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Coronavirus
COVID19

Beste bewoners en familie

De bewoners van De Reiger werden op 12 januari gevaccineerd met het COVID19 vaccin. Er kon ook reeds een deel van het zorgpersoneel gevaccineerd worden. Het hele gebeuren verliep georganiseerd en vakkundig. Wij bedanken onze CRA, dr. Bernaers, en het volledige vaccinatieteam om dit in goede banen te
leiden.
Er is een herhaling van het COVID-19 vaccin nodig drie weken na het eerste
vaccin. Het tweede vaccinatiemoment in WZC De Reiger zal op dinsdag 2 februari plaatsvinden. Op deze dag zal ook GEEN bezoek mogelijk zijn.

De bewoners van WZC ’t Blauwhof werden op donderdag 21 januari gevaccineerd. Ook een deel van de personeelsleden hebben het vaccin gekregen.
Er is een herhaling van het COVID-19 vaccin nodig drie weken na het eerste
vaccin. Het tweede vaccinatiemoment in WZC ’t Blauwhof zal op donderdag 11
februari plaatsvinden. Op deze dag zal ook GEEN bezoek mogelijk zijn.

Wat de algemene bezoekregeling en huidige maatregelen betreft, deze blijven
voorlopig onveranderd. We hopen de bezoekregeling na het tweede vaccinatiemoment te herbekijken in het kader van de dan geldende richtlijnen.

Met vriendelijke groeten,
De directie

Babiel—februari 2021
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Algemeen

Info

Algemeen

We staan ervoor en we moeten
er door
We zien zelf niet veel gebeuren in de bouwput
maar er wordt zeker en vast verder gewerkt.
De funderingen voor de keuken, de kleedkamers, de
toiletten en de bergingen zijn reeds gegoten.
Er ligt veel betonijzer klaar voor de verdere werken
aan de fundering.
De ijzervlechters zijn begonnen aan het vlechten
van het betonijzer.
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Te veel- Zwitserland
Muzieknoot – plaats in Henegouwen – binnenkort
Lengte – landstreek in het
Romeinse Rijk
Ego – valse pausinne
Ja in Vladivostok – broertje van Sientje
Teveel – zoete drank – …..
‘I love you’
Bijbelse stad – aan jou –
rond iets
Californische citrusvrucht
– vervelende
Slijm - schikgodin

10. Vat – verf
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Verticaal :
1.

Uitroep – stad in Oklahoma

6.

Element – reeds

2.

Waardegevend

7.

Planken

3.

Slang – doodop

8.

4.

Spinsel – voornaam van Iljevitsj Tchaikovsky

Deutsche Industrie Norm — getroffen

9.

Vervoer

Mahal – ezel

10. Olie
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De vorige puzzel werd juist ingevuld en de uitgekozen gelukkige is Juliette Huyghe uit WZC
’t Blauwhof. Zij wint de fles
wijn.
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Algemeen

Kruiswoordraadsel

WZC De Reiger

Ik was er “geire” bij
Dinsdag 29 december : Kerstsfeer Wielewaalsnest
Onze bewoners van het Wielewaalsnest kregen ook
een namiddag vol Kerstsfeer. Er was warme chocolade thee met cake en Kerststoll. Er werden Kerstliederen gezongen, die zorgden voor héél véél sfeer. De
bewoners zongen uit volle borst mee….. liedjes die
we nooit vergeten!
Woensdag 30 december :
Kerstsfeer Ooievaarsnest
De bewoners van het ooievaarsnest werden getrakteerd op chocolade thee met cake of stoll. Voor de
liefhebbers was er ook een glaasje glühwein voorzien. Dit smaakte zeker met de koude temperaturen
van buiten. Het was een gezellig samenzijn en zo
konden de bewoners eens hun hartje luchten. Heeft
zeker goed gedaan!
Van maandag 4 januari tot vrijdag 8 januari : Nieuwjaarstraktatie!!
En zoals we het al wat gewoon zijn, ging nu ook onze Nieuwjaarstraktatie per
bubbel (of afdeling) door. Het belangrijkste is dan toch dat we de gelegenheid
hebben om iedereen een gelukkig en vooral een gezond jaar te wensen en samen te klinken op een hopelijk veel beter jaar!! Het was leuk te zien dat onze
mensen er echt van genoten om toch eens gezellig bij elkaar te zijn en te genieten van een lekkere cava met een heerlijk hapje erbij! In alle geval hebben
we 2021 goed ingezet.
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Maandag 11 januari : Verloren maandag / worstenbrood
Naar jaarlijkse gewoonte op verloren maandag, worstenbrood voor iedereen. Er
werd uitgekeken naar de koffietoer, een vers warm worstenbroodje hoorde er
vandaag bij. Da was smullen!!!

Babiel - februari 2021
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WZC De Reiger

Maandag 11 en 18 januari : Liedjes van toen en dans!
Ook dit jaar zetten we onze succesvolle activiteit op het gelijkvloers terug verder. Gezellig samen in de kring en een leuk muziekje opgezet en dan kunnen
we ons niet meer houden!! Er werd weeral heel veel gedanst, mede dankzij
onze vrijwilligers Mariëtte en Marleen die ook veel mensen gingen uitnodigen.
En je weet het hé … dansen is eigenlijk wat gymnastiek en vraagt uithouding en
ook evenwicht dus eigenlijk goed voor alles. En dan ook vooral als we uit volle
borst meezingen!!

WZC De Reiger

Donderdag 14 januari : Wafelbak Zwaluwnest
Een heel mooie opkomst in onze dagzaal op het Zwaluwnest. De geur van wafels verspreidde zich snel over de hele verdieping. Een namiddag vol bakplezier,
smullen, lachen en gewoon gezellig samen zijn. Het deed iedereen deugd want
dit was toch weeral een tijdje geleden.

Dinsdag 19 januari : Oma’s koken
In kleine groep werd er vandaag weer duchtig gekookt. Alle groenten fijn snijden voor een lekker groentesoepje en gehaktballetje draaien, die mogen natuurlijk niet ontbreken. Verder werden de champignons geborsteld en in stukken gesneden want toast champignon stond ook nog op onze menu. Na al dat
harde werk kwam de proeverij en deze werd goedgekeurd. Het was alvast een
aangename middag!
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Vaccinatie covid-19 voor onze bewoners!
Dinsdag 12 januari D-day, een dag waar onze bewoners erg naar uitkeken! Alles
is zéér vlotjes verlopen en iedereen héél tevreden! Het tweede prikje vind
plaats op dinsdag 2 februari. Dank aan alle medewerkers die hiervoor hun beste
beentje hebben voorgezet.

WZC De Reiger

Babiel - februari 2021

9

Agenda WZC De Reiger

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.
Maandag 01 februari
09u00 Bibliotheek op de kamers
14u00 Lichtmis : Pannenkoeken
Dinsdag 02 februari
14u00 Individuele aandacht

Woensdag 03 februari

14u30 Fit-o-meter (Zwaluwnest)
14u30 Spelactiviteit (Wielewaalsnest)
Dinsdag 16 februari
14u00 Oma’s koken
14u00 Voorlezen (Mezennest)
Woensdag 17 februari

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)

Donderdag 04 februari

Donderdag 18 februari

14u00 U vraagt wij draaien (Zwaluwnest)
14u00 Manicure op de kamers
Vrijdag 05 februari

14u00 Zanguurtje (Zwaluwnest)
14u00 KIEMEN (Lijsternest)
Vrijdag 19 februari

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 08 februari

14u30 Sjoelen (Lijsternest)

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
14u30 Crea (Zwaluwnest)
Dinsdag 09 februari

14u30 Liedjes van toen (Wielewaalsnest)
14u30 Fit-o-meter (Lijsternest)
14u30 Crea (Mezennest)

08u30 Ontbijtbuffet (Ooievaarsnest)
14u30 Quiz (Lijsternest)

14u00 Koffie op grootmoeders wijze

Woensdag 10 februari

Maandag 22 februari

Dinsdag 23 februari
(Zwaluwnest)

Woensdag 24 februari

Donderdag 11 februari

09u30 Bezigheidsclub
13u00 Loopband
13u00 ‘t Rijdend winkeltje
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Donderdag 25 februari

14u00 Gezelschapsspel (Lijsternest)
17u00 Croque Monsieur (Mezennest)
Vrijdag 12 februari

14u00 Sjoelen (Mezennest)
14u00 Geheugenspel (Zwaluwnest)
Vrijdag 26 februari

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 15 februari

14u30 Sjoelen (Lijsternest)
Maandag 01 Maart
14u30 Beweging (Wielewaalsnest)
14u30 Gymnastiek op muziek (Mezennest)
14u30 Spelactiviteit (Zwaluwnest)

09u30
13u00
13u00
14u00

Bezigheidsclub
Loopband
‘t Rijdend winkeltje
Geheugenspel (Zwaluwnest)

09u00 Bibliotheek op de kamers
14u30 Bal populaire (Mezennest)
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ALGEMENE TOELICHTING!! bij Agenda
Wegens de coronamaatregelen zijn er enkele activiteiten die niet mogen
plaatsvinden.

Jarigen in februari
Christiane Dobbelaer

K 033A

02 februari

87 jaar

André Claus

K 306

04 februari

83 jaar

Josephine De Witte

K 023

04 februari

86 jaar

Liliane Smet

K 011

04 februari

86 jaar

Irma Brys

K 229

06 februari

83 jaar

Joanna Heeffer

K 220

06 februari

94 jaar

Lutgarde Meersman

K 020

11 februari

81 jaar

John Peeters

K 328

13 februari

65 jaar

Alice Hoof

K 312

17 februari

79 jaar

Suzanna Huyben

K 412

19 februari

96 jaar

Annie Verheyden

K 311

19 februari

84 jaar

Rita Anné

K 104

26 februari

81 jaar

Helena Pevenage

K 026

02 maart

92 jaar

Anita De Ryck

K 308

04 maart

86 jaar

Maria Peersman

K 304

04 maart

87 jaar

Babiel - februari 2021
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WZC De Reiger

*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.

Welkom

WZC De Reiger

Martin Mys
k 033D
07 januari 2021

Jeannine Brys
k 407
11 januari 2021
Simonne De Smet
k 124
20 januari 2021

Hubert Pieters
k 124
20 januari 2021
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Hebben ons verlaten
Maria Van Steenlandt
k 217
30 december 2020

WZC De Reiger

Godelieva Coppieters
k 328
05 januari 2021
Franciscus Van Hoeywegen
k 126
08 januari 2021

Liliane Geens
K 209
09 januari 2021

Marguerite Arcay
k 221
12 januari 2021

Alfons Leemans
k 210
16 januari 2021
Paula Van Britsom
k 122
19 januari 2021

Babiel - februari 2021
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Kortverblijf

WZC De Reiger

Maria Van Wouwe
k 414
04 januari 2021, terug naar huis

Bogaert Stefania
k 310 KV
04januari 2021, opname

Israfil Oden
k 414
06 januari 2021, opname

Arseen Pincket
k 031B
08 januari 2021, opname
15 januari 2021, overleden

14

Babiel - februari 2021

Ik was er “geire” bij
Maandag 28 december : verhuizen, afbreken en opbouwen
Een drukke dag en we waren blij dat we terug een beetje naar normaal konden
gaan op ’t Gelaag met natuurlijk een hele opruim en verhuis. We werkten ons
boekje af voor Nieuwjaar, keken rolstoelen na en op de Barkendeir werd er gesjoeld. En het was natuurlijk Michiels feestdag vandaag ….
Dinsdag 29 december : wandelen en koffie en … chocomelk
Met den Barkendeir op stap en een frisse neus halen is altijd fijn en Inge maakte ook nog een heerlijk kopje chocomelk om terug wat op te warmen en voor
de gezelligheid.
Woensdag 30 december : kamerbezoekjes, muziek, kalender
‘s Morgens deden we aan beweging in groep op Den Barkendeir. Dat is altijd
goed maar extra vanwege de ontspannende werking voor geest en lichaam bij
de aangepaste muziek.
Donderdag 31 december : wensen en kadootjes ….

Maandag 4 januari: kamerbezoekjes, glaasje drinken, ergowerkjes

Kamerbezoekjes om onze nieuwjaarswensen te brengen naar onze bewoners.
Hopelijk word 2021 een beter jaar waar we terug meer mogen. En in de namiddag lieten we de flessen cava knallen om het nieuwe jaar goed van start te
laten gaan. In de ergo zetten we koffie met een ‘buzzeke’ voor ’t Gelaag en
deden onze rolwerkjes en maakten veel plezier, eindelijk. Nieuwjaarke zoete
…. Het varken heeft vier voeten.
Dinsdag 5 januari: koekjes bakken, Bingo
Voor de mensen die graag nog eens bingo (kiemen) speelden hadden we het op
de planning gezet. Om een paar bewoners te activeren had Inge ze naast haar
geplaatst om zo een oogje in het zeil te houden of een beetje bij te sturen. Op
’t Gelaag werden er koekjes gebakken door Michiel en de geur was heerlijk,
maar de smaak nog heerlijker. Daarom heeft Inge er stiekem eens aangezeten,
anders kon ze dat natuurlijk niet weten . En we dronken er een scheutje …
wijn bij.
Woensdag 6 januari: Bewegen, Uno
In de voormiddag was het met een klein groepje bewegen maar op muziek, wat
altijd wat vlotter gaat op ritme. We starten met een opwarming om daarna de
nodige attributen boven te halen. Op het einde haalden we de parachute boven
wat altijd een plezante afsluiter is voor iedereen die meedeed. Op ’t Gelaag
deelde Michiel van middag eens de koffie zodat er rustig overlegd en gebrieft
kon worden door de verpleging.
Babiel - februari 2021
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WZC 't Blauwhof

De kinderen van ‘De Woonboot’ hebben druk getekend, geschilderd en gekleurd
voor ons en zo konden we van hen aan alle residenten een leuk en warm geschenkje overhandigen. Heel erg bedankt daarvoor. Erg fijn om al die blije gezichten te zien en zoveel betrokkenheid en verbinding te ervaren. Een mooie
afsluiter van een beklijvend 2020 …

Donderdag 7 januari: tovertafel

We haalden de tovertafel vanachter de coulissen op het podium. Het is altijd
een mooi vertrekpunt maar we hadden het vooral toch weer over de fratsen
van de Witte van Zichem en zongen wat liedjes uit vervlogen tijd. Zo komen de
tongen vanzelf los. En ze zijn er ‘geire’ bij tegenwoordig, want tegen 14 uur
staat er een hele rij aan de deur van den ergo te wachten om te kunnen starten .…
Vrijdag 8 januari: Rummikub, Gezellig samenzijn
In de voormiddag werd er Rummikub gespeeld. In de namiddag gingen we het
gezellig maken met een drankje en een bijhorende muziekje naar ieder zijn
wens. ‘Wie nood heeft om een dansje alleen of met twee doe gerust mee want
met Inge gaan we geire mee..’

WZC 't Blauwhof

Maandag 11 januari: verloren maandag
In de namiddag hadden we natuurlijk een smakelijk extraatje vanuit onze Centrale Keuken, vanwege jaarlijkse Vlaamse traditie. Er werd gebakken maar ook
gesnoept en zo was er voor iedereen een gepaste verrassing. Worstenbrood en
‘choukes’ : een liefdevolle combinatie, die wij ons naar keuze goed lieten smaken. ’t Waren ‘goei’. Tevens was het ‘Babielekesdag’ : dus deelden we die uit
en profiteerden van de gelegenheid voor een uitgebreid kamerbezoekje met
een babbel.
Dinsdag 12 januari : plannen, uitdelen en rolstoelen
Vandaag kreeg boven iedereen aandacht met een kamerbezoekje en werden
daar tegelijk de ‘Babielboekjes’ uitgedeeld. De animatie trok in de namiddag
naar De Reiger om de plannen en de mogelijkheden in het komend werkjaar te
bespreken. En we konden de laatste dagen heel wat nieuwe residenten verwelkomen.
Woensdag 13 januari : wafelbak, afbreken, wandelen, Uno, kub
Een drukke diverse dag vandaag. Beneden op ’t Gelaag werden er heerlijke wafels gebakken en uitgedeeld bij de middagkoffie. Er werd individueel en in
groep gewandeld vanwege het aardige weer en bovendien speelden we ook nog
eens een spelletje Rummikub op den Barkendeir en Uno met de kaarten in de
namiddag.
Vrijdag 15 januari: Rummikub, gezellig samenzijn

Elke week voorzien we een verwennamiddag om onze bewoners samen te brengen en het zo gezellig mogelijk te maken. Natuurlijk blijven we in onze bubbel
(dus boven en beneden apart) zolang dit nog nodig is. Door de muziek die we
afspelen is er toch meer interesse om er bij te komen zitten. De muziekkeuze
kan erg uiteenlopend zijn maar we proberen toch aan ieders behoefte te voldoen.
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Maandag 18 januari: megabingo, sjoelen

Het sjoelen kon even niet doorgaan maar op ’t Gelaag speelden we een spelletje megabingo. Hierbij kon iedereen met een ….. spaarvarkentje en de winnares zelfs met een heuse beker naar huis. Met dank aan vrijwilliger Sylle De Bock
voor de mooie prijzen.
Dinsdag 19 januari: rijdend winkeltje
Vandaag deed Michiel de ronde met de bibliotheekkar. Maar ook voor het rijdend winkeltje werden de bestellingen reeds opgenomen en genoteerd voor Inge. Wie iets nodig heeft : ons rijdend winkeltje komt één keer in de maand
rond ! Heb je iets heel dringend nodig kun je altijd beroep doen op familie.
Woensdag 20 januari : ‘papegaaitje leef je nog’

Donderdag 21 januari : vaccinatie-dag
Deze donderdag zal voorgoed in de herinnering van velen gegrift blijven als de
dag waarop we onze eerste en zo langverwachte vaccinatiespuit kregen. Voor
velen was het een ontroerend moment, ook bij het personeel en alles was tot
in de puntjes en efficiënt geregeld. We voelden ons weer heel solidair bij deze
belangrijke mijlpaal. Zoals reeds eerder gezegd : we gaan het nog wat moeten
volhouden. Over een week of drie krijgen we dan onze tweede prik. Andere activiteiten werden even uitgesteld of naar elders verplaatst omdat alles in de ergo doorging beneden.

Babiel - februari 2021
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Heel wat drukte met voorbereidingen voor morgen, maar ook met de vele nieuwe bewoners die we mogen verwelkomen en die ook allemaal van het nodige
materiaal voorzien moeten worden, een babbeltje verdienen en een hartelijk
welkom. Na de middag deed onze ‘blauw-gele ara’, uit zijn winterslaap gehaald door Michiel, zijnen toer in de living beneden. Hij zegt alles na en niet
alles wat hij dan zegt is hier voor herhaling vatbaar …. Maar gelachen dat we
hebben !!!

Agenda WZC ‘t Blauwhof
Maandag 01 februari
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Uit de gazet (‘t Gelaag)

Woensdag 17 februari

Dinsdag 02 februari

Aswoendag
10u30 Geheugentraining (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 18 februari

14u00 Lichtmis Pannenkoeken

14u00 Voorlezen en over vroeger
(‘t Gelaag)

Woensdag 03 februari

WZC 't Blauwhof

10u30 Bewegen op muziek (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 04 februari

Vrijdag 19 februari
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

14u00 Megabingo met prijsjes (‘t Gelaag)

Maandag 22 februari

Vrijdag 05 februari
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

14u00 Carnavalquiz (Barkendeir)
14u00 Kamerbezoekjes (‘t Gelaag)
Dinsdag 23 februari

Maandag 08 februari

08u30
14u00
14u00
14u00

14u00 Sjoelen (Barkendeir)
14u00 Ergowerkjes en drankje (‘t Gelaag)
Dinsdag 09 februari
14u00 Hoger-lager (Barkendeir)
14u00 Nazicht rollend materiaal
Woensdag 10 februari
10u30 Mannenclubje (Barkendeir)
14u00 Uno (Barkendeir)
Donderdag 11 februari

Ontbijtbuffet (‘t Gelaag)
Kamerbezoekjes (Barkendeir)
Cinema Roxy (Barkendeir)
Reminiscentie (‘t Gelaag)

Woensdag 24 februari
10u30 Mannenclubje (Barkendeir)
14u00 Oma’s koken (Barkendeir)
14u00 Koekjesbak en borrelen (‘t Gelaag)
Donderdag 25 februari
14u00 Babielekesdag dus schrijven

14u00 Wafelbak jarigen (‘t Gelaag)

Vrijdag 26 februari

Vrijdag 12 februari
10u00 Rummikubclub (Barkendeir)
10u30 Soep maken (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

10u30 Rummikubclub (Barkendeir)
14u00 Gezellig samenzijn (Barkendeir)

Maandag 15 februari
10u30 Bibliotheek
14u30 Valentijnreceptie
Dinsdag 16 februari
14u00 Rijdend winkeltje
14u00 ‘S(w)inging in the Living (‘t Gelaag)
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Maandag 01 maart
10u30 Bibliotheek
14u00 Sjoelen (Barkendeir)
Dinsdag 02 maart
08u30 Ontbijtbuffet (Barkendeir)
14u00 Hoger-Lager (Barkendeir)
14u00 Manicure (‘t Gelaag)

Babiel—februari 2021

Even over denken

Jarigen in februari

Babiel - februari 2021

Maria Loeman

K 003

03 februari

83 jaar

Fabienne De Lamper

K 025

04 februari

63 jaar

Herman Buys

K 154

05 februari

84 jaar

Eddie Peiffer

K 142

26 februari

84 jaar
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We konden in januari, met de nodige voorzichtigheid, reeds een vrij gewoon
programma op poten zetten en hier en daar al kleine dingetjes vooruitplannen.
Een grote gebeurtenis was het toedienen van het Coronavaccin op 21 januari.
Carnaval zal ook in februari toch nog een beetje een plus zijn want er komt
(onder meer buiten) toch een leuke verrassing, waarvoor we de Orde van de
Baksteen nu reeds heel erg erkentelijk zijn. We hebben met hen natuurlijk ook
een heel nauwe band. Ook onze ontbijtbuffetjes gaan weer van start en wafeltjes en pannenkoeken staan vast ook op het programma, zeker met Lichtmis.
En warempel konden we een beetje winter ervaren, deze maand januari . We
gingen er al eens van proeven buiten want het blijft erg mooi en zeldzaam :
zo’n ongerept sneeuwtapijt. We gaan voor de rest nog een beetje moeten volhouden de komende periode. Ook onze vrijwilligers moeten we helaas nog even
missen en dat is zeker voor hen zelf ook niet altijd gemakkelijk. Zorgen is
goed : dat zal wel lukken als we dat met een warm hart voor elkaar kunnen
blijven doen. ‘Blijven geven’ is ons motto. En beste bewoners denk al eens na
want in maart plannen we terug een gebruikersraad.

Welkom
Fabienne De Lamper
k 025
07 januari 2021

Henri Ceurvelts
k 007
18 januari 2021

WZC 't Blauwhof

Edith Polfliet
k 028
19 januari 2021

Christiane Smet
k 014
20 januari 2021

Hebben ons verlaten
Roger Meersman
k 028
31 december 2020

Verhuisd
Jeannine Brys
k 027
11 januari 2021, naar WZC De Reiger
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Jarigen in februari
Jenny Verhelst

Flat 245

08 februari

83 jaar

Marie Josée Meeus

Flat 014

11 februari

82 jaar

Marcella Van Buynder

Flat 365

16 februari

91 jaar

Julia De Cleen

Flat 364

05 maart

88 jaar

Welkom
Maria De Schepper
Flat 010
15 januari 2021

Verhuisd
Martin Mys
Flat 119
06 januari 2021, naar WZC De Reiger

Hebben ons verlaten
Frida De Decker
Flat 360
16 januari 2021
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GAW Residentie Elisabeth

Marcel Viane
Anita De Wilde
Flat 241
24 december 2020

Een woordje van Isabelle & Sofie
Het is wat, nu we de maatregelen nóg langer moeten naleven. Maar niks aan te
doen, veiligheid voor alles. Tegenwoordig betekent het begin van een nieuwe
maand niet enkel een nieuwe Babiel, maar ook een nieuwe activiteitenbundel
van het LDC. Ga er zeker mee aan de slag en maak ook tijd vrij voor de bewegingsoefeningen, belangrijk in lockdowntijd! U ziet, we zijn voortdurend in
beweging achter de schermen en denken na over hoe we jullie kunnen blijven
bereiken. Zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding om corona-verveling tegen te
gaan hoort daar zeker bij.

LDC 't Achterpoortje

De lockdown zorgt er ook voor dat we dit jaar Valentijnsdag anders
zullen beleven. Naar aanleiding van deze hoogdag van de liefde
willen wij als team benadrukken dat wij jullie niet loslaten. We
zien elkaar niet vaak, maar zeker wel nog altijd graag! Mensen in
een liefdesrelatie kunnen hun partner in de bloemetjes zetten.
Leuk is om eens terug te gaan in de tijd en het moment van de
eerste date op te rakelen en te proberen deze te herbeleven: wat waren de gespreksonderwerpen toen, wat heb je gedaan of gegeten, welke outfit droeg je?
Gewoon doen zou ik zeggen. Singles op hun beurt kunnen dan weer een familielid of een vriend/vriendin die hun lief is, in de kijker zetten. Bezorg bijvoorbeeld een kleine verrassing en licht toe waarom je jullie vriendschap zo
waardeert. Dit wordt zeker geapprecieerd.

Het zijn allesbehalve makkelijke tijden. Het mooie gedicht van Christiane Dullaert onderstreept het belang van gelukkig zijn en lichtpuntjes blijven zien. Het
sluit bovendien mooi aan bij de campagne van de geluksdriehoek die we deze
maand in de kijker zetten. Rijmen of dichten, het is niet iedereen gegeven,
maar de stoelyoga-deelnemers duidelijk wel! Tiny van der Wal-Lagrand,
deelneemster aan onze kookworkshops en creatieve activiteiten, bezorgde ons
dan weer de inspirerende spreuk van Martin Gijzemijter. Wat denk jij? Kan je je
hierin vinden? Is het zoals Martin het beschrijft? Deel gerust je mening met ons!
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Afscheid van Oscar Van Buynder
Op 21 december 2020 werd er afscheid genomen van
Oscar Van Buynder. Roger Van Buynder, zoon van Oscar,
bezorgde ons de zelfgeschreven teksten die voorgelezen
werden en de teksten van de muziek die tijdens de
uitvaart werd afgespeeld. Allemaal liedjes die Oscar
graag hoorde en waarop hij nog saxofoon gespeeld
heeft. Velen droegen Oscar een warm hart toe. Hij was
geïnteresseerd in boeken en muziek. Jaren zat hij aan
de pupiter als tenorsax. Hij was een échte familieman,
ronduit fier op zijn familie, héél attent maar ook niet
bang om zijn gedacht te zeggen.
Woordje van zoon Roger:
« We hebben zijn saxofoon en partituren teruggegeven aan de harmonie uit Tielrode; in zijn flatje wachten tientallen cd’s, dvd’s en boeken op een nieuwe
eigenaar. Sinds corona ons leven veranderde, fietste ik veel meer en als ik
richting Kruibeke of Antwerpen reed, maakte ik een pitstop in Temse bij vader.
We babbelden wat en bekeken de vooruitgang van de werkzaamheden op de voormalige parking. Een paar weken lang hebben we ons afgevraagd waarvoor een
betonnen sokkel moest dienen. Het antwoord kwam toen er een grote gele kraan
op werd geïnstalleerd; dat heeft indruk gemaakt op vader. Voortaan zal ik aan de
kerk van Temse rechtdoor rijden, maar ik ben er zeker van dat ik dan nog vaak aan
vader zal terugdenken. »

Babiel –februari 2021
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Woordje van de kleinkinderen:
« Als we jou mogen beschrijven in enkele woorden, dan ben je in ons ogen én
zonder twijfel goedlachs en warmhartig. We herinneren ons de gezellige
woensdagnamiddagen wanneer we met mit koffie dronken, de laatste nieuwtjes
vertelden en samen spelletjes speelden. Op zaterdag stond je klaar voor de voetbaltraining en de wedstrijden volgde je steeds van dichtbij. Samen waren we
trouwe fan van den Anderlecht en woonden we zelfs enkele ‘live’ wedstrijden bij.
Na de Chiro kwamen we op zondagavond soms een ‘boterhammeke’ eten.
Boerenbrood én we mochten zelfs beginnen in het midden van het brood! Daarna
- als we niet te wild waren geweest - kregen we een ijsje of een flanneke.
Je maakte een fantastisch mooi poppenhuis en een goal. Kortom, we konden ons
geen betere peter wensen. Toen mit het moeilijker kreeg was jij haar rots in de
branding. Je steunde en verzorgde haar en samen verhuisden jullie naar een
serviceflat in Temse. In 2010 moest je ons mit afgeven, waarna je alleen verder
ging. Je bleef je echter engageren voor muziek. De fanfare van Tielrode en zelfs
die van Elversele hadden geluk met zo’n saxofonist als jij. Na enkele jaren leerde
je Maria kennen in ‘t Achterpoortje. Je beleefde met haar je tweede jeugd. De
champagne vloeide die tijd rijkelijk in flat nummer 10. Samen met Maria, ons
mama en papa gingen jullie op vakantie naar Mallorca, Tenerife en de
champagnestreek. Daar genoten jullie enorm van. Voor je verjaardag gingen we
gewoonlijk eens goed op restaurant. Gastronomisch eten en drinken, daar was jij
wel voor te vinden. Zolang iedereen ervan genoten had was je gelukkig. Je was
altijd zeer betrokken bij de feestjes van jouw kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hen zien opgroeien, spelen en plezier maken toverde steevast een lach op
jouw gezicht. Je was altijd mooi opgekleed met je “plastron” en kostuum. Je
zorgde dat alles netjes lag in je flat. Je deed dagelijks je wandelingetjes in
Temse, zo fit. »
Solliciteer maar daarboven bij de harmonie.
Ze kunnen daar zeker zo’n fantastische saxofonist gebruiken!

Dit was … JANUARI 2021
Talent binnen LDC ‘t Achterpoortje
Wij zijn blij met de vele inzendingen die wij recentelijk mochten ontvangen.
Het bewijs is hiermee geleverd dat er wel degelijk talent aanwezig is onder
onze gebruikers. Allemaal stuk voor stuk prachtige creaties, kleine kunstwerkjes weliswaar die wij met veel plezier op onze FB-pagina plaatsen, zodat
niet alleen wij, maar iedereen kan genieten. Zie jij graag jouw gedicht, foto,
recept of tekening op onze Facebook-pagina verschijnen? Kruip je misschien
liever in je pen of hou jij je op een andere manier nuttig en aangenaam bezig
om die corona-verveling tegen te gaan? Wij horen het graag! Stuur in ieder
geval je inzending naar centrumleider@ocmwtemse.be.
Er mocht dit jaar dan wel geen kerstboom staan in
ons lokaal dienstencentrum maar dat was buiten
het creatieve brein (ja, ook dát is een talent) gerekend van centrumleidster Sofie. Ze kwam op het
lumineuze idee om een kaartboom te maken met
de talrijke kaartjes die we mochten ontvangen van
onze gebruikers. Vanuit het team een welgemeende dankjewel voor alle mooie, warme wensen!

LDC 't Achterpoortje

Anne, deelneemster aan de sessies
stoelyoga, maakte deze fijne tekening.

Het kunstwerk "Draaikolk" van Lieve
Van Immerseel.

Gedicht perfect passend bij de tijd van het jaar en één van
de lievelingsgedichten van Annemie, docente stoelyoga.
Telkens wanneer het winter wordt, denkt zij aan deze
Nieuwjaarswens van Anne, bulkend van de beeldspraak.
tekst.
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Campagne “LDC ‘t Achterpoortje steunt u in uw goede voornemens
voor 2021”
Bij het begin van ieder nieuw jaar zijn ze daar: de goede voornemens! Want
wees nu eerljk, we willen allemaal een goede start maken. Na een aantal
weken of soms zelfs dagen verdwijnen die mooie plannen meestal als sneeuw
voor de zon. MAAR NIET DIT JAAR! Wedden dat je er MET ONZE STEUN nu eens
écht voor gaat? Wij staan te popelen om jullie bij te staan met motiverende
spreuken, tips, advies, posts en activiteiten op maat! En dan wordt het CHECK
CHECK CHECK! Begin januari deden we een oproep om ons als de bliksem jullie
goede voornemens te bezorgen en we kunnen zeker besluiten dat de campagne
aanslaat. Velen schoten onmiddellijk in actie en bezorgden ons reeds hun voornemens. Wil ook jij minder roken, minder alcohol drinken, meer bewegen en
sporten, gezonder eten, of nog iets anders? Het is nooit te laat om het roer
volledig om te gooien, je kan het ons nog altijd laten weten. En onthou vooral:
je staat er dit jaar niet alleen voor!

TOGETHER
WE

ACHIEVE
MORE
Tevredenheidsmeting systeem koude maaltijden

Manier van reserveren

8,55

Manier en tijdstip van levering

8,05

Geschiktheid verpakkingsmateriaal

7,62

Manier van aanrekenen

9,26

Communicatie rond opwarmen en bewaartermijn

8,60
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Vrijdag 08 januari werden de eerste koude maaltijden
uitgeleverd. Aangezien dit een nieuwe dienstverlening betreft
vanuit het LDC en de centrale keuken zijn wij benieuwd naar
uw ervaring. We organiseerden een tevredenheidsmeting aan
de hand van vragen waarbij scores moesten worden toegekend. Ondertussen werden 21 enquêteformulieren verwerkt.
Dit is de score die werd gegeven op elk van de items:

Vraag en antwoord – koude maaltijden
Aanrekening
De kostprijs van het verpakkingsmateriaal wordt niet doorgerekend. Bij afname
betaalt u dezelfde prijs als voor het verbruik van een warme maaltijd tijdens
de week (5,5 euro of 4 euro voor houders Sleutelpas). Wij blijven de maaltijden
voorlopig aanrekenen via factuur.
Duurzaamheid verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is duurzaam en volledig recycleerbaar. De nieuwe
soepbekers zijn gemaakt van karton. De bakjes voor het hoofdgerecht bestaan
uit een deksel (plastic) en een schaal vervaardigd uit suikerriet. Sommige desserts worden in een glazen potje gedaan (vb. pudding). Medewerkers zullen
deze glazen potjes, tijdens de maaltijdbedeling de daaropvolgende week, terug
ophalen zodat deze door de keuken kunnen worden hergebruikt.
Houdbaarheid
Iedere geleverde maaltijd wordt voorzien van een houdbaarheidsdatum. U kan
deze terugvinden op de stickers die op de soepbekers, bakjes hoofdgerecht en
deksels/plasticfolie van het dessert worden gekleefd. U kan uw maaltijden na
ontvangst ook bewaren in de diepvriezer.

LDC 't Achterpoortje

Portiegrootte

Wie een koude maaltijd voor verbruik tijdens het weekend bestelt krijgt per
persoon 300 milliliter soep. Het hoofdgerecht heeft een totaalgewicht van rond
de 500 gram en wordt steeds zorgvuldig samengesteld uit vlees, aardappelen en
groenten of warm fruit (vb. appelmoes). Deze hoeveelheid beantwoordt aan de
geadviseerde richtlijnen op vlak van portiegrootte voor een volwassen persoon.
De verhoudingen kunnen, al naargelang het soort maaltijd, verschillen. U zal
zien dat, wanneer u zich een afhaalmaaltijd uit de supermarkt aanschaft, de
hoeveelheden hier doorgaans minder zullen zijn. Per persoon wordt eveneens 1
dessert voorzien.
Bereiding maaltijd

Uw maaltijd opwarmen kan in de microgolf en de oven. Op de verpakking kan u
een sticker terugvinden die naast de houdbaarheid ook vermeldt hoe u uw
maaltijd best opwarmt (met of zonder deksel + duurtijd en wattage in geval
van gebruik microgolfoven).
Menu
Maandelijks zal door de keuken één apart menublad worden opgemaakt van de
koude maaltijden voor het weekend. De medewerkers van het lokaal dienstencentrum zullen u dit formulier steeds bezorgen.
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Woensdag 06 januari: Driekoningentaart
Driekoningentaart geserveerd door 3 koninginnen,
dat maak je niet iedere dag mee. Zoals je kan zien
op de schitterende foto, zijn de looks en de uitstraling alvast aanwezig! De taart heeft gesmaakt en
enkele geluksvogels vonden in hun stukje de boon,
en werden gekroond tot koning of koningin. Zouden
de zoetebekken nog stukjes over hebben gelaten
voor een hulpbehoevende die eventueel zou kunnen
komen aankloppen, zoals de traditie het voorschrijft? De oorsprong van de driekoningentaart gaat
terug naar de saturnaliën, in de Romeinse tijd
gevierd rond de winterzonnewende. Ook werd er
een slaaf gekozen als «Koning van de dag», en al
zijn wensen werden vervuld.

LDC 't Achterpoortje
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Maandag 11 januari: Verloren maandag

Verloren Maandag is de eerste maandag na
de eerste zondag na Driekoningen. Voor wie
worstenbroodjes en appelbollen lust, is het
hoe dan ook een feestelijke smuldag! En dat
was het zeker voor de vrijwilligers en de medewerkers van het LDC, want vrijwilligster
Petra trakteerde op deze lekkernijen, waarvoor onze oprechte dank! Wij maken van
deze gelegenheid gebruik om al onze vrijwilligers en medewerkers te bedanken voor hun
inzet en ondersteuning de afgelopen periode.
Wat maakt ons sterk? « Teamwerk »!

Over de herkomst van die traditie doen heel wat verhalen de
ronde.
Havenarbeiders
Eén van de verhalen is dat van arbeiders in de Antwerpse haven die op die
bewuste maandag een hapje kregen op kosten van de bazen. Er werd hen dan
iets warms aangeboden, samengesteld uit vleesrestjes en brood. Dat "verloren
brood" zou aan de oorsprong liggen van de specifieke naam van die dag,
"verloren maandag".

LDC 't Achterpoortje

Verzworen Maandag
In Middeleeuwse akten komen we vermeldingen tegen van "Verzworen Maandag". Dat was de dag waarop ambtenaren de eed aflegden en er dus niet
gewerkt werd. De dag was 'verloren', en dan maakten ze er meteen maar een
feest van ter ere van de eedaflegging. Om dat feest voor de stad betaalbaar
te houden, kreeg iedereen een goedkoop vleesbroodje te eten.
Gilden
De meest plausibele uitleg stamt allicht uit de 18e eeuw, toen de gilden op de
eerste maandag na Driekoningen hun nieuwsjaarsfeest hielden en er dus
niet gewerkt werd. Een "verloren maandag", zo je wil.
© Bron: https://radio2.be/tags/verloren-maandag

Woensdag 13 januari: Koffieronde met chocoladepudding
Op woensdagen hebben we telkens een koffieronde met dat
tikkeltje extra, en daar wordt énorm naar uitgekeken. Alleen
al daarvoor zou je thuisblijven. Masterchef Fouzia voorzag
ditmaal voor iedereen een potje chocoladepudding. Alle
coronakilo’s ten spijt, genoten … dat hebben we. Voor sommigen is chocolade nu eenmaal onweerstaanbaar lekker. We
moeten wel opletten dat we binnenkort geen bezoek krijgen
van Michelin-inspecteurs, om Fouzia een ster toe te kennen.
Want onze keukenprinses willen we immers niet kwijt :-)
28
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Dit wordt … FEBRUARI 2021
Campagne “De geluksdriehoek”

LDC 't Achterpoortje

Zou het niet fijn zijn als we allemaal wat gelukkiger werden? Met die vraag in
het achterhoofd verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven met hulp van
een groep topexperten alle belangrijke wetenschappelijke studies over geluk.
De opgedane kennis brachten ze samen in één duidelijk beeld: de geluksdriehoek. Dit educatieve model wil Vlamingen helpen om aan hun mentaal welbevinden te werken. De geluksdriehoek toont de 3 bouwblokken van geluk en is
bewust uit balans gebracht met een oranje bol die tegenslag symboliseert.
Perfect geluk bestaat immers niet. Op www.geluksdriehoek.be vind je informatie over veertien thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit, stress, burn-out,
verlies, ouderschap, piekeren en angst. Om praktisch aan de slag te gaan met
de thema’s zijn er eenvoudige oefeningen aan gekoppeld. En elk thema wordt
uitgebreid behandeld met filmpjes en tips van gerenommeerde experts en
getuigenissen van gewone Vlamingen en bv’s. De doelgroep is de algemene
bevolking vanaf 3 jaar. Burgers vanaf 16 jaar kunnen meer diepgaand kennis
maken met de verschillende elementen van de geluksdriehoek op
www.geluksdriehoek.be. Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen terecht op
www.noknok.be. In een aantal gevallen is bijkomend advies en begeleiding door
een professional aan te raden: want geestelijke gezondheid gaat niet alleen
over hoe je geluk (mentaal welbevinden) kunt verhogen, maar ook over hoe je
psychische problemen en klachten kunt verminderen.
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UITGANGSPUNT 1: Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je voor een stuk zelf kunt
beïnvloeden.Het ‘nest’ waarin we geboren worden, de omstandigheden waarin
we opgroeien. Over het algemeen stijgt ons geluksgevoel samen met ons nettoinkomen. Maar er is een grens: boven die grens voelen mensen zich, ondanks
hun hoge inkomen, minder gelukkig. Iemand die er financieel heel slecht
voorstaat, zal het moeilijker hebben om zich gelukkig te voelen. Ook mensen
met gezondheidsproblemen of een ernstige ziekte voelen zich meestal minder
goed in hun vel. Gelukkig zijn hangt dus voor een deel af van ‘geluk hebben’.
Wanneer twee mensen hetzelfde probleem of ‘ongeluk’ hebben, kan de manier
waarop ze ermee omgaan bepalen of ze zich meer of minder gelukkig zullen
voelen. En die manieren van omgaan met problemen kan je leren.
UITGANGSPUNT 2: Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven.
Constant leuke en positieve gevoelens ervaren is een utopie. Dat willen we niet
bereiken. Wat wel kan, is leren hoe je aan je geluk kan werken. Je gelukkig
voelen gaat ook over het ‘ongelukkig zijn’ beheersen.
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Ga aan de slag met deze 6 tips en werk aan je geluksgevoel!
1. Streef de ‘juiste’ dingen na
Als je mensen vraagt wat hen écht gelukkig maakt, verwijzen ze altijd naar
elementen die je in de geluksdriehoek vindt. Zoals: tijd doorbrengen met
familie of vrienden, ruimte om tot rust te komen en het hoofd ‘leeg’ te maken...
Toch zijn we heel vaak bezig met het nastreven van andere dingen: ergens de
beste in zijn, een (nog) hoger inkomen, … Onderzoek maakt duidelijk dat die
zaken ons niet gelukkig maken. Of toch veel minder dan we verwachten.
2. Wees meer bewust van wat je voelt … maar bewustwording is niet genoeg
Ons brein misleidt ons op verschillende manieren, waardoor we al snel foute
dingen willen nastreven. Mensen zijn bijvoorbeeld geneigd om zichzelf voortdurend te vergelijken met anderen, of we dat nu willen of niet. We gaan daarbij af
op wat we zien bij anderen, op wat die anderen ons ‘tonen’. Je went aan nieuwe
dingen die je een goed of slecht gevoel geven, waardoor dit gevoel geleidelijk zal
afnemen. Als je iets nieuws koopt, zoals kleren, kan dat je geluksgevoel eerst
verhogen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie duurt het even voor dat gevoel
afneemt.
3. Werk stap voor stap
Geluk zit in kleine hoekjes. Je moet dus niet je hele leven omgooien om te
werken aan meer geluk. Elke kleine verbetering is een stap vooruit. Hou het vooral
haalbaar voor jezelf.
4. Investeer in andere gezonde gewoontes
Je fysieke en mentale gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een
gezonde leefstijl helpt je om je beter in je vel te voelen en draagt bij tot een
hoger geluksgevoel. Omgekeerd slagen gelukkige mensen er veel beter in om
gezond te leven. Voldoende bewegen, gezond eten en een regelmatig slaappatroon
zijn dus van essentieel belang. Meer weten? Surf naar www.gezondleven.be.
5. Pas je omgeving aan
Je omgeving heeft een grote invloed op de dingen die je wel of niet doet. Richt je
omgeving op zo’n manier in dat ze jou helpt om de juiste
keuzes te maken. Merk je bijvoorbeeld dat sociale media jou te vaak het gevoel
geven dat je niet goed genoeg bent? Gebruik die dan minder.
6. Bereid je voor op tegenslagen
Tegenslagen vermijden kan niet. Maar je kunt er wél voor zorgen dat je ertegen
‘gewapend’ bent.

Maandag 01/02/2021: Start 5de editie Tournée Minérale
GEZELLIGHEID ZONDER ALCOHOL!
We bevinden ons momenteel natuurlijk in een rare periode.
Door de coronamaatregelen ziet ons leven er even anders uit,
en daardoor ook de manier waarop we met alcohol omspringen. Sommigen drinken minder dan vroeger, omdat een deel
van het sociaal leven wegviel. Anderen schenken nu sneller
thuis een glas uit, om te bekomen van de emoties en stress.
Begrijpelijk, maar natuurlijk niet de gezondste keuze… Met Tournée Minérale
zorg je ervoor dat dat extra thuisdrinken geen blijvende gewoonte wordt. We
associëren alcohol vaak met gezelligheid: we drinken een glas voor tv, in
gezelschap, om iets te vieren of om iets te verwerken. Tournée Minérale daagt
je uit om die gezelligheid te creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd,
en uiteindelijk voel je je er beter bij. Allemaal heel welkom in deze uitzonderlijke tijden. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol. Want ook
zonder kan je je perfect amuseren! Tournée Minérale is trouwens nog
leuker als je het samen met anderen doet. Daag je familie, vrienden, collega’s, … uit om in februari ook geen alcohol te drinken.
Surf naar de site van tourneeminerale.be en probeer 2 handige tools uit!
- Alcohol is een belangrijke bron van calorieën. De calculator zet jouw drankgebruik om in suikerklontjes.
- De mocktail mixer bezorgt je onmiddellijk een recept op maat, helemaal
afgestemd op jouw voorkeuren: Ga je voor fruitig, exotisch of eerder voor
verfrissend of pikant? Of ben jij fan van zuur, zoet of eerder bitter?

DE FAVORIETE MOCKTAIL VAN SOFIE
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via de mocktail mixer

QUATU O R
Ingrediënten:

1/2 roze pompelmoes * 1/2 kg sinaasappelen
* 1/2 kg mandarijntjes * 1 citroen * (verse)
gember (optioneel) * 100 ml koel mineraalwater
Bereiding:
Pers de pompelmoes, de sinaasappelen, de
mandarijntjes en de citroen uit. Voeg eventueel wat gember naar smaak toe. Voeg het
mineraalwater aan het vruchtensap toe en
serveer koel.
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VOORDELEN van een maandje alcoholvrij!

ALCOHOL = SLECHT VOOR DE GEZONDHEID
We draaien niet rond de pot: alcohol is erg schadelijk
voor je gezondheid. Een houten kop of een avond die
eindigt met je hoofd boven de toiletpot: da’s niet erg
aangenaam. Maar, de langetermijngevolgen zijn nog veel
belangrijker: verslaving, leveraandoeningen, kanker… Als
je een pauze neemt en nadenkt over je eigen alcoholgebruik, dan draag je bij tot een betere gezondheid. En
da’s exact waar Tournée Minérale voor staat! Onderzoek
heeft trouwens aangetoond dat deelnemers aan Tournée
Minérale na het einde van de actie hun alcoholgebruik
blijven matigen.
GEEN KATER, MEER TIJD
Het overkomt velen en sommigen meer dan hen lief is.
Het ellendige gevoel van een kater is één ding. Maar
hoe vaak ben je een hap uit je weekend kwijt aan wachten tot dat venijnig beestje je eindelijk met rust laat?
Beeld je eens in wat voor leuks je in die tijd zoal kan
doen!
GEZOND GEWICHT
Wie 'gewicht' zegt, denkt aan 'eten'. Maar niet iedereen
beseft dat ook alcohol zich laat voelen op de
weegschaal. Alcoholische dranken hebben geen enkele
voedingswaarde. Toch heeft de stof alcohol een invloed
op je gewicht. Daarbovenop bevat zo goed als alle drank
ook nog eens heel wat suiker. Bewust met alcohol
omgaan helpt je dus werken aan een gezond gewicht.

SPAAR GELD UIT
Wijn, cava, gin… Alcohol is duur! In 2018 gaf het gemiddeld Belgisch gezin 516 euro uit aan alcoholische
dranken. Met wat je minder uitgeeft aan alcohol kan je
onbekende alcoholvrije drankjes ontdekken, jezelf een
gezonde verwennerij gunnen, een uitstapje meepikken
of nog meer leuks.
Babiel –februari 2021
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LAAT JE HUID STRALEN
Raar maar waar: alcohol droogt je uit. Je huid, het
grootste orgaan van je lichaam, is daar niet zo gelukkig
mee. Ben je uitgedroogd, dan ga je er dof uitzien en
komen er rimpels tevoorschijn. Maar als je genoeg water
drinkt, gaat je huid stralen!

SLAAP BETER

Een glas alcohol als slaapmutsje? Het lijkt te
werken, maar er zit een addertje onder het gras…
Je slaapt sneller in, maar voorts zorgt alcohol voor
een slechtere, oppervlakkigere nachtrust. Bij
regelmatig drinken vermindert of verdwijnt het inslaapeffect zelfs. In de plaats krijg je een onrustige
en kortere slaap. Het is dus goed mogelijk dat je in
een alcoholvrije periode dieper en vaster slaapt.
MEER ENERGIE
Alcohol werkt verdovend en maakt je suf. Alcohol
afbreken vergt ook heel wat van je lichaam. Door
geen alcohol te drinken, geef je je lever een rustpauze. Al snel voel je je lekkerder in je vel. Tournée Minérale helpt je dus concentreren, aandacht
vasthouden, beter presteren en inspanningen
volhouden. Indrukwekkend, niet?

LDC 't Achterpoortje

Overtuigd na het lezen van deze voordelen of toch nog in twijfel? Maakte jij
reeds een afspraak om jouw mocktail te komen bereiden? Laat deze unieke
kans om eeuwige roem te vergaren (door een cocktail die jouw naam draagt)
niet liggen! Of misschien trekt onze prijs voor de creatiefste aanpak jullie wel
over de streep om deel te nemen !
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TIPS om de Tournée Minérale - uitdaging vol te houden
1. Pimp je glas water. Heb je het niet begrepen op een
glas water, dan kan je het interessanter maken met een
smaakje. Kies je favoriete fruit, groente of kruid. Snij
het in stukjes of gebruik enkel de schil. Voeg toe aan
een grote kan water en zet een half uurtje in de koelkast. Santé!
2. Beloon jezelf voor de inspanning. Niet met een alcoholisch drankje, maar
kijk bijvoorbeeld een leuke film. Of wat denk je van een namiddagje shoppen?
Je hebt het verdiend.
3. Wacht tot de zin wegebt. Een gewoonte is moeilijk af te leren, maar het is
niet onhaalbaar. Voel je de zin in een glas wijn of ander alcoholisch drankje opkomen? Wacht dan gewoon tot die weer overgaat. Dat gebeurt echt. Doe eventueel even iets anders om jezelf af te leiden.
4. Licht je vrienden in. Als je jouw entourage duidelijk maakt dat je meedoet
aan Tournée Minérale, dan kunnen ze rekening houden met je keuze om een
maand lang geen alcohol te drinken.
5. Bereid jezelf voor op moeilijke situaties. Als je op alles bent voorzien, heb je
het makkelijker als er problemen opduiken. Hoe zal je reageren als je met
vrienden op café zit die wél alcohol drinken? Wat ga je drinken bij het eten? Als
je het antwoord op die vragen al kent, wordt het in de praktijk alleen maar
makkelijker.
Bron: www.nieuwsblad.be

MOTIVEREND WIST-JE-DAT-JE

Bron: www.nieuwsblad.be (tekst), Stichting tegen Kanker (cijfers)

Babiel –februari 2021

35

LDC 't Achterpoortje

Zoveel calorieën zitten er in de drankjes die jij deze maand laat staan door
Tournée Minérale vol te houden!
Wie al eens graag een pintje drinkt op café, staat er wellicht niet bij stil dat dit
pintje 113 kcal bevat. Wist je dat, om die te verbranden, je toch al twintig
minuten moet wandelen of een kwartiertje moet fietsen? Bij een zwaar biertje
of een cocktail is dat zelfs bijna het dubbele. Reken dus zelf maar uit hoeveel
kilocalorieën je zelf gaat uitsparen deze maand als je water zou drinken in
plaats van alcohol.
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