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Kruiswoordraadsel 

Horizontaal : 

1. Grond – moeder 
2. Anonieme Alcoholisten – 

deel van een huis 
3. Laatste Kwartier – soort 

hond – godin 
4. Boot – Lichamelijke Opvoe-

ding – verlichting 
5. Spotverhaal – en andere 
6. Tam – bosdier 
7. Landbouwwerktuig  
8. Maal – erop 

9. Opnieuw – bier 

10. Grand Luxe – gekker  

Verticaal : 

1. Klets 
2. Haak – wig 
3. Rondhout – ruzie 

4. Bij – in orde – daar 

5. Slaginstrument  

6. Meisjesnaam -  moeder 
7. Kant 
8. Meisjesnaam – gelijk 

9. Meester (Eng.) – bier 

10. Welpenleidster - emmer  

De winnares van het vorig kruis-

woordraadsel is Liliane Remon uit 

de GAW Elisabeth. Zij ontvangt 

een mooie prijs. Hierboven dan de 

volgende puzzel 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 S T   G E S O E P   

2 P O   R E K K E R   

3 I E   O O I   R O S 

4 E N Z O     A     A 

5       T O E S L A G 

6 T O L   A L S   L E 

7 A L I A S   E L K   

8 A I R   E N   O   S 

9 K E E R   E E R S T 

10   N   E V E R   I A 
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De Reiger is onze woning 

En elke klant is er koning 
voor ieder z’n eigen plaatsje rustig en fijn 
waar je ook nog jezelf kan zijn. 

Naar lichaam en ziel wordt U verwend door ‘t personeel 
die kennen er wat van, en zijn met zeer veel. 

U mag hen zeker vertrouwen 
om met U en Uw familie een goede relatie op te bouwen 
zij zijn steeds welkom op feesten of gewone dagen 
wij staan open voor suggesties en vragen. 

Heb je een probleem, draai er niet omheen 
je mag zeker niet laten, er met ons over te praten. 

we verzetten hemel en aarde 
voor een stukje menselijke waarde 

Jullie woonst dat is ons werk 
met wederzijds respect staan we samen sterk 
iedere mens zichzelf laten zijn, dat is pas sjiek 
want wij vinden elke inwoner uniek 

En voor ‘t eind van ons verhaal 
vrijwilligers, administratie en wie nog allemaal 
Hebben allen eenzelfde streven 
goede kwaliteit toevoegen aan Uw leven 

Steeds met liefde voor je willen zorgen 
     gisteren … vandaag … en morgen 

Vrije omschrijving van de visie van De Reiger door Magda Janssens 

Deze tekst hangt vanaf heden in de cafetaria 
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Ter info 
De Gebruikersraad is een bijeenkomst die één maal om de drie maand door-
gaat, in onze feestzaal,  en is bedoeld om inspraak te geven in onze werking 
aan de bewoners en/of hun familieleden.  Zij maken “gebruik” van ons zorg-

aanbod, vandaar de naam “gebruikersraad”. 

 

Enerzijds kunnen alle gebruikers daar terecht met al hun vragen en opmerkin-

gen,  zoals  over de verzorging, ontspanning, wasserij, voeding …. 

De vragen kunnen op de vergadering zelf gesteld worden, of op voorhand gede-
poneerd worden op alle afdelingen  in de speciaal daarvoor bedoelde postbus-

jes aan de lift. 

Let wel : het moet gaan  over algemene zaken, die voor alle bewoners gelden. 

Wie vragen heeft over zijn persoonlijke situatie kan hiervoor eerder terecht bij 
de Sociale Dienst.  Wie klachten heeft van persoonlijke aard, moet eerst hier-

voor terecht bij het afdelingshoofd, die de klachtenprocedure zal volgen. 

 

Anderzijds zullen van de inrichting telkens een aantal  verantwoordelijken van 
verschillende diensten aanwezig zijn, bij voorbeeld : de Directie,  Hoofdver-
pleegkundigen, diensten Kiné en Ergo-animatie, Sociale Dienst,  Keuken, Logis-

tieke Dienst. 

Zij zullen de vragen en opmerkingen van de gebruikers beluisteren en zo veel 

mogelijk  beantwoorden of  noteren voor  intern overleg. 

Zij zullen ook nieuwe initiatieven of veranderingen kunnen aankondigen en toe-

lichten. 

 

Wij hopen alvast op een goede medewerking van jullie, zo kan de gebruikers-
raad een goed middel worden om de zorg hier in ons Woon-zorgcentrum op zijn 

best te maken. 

 

De eerstvolgende gebruikersraad heeft plaats op donderdag 2 juni om 14.30u.  
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 22 april : Bakken op het gelijkvloers 

Samen bakken en dan lekker opeten, een maandelijkse activiteit. Deze keer 
maakten we iets speciaals, iets moderns, de naam  zegt het zelf al : woopies!  
Je zou al goesting krijgen alleen al van die naam!  Eigenlijk zijn het gewoon 
twee malse afgeronde koekjes, op mekaar geplaatst met een crèmige vulling.  
We maakten eerst twee verschillende vullingen, één met speculaas in en één 
met chocola.  Het deeg maken daarna was niet moeilijk, en het bakken verliep 
ook al heel vlug.  Dan nog smeren met de vulling en versieren. En daarna werd 
het stil aan onze demonstratie-tafel, heel stil, want er werd alleen nog ge-

smuld en …stilletjes gevraagd naar “nog”. 

 

Zaterdag 23 april : Optreden Cecilia Vrienden. 

Naar jaarlijkse gewoonte kregen we weer een pracht optreden van de Cecilia 
Vrienden. Mooie deuntjes om van te genieten en om mee te zingen. Dank aan 
Remi (vrijwilliger) die dit voor ons georganiseerd heeft. Er was een grote op-
komst van onze bewoners en ook een heel deel familieleden om naar dit moois 
te komen luisteren. Voordeel van dit in een weekend te organiseren. Iedereen 

ging goedgemutst huiswaarts. 
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Maandag 25 april : Verjaardagsborrel 

Jarigen van april werden verwend met een borreltje en een sneukelingske. Ge-
zellige bende met onze oudste inwoonster van 103 jaar in ons midden. Er werd 
wat heen en weer gebabbeld en zo leren we elkander ook wat beter kennen. 

Nogmaals proficiat aan alle jarigen.  

Maandag 25 april : Kokkerellen 

Voor de eerste maal “kookten” of beter gezegd bakten we op de eerste afde-
ling.  En het was al een succes! Vele bewoners kwamen naar de dagzaal afge-
zakt want ze waren nieuwsgierig wat we gingen “kokkerellen”.  Vandaag maak-
ten we onze eigen suikerwafels, en dat zal iedereen wel geweten hebben!! De 
geur was verspreid over de ganse afdeling en we bakten à volonté.  Iedereen 
kon een lekker exemplaar proeven, of zelfs meer dan één!  En of ze lekker wa-
ren, hmmm!  Een extra leuke en gezellige namiddag voor onze bewoners van 
het eerste verdiep, en koken zal vanaf nu dan ook maandelijks op het program-

ma staan. 

Donderdag 28 april : Kiemen 

Vandaag waren er weer veel spelers op hun post, 
want het is bijna mei en dan worden de punten 
geteld! Alles verliep vlotjes, zoals gewoonlijk, 
maar toch duurde het even voordat er iemand 
“kiem” riep. Die “iemand” was deze maand Jean-
neke Heeffer, zij ging lopen met de volle 500 pun-
ten en de wisselbeker mag ook voor een maand 

staan blinken op haar kamer.  Proficiat!! 
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Dinsdag 03 mei : Bezoek leerlingen lagere school. 

Een leuke voormiddag voor onze bewoners, want we kregen bezoek van heel 
wat leerlingen uit de lagere school, vanuit het 2de leerjaar.  Zij kwamen voor 
ons een aantal mooie dansjes brengen en kleine toneeltjes!  Heel schattig en 
ze deden echt hun best.  Onze bewoners genoten ervan en op het einde kre-
gen al onze mensen een leuk geschenkje, knutselwerkje van die kleine bezoe-

kers.  Bedankt, ook vooral aan de juffen, die dit allemaal organiseerden! 

Dinsdag 10 mei : Uitstap Gaverland. 

We kregen al vele mooie dagen in de meimaand maar vandaag bleek het nog 
spannend te worden, net nu we op uitstap gingen!  Met de bus en enkele wa-
gens en vooral ook vrijwillige handen vertrokken we richting Melsele, Gaver-
land.  We besloten eerst de kapellekes te doen omdat het nog droog was, en 
tegen het einde van onze rondgang werd het al goed donker!  Gauw nog even 
in de grote kapel zodat ieder die wou nog een kaarsje kon laten branden en 
dan ….naar onze laatste kapel, de mops!  Maar…ondertussen leek het buiten 
wel de zondvloed!! Met man en macht, maar vooral met veel parapluus werd 
er gespurt naar de mops.  ’t Was de moeite!!  Daar werden we goed ontvangen 

en genoten we nog van een lekker drankje, pannenkoek of wafel. 
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Donderdag 12 mei : Prijzenkiemen. 

Wel 47 aanwezigen om terug te starten met  
het sprokkelen van nieuwe punten voor het 
komende half jaar.  De prijzen stonden 
weeral mooi opgesteld en zo was er voor ie-
der iets!  Maar eerst spelen natuurlijk!  Jef, 
onze vaste omroeper was terug van dienst 
en algauw wisten we wie er gewonnen was 
deze keer, namelijk Annie Verheyden!  Profi-
ciat!!  Zij heeft alvast de eerste 500 punten 
binnen.  Nadien tijd voor de grote prijsuit-
reiking van het voorbije half jaar.  Suzanne 
Huyben was de grote winnares met 2230 
punten, gevolgd door Leonie Bollaert en Pau-
la Mertens met 2200 punten.  De andere spe-
lers volgden elkaar netjes op en konden zo 
allemaal een leuk prijsje komen kiezen…en 

zo ging iedereen tevreden huiswaarts. 

Dinsdag 17 mei : Schoonheidssalon 2de verdiep. 

Pure verwennerij voor onze bewoners van de 2de verdieping. Voetbadjes zijn 
steeds hartelijk welkom met een voetmassage als toetje. Het gelaat word ook 
onder handen genomen met een masker en make-up. De nagels worden ver-

zorgd en gelakt. Iedereen tevreden en een 10 jaar jonger gevoel. 
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Woensdag 18 mei : Feestmaaltijd met optreden. 

33 jaar geleden werd ons rustoord geboren en dit vieren we natuurlijk ieder 
jaar opnieuw met een heerlijke maaltijd: Paling in ’t groen of vidé. Gevolgd 
door koffie met taart. In de Feestzaal was er een gezellige drukte, iedereen 
had er super veel zin in. De paling was overheerlijk, dank aan de keukenploeg 
om 80 kg paling voor ons te bereiden. Er was ook nog een muzikaal optreden 
van Danny Nielandt die ons een Will Tura story bracht. Iedereen zong mee, 
danste of genoot gewoon van de muziek. Een heel geslaagde namiddag voor on-

ze bewoners, partners en bewoners van de flatjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 mei: Bal populaire 1ste verdiep. 

De bewoners van het eerste verdiep waren weerom present om er een leuke 
namiddag van te maken!  En wij maar plaatjes draaien…van Bobbejaan Schoe-
pen tot Elvis Presley.  Natuurlijk bleven we niet op onze stoel zitten en dansten 
we erop los.  Voor onze stagiaire  waren het haar laatste uurtjes en ook zij 

danste met plezier als afscheid met onze bewoners! 
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Jarigen in juni 

Michiels Honorine K 315 06 juni 99 jaar 

Van Damme Maria K 207 07 juni 70 jaar 

De Lamper Rosa K 401 09 juni 87 jaar 

Daggelinckx Edeltraud K 131 10 juni 70 jaar 

Dillen Elisa K 036 11 juni 88 jaar 

Geens Liliane K 209 12 juni 79 jaar 

De Geest Maria K 023 14 juni 101 jaar 

Segers Maria K 217 17 juni 83jaar 

De Groote Eddy K 409 20 juni 72 jaar 

Smet Margareta K 005 23 juni 94 jaar 

Verhulst Leonia K 327 27 juni 97 jaar 

Van de Vyver Leo K 316 02 juli 96 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 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
            gaat door in de feestzaal voor 

           bewoners en familieleden 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Crea (knutselen) (2ste verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen 
           (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

           2de verdiep 

 

09u00  Ophalen oud papier 
09u30  Ateljee 
10u00  Krantenknipsel (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes (1ste verdiep) 
14u00  Tuinwandeling 
14u30  Zanguurtje 
            Stembanden smeren in de dagzaal op 

            het 2de verdiep 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis 
14u00  Tuinwandeling 
17u00  Kaas– en wijnavond (feestzaal) 
           ter vervanging van het avondmaal 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

10u00  Yoga 
10u00  Kamerbezoeken 
13u00  Uitstap mannenclub 
           Wij rijden richting De Ster 
14u00  Maria De Geest 101 jaar 
           (gelijkvloers) 
           Viering in dagzaal gelijkvloers voor de 

           bewoners van deze afdeling 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige mis                        * & ** 

14u00  Optreden Covery (feestzaal) 

            In samenwerking met het 

Woensdag 01 juni 

Donderdag 02 juni 

Dinsdag 07 juni 

Maandag 13 juni 

Dinsdag 14 juni 

Woensdag 08 juni 

Donderdag 09 juni 

Vrijdag 10 juni 

Woensdag 15 juni 

Maandag 06 juni 

Vrijdag 03 juni 

Donderdag 16 juni 
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Maandag 20 juni 

           lokaal dienstencentrum,  

           Muzikale band brengt covers 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u30  Gymnastiek met Annemie 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

09u30  Ateljee 

10u00  Kamerbezoekjes (2de verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

            In het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            Winkeldames komen langs alle 

           deuren met hun koopwaar 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Zanguurtje 

           Voor onze nachtegalen, 2de verdiep 

14u00  Wandelen, bij mooi weer 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Bal populaire 

           (bewoners 1ste verdiep 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           De maandelijkse kookactiviteit voor de 

           bewoners van het 1ste verdiep 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarigen van de maand juni worden 

           verwend in het animatielokaal 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes (1ste verdiep) 

14u00  Schoonheidssalon (3de verdiep) 

           Wellnesscenter in de dagzaal van het 

           3de verdiep voor de bewoners van dit  

           verdiep 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Uitstap 1ste verdiep 

           op uitnodiging, naar waar hangt van het 

           weer af 

14u00  Tuinwandeling 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Film (3de verdiep) 

           in de dagzaal home cinema 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

Vrijdag 17 juni 

Woensdag 22 juni 

Donderdag 23 juni 

Vrijdag 24 juni 

Dinsdag 21 juni 

Woensdag 29 juni 

Maandag 04 juli 

Dinsdag 28 juni 

Maandag 27 juni 

Donderdag 30 juni 

Vrijdag 01 juli 
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Welkom 

 

 

 
 

 

 

 

Overleden 

Lyssens Julienne 

k 034 

25 april 2016 

Tronckoe Anita 

k 002 

27 april 2016 

Van Overmeire Livina 

k 225 

02 mei 2016 

De Jonghe Georges 

k 019B  

12 mei 2016 
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Kortverblijf 
 De Bock Eleonore 

k 414 

opname 17 april 2016 

Capozzi Karel 

k 408 

terug naar huis 18 april 2016 

Houcque Madeleine 

k 130 

opname 02 mei 2016 

terug naar huis 09 mei 2016 

Van Avermaet Margriet 

k 414 

terug naar huis 25 april 2016 

Peersman Maria 

k 130 

opname 11 mei 2016 

Raes Angela 

k 408 

Terug naar huis 17 mei 2016 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 26 april : zangkoor 

Als we zingen dan doen we het goed en nu er wat meer mannen onder ons zijn, 

we noemen al minstens Mr. Meersman, Mr. Gielen en Mr. Hanssen, is dat een ex-

tra gelegenheid om af en toe eens goed plezier te maken. Dat de vrouwen hun 

mannetje kunnen staan in het zingen wisten we al, maar nu laten ook de bas-

sen en tenoren zich flink horen in de zangkoren … En de Jef ? Hij ging maar 

niet naar huis … en de Michel speelde op zijn spel en zong voor. Dat is ons zin-

gend koor. En van de boemlala, de boemlala … de boemlala !!! 

Woensdag 27 april : megabingo 

Megabingo : dat is een kiemwedstrijdje waarin deelnemen belangrijker is dan 

winnen, waar toch iedereen met een leuke prijs naar huis gaat en waar ook 

heel wat verborgen oefeningetjes in zitten om onze geest wat actief te hou-

den. En onze smaak wordt natuurlijk ook verwend  met een …. lekkere advo-

caat! Zo is een uur gauw om ! 

Donderdag 28 april : kegelen en … nageltjes lakken 

Vandaag gaan we op uitstap en we rijden  richting Beveren-Waas. We gaan ke-

gelen  bij de Beverse kegelclub. Voor onze bewoners was dit totaal nieuw en 

bij het binnenkomen waren ze een beetje de kluts kwijt, totdat het spel kon 

beginnen. Er waren 2 banen besteld en  het waren de mannen tegen de vrou-

wen. Achteraf werd er nog een diploma overhandigd met wie het meest had 

gescoord. Dit waren Arie de Rover en Eugenie Leeman. Proficiat!!!!!  

Vrijdag 29 april : kaas- en wijnavond en uitstapje koopcentrum 

Door het slechte weer zijn we naar het koopcentrum gegaan  i.p.v;  de markt 

in Temse maar dat vonden onze bewoners niet zo erg. We zijn eens binnenge-

wandeld in de Inno om eens  aan de verschillende  parfums te ruiken om daar-

na de bewoners  te parfumeren. Bij het buitenkomen stond er een kraampje 

om Griekse yoghurt te proeven en dit konden we niet aan onze neus laten voor-

bij gaan. Lekker, lekker !!!! En het beste van de dag moest dan nog komen, 

want vanaf 5 uur schoven we allemaal, de grootste groep toch boven in de ca-

fetaria aan voor onze kaas-en wijnavond, die dit jaar uitzonderlijk veel deelne-

mers telde. 
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Maandag 02 mei : rijdend winkeltje, wandelnamiddag 

Al bij al liet het weer wel toe om eens een frisse neus te gaan halen ’s middags 

en dat deden we dan ook met een 15-tal residenten. ’s Morgens werd ieders ge-

heime voorraad met van alles en nog wat aangevuld, op bestelling bij Ronny Ke-

gels, onze maandelijkse winkelier van dienst. 

Dinsdag 03 mei : gebruikersraad en zangkoor 

Een drukke dag vandaag want ’s morgens hielden we gebruikersraad en na de 

middag was het alweer redactieraad en aansluitend zongen we nog maar eens 

de sterren van de hemel … de verslagen van de gebruikersraad hangen nog 

steeds op de borden uit. 

Woensdag 04 mei : over vroeger : koningen en koninginnen 

We begonnen met een leuke tekst over ‘zo de ouden zongen’ en na een dik uur 

babbelen en herinneringen ophalen stopten we bij … ons koningshuis. Wat er 

allemaal tussen zat : vooral eenieders verhaal … En de Mis ’s morgens was een 

gebedsdienst door Diaken de Sloover. 

Maandag 09 mei : voorlezen boven, wandelen 

Wij lazen voor uit de herinneringen van Karel Aubroeck over zijn jeugd op het 

‘klein kaaike’. De luisteraars vulden zelf aan, want sommigen hadden hem zelf 

nog gekend. 

Dinsdag 10 mei : ergowerkjes en boodschapjes 

Na wat noodzakelijke boodschapjes trokken we naar het ergolokaal, waar we 

bij middel van allerhande oefeningen en (huishoudelijke) werkjes onze armen, 

handen en vingers konden oefenen …  
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Woensdag 11 mei : wandelen en vergaderen   

We wandelden weer heel wat af vanmiddag, gezien het mooie weer en 

vergaderden intussen over de foto’s en het boekje dat u hier leest. Onze 

pétanquers waren ook vandaag weer trouw op post. 

Donderdag 12 mei : uitstapje BA en voorlezen vrijwilligsters 

We planden ons uitstapje naar de Barelhoeve, maar daar was niet veel open en 

daarom verhuisden we met de handicar (zonder zetels) vol met rolstoelen naar 

‘Het Ster’, waar we ‘half omheen’ het water wandelden, tussen de 

voorbereidingen van de Thuisdag naar de overkant. Onze chauffeur bracht ons 

dan weer veilig terug naar huis langs de kortste weg. Iedereen had inmiddels 

een wafel of een ijsje achter de kiezen …  

Vrijdag 13 mei: rustdag … maar : hoger, lager 

Wij speelden hoger, lager met enkele bewoners. De bewoners hielpen elkaar, 

want sommige moesten langer nadenken over of het nu hoger of lager was. Van 

de drie gespeelde spelletjes heeft José Janssens er twee gewonnen.  

Dinsdag 17 mei : Jubileum Dhr. en Mevr. Pauwels Marie Louise 65 jaar getrouwd 

Dit bijzonder jubileum werd eigenlijk al zondag gevierd door de familie in 

besloten kring en met de gemeentemandatarissen, onder wie Dhr. 

Burgemeester, Luc De Rijck. Vandaag waren ook onze residenten samen met de 

gelukkige jubilarissen in de gelegenheid tot feliciteren en ze konden genieten 

van een lekker stukje taart. Directeur Dirk De Clercq kwam een bloemetje en 

een geschenk overhandigen. En we maakten er een vrolijk muzikaal feest van. 
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Vrijwilligersnieuws 
Onze nieuwe chauffeur, Robert Lannoey, is nu goed ingewerkt en zorgt voor het 

vervoer naar de markt van Temse, deze zomer. We wensen veel beterschap aan 

Nancy en verwelkomen Tjorve terug om ’s woensdags voormiddag de coiffures 

in orde te maken beneden. De brandoefening, zeg maar opleiding, gaat pas 

door op 27 oktober in het opleidingslokaal van het OCMW in Temse, in de na-

middag. En op de eerste dagen van de week is er wat extra individuele aan-

dacht voor onze residenten, mede dankzij onze vrijwilligers ook. En ga zo maar 

door : we kunnen ze niet meer missen ! Wij rekenen ook op goed getrainde 

beentjes tegen juli voor onze Ronde …. 

Even over denken 
Zo : de bomen staan weer allemaal volledig in het groen. Mei was eigenlijk een 

vrij korte maand die nogal snel voorbijgevlogen is, met de lange weekends van 

Hemelvaart en Pinksteren, de communiefeesten (en diners). Er waren zeer 

mooie en warme dagen, voor het eerst. Dat is genieten geblazen, omdat we 

veel naar buiten kunnen komen, wandelen, op een bankje zitten en zien dat 

we ons goed insmeren, want we zijn al die zonnestralen nog niet zo goed ge-

wend. We kijken uit naar een mooie zomer : begin juni trekken we er alvast 

met de boot op uit met heel ons Blauwhof en daarna volgt het ene feest na het 

andere : let maar op ! En onze Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor de strijd ….  

Afscheid van Julie Malfet 
 

Vrijdag 27 mei neem ik jammer genoeg af-
scheid van ’t Blauwhof, het fantastische 
team en de lieve bewoners. Ik heb zes zeer 
leuke en leerrijke weken beleefd. Ik heb in 
deze periode leuke activiteiten gedaan en 
heb elke bewoner iets beter leren kennen. 
Misschien zie ik jullie binnenkort wel te-

rug…  
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Donderdag 19 mei : naar Gaverland 

 
 

Vrijdag 20 mei : confituur maken 

Nu het de periode is van aardbeien hebben we met onze bewoners lekker confi-
tuur gemaakt. Het voorbereiden gaat snel, maar in de pot roeren tot de confi-
tuur goed is opgesteven duurt lang. Dat heeft wel zijn voordelen want de lek-
kere geur was in heel het huis te bespeuren. Nadien nog  verdelen in potjes en 
laten afkoelen. Wat je zelf kan smaakt toch altijd  beter. Mmmmmmm!!!!!!  
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Jarigen in juni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

Overleden 

 

 

 

 

Verhuisd 

De Wachter Francine K 141 04 juni 85 jaar 

Meersman Roger K 014 21 juni 81 jaar 

Bauwelinck Greta K 019 23 juni 79 jaar 

De Schrijver Francine K 139 24 juni 67 jaar 

Servotte Maria K 137 27 juni 92 jaar 

Hanssen Wilmer 

k 001 

20 april 2016 

De Cauwer Maria 

k 013 

terug opgenomen 19 mei 

De Cauwer Maria 

K 013 

09 mei 2016 verhuisd naar WZC Wissekerke 

De Laet Christiana 

k 138 

23 mei 2016 

Innige Deelneming 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Rusthuisclown (gelijkvloers) 

 

14u00  Kegelen 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

10u00  Zitdans 

14u00 UNO 

14u00  Wandelen (gelijkvloers) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Verjaardagskaartjes 

14u00  Over vroeger (gelijkvloers) 

 

15u15  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Voorbereiden uitstap 

 

14u00  Grote uitstap 

 

14u00  kamerbezoek 

 

           Start EK voetbal op groot scherm 

 

14u00  Wandelen 

14u00  Welness / nagels lakken 

          (gelijkvloers) 

21u00  Rode Duivels—Italië 

 

Zomerconcertje boven 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

13u00  Uitstapje Weert 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Pannenkoeken jarigen 

 

15u00  België—Ierland op groot scherm 

14u00  Confituur maken 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Zomerconcertje beneden 
           (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Rolstoelbeheer 

21u00  België—Zweden 

 

13u00  Uitstap naar de keuken 

14u00  Vlaggen schilderen 

 

09u00  Marktbezoek 

 

14u00  Gezelschapsspel 

14u00  Voorlezen (gelijkvloers) 

 

14u00  Ijssalon 

Dinsdag 07 juni 

Vrijdag 10 juni  

Vrijdag 03 juni 

Zondag 12 juni 

Donderdag 09 juni 

Donderdag 02 juni 

Woensdag 08 juni 

Woensdag 01 juni 

Maandag 06 juni 

Donderdag 23 juni 

Vrijdag 17 juni 

Dinsdag 21 juni 

Maandag 20 juni 

Vrijdag 24 juni 

Woensdag 22 juni 

Maandag 27 juni 

Woensdag 15 juni 

Donderdag 16 juni 

Maandag 13 juni 

Dinsdag 14 juni 

Zaterdag 18 juni 

Dinsdag 28 juni 
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10u30  Heilige Mis 

14u00  Voorlezen, tijd van toen 

 

10u00  Zitdans 
14u00  Wie of wat is het ? 

14u00  Koekjes bakken (gelijkvloers) 

 

 

08u00  Ontbijtbuffet 

14u00  Sjoelen 

14u00  Kamerbezoekjes 

 

14u00  Start Ronde van rankrij 

          op groot scherm 

 

Woensdag 29 juni 

Donderdag 30 juni 

Vrijdag 01 juli 

Zaterdag 02 juli 

Een nieuwe medewerker: 

voorstelling Wim Seps 
In de vorige Babiel kon je er al iets van lezen, maar tussen de deadline en het 

drukken zijn er toch nog een aantal wijzigingen geweest.  Zo zal Wim voltijds 

aan de slag gaan in ’t Achterpoortje in dienst van het OCMW.  Hij zal de wer-

king van het Lokaal Dienstencentrum mee ondersteunen op administratief, 

communicatief en een deeltje op inhoudelijk vlak. 

Wie is Wim Seps en wat kan je van hem verwachten:  

     Voornaam + naam:   Wim Seps 

     Functie: Polyvalent medewerker 

     Wat vind je het leukste aan werken in 

     ’t Achterpoortje?  

     De gezellige sfeer en de interactie met mensen 

Wat vind je de leukste activiteit in ’t Achterpoortje?  

Weet ik nog niet, heb nog niet deelgenomen aan activiteiten 

Welk eten schep je het liefste op? Soep en dessert  

Welk type medewerker ben jij? 

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

Van alle voorgaande een beetje 

Waarvoor kunnen mensen bij jou altijd terecht?  

Voor alle mogelijk vragen  
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Jarigen in juni 

 
 

Een woordje van Kristof… 
Beste lezers 

We zijn alweer aanbeland in juni, de helft van het jaar, de start van de zomer 

en voor de kinderen en kleinkinderen de laatste maand school.  Voor ons de 

laatste maand waarin we volop activiteiten organiseren alvorens het personeel 

één voor één zijn welverdiende vakantie opneemt.   

Maar wees gerust in juni hebben we nog een mooi activiteitenprogramma in 

het vooruitzicht.  In de activiteitenkalender vind je daarover alles terug.  Een 

tip voor juni zijn het ijssalon maar zeker ook de activiteit ‘Wat doen de mutua-

liteiten voor u?’.  De drie grote mutualiteiten komen gezamenlijk uitleggen 

welke dienstverlening zij allemaal aanbieden aan jullie.  Wees maar zeker dat 

er zij dingen doen waar je nog niets van af wist! 

Naast die activiteiten gaan we ook de voetbalmatchen van het Europees Kam-

pioenschap die om 15 uur gepland zijn uitzenden voor de sportliefhebbers on-

der ons.  Die sportliefhebbers zullen de komende maanden ook bij ons terecht 

kunnen voor de olympische spelen en de tour de france.   

Misschien kan het jullie aanzetten om zelf ook nog eens een balletje te trappen 

of de fiets op te springen… 

Met vriendelijke en hopelijk zonnige groeten 

Kristof  

Soet Jozef Flat 246 04 juni 88 jaar 

Van Meervenne Alice Flat 008 17 juni 86 jaar 

Vande Voorde Lea Flat 012 20 juni 78 jaar 

Remon Liliana Flat 363 28 juni 87 jaar 
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Ik was er geire bij 
Dit was april/mei 2016: 

Film in de Roxy: FC De Kampioenen  21 april 

Wist je dat: 

 11 mensen naar de film meegingen in de Roxy 

 De mensen die te voet gingen een ware calvarie tocht moesten onderne-

men door de werf van de August Wautersstraat 

 We ons werkelijk afvragen of dat jullie het leuk vinden om eens naar Roxy 

te gaan of niet. Kom het ons zeggen! 

Bingo 28 april 

Wist je dat: 

 Er maar liefst 42 deelnemers waren 

 We voor de eerste keer met een zéér duidelijk reglement gespeeld hebben 

 Er voor de eerste keer GEEN discussie was  

 Er in de laatste ronde een gratis lotje werd uitgedeeld 

 De mensen het duidelijk en plezant vonden 

Vallen? Ik niet (meer) 29 april 

Wist je dat: 

 Er maar liefst 28 deelnemers waren 

 Het zéér interessant was 

 De beloofde folders zijn toegekomen en kunnen bekomen worden aan de 
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Brandpreventie 12 mei 

Wist je dat: 

 Deze activiteit niet is doorgegaan omwille van de waterproblematiek in 

GAW Elisabeth 

 Er ook maar 12 mensen voor waren ingeschreven 

 We dit in het najaar toch nog eens gaan programmeren 

Film: Le Gendarm de Saint-Tropez 17 mei 

Wist je dat: 

 Er 14 mensen deze klassieker van Louis de Funès wisten te appreciëren 

 Er regelmatig gelachen werd dat het kletterde 

 Er volgende keer weer een klassieker op het programma staat 

 

Crea: Bloempotjes haken met plastic zakken 19 mei 

Wist je dat: 

 Er slechts 3 mensen meegedaan hebben 

 Ria en Marina zelf aan de slag zijn gegaan 

 Ria en Marina het dienstencentrum elke maand weer opfleuren met hun 

creatieve werkjes.  Waarvoor DANK! 

Petanque 20 mei 

Wist je dat: 

 De weergoden ons niet goedgezind waren 

 De interesse ook niet zo groot was 

 Het jammer is dat we deze activiteit moesten annuleren  
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09u00 tot 11u15  Voedselbedeling 

14u00 tot 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 16u30  Wat kan de mutualiteit 

          voor u? 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Les2, internet en e-mail 

          € 9 voor 3 lessen 

14u00 tot 16u00  Film 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

           Interculturele vorming, cursus 

           en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

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

 

09u00 tot 11u15  Voedselbedeling 

14u00 tot 16u00  Breien 

 

 

09u00 tot 11u00  Les2, internet en e-mail 

          € 9 voor 3 lessen 

14u00 tot 16u00  Optreden Covery 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

           Interculturele vorming, cursus 

           en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Crea zomervakantie 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot …     ….Ijssalon 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Bingo 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

Woensdag 01 juni 

Vrijdag 10 juni 

Vrijdag 03 juni 

Vrijdag 17 juni 

Maandag 20 juni 

Woensdag 22 juni 

Maandag 06 juni 

Woensdag 15 juni 

Donderdag 16 juni 

Dinsdag 07 juni 

Donderdag 30 juni 

Dinsdag 28 juni 

Donderdag 23 juni 

Dinsdag 14 juni 

Vrijdag 24 juni 

Woensdag 08 juni 

Woensdag 29 juni 

Maandag 27 juni 

Dinsdag 21 juni 

Maandag 13 juni 

Donderdag 09 juni 
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