellingen op te nemen voor het rijdend winkeltje, zo deed Inge boven. En er werd reeds wat gechat per video … waarmee we ook woensdag beneden opstartten en de eerste
reservaties kwamen binnengelopen.
Babiel - december 2020
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Donderdag 10 december : nazicht rolstoelen, bezoekjes Gelaag

Dinsdag 15 december : geheugentraining, winkel, kamerbezoek

De dag ervoor ging Inge langs om de bestelling op te nemen voor het rijdend
winkeltje. Nu het rond deze periode al wat drukker was in de winkel vertrok ik
op tijd naar de Colruyt. Gelukkig kon ik alles vinden en zoals altijd was ik goed
geladen. Na de middag moest ik alles sorteren en wegen om nadien de bestellingen te bezorgen aan onze bewoners.
Woensdag 16 december : bewegen Barkendeir , videochat
De maand is half en we kijken stilletjes aan al uit naar Kerstmis. Maria Bermyn
kon na de middag eens uitgebreid video-babbelen met haar familie en dankzij
Inge konden we aan Roger, Eugenie, Maria, Ida en vele anderen hun boodschapjes bezorgen, waardoor ze toch wat opfleurden. Veel vers fruit en wat vaste
gewoontesnoeperijen en pekelzondekes kunnen wonderen doen. En tussendoor
gaat het gewone werk zijn gang en konden we via individuele gesprekjes heel
wat residenten wat op hun gemak stellen.. en werden we ook weer getest.

WZC 't Blauwhof

Donderdag 17 december : videochatten ‘t Gelaag
We belden zelf en werden gebeld en zo konden Roger, Maria en Rosa telkens
een 20-tal minuten genieten van een leuk contact-met-beeld en een babbel,
min of meer life met de familie. Dat deed deugd …….
Vrijdag 18 december : rummikubclubs, kerstfilm Barkendeir
White Christmas, een heerlijke klassieker waarin dromen werkelijkheid worden. Meeslepende Irving Berlin
melodieën in een echte klassieke muziekfilm. Vlak na
de oorlog komen twee zang- en danstalenten ( Bing
Crosby en Danny Kaye ) bij elkaar om een van de beroemdste acts in de geschiedenis van de showbizz neer
te zetten. Zij ontmoeten twee zusjes (Rosemary Clooney en Vera - Ellen) met wie ze naar Vermont trekken
om daar een ouderwetse witte kerst te vieren. Daar begint het echte avontuur als ze ontdekken dat het hotel
waarin ze verblijven eigendom is van hun oude legergeneraal, die zich in een enorme financiële crisis bevindt…. Een prachtige klassieker waarin dromen geen
bedrog zijn……
Maand. 21 december : Bib., Kerststukjes maken
Elk jaar maken we kerststukjes om te verkopen op onze kerstmarkt maar door
Covid-19 kon dit niet doorgaan. Dat wilde niet zeggen dat onze dames hun creativiteit en inspiratie niet kwijt konden. We maakten kerststukjes maar in mindere hoeveelheid, voor op de kamer en voor de aankleding op de tafels. Het
ziet er goed uit en we waren zo weer een hele middag fijn bezig. En de heerlijke dennengeuren waaiden rond op Barkendeir. Ook de bibliotheek ging rond. Op
’t Gelaag waren het kamerbezoekjes en individuele chatmomenten.
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Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 04 januari

Woensdag 20 januari

10u30 Bibliotheek
10u30 Bewegingsactiviteit (Barkendeir)
14u00 Glaasje drinken op 2021(Barkendeir) 14u00 Uno (Barkendeir)
14u00 Erogwerkjes en koffie
Donderdag 21 januari
Dinsdag 05 januari
14u00 Muziekje (Living)
10u00 Wellness
Vrijdag 22 januari
14u00 Koekjesbak Nieuwjaar
14u00 Bingo (Barkendeir)
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Luisteren naar muziek (Barkendeir)
Woensdag 06 januari

Feest van Driekoningen
10u30 Bewegen (Barkendeir)
14u00 Bewegingsactiviteit (‘t Gelaag)
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 07 januari

Maandag 25 januari

14u00 Tovertafel met muziek

Woensdag 27 januari

Vrijdag 08 januari

14u00 Uno (Barkendeir)

10u00 Rummikubclub (‘t Gelaag)
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn
Maandag 11 januari

Donderdag 28 januari

Dinsdag 26 januari
14u00 Wafelen bakken (Barkendeir)

WZC 't Blauwhof

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)

14u00 Sjoelen (Barkendeir)

14u00 Over vroeger (‘t Gelaag)
Vrijdag 29 januari

10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Soep maken (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoekjes (Barkendeir)

Dinsdag 12 januari
14u00 Kamerbezoekjes (Barkendeir)

Maandag 01 februari

Woensdag 13 januari
Donderdag 14 januari

10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 02 februari

14u00 Wafels jarigen (‘t Gelaag)

14u00 Hoger-Lager (Barkendeir)

Vrijdag 15 januari

Woensdag 03 februari

10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)
Maandag 18 januari

14u00 Lichtmis pannenkoeken

14u00 Uno (Barkendeir)

10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Megabingo
Dinsdag 19 januari

Donderdag 04 februari
14u00 Megabingo—koffieklets
Vrijdag 05 februari
10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

14u00 Rijdend winkeltje
Babiel - december 2020
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Even over denken
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Iedereen zegt het zo en dus doen wij het ook maar : we sluiten een lastig jaar
af. Een rotjaar. Met veel moed, soms ook verdriet maar ook doorheen heel veel
mooie momenten worstelden we ons door de eerste en de tweede Coronagolf
heen. Voor onze residenten en ook voor hun familie waren het moeilijke, soms
eenzame dagen en we moesten veel dingen loslaten en er intussen het beste
van maken. Met evenveel moed kijken we toch uit nu naar 2021. We blijven
leuke plannen maken, ook al moeten we die steeds maar bijsturen door de
moeilijke omstandigheden. We hopen samen met u dat de vaccins en al de
maatregelen op termijn resultaat gaan opleveren. We wensen u dan namens iedereen hier dan ook van harte een gelukkiger en gezonder jaarbegin toe en
waar we stilletjes aan naar een nieuwe lente gaan en een plek om te leven
waar de zon terug vrolijk en vrij schijnt voor iedereen … !!

Vrijwilligersnieuws
Echt veel nieuws is er niet tenzij dat we vol goede moed aan het nieuwe jaar
beginnen dat hopelijk ook voor jullie wat verlichting zal brengen naarmate het
vordert. Dat wensen wij jullie toe , ook namens alle residenten. Het geluk zit
in kleine dingen en verbondenheid. We kijken vol verwachting uit naar de dag
van de heropstart samen met u allen ! Nog even volhouden dus …
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Jarigen in januari
Diana Hemelaer

K 146

05 januari

88 jaar

Sylvia Bermyn

K 023

11 januari

90 jaar

Sonja Buytaert

K 134

25 januari

66 jaar

Guy De Gols

K 012

31 januari

70 jaar

Nelly Rooman
k 007
18 december 2020

Lucienne De Wit
k 150
21 december 2020
Marie De Roy
k 027
23 december 2020

Babiel - december 2020

23

WZC 't Blauwhof

Hebben ons verlaten

GAW Residentie Elisabeth

Jarigen in januari
Frida De Decker

Flat 360

04 januari

85 jaar

Laurette Gheysens

Flat 237

05 januari

78 jaar

Gilbert Van Schaverbeeck

Flat 128

06 januari

80 jaar

Marie Jeanne Verwilghen

Flat 122

15 januari

86 jaar

Emiliane Rogiers

Flat 009

22 januari

86 jaar

Louis Thys

Flat 003

31 januari

94 jaar

Hebben ons verlaten
Dargent Eliane
Flat 241
overleden 27 november 2020

Van Buynder Oscar
Flat 010
Overleden 15 december 2020

Verhuisd
Remon Liliana
Flat 363
naar WZC De Reiger, 23 november 2020
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Een woordje van Isabelle
97 jaar jong mogen worden is op zich al geweldig
speciaal, en dat geldt ook voor Berke, de oudste
flatbewoner van allemaal. Corona of niet, dat konden
de medewerkers van het LDC gewoonweg niet onopgemerkt laten passeren. Tijd dus voor een verrassingsmomentje aan de deur, met ballonnen, slingers en
feestelijk papier. Berke, hopelijk beleefde je op die
manier op 17 december aan je verjaardag héél veel
plezier!

Kerst en nieuwjaar ligt ondertussen achter ons. De feestperiode beleefden we
helemaal anders dit jaar. Hopelijk heeft het kaartje dat we stuurden aan de gebruikers van het LDC hen zo toch wat dichter bij ons gebracht. En al is een
kaartje sturen niet hetzelfde als gezellig samen tafelen met je dierbaren, met
een kaartje verspreid je wel een beetje van die warmte van kerst. Hopelijk
wordt 2021 een jaar met meer positiviteit. Na de nieuwjaarswensen staan we
even stil bij Driekoningen. Want wat is dat nu juist precies?

In onze contreien wordt er soms gezongen op Driekoningen. Ook wordt er
Driekoningentaart geserveerd. De taart wordt opgesneden in evenveel stukken
als er mensen aan tafel zitten. Iedereen krijgt een stuk. Vind je in je stuk de
boon, dan krijg je de kroon en ben je de koning of de koningin van de dag!

- In sommige landen is Driekoningen een vrije dag.
- Soms wordt er een stuk meer gesneden van de Driekoningentaart dan er
mensen zijn. Dit voor het geval een hulpbehoevende zou komen aankloppen. Een traditie die ver teruggaat in de tijd.
© Wikipedia en https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/
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Driekoningen is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt
gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis herdenkt van de wijzen uit het
oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen
zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeborene. De
drie zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar,
Melchior en Balthasar. Ze zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud zijn
geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren.

Ik was er “geire” bij
Dit was … DECEMBER 2020
02 december en 04 december: thema Sinterklaas in de flats:
schoentje zetten, zingen, mandarijntjes en Sint met pieten op
bezoek!

LDC 't Achterpoortje

Op 02 december konden de bewoners hun schoentje zetten. Dat je nooit te oud bent daarvoor, bewees het groot
aantal schoenen dat werd aangetroffen in de gangen. De
bewoners zijn blijkbaar braaf geweest (of de sint was in
een gulle bui), want er werd een hoop snoepgoed in de
schoenen gestopt. Verdieping 1 en 2 hadden het flinkst
hun schoen klaargezet. Sommigen schreven zelfs een
briefje met een dankwoord voor de Sint. De bewoners
vergaten ook sint en knechten niet, want ook voor hen
stonden lekkernijen klaar! 2 dagen later werd het liedje
“Dag Sinterklaasje” gezongen. Het was dan ook dé
verrassing van formaat toen dat daadwerkelijk gebeurde
en Sint plots verscheen, vergezeld van zijn hardwerkende pieten (ook al hebben
ze niemand in de zak moeten steken). De waarheid mag gezegd worden.
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Zaterdag 05 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrijwilliger op 05 december
toont LDC ’t Achterpoortje appreciatie voor de miljoenen vrijwilligers die zich
overal ter wereld inzetten. Wij vergeten ook onze eigen vrijwilligers niet in
deze barre coronatijden. WE LATEN ELKAAR NIET LOS! Vanuit het hart, een
welgemeende dankjewel aan ALLE vrijwilligers! Op wereldschaal zetten zich
miljoenen vrijwilligers in. Vrijwiligers zijn op veel vlakken onmisbaar. Je kan ze
terugvinden in zowat alle vormen van activiteiten, verenigingen en sectoren. De
Internationale Dag van de Vrijwilliger startte in 1985. Het doel is duidelijk: al
het vrijwilligerswerk zichtbaar maken, promoten en waarderen. Vrijwilligerswerk bewijst zijn KRACHT telkens opnieuw. Het thema dit jaar is dan ook
KRACHT. Wist jij dat er naar schatting in Vlaanderen 750.000 vrijwilligers zijn?
In Europa zouden dat er ongeveer 100 miljoen zijn en over de hele wereld zo'n
971 miljoen (cijfers Koning Boudewijnstichting).

© www.blinkuit.nl
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Maandag 07 december: Geboorte baby Angel, dochter van Anita
Heuglijk nieuws uit ons LDC want Anita, onze immer
goedlachse medewerkster, is op 07/12 om exact
17.49 uur de trotse mama geworden van een
dochtertje dat luistert naar de naam Angel (in het
Engels betekent Angel “engel”). De precieze lengte
van deze wolk van een baby is 47 centimeter. En dat
het daadwerkelijk een engeltje is bewijst de vertederende foto. Anita meldt verder dat de bevalling
prima is verlopen en dat zij en de baby het goed
stellen. Zoveel gezinsgeluk zorgt absoluut voor een
positieve noot in deze vervelende tijd. Wij wensen
Anita en haar gezin alvast van harte PROFICIAT met
de geboorte van hun nieuwe spruit!

Woensdag 09 december: koffie-en theemoment met citroencake
en verschillende toppings
Fouzia ontpopt zich zo stilaan tot dé keukenprinses van het LDC.
We mochten al meermaals genieten van haar culinaire creaties.
Ditmaal bereidde ze een luchtige citroencake, en opnieuw was
het indrukwekkend lekker! Met behulp van het recept kan jij het
alvast ook eens proberen en je familie of vrienden eens verwennen! Uit ondervinding kunnen we jullie garanderen dat de
stukjes niet lang op tafel zullen blijven staan…

LDC 't Achterpoortje
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BESLAG 16 st.

CITROENCAKE MET KOKOS
4 medium eieren

BEREIDING:

150 gr kristalsuiker

1. Klop de eieren samen op met de suiker
en het zout voor een minuut. Voeg
de citroenrasp, zonnebloemolie, melk,
bloem en bakpoeder toe. Mix alle ingrediënten samen tot een gladde massa.

Mespuntje zout
Citroenrasp (1 citroen)
175 ml zonnebloemolie
150 ml melk
215 g patentbloem
16 g bakpoeder
GARNERING
100 g abrikozenjam

2. Vet de met bakpapier beklede bakvorm goed in en giet het beslag erin.
3. Leg de citroencake in een voorverwarmde oven op 160°C voor zo’n 30 tot
38 minuten. De cake is gaar als je er met
een satéprikker in prikt en die er droog
uitkomt.
4. Smeer er een laagje abrikozenjam op
en maak het af met geraspte kokos.

Geraspte kokos

LDC 't Achterpoortje

Aan-huis activiteiten zijn een succes
Er werden aan de bewoners van de serviceflats in de maand december een aantal aanhuis activiteiten bedeeld. Stuk voor stuk leuke
opdrachten en een nuttig tijdverdrijf. Wij
bezorgden o.a. deze leuke cijfertekening om
coronaverveling tegen te gaan! Bijkomend
voordeel is natuurlijk dat dergelijke activiteiten het brein stimuleren. Annie Felix legde
het nodige geduld aan de dag en toont ons
trots de oplossing. Ze verbond correct de
punten door te tekenen op nummervolgorde,
en tekende netjes van punt naar punt. Op die
manier kwam traag maar zeker deze mooie
toekan te voorschijn! Een perfect staaltje
vakmanschap! We zoeken nog iemand om deze
tekening mooi in te kleuren, zodat ze kan ingekaderd worden.

Poëzie in coronatijden door Annemie, docente stoelyoga
Annemie, docente stoelyoga, maakte een mooi gedicht en gaf ons de toestemming om het met jullie te delen. Hartelijk dank Annemie dat je iedereen laat
meegenieten! Ben jij ook creatief bezig met het schrijven van gedichten,
maken van kunstwerken of foto's,... en zie je jouw bijdrage graag verschijnen
op onze Facebook-pagina of in Babiel? Laat het ons dan zeker weten!
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Kruip in je pen en schrijf ze blij!
Lees zeker de mooie, hartverwarmende brief die aan ons
werd geschreven in het kader
van de actie schrijf-ze-blij, een
initiatief van Vormingplus.
Doe jij ook je brief op de bus
en maak jij mee het verschil?

HOE?
Je adresseert je brief aan de contactpersoon bij de organisatie van je
keuze. Die verdeelt de brieven aan
hen die er het meest nood aan hebben.
Meer info over dit initiatief op: https://
www.vormingpluswd.be/schrijf-ze-blij
Babiel –december 2020
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WAAROM?
Veel mensen zijn eenzaam in deze
tijden, ze mogen of kunnen niet naar
buiten. Ontmoetingsplekken zoals bv.
het dienstencentrum zijn gesloten.
Dit weegt erg zwaar. Een briefje kan
wonderen doen. Ook al is het niet de
bedoeling dat er wordt teruggeschreven (geen eigen adres vermelden).
Een kleine quote, een belevenis bij
het winkelen, hoe anders het nu aanvoelt.. Schrijf ze blij!

Dit wordt … JANUARI 2021
Januari 2021: Maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Wat is baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker is een kwaardaardig gezwel ter hoogte van de baarmoederhals en wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Dit
virus wordt overgedragen via seksueel contact. De meeste vrouwen raken
vroeg of laat besmet met dit virus. Meestal verdwijnt het weer vanzelf maar
soms blijft het in het lichaam aanwezig. 10 tot 15 jaar later kan dat tot kanker
leiden.
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moedigt vrouwen van
25 t.e.m. 64 jaar aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Van de
volledige doelgroep laat 63,7% zich screenen, met of zonder uitnodigingsbrief.
En dat cijfer willen we omhoog!

LDC 't Achterpoortje

We hebben het allemaal druk. Er is dus altijd wel iets dat dringender is dan al
het andere. En toch… van uitstel komt afstel. Als je iets niet meteen doet,
loop je het risico dat het er niet van komt. Geen excuses. Laat een uitstrijkje
nemen. Als de ziekte of het risico erop tijdig wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans
op volledige genezing groter.
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen baarmoederhalskanker. Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen
afwijkende cellen worden opgespoord voordat ze kankercellen worden. Daardoor is baarmoederhalskanker één van de ziekten die in aanmerking komen
voor een bevolkingsonderzoek.
In juni 2013 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Onderzoek van het uitstrijkje is meestal gratis. Je betaalt
enkel de consultatie bij je huisarts of gynaecoloog. Dit uitstrijkje wordt dan in
een laboratorium onderzocht om te kijken of het afwijkende cellen bevat.
Wat gebeurt er als het uitstrijkje afwijkend is?
Enkele weken na het uitstrijkje ontvangt je arts het resultaat.
Als er lichte afwijkingen gevonden worden, krijg je meestal het advies om na
6 en 12 maanden een vervolguitstrijkje te laten nemen. Je arts controleert
dan of de afwijkende cellen verdwenen zijn. Als de afwijkende cellen niet verdwijnen, is bijkomend onderzoek nodig. Als je uitstrijkje ernstig afwijkende
cellen bevat, dan wordt je doorverwezen voor bijkomend onderzoek.
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De kans dat je echt baarmoederhalskanker hebt, is klein. Vaak gaat het om een
voorstadium dat vrij eenvoudig kan worden behandeld. In dat geval wordt baarmoederhalskanker voorkomen.
Baarmoederhalskanker kan vermeden worden door vaccinatie tegen het humaan
papillomavirus (HPV) en als vrouwen van 25 tot 64 jaar om de drie jaar een
uitstrijkje laten nemen.
Laat je dochter en je zoon vaccineren!
De Vlaamse overheid biedt alle jongens en meisjes in het eerste jaar secundair
onderwijs gratis het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is
het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.
Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij
jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Door het vaccin tegen HPV kunnen ook andere kankers zoals penis-, hoofden nekkanker, vermeden worden. Meisjes die nog niet gevaccineerd zijn en jonger zijn dan 19, kunnen het vaccin met een voorschrift van een arts bij de apotheker kopen. De arts kan het vaccin dan toedienen.
als je

bent blijft een

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160, tussen 9 en 12
uur en 13 en 16 uur, of stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of
surf naar https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/

Vanaf 19.10.2020 werden alle activiteiten waarbij meerdere gebruikers samenkomen in de gemeenschappelijke ruimtes stopgezet.
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