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Kruiswoordraadsel 

Horizontaal : 

1. Heilige - water met groenten 

2. nachtemmer – elastiek 

3. Tweeklank – vrouwelijk 

schaap – paard 

4. Voornaam van Scifo 

(voetballer)  

5. Geld dat erbij komt 

6. Grensgeld – indien – Frans lid-

woord  

7. Een andere naam voor – ieder 

8. manier van doen – voegwoord 

9. Maal – bijwoord 

10. Boszwijn - dierengeluid  

Verticaal : 

1. Keg – opdracht  
2. Bijwoord – met vet inwrijven 
3. Italiaanse munt 

4. Enorm – muzieknoot 

5. Evangelische omroep – plaats in de 

woestijn  

 
6. Sneeuwlat – oude lengtemaat – 

ontkenning 
7. In orde – verbrande stof – daar 
8. Ere – vod 

9. Voor – vogel – muzieknoot 

10. Verhaal - bevel  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

De winnaar van ons vorig kruiswoord-

raadsel is Marcel Verleyen uit flat 130 

die de prijs in de wacht sleept. Veel 

plezier met onze meipuzzel !  
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Uit de oude doos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit Babieltje tonen wij u een foto van een tekening van heel wat jaartjes 

geleden. U moet maar eens raden welke vogel u daar ziet ! De laatste letter 

staat linksonder. Rechtsonder ziet u een bekende gemeente. De dames op de 

vogel namen afscheid, zeker een tiental jaar geleden. Eéntje is intussen nog 

steeds vrijwilligster. Wie zijn het ? 
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Ter info 
U kan Babiel ook bekijken via de website van het OCMW van Temse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1                                             Figuur 2 

Hoe gaat u tewerk. 

Ga naar de website van OCMW Temse (www.ocmwtemse.be). Klik op een van de 

foto’s van onze instellingen bijvoorbeeld De Reiger (zie figuur 1). In het nieuwe 

venster Overzicht klikt u puntje xi. Huiskrant aan (figuur 2). Klik dan op Laatste 

nummer Babiel (pdf) en u kan onze huiskrant Babiel online bekijken. 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 28 maart : H.Mis voor Pasen 

De grote kerkelijk feestdagen worden hier in huis natuurlijk ook gevierd, en 

dan meestal met een plechtige H. Mis.  Dergelijke mis gaat dan ook niet door in 

de kapel, maar in de feestzaal waar er veel meer plaats is.   Bovendien is er 

dan ook meestal een zangkoor bij betrokken die de hele plechtigheid opluis-

tert.  Nu was het feest van Pasen, het feest van de heropstanding en van de 

vreugde en de Mis wordt dan ook in dat teken geplaatst. 

Dinsdag 29 maart : Schoonheidssalon 4de verdiep 

Ons wellness center vond plaats in de dagzaal van het 4de verdiep. Bewoners 
konden er optimaal genieten van een bubbel voetbadje met massage van han-
den en voeten, gelaatsverzorging, nagelverzorging….. Het was een zalige na-

middag voor de bewoners en zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 31 maart : Film 1ste verdiep 

Wie kent er Sissi nog?  Vandaag draaiden we de eerste film van Sissi en zagen 
we hoe ze voor het eerst haar Keizer Franz ontmoette.  Mooie romantische 

beelden en vooral de kledij die prachtig was in die tijd. 

Maandag 4 april: Viering Maes Juliette 103 jaar 

Zondag 3 april is Juliette 103 geworden, wij heb-
ben dit in kleine kring gevierd op maandag. Bur-
gemeester kwam langs met felicitaties, alsook on-
ze voorzitter, directeur en hoofdverpleegkundige 
Peter. We hebben het glas geheven op haar ge-
zondheid en ze genoot op haar manier. Haar enige 
zoon was ook van de partij en dat was fijn. Nog-

maals een dikke proficiat Juliette!!!! 
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Dinsdag 5 en 21 april : Zanguurtje 

Ons Jeanneke was weerom present met haar orgel en  speelde het ene liedje 
na het andere, zonder moeite!  En ons “meer dan” voltallig zangkoor zong uit 
volle borst de gekende deuntjes mee.  We krijgen zelf de indruk dat onze zang-
groep nog steeds groeit, straks wordt ons zaaltje op het 2de verdiep nog te klein 

en moeten we gaan uitbreidden!! 

Donderdag 7 april : Film 3de verdiep 

Voor onze film deze maand kozen we voor een romantische film die zich af-
speelt in Italië, namelijk ‘Letters to Juliette’. Het is een mooi liefdesverhaal 
waarin een oudere vrouw haar vroegere jeugdliefde probeert terug te vinden. 

Een leuke film die door de meeste bewoners wel gesmaakt werd. 

Maandag 11 april : Schoonheidssalon gelijkvloers 

We genoten weer van een namiddag vol verwennerij. Een zalig bubbel voetbad-
je met massage is steeds deugdelijk. Linda kreeg zelfs een voetmassage aange-
boden door Frans en hij deed dat héél goed zulle. Er werd gezichtsverzorging 
gedaan met make-up, de handen kregen massages en de nageltjes werden ge-

lakt. Een super gezellige namiddag en iedereen zag er stalend uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 12 april : Uitstap afdeling 2 

Door het mindere weer, moesten we uitwijken naar het Waasland Shoppingcen-
trum. Iedereen stond mooi op tijd klaar. Met een groepje van een 20-tal bewo-
ners en vrijwilligers vertrokken we richting Sint-Niklaas. In kleine groepjes gin-
gen we rond. We keken wat rond en sommigen deden enkele kleine inkopen. 
Afsluiten deden we in ‘Den Entree’ met een tasje koffie en een lekkere wafel 
of pannenkoek. Iedereen vertrok tevreden terug huiswaarts. Nog eens bedankt 
aan alle vrijwilligers en personeelsleden die meegeholpen hebben bij deze uit-

stap! 

Dinsdag 12 april : Mannenclub 

Belofte maakt schuld…en vandaag losten we deze “schuld” dik af!!  We trak-
teerden onze mannen met  “proevertjes” uit de tijd van toen (en nu).  Voor-

eerst serveerden we een stukje pekelharing dat heel goed smaakte bij 
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 ons pintje natuurlijk!  Ondertussen deden we aan “show-cooking” zoals op de 
TV, en bakten we schijfjes bloedworst en witte en Luikse pens dit werd dan 
gepresenteerd met een schepje “appelentrut”, hmm ook lekker en…ons laat-
ste gerechtje was ook uit grootvaders-tijd namelijk een lekker stukje frican-
don met heerlijke kriekjes.  Het kon niet beter smaken vonden onze mannen 
en ze beloonden ons met een luid applaus.  Tijdens al dat gesmikkel staken we 
ook onze neus nog eens in de oude kookboeken en werd er natuurlijk veel 

“geresonneerd” over al wat lekker is! 

Donderdag 14 april : Zapatta schoenen 

Griet en Elke kwamen langs met hun schoenen winkel, schoenen op maat voor 
onze bewoners. Een heel mooi assortiment met sloefen, sandalen en ook zelfs 
sjaaltjes en bijouterie hadden ze bij. Er is heel wat gepast en ook verkocht, de 

meisjes waren heel tevreden en wij ook. Volgend jaar komen ze alvast terug. 

 

Vrijdag 15 april : Bal populaire 

Het was weer tijd voor onze maandelijkse ‘Bal Populaire’ op het eerste ver-
diep. Onze kring werd deze maand weer een beetje groter omdat steeds meer 
bewoners de weg naar de dagzaal vinden. We zaten rond onze platenspeler en 
luisterden naar liedjes van Demis Roussos, Heintje, Rocco Granata en zo veel 
meer. Er werden natuurlijk ook enkele dansjes geplaceerd. Iedereen is volgen-

de maand weer welkom in onze dagzaal!  
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Dinsdag 19 april : Oma’s koken 

Op de menu stond vandaag een lekker uiensoep en als dessert een fruitsla met 

mascarponesaus. We zijn er weer goed ingevlogen. Er werden uien, prei en 

aardappelen gesneden voor de soep en dan was het fruit voor ons nagerecht 

aan de beurt. Ook dit werd fijngesneden en de mascarponesaus werd gemaakt. 

Dan was het tijd om te proeven. Alles werd zeer lekker bevonden en iedereen 

ging met goed gevulde buikjes terug naar boven.  

 

Jarigen in mei 

 
Heerwegh Leonard K 117 02 mei 96 jaar 

Van Wauwe Germana K 004 02 mei 97 jaar 

De Parade Elodia K 314 03 mei 93 jaar 

De Gendt Irma K 017 04 mei 93 jaar 

Smet Roger K 015 04 mei 74 jaar 

De Gendt Clement K 124 06 mei 78 jaar 

Volckerick Eveline K 323 06 mei 93 jaar 

Willems Mariette K 110 06 mei 90 jaar 

De Meester Maria K 105 08 mei 70 jaar 

Roels Lisette K 202 08 mei 80 jaar 

De Bruyne Blondina K 410 13 mei 85 jaar 

Baeck François K 012 15 mei 76 jaar 

Pauwels Eduard K 216 16 mei 87 jaar 

Vermeulen Maria K 001 20 mei 84 jaar 

Lievens Jeaninne K 109 22 mei 74 jaar 

Justers François K 009 26 mei 89 jaar 

Brys Etienne K 125 29 mei 82 jaar 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van SFG residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

uur en verdiep in roze =  activiteit enkel voor de meer hulpbehoevende bewoners 

 

10u00  Kamerbezoekjes (2de verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen 
           (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

           (2de verdiep) 

 

09u30  Bezoek leerlingen lagere school 
            in de feestzaal brengen een aantal 
            leerlingen een dansje voor onze 
            bewoners. Iedereen welkom 

14u00  Karantiek / Wandeling 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

           Hemelvaartsdag 

 

           Brugdag 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Kamerbezoekjes (1ste verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Yoga (4de verdiep) 
13u00  Uitstap Gaverland 
            Namiddaguitstap naar Gaverland 
            voor degene die ingeschreven zijn. 
            Vertrek om 13u. 

14u00  Crea (knutselen—2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis 
14u00  Prijzenkiemen 
           Beloning met fantastische na 6 maand 

           spelen. In de feestzaal. 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Beweging (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           Pinksteren 

 

          Pinkstermaandag 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Schoonheidssalon (2de verdiep) 

           Verwennerij voor de bewoners van 

           het 2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

12u00  Feestmaaltijd met optreden 

           We krijgen een heerlijk feestmaaltijd 

           gevolgd door een muzikaal optreden. 

           Zie dat je erbij bent. 

 

Woensdag 04 mei 

Donderdag 05 mei 

Dinsdag 10 mei 

Dinsdag 03 mei 

Maandag 16 mei 

Dinsdag 17 mei 

Woensdag 11 mei 

Donderdag 12 mei 

Vrijdag 13 mei 

Woensdag 18 mei 

Zondag 15 mei 

Maandag 09 mei 

Maandag 02 mei 

Vrijdag 06 mei 



Babiel - mei 2016  11 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r Maandag 23 mei 

 

10u00  Heilige mis                        * & ** 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

            In de dagzaal onder begeleiding van 

            Joanneke. 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u30  Bal populaire 

           (bewoners 1ste verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

14u00  Spel (2de verdiep) 

14u30  Beweging (bewoners gelijkvloers) 

 

09u30  Ateljee 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Yoga (4de verdiep) 

14u00  mannenclub 

            Afspraak in het animatielokaal. Bij 

            mooi weer gaan we petanquen 

14u00  Crea (knutselen—2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Film (2de verdiep) 

            Cinema voor de bewoners van het 

           2de verdiep, in de dagzaal 

 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Muziekquiz met leerlingen (feestzaal) 

           Een muziekquiz samengesteld door 

           leerlingen van het Sint-Jorisinstituut 

           Samen met hen gaan we quizzen in de  

           feestzaal. Jullie krijgen eerst een 

           lekker kopje koffie aangeboden. 

 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

10u00  Crea (knutselen—2de verdiep) 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           De maandelijkse kookactiviteit voor de 

           bewoners van het 1ste verdiep 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarigen van de maand mei worden 

           verwend met een hapje en een drankje 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

          koken met oma’s in het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Gebruikersraad (feestzaal) 

           driemaandelijkse bijeenkomst met 

           familie 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Beweging (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Donderdag 19 mei 

Vrijdag 20 mei 

Woensdag 25 mei 

Donderdag 26 mei 

Vrijdag 27 mei 

Dinsdag 24 mei 

Woensdag 01 juni 

Dinsdag 31 mei 

Maandag 30 mei 

Donderdag 02 juni 

Vrijdag 03 juni 
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Vermeulen Maria 

k 001 

11 april 2016 

Pauwels Eduard 

k 2016 

12 april 2016 

Welkom 
Foubert Irena 

k 003 

24 maart 2016 

Colman Omer 

k 215 

24 maart2016 

De Wilde Esther 

k 309 

07 april 2016 

Borghgraef Elvira  Madeleine 

k 128 

14 april 2016 
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Kortverblijf 
 Van den Bossche Maria 

k 310 KV 

01 april 2016 terug naar huis 

De Wilde Esther 

k 130 

06 april 2016 ontslag KV 

Waterschoot Romain 

k 310 KV 

opname 05 april 2016 

Capozzi Karel 

k 408  

18 april 2016, terug naar huis 

Raes Angela 

k 408 

opname 20 april 2016 
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Overleden 
 Van Mele Kamiel 

k 216 

31 maart 2016 

Bergers Irène 

k 034 

16 april 2016 

Poppe Germana 

K 001 

04 april 2016 

Van Nuffel Marcel 

k 309 

01 april 2016 

Kooijman Johannes 

k 002 

17 april 2016 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 04 april : modeshow seniorfashion en rijdend winkeltje 

De modeshow was niet zo een succes. De kledij die ze hadden meegebracht 

was van goede kwaliteit maar onder onze bewoners was weinig koopgedrag. Er 

was maar één  model die de kledij kwam tonen maar onze animatrice Inge had 

daar geen probleem mee om op de catwalk mee te lopen. Daarna gingen de 

modellen  naar de bewoners,  zodat ze  eens konden voelen aan  de kledij  wat 

voor stof, materiaal, kwaliteit  de kledij uit vervaardigd was. Nu is het tijd om 

te  passen en te  kopen!!!! 

Dinsdag 05 april : uitstapje koopcentrum BA 

Het was nog net iets te fris voor een bezoekje aan de Barelhoeve en zo trokken 

we met hulp o.m. van vrijwilligers André en André naar St. Niklaas en het Koop-

centrum. Vanaf de maand mei gaan we ook weer markten en dan zorgt onze 

chauffeur Robert Lannoey voor het vervoer. 

Woensdag 06 april : rusthuisclown 

Die deed vandaag zijn toer op alle kamers en in de zaal beneden. Het is altijd 

spannend, want hij zegt niet veel maar neemt iedereen ertussen ….. 

Donderdag 07april : Wafelbak OKRA 

Het werd een hele drukke maar gezellige middag : met wel 8 wafelijzers werd 

er in de keuken gebakken voor een wafeltje van eigen deeg.. De mannen van 

Okra zorgden voor het transport en zo kwam eerst de beveiligde afdeling en la-

ter de cafetaria aan de beurt. Met extra dank aan de dienst logistiek toch ook 

en onze vrijwilligers voor hun grote inzet. 

Vrijdag 08 april : over vroeger 

Wij lazen voor uit een grappig verhaal van Felix  Timmermans : ‘O.L.H. en de 

koei’. Dat was het vertrekpunt voor een uurtje gezellig praten over de tijd van 

toen .. 

Zondag 10 april : Lenteconcert Arbeid en Kunst 

Het concert was een groot succes. De cafetaria was rijkelijk gevuld. Waar er 

plezier en ambiance is wordt er meestal dan ook wel goed gedronken. De be-

woners hebben dan ook nog een dansje ‘geplaceerd’. Het was een gezellig na-

middag en iedereen was tevreden.  
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16  Babiel - mei 2016 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

Maandag 11 april : wafelbak jarigen 

Voor deze keer bakten we onze wafels voor de living en het was een gezellige 

drukte. We zongen Happy Birthday en “Lang zullen ze leven” ….. 

Dinsdag 12 april : zangkoor 

Met Henri en Charles erbij werd het extra leuk bij de snijdersbank, ons 

favoriete lied. Het is de ideale gelegenheid om alle aanwezige koorleden er 

eens goed door te sleuren. En de Jef ? …… hij ging niet naar huis. 

Woensdag 13 april : wandelmiddag 

Met een tiental mensen maakten we een ‘toerke’ rond ons woonzorgcentrum. 

De lammetjes staan in de wei, de kerselaar begint te bloeien en ’t was zacht 

weer. En ’t was zo even verpozen op de bank, rustig genietend van de lente. 

Donderdag 14 april : voorlezen met Maria 

Maria kwam voorlezen en dat is altijd een fijne gelegenheid om even weg te 

dromen en zoals altijd een gezellig uurtje. 

Vrijdag 15april : UNO spel en wafelbak jarigen 

In de voormiddag hebben we de kaarten nog eens bovengehaald om  UN0 te 

spelen. Achteraf positieve commentaar gehad van de bewoners dat ze het leuk 

vonden.  

In de maand april waren er wel wat bewoners jarig. Onze jarige van boven 

waren Thoen Adrienne, Drabbé Rosa, Scheltjens Maria. Hiep, hiep hoera!!!!! 

Maandag  18 april : sjoelen 

Op 18 april is onze stagiaire Julie gestart dus erg handig om sjoelen te 

organiseren. We hebben 2 sjoelbakken dus hebben we 2 groepjes kunnen 

maken om het sneller vooruit te laten gaan. Dat wil zeggen dat de wachttijd 

minder lang duurt voor onze bewoners want met deze activiteit is het altijd 

wel bakske vol;  

Woensdag 20 april : Cinema Roxy 

De film : ‘de zwarte map’ is altijd een garantie voor een succesvolle middag. 

Een twintigtal residenten genoot van het Temse uit de jaren 50, bekende 

gezichten van vroeger en een spannend en soms ook heel plezant verhaal. En 

van een drankje ….  
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Vrijwilligersnieuws 
Ons vrijwilligersfeest is achter de rug en het was fijn. Alle presentjes zijn uit-

gedeeld. We vergaderden inmiddels over de drukke zomerperiode die voor ons 

ligt. Onze knutselgroep start terug op en zo zijn we steeds druk bezig en op 

zoek naar nieuwe ideeën en activiteiten die we samen met onze residenten 

kunnen doen. Dus wie creatief is mag zich gerust eens aan ’t denken zetten en 

een leuke suggestie doen! Robert Lannoey, tenslotte, onze derde handicar-

chauffeur zal deze zomer de marktuitstapjes voor zijn rekening nemen op vrij-

dag. En zij die willen kunnen al beginnen trainen voor de Ronde van Steenrijk 

… in juli. En onze vrijwilligers kunnen ook  meedoen met de brandoefeningen, 

op 10 mei of in het najaar op 11 oktober.  

Even over denken 
De meimaand is altijd een mooie periode : al wat groen is loopt uit buiten en 

we kunnen al eens een warme dag hebben. Krijgen we de kans dan lassen we 

zeker een extra wandeling in. Ieder jaar weer is het genieten van de twee 

bloeiende kerselaars bij onze buur. Ieder vogel legt nu natuurlijk zijn ei. Wij 

openen  de maand met onze gebruikersraad, met Hemelvaart op donderdag 5 

mei  is er een lang weekend en we houden een brandoefening met het perso-

neel op 10 mei. Jullie hoeven dus niet te blussen. 

Even voorstellen 

Stage Artesis Plantijn : 

Ik ben Julie Malfet. Ik ben 20 jaar oud. Ik ben een tweedejaarsstudent ergothe-

rapie van de AP hogeschool in Antwerpen. Ik ben van half april tot eind mei een 

stagiaire in WZC ’t Blauwhof. Mijn keuze voor ergotherapie is gemaakt door 

mijn interesse voor de gezondheidszorg en de mensen. Ik help enorm graag 

mensen om zelfstandig te blijven. In mijn vrije tijd ben ik vaak bezig met yoga. 

Mij in een knoop leggen en daarbij op mijn ademhaling letten, brengt mij even 

tot rust. Ik ben ook vaak bezig met handverzorging zoals manicure en handmas-

sages. Na mijn studies wil ik dan ook graag handrevalidatie gaan volgen.  
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Jarigen in mei 

Welkom 

Overleden 

Wagemans Adrienne K 158 12 mei 88 jaar 

Martens Maria K 003 17 mei 91 jaar 

Geerinck Marie Jeanne K 025 18 mei 82 jaar 

Leeman Eugenia K 024 18 mei 80 jaar 

De Laet Christiana K 138 19 mei 82 jaar 

Vercauteren Robert 

k 131 

29 maart 2016 

De Winter Emma 

k 152 

30 maart 2016 

Meersman Roger 

k 014 

31 maart 2016 

Janssens Yvonna 

k 148 

04 april 2016 

De Cauwer Maria 

k 013 

05 april 2016 

De Decker François 

k 152 

24 maart 2016 

De Cock Gerard 

k 014 

28 maart 2016 

Van de Vijver Roger 

k 013 

28 maart 2016 

Mercks Emerence 

k 001 

11 april 2016 

Hanssens Wilmer 

k 001 

20 april 2016 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Namiddagwandeling (gelijkvloers) 

14u00  Uno 

 

11u00  Gebruikersraad 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Megabingo 

 

           Hemelvaart 

 

           Brugdag 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Voorlezen 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Verrassing 

 

13u00  Uitstap (gelijkvloers) 

15u00  Voorlezen (vrijwilligers) 

 

           Pinkstermaandag 

 

14u00  Advocaat maken (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

13u00  Gaverland 

 

14u00  Confituur maken 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Woordspel 

 

14u00  Over vroeger 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

 

14u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Borrel en snack (jarigen) 

 

09u00  Marktbezoek 

14u00  Verjaardagskaartje 

 

14u00  Wie of wat is het? 

Donderdag 05 mei 

Vrijdag 06 mei 

Woensdag 04 mei 

Maandag 16 mei 

Donderdag 12 mei 

Dinsdag 03 mei 

Woensdag 11 mei 

Maandag 02 mei 

Maandag 09 mei 

Donderdag 26 mei 

Vrijdag 20 mei 

Dinsdag 24 mei 

Maandag 23 mei 

Vrijdag 27 mei 

Woensdag 25 mei 

Maandag 30 mei 

Dinsdag 17 mei 

Woensdag 18 mei 

Donderdag 19 mei 
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Jarigen in mei 

 
 

Een woordje van Kristof… 
Beste lezers 

Ons team met vaste medewerkers is opnieuw voltallig.  Op 18 april startte Marc 

Huylebroeck als nieuwe halftijdse vaste medewerker in ’t Achterpoortje ter 

vervanging van Christa De Jonghe.  We zijn terug elke dag met 3 vaste krachten 

om de dienstverlening en activiteiten te verzorgen.   

Daarnaast zal, vanaf 2 mei, Wim Seps halftijds bij ons team aansluiten.  Wim 

werkt voor het OCMW en is halftijds aan de slag in het buurthuis en halftijds in 

’t Achterpoortje. Enerzijds zal hij meedraaien in de gewone werking anderzijds 

vervult hij hier zijn stage als socio-cultureel werker in opleiding en krijgt daar-

om de taak om de dienstverlening verder uit te bouwen, activiteiten te organi-

seren en mee te helpen met de administratie.   

Verder zijn er natuurlijk nog steeds de vertrouwde gezichten van Gitte, Kitty 

en Vera die steeds garant staan voor een klantvriendelijke ontvangst en dito 

dienstverlening. 

In deze Babiel stelt heel het team zich voor aan de hand van enkele vraagjes 

over ’t Achterpoortje.  Zeker lezen. 

Met vriendelijke groeten 

Kristof  

Vermeulen Julia Flat 130 07 mei 83 jaar 

Bollaert Annie Flat 251 13 mei 82 jaar 

Van Raemdonck Maria Flat 124 23 mei 82 jaar 

Kegels Hendrik Flat 244 24 mei 84 jaar 

Scheppers Lisette Flat 240 24 mei 86 jaar 

De Wilde Liliane Flat 133 30 mei 72 jaar 
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’t Achterpoortje stelt voor: 

het medewerkersteam 
Voornaam + naam:    Gitte Boogaerts 

Functie: Polyvalent medewerkster  

Wat vind je het leukste aan werken in ’t Achterpoortje?  

Ten dienste zijn van de mensen 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje? 

Allemaal 

Welk eten schep je het liefste op? 

Puree 

Welk type medewerker ben jij?:  

Animat(o)rice  -  Duivel doet al – dienstverlener – organisator -  stille kracht 

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Voor een hart onder de riem 

 

Voornaam + naam:    Kitty Van Landeghem 

Functie: Polyvalent medewerkster  

Wat vind je het leukste aan werken in ’t Achterpoortje?  

Het contact met de mensen 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje?  

Allemaal 

Welk eten schep je het liefste op? 

Soep 

Welk type medewerker ben jij? 

Animat(o)rice  -  Duivel doet al – dienstverlener – organisator -  stille kracht -  

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Voor alles!  Ik ben een luisterend oor. 
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Voornaam + naam:  Vera Van Geem 

Functie: Polyvalent medewerkster  

Wat vind je het leukste aan werken in ’t Achter-

poortje? 

 Omgaan met de mensen. 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje? 

 Allemaal 

Welk eten schep je het liefste op? 

 Ik heb geen voorkeur maar liefst geen vis 

Welk type medewerker ben jij? 

 Animat(o)rice  -  Duivel doet al – dienstverlener – organisator -  stille kracht  

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Voor alle vragen, ze mogen mij steeds aanspreken voor een gesprek. 

 

Voornaam + naam:   Marc Huylenbroeck 

Functie: Polyvalent medewerker 

Wat vind je het leukste aan werken in ’t Achterpoortje? 

Het contact met de mensen 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje?  

Ben nog maar pas bezig dus ik heb weinig ondervinding 

Welk eten schep je het liefste op? 

Ik heb alleen nog maar soep uitgeschept tot hier toe, het overige zal ook wel 

lukken. 

Welk type medewerker ben jij? 

 Animat(o)rice  -  Duivel doet al – dienstverlener – organisator -  stille kracht -  

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Luisterend oor ,voor een babbel en wat hulp  
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Voornaam + naam:   Kristof De Kock 

Functie: Centrumleider 

Wat vind je het leukste aan werken in ’t Achterpoortje?  

De afwisseling van taken die ik moet doen, het contact met de 

mensen en het is een nuttige job want je voelt dat er nood is aan 

zo een ontmoetingsplaats als ’t Achterpoortje. 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje? 

De activiteiten waarbij de deelnemers nadien tevreden reageren én het sociaal 

seniorenrestaurant omdat dit steeds gezellig druk is.  Hierbij merk je dat er 

nood is aan zo een restaurant. 

Welk eten schep je het liefste op? 

Ik heb eigenlijk nog nooit eten opgeschept  

Welk type medewerker ben jij?:  

Animat(o)rice  -  Duivel doet al – dienstverlener – organisator -  stille kracht 

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Vragen, tips, positieve en negatieve kritiek of gewoon om een ‘klapke’ te doen.  

Op de valreep nog enkele foto’s ge-

vonden van het Paasontbijt in LDC ‘t 

Achterpootje op donderdag 24 

maart. Zoals jullie kunne zien waren 

ze met velen. De afwezigen hebben 

zoals steeds ongelijk ... 
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Ik was er geire bij 
Dit was maart/april 2016: 

Paasontbijt 

Wist je dat: 

 De keuken voor een prachtig en lekker ontbijtbuffet zorgde 

 Alle deelnemers ‘neig content’ waren 

 We vergaten foto’s te nemen 

 Er in totaal 61 deelnemers kwamen eten 

 We met 4 ijverige vrijwilligers gezorgd hebben voor de bediening achter 

het buffet, koffie en fruitsap 

 Er +/- 100 kleine mutsjes zijn gemaakt om op de eitjes te zetten door een 

10-tal fantastische breiers (daar hebben we wel een foto van) Dit een zéér 

geslaagde activiteit was die we hoogstwaarschijnlijk wel gaan herhalen in 

2017;  

 

 

Bingo  

Wist je dat: 

 Er weer 38 deelnemers waren 

 De prijzentafel er prachtig uitzag 

 Er altijd wel discussie is  

 Het toch 1 van de leukste activiteiten blijft. herhalen in 2017;  

Quiz  

Wist je dat: 

 Er 22 deelnemers hebben mee gedaan aan de quiz. 

 De ploeg die eerst was, geklonken heeft met een lekkere fles bubbels 

 De ambiance er goed in zat.  
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Marcella Piessens vertelt  

Wist je dat: 

 Marcella met passie vertelde over het ‘gewone leven’ in de grote oorlog 

 De toehoorders een uur lang aan Marcella haar lippen hingen 

 Marcella eindigde met een prachtig oud lied 

 We weer vergeten zijn om foto’s te nemen  

Taichi opnieuw van start 12 april 

Wist je dat: 

 Er een nieuwe reeks gestart is van 10 lessen 

 Taichi in het chinees het ‘uiterste en alomvattende’ betekend 

 Taichi goed is voor lichaam en geest 

 Taichi enorm goed om je evenwicht te leren houd 

 

Japans Papier vouwen 

Wist je dat: 

 Er 6 studenten ergotherapie deelnamen aan deze activiteit 

 De resultaten van het papier vouwen prachtig zijn 

 Er weer plannen zijn om papieren bloemen te vouwen om het diensten-

centrum mee op te fleuren en  
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Activiteit in de kijker 
Breien vaste activiteit in de kijker 

Wist je dat: 

 Er elke woensdagnamiddag gemiddeld 25 dames en 1 man (kantklosser) ko-

men breien 

 Er om de twee weken ook gekantklost wordt 

 Er steeds mooie dingen worden gemaakt maar dat het dienstencentrum 

soms ook prachtige schenkingen krijgt van decoratiemateriaal dat ze ge-

maakt hebben. 
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14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Tai Chi € 50 / 10 lessen 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Tai Chi € 50 / 10 lessen 

 

14u00 tot 16u00  Breien 

 

14u00 tot 15u00  Brandpreventie in huis 

15u00 tot 16u00  Branpreventie in huis 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

10u00 tot 11u00  Tai Chi € 50 / 10 lessen 

14u00 tot 16u00  Film : Le Gendarm de 

                           Saint-Tropez 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Crea 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

           Interculturele vorming, cursus 

           en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u30  Petanque 

           petanquebaan aan WZC De Reiger 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Bingo € 0,50 per kaart 

09u00 tot 11u00  Les1, internet en e-mail 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 — 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

           Interculturele vorming, cursus 

           en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Wat doen de 

                          mutualiteiten voor u? 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

Woensdag 04 mei 

Vrijdag 13 mei 

Maandag 02 mei Vrijdag 20 mei 

Maandag 23 mei 

Woensdag 25 mei 

Maandag 09 mei 

Woensdag 18 mei 

Donderdag 19 mei 

Dinsdag 10 mei 

Vrijdag 03 juni 

Maandag 06 juni 

Donderdag 26 mei 

Dinsdag 17 mei 

Vrijdag 27 mei 

Woensdag 11 mei 

Woensdag 01 juni 

Maandag 30 mei 

Dinsdag 07 juni 

Dinsdag 03 mei 

Donderdag 12 mei 
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