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Kruiswoordraadsel 

Horizontaal : 

1. Mooiste tijd van het jaar 

2. Scandinavische munt – 

schip – klaar 

3. Ere – vel van een dier 

4. Bestellen – muzieknoot 

5. Edelgas – schrijfding 

6. Proper – wagen  

7. Kippenloop 

8. Slee – meisjesnaam –  

pers. voornw. 

9. Even – ontkenning 

10. Echtgenoot – plan  

Verticaal : 

1. Aldus – voorvoegsel – tijding 

2. Spreken 

3. Participeren – landbouwwerktuig 

4. Opbrengst – muzieknoot 

5. Rondhout – boerentuin  

6. Band – biertje 

7. Juist zetten (v.e. gewicht) – uitroep 

8. Voor – erachter 

9. Overblijfsel na vuur – trots 

10. Voegwoord – Oostenrijkse rivier – 

Brussels manneke  

Ons vorige kruiswoordraadsel 

werd gewonnen door Dhr. 

Gaston Derkinderen uit servi-

ceflat nr. 221. Proficiat Gas-

ton en u wint de traditionele 

fles. Wij wensen u veel ple-

zier met ons volgend puzzel-

tje.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A A R D E   M A M A 

2     A A   J   D A K 

3 L K   R E U   A S E 

4 A R K     L O   T L 

5 P A R O D I E   E A 

6   M A K   E V E R   

7     K   T   E G   A 

8   K E E R   R A A K 

9 W E E R O M R A L E 

10   G L   M A L L E R 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Ter info 
Verbouwing Ziekenhuis De Pelikaan.  

Het vroegere ziekenhuisgebouw  De Pelikaan wordt verbouwd tot een vijftigtal 

assistentiewoningen (ook wel serviceflats genoemd).  

Momenteel is daar het AZ Nikolaas gehuisvest, maar die zijn hun diensten  aan 

het verhuizen. Als alles loopt zoals afgesproken zullen de werken in september 

van 2017 starten.  Er wordt volop aan de voorbereidingen gewerkt. We hopen 

binnen een drietal jaar de flats te kunnen openen.  

Personen die geïnteresseerd zijn in een flat kunnen zich nog niet inschrijven. 

Zij kunnen wel hun naam, totaal vrijblijvend, als geïnteresseerde doorgeven 

aan Elke Catthoor, woonassistente assistentiewoningen (te vinden in de sociale 

dienst in Woonzorgcentrum De Reiger 03 710 26 15). Wij houden u dan verder 

op de hoogte. 

 

Nieuwbouw De Reiger 

Het is zover, De Reiger gaat in de steiger! 

Het OCMW-raad en de gemeenteraad hebben beslist om een nieuw woonzorg-

centrum te bouwen op de plaats waar nu de grote parking ligt voor het huidige 

gebouw van De Reiger.  

Het wordt een groot project met nagenoeg dezelfde capaciteit als het huidige 

woonzorgcentrum: 157 woongelegenheden waarvan 7 bestemd als centrum 

voor kortverblijf.  

Een deel van het bestaande gebouw wordt afgebroken en het andere deel 

wordt aangesloten op de nieuwbouw. Er komt een ondergrondse parking.  Vóór 

het gebouw, dus boven de parking, komt een groot en gezellig ontmoetings-

plein dat zal aansluiten bij de nieuwe flats in De Pelikaan.  

Ook het lokaal dienstencentum ’t Achterpoortje verhuist en krijgt een defini-

tieve plaats in het nieuwbouwcomplex.  

Momenteel wordt aan de plannen verder door-

gewerkt en verwacht wordt dat de werken 

starten eind 2017.  
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Uit de Oude doos 
We vonden nog een tweetal foto’s terug uit de ‘oude’ tijd : eentje uit Temse, 

zo rond 1993 en een andere uit Steendorp, zo rond 2001 getrokken. We wensen 

u veel kijkplezier toe en aan u, beste lezers, om de plaatsen en de gebouwen 

te herkennen. 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 24 mei : Mannenclub 

Weerom geen weer om te petanque-
en vandaag. Geen nood dan maken 
we het gezellig binnen bij ons in het 
ergo/animatielokaal.  Bij een goede 
pint of koffie bespraken we onze uit-
stap die dit jaar richting het recrea-
tiedomein “De Ster” gaat.  Velen 
waren al enthousiast om mee te 
gaan dus wordt het zeker een fijne 
namiddag.  Nadien daagden we onze 
mannen uit voor een spelletje “4 op 
een rij”, dit leek makkelijker dan het was natuurlijk, je had wel wat inzicht no-

dig!  De grote winnaar was wel duidelijk Roger Smet, hij droogde iedereen af!!!  

Donderdag 26 mei : Film 2de verdiep 

Deze maand speelden we de film ‘Wild Stallion’. Het ging over een meisje die 
wilde paarden ging fotograferen. Zij ontdekte echter dat sommige mensen de 
paarden kwaad wilden doen. Uiteindelijk liep het toch goed af. Het was een 

leuke familiefilm. 

Vrijdag 27 mei : Muziekquiz. 

Deze middag kregen we bezoek van de St.-Jorisschool uit Bazel.  Wel negentien 
leerlingen bezorgden ons een aangename muzikale namiddag.  Ze hadden voor 
ons een muziek-bingo voorbereid, en het moet gezegd, het was goed in elkaar 
gestoken.  Op het grote scherm verschenen er foto’s van de artiesten terwijl 
we hun nummer hoorden.  En stond dit nummer op onze bingo-kaart konden we 
dit schrappen.  Er werd natuurlijk veel meegezongen en ook werd er veel ge-
danst. Kortom veel ambiance in de zaal, jong en oud te samen!  Iedereen ge-
noot!  Algauw was het tijd om af te sluiten (want de school was gedaan!) en 

konden onze mensen terug genieten van de rust na deze jeugdige namiddag! 
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Maandag 30 mei : Verjaardagsborrel 

In mei legt elke vogel een ei en ook onze jarigen waren zeer talrijk. Ons anima-
tielokaal zat gezellig vol met jarigen en hun partner. Met een hapje en een 
drankje werd er weer heel wat over en weer gebabbeld en gelachen. Vroegere 
kennissen haalden heel wat herinneringen op. Een gezellige aangename namid-

dag. Nogmaals proficiat aan alle jarigen! 

Maandag 30 mei : Kokkerellen 

Tijd om naar het eerste verdiep te trekken met onze kookpotten. Vandaag 
maakten we een koude, frisse bereiding met heerlijke aardbeien uit Melsele!  
Eerst maakten we een soort van tiramisu, een bereiding van mascarpone-kaas 
met eigeel, suiker en eiwit.  Dit even laten opstijven in de koelkast en onder-
tussen onze aardbeien mixen en een deel fijn snijden.  Nadien de “lange vin-
gers” even doppen in de aardbeienmix en dan de andere bereide zaken erbij 

doen en dan ….smullen maar!!!  

Dinsdag 31 mei : Oma’s koken 

Het is weer de tijd van de asperges. Vandaag werd het een hele menu met as-
perges, bestaande uit aspergesoep en asperges à la Flammende. Dit alles werd 
voorafgegaan door een bruschetta met tomaten. Iedereen ging duchtig aan de 
slag met de asperges, eieren en prei. Na even goed door te werken, konden we 
genieten van het resultaat. Iedereen heeft zijn buikje goed rond gegeten. Op 

naar volgende maand. 
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Donderdag 2 juni : Gebruikersraad 

Vandaag ging de tweede gebruikersraad van het jaar door in de feestzaal. Er 
was een talrijke opkomst van onze bewoners en samen met enkele familiele-
den werd er geluisterd naar de toekomstige veranderingen binnen ons rust-
huis. Er kwamen ook wel wat vragen en opmerkingen van de bewoners. We 
probeerden op alles een antwoord te geven. Het verslag kan u lezen aan de lif-

ten. 

Dinsdag 7 juni : Zanguurtje 

Het was heel goed weer vandaag en dat was te zien…nog nooit zo weinig volk 
op ons zanguurtje.  Toch lieten we het niet aan ons hart komen en klonken we 
als een volwaardig koor.  Omdat het toch redelijk warm werd van al dat ge-
zang en “gespeel” op het orgeltje, hé Jeanneke, stopten we wel een kwartier-

tje vroeger. 

Donderdag 9 juni : Kaas- en wijnavond 

Wel 95 ingeschreven bewoners voor onze lekkere kaas-en wijnavond!  Iedereen 
kreeg een goed plaatsje aangewezen en zo kon het eetfestijn beginnen!  Een 
mooi bord kaas voor iedereen en een lekker wijntje erbij, dat smaakte wel!  
Het werd een gezellige “eet-avond” en voldaan keerden de mensen huis-

waarts. 

Dinsdag 14 juni : Uitstap Mannenclub 

Pech!  Slechte weersvoorspellingen voor vandaag en zo kon onze uitstap spijtig 
genoeg niet doorgaan maar…niet getreurd…onze volgende datum ligt reeds 

vast.  We trekken er terug op uit op dinsdag 30 augustus met …beter weer! 

Dinsdag 14 juni: Maria De Geest 101 jaar! 

Maria, 101 jaar vandaag. Ze zag er stralend uit en genoot met 
volle teugen van haar feest. Er was familie aanwezig om dit 
met haar te vieren. De burgemeester kwam langs met de nodi-
ge felicitaties, ook vervangend voorzitter en directeur brach-
ten hun gelukwensen met mooie bloemen. Alle medebewoners 
smulden van de lekkere taart en nadien hebben we nog een 

danske geplaceerd. Proficiat Maria, hop naar het volgend jaar! 
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Donderdag 16 juni : Optreden Covery 

Een overvolle feestzaal vandaag want ook de bewoners van de groep assisten-
tiewoningen waren voltallig aanwezig.  Dat was niet moeilijk want de organisa-
tie van die muzikale namiddag lag grotendeels in de handen van het LDC ‘t 
Achterpoortje.  Een grote groep “artiesten” stond klaar om het beste van zich-
zelf te geven.  Het werd een spetterende playbackshow met veel ambiance.  Er 

werd ook veel gedanst!!  Alle partijen genoten.  Dat was het voornaamste hé!! 

Dinsdag 21 juni : Ateljee 

Ons ateljee heeft een nieuwe wind gekregen, er komt ook al wat meer volk op 
af om wat te knutselen. Deze keer kregen we wat extra tips van Tina om onze 
oude schilderijtjes een nieuw leven te geven. Het resultaat volgt snel. Er wer-
den ook plantjes verpot zodanig dat ze kunnen herleven. Wie zin heeft om een 

volgende keer mee te komen doen is steeds welkom. 

Dinsdag 21 juni : Oma’s koken 

Vandaag stond er veel fruit op de menu. We hebben een lekkere fruitsmoothie 
gemaakt en een Amerikaans wentelteefje met aardbeien en choco. Voor de 
smoothie sneden we enkele peren, appels, aardbeien en bananen. Er werden 
ook enkele sinaasappelen geperst om eronder te mengen. Het werd een lekke-
re, frisse smoothie. Voor ons Amerikaans wentelteefje gebruikten we brood, 
choco, aardbeien, eieren en suiker. We hebben weer lekker ons buikje rond ge-

geten. 
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Maandag 27 juni : De Rode Duivels doen het goed! 

Ook binnen ons huis wordt er mee gesupporterd voor de Rode Duivels. De dag 
nadien hebben we nog heel wat nagepraat en gezongen. Hop hop hop naar de 

volgende wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in juli 
Van de Vyver Leo K 316 02 juli 96 jaar 

Moens Pierre K 228 04 juli 81 jaar 

Groenwals Karel K 224 07 juli 90 jaar 

De Geest Elvira K 221 10 juli 91 jaar 

Permentier Renaat K 223 10 juli 83 jaar 

Desmecht Claude K 108 14 juli 71 jaar 

De Decker Monique K 406 15 juli 71 jaar 

Van de Velde Irena K 204 15 juli 93 jaar 

Boschman Leon K 014 16 juli 78 jaar 

Van der Biest Oscar K 318 17 juli 90 jaar 

De Pauw Pauline K 011 22 juli 86 jaar 

Coppieters Camiel K 035 23 juli 82 jaar 

De Block Juliana K 224 24 juli 88 jaar 

Borghgraef Elvira K 128 25 juli 80 jaar 
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Jarigen in augustus 

De Gendt Frans K 411 02 augustus 97 jaar 

Heller Katharina K 031 02 augustus 90 jaar 

Vermeulen Lisette K 405 03 augustus 68 jaar 

Smet Maria Clementina K 301 04 augustus 94 jaar 

Van San Clemencia K 403 04 augustus 89 jaar 

Vansteenkiste Clara K 120 06 augustus 82 jaar 

Vansteenkiste Maria K 102 06 augustus 82 jaar 

Borghgraef Marie-Hélène K 127 12 augustus 91 jaar 

Born Paula K 212 12 augustus 82 jaar 

Eggers Frans K 016 15 augustus 79 jaar 

Van Raemdonck Josephine K 106 15 augustus 88 jaar 

Mertens Paula K 103 18 augustus 88 jaar 

Tronckoe Anita K 002 23 augustus 87 jaar 

Buyens Frans K 330 31 augustus 94 jaar 

Heirman Freddy K 037 31 augustus 73 jaar 

    

Temmerman Marie-Josée K 025 04 september 89 jaar 

Vanhoyweghen Michael K 007 07 september 94 jaar 
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Welkom 

 

 

 
 

 

 

 

Overleden 

De Bock Eleonore 

k 323 

30 mei 2016 

Van Gorp Willy 

k 034 

20 juni 2016 

Van Wauwe Germana 

k 004 

15 juni 2016 



14  Babiel - juli-augustus 2016 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

Kortverblijf 
 De Bock Eleonore 

k 414 

ontslag 29 mei 2015, opname WZC 

De Reiger 

De Bruyne Willy 

k 408 

opname 02 juni 2016 

Ontslag 16 juni 2016 

Merckx Godelieve 

k 414 

opname 01 juni 2016 

ontslag 15 juni 2016  

Waterschoot Romain 

k 310 KV 

Ontslag 03 juni 2016 

Brynaert Maria 

k310 KV 

opname 09 juni 2016 

Deman Maria 

k 031B 

20 juni 2016 
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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  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Kookactiviteit 
           (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 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsel (2de verdiep) 
10u00  Yoga (4de verdiep) 
13u00  Uitstap (gelijkvloers) 
            Bij mooi weer rijden we richting 
            Tielrode naar den dijk voor een 
            wandelingetje en daarna een terrasje 
14u30  Zanguurtje 
            In de dagzaal op het 2de verdiep kan 

            iedereen uit volle borst meezingen 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers)
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 
            De winkeldames komen langs met 

           hun koopwaar en vers fruit 

 

10u00  Heilige Mis 
14u00  IJssalon (feestzaal) 
            Een Dame Blanche met of zonder 

            slagroom 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Wandeling met terrasje 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           Dag van de Vlaamse Gemeenschap 

 

08u30  Ontbijtbuffet (4de verdiep) 
           NIEUW!! Voor de bewoners van het 
           4de verdiep is er een ontbijtbuffet 
           voorzien in de dagzaal en dit vanaf 
           08u30 (niet getreurd de bewoners van 
           de andere verdiepen komen ook aan 
           de beurt) 
14u00  Mannenclub 
           In het animatielokal, alle mannen  
           worden verwacht voor een mannen- 

           namiddag, bij mooi weer wandelen we 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  60 jarige huwelijksverjaardag 

           Todts Lucien-Verheyden Annie 

           Viering in dagzaal 3de verdiep voor de 

           bewoners van dit verdiep 

          14u00  Spel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige mis                        * & ** 

14u00  Kiemen 

           Bingo spelen in de feestzaal 

Dinsdag 05 juli 

Maandag 11 juli 

Dinsdag 12 juli 

Woensdag 06 juli 

Donderdag 07 juli 

Vrijdag 08 juli 

Woensdag 13 juli 

Maandag 04 juli 

Vrijdag 01 juli 

Donderdag 15 juli 
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Woensdag 03 augustus 

Maandag 18 juli 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u30  Beweging (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

09u30  Ateljee 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

           Welkom in het animatielokaal voor 

           verrassende kookactiviteit 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            Winkeldames komen langs alle 

           deuren met hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

           Nationale Feestdag 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Kookactiviteit 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

10u00  Kamerbezoeken (2de verdiep) 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           De maandelijkse kookactiviteit voor 

           de bewoners van het 1ste verdiep 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Karantiek (1ste verdiep) 

14u00  Crea (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Manicure op de kamers 

14u30 Zanguurtje 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

 

10u00  Kamerbezoekjes (1ste verdiep) 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

10u00 Kamerbezoekjes (2de verdiep) 
10u00  Yoga (4de verdiep) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            Winkeldames komen langs alle 

           deuren met hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

 

Vrijdag 15 juli 

Woensdag 20 juli 

Donderdag 21 juli 

Vrijdag 22 juli 

Dinsdag 19 juli 

Woensdag 27 juli 

Maandag 01 augustus 

Dinsdag 26 juli 

Maandag 25 juli 

Donderdag 28 juli 

Vrijdag 29 juli 

Dinsdag 02 augustus 
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Donderdag 04 augustus  

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Curling (feestzaal) 

           Iedereen welkom 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  Spel (2de verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

14u00  Ronde tafelspelen(gelijkvloers) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Crea (knutselen (2de verdiep) 

14u00  Tuinwandeling 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Kiemen (feestzaal) 

           Na een tas koffie spelen we bingo 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Spel (2de verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           OLV Hemelvaart 

 

10u00  Spel (1ste verdiep) 

10u00  Yoga (4de verdiep) 

14u00  Wandeling met terrasje 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen langs met 

            hun koopwaar 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

12u00  Barbecue (feestzaal) 

            Sangria vanaf 12u00 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Liedjes van toen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

14u30  Beweging (bewoners gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (3de verdiep) 
            Voor de bewoners van k301 tot k305 
            start buffet om 08u30 in dagzaal 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Loopband 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 
12u00  Zanguurtje 
            voor alle zanglustige, in de dagzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

10u00  Crea (knutselen (2de verdiep) 

Vrijdag 05 augustus 

Maandag 08 augustus 

Woensdag 10 augustus 

Donderdag 11 augustus 

Woensdag 17 augustus 

Dinsdag 09 augustus 

Vrijdag 12 augustus 

Dinsdag 16 augustus 

Maandag 15 augustus 

Dinsdag 23 augustus 

Vrijdag 19 augustus 

Donderdag 18 augustus 

Vrijdag 26 augustus 

Donderdag 25 augustus 

Woensdag 24 augustus 

Maandag 22 augustus 

Maandag 29 augustus 
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Donderdag 31 augustus 

Dinsdag 30 augustus 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

14u00  Verjaardagborrel 

            Borrel voor de jarigen van juli en 

            augustus, in het animatielokaal 

            uitnodiging volgt 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Yoga (4de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

13u00  Uitstap Mannenclub 

            Onze uitgestelde uitstap naar De 

            Ster heeft vandaag plaats 

14u00  Oma’s koken 

            Kokende oma’s welkom in animatie- 

            lokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen langs met 

            hun koopwaar 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                            * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
           Bewoners en familieleden welkom 
           in de feestzaal voor een drie- 
           maandelijkse bespreking over onze 

           werking 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Donderdag 01 september 

Vrijdag 02 september 

Tot in september 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 19 mei :  Uitstap Gaverland 

Samen met onze stagiaire (Julie), aalmoezenier (Lambert), Magda en natuurlijk 

onze bewoners niet te vergeten rijden we richting Gaverland. Omdat sommige 

van de bewoners gelovig zijn maken we onze tijd daarvoor. We stoppen aan het 

eerste beeld om daar te bidden en enkele liederen te zingen. Daarna gaan we 

richting kapel om nog een kaarsje te laten branden, en we sluiten af in de 

mops om iets lekker te drinken en te eten. 

Vrijdag 27 mei : marktbezoek, verjaardagskaartjes maken 

Vandaag zijn de weergoden ons goed gezind, we gaan naar de markt. De markt  

is niet om veel te kopen maar vooral om contacten te leggen met mensen die 

onze bewoners kennen en er een praatje met te slaan. We stoppen  aan het 

fruitkraam en het snoepkraam zodat onze bewoners wat lekkers kunnen kopen. 

We sluiten af met een lekker bakske koffie om daarna terug huiswaarts te ke-

ren. Na de middag gaan we op creatieve toer. Van gebruikte verjaardags-

kaartjes maken wij terug nieuwe kaartjes. Het resultaat mag er dan ook zijn. 

Donderdag 2 juni : kegelen 

Vandaag halen we onze kegels nog eens boven. De bewoners zijn met dit spel 

altijd heel enthousiast en het  zijn goede supporters. Af en toe wordt er een 

strike gegooid door onze heren. Achteraf word te score meegedeeld en geven 

we iedereen nog een welverdiend  applaus.   

Woensdag 01 juni : rusthuisclown 

Altijd leuk en spannend als deze speciale figuur bij iedereen zijn opwachting 

maakt. 

Donderdag 02 juni : wafelbak jarigen  

We zongen voor de jarigen van deze maand, bakten de wafeltjes lekker bruin 

en met wat slaagroom erbij werd het weer een heel gezellig middagje. Lang 

zullen ze leven. Dat zijn deze maand : Dhr. Meersman Roger en Mevr. Greta 

Bauwelinck.  

Vrijdag 03 juni : wandelen 

Het weer was toch van dien aard dat we ons eens buiten konden wagen, en zo 

deden we hetzij in kleine groepjes of individueel. 
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Maandag 06 juni : over vroeger 

Met al de voorbereidingen voor onze uitstap kwamen we tegen ’t einde van de 

middag toch even samen voor ons babbeltje over vroeger. 

Dinsdag 07 juni : huishoudelijke 

Rollen, karweitjes en vingeroefeningen allerhande waar we toch ook eens goed 

moeten bij nadenken of puzzelen. Dat was ons werk vanmiddag. Eens alles in-

gepakt en uitgezocht was er nog een lekkere verrassing. 

Woensdag 08 juni : inpakken en klaarzetten : 

Vanmiddag moest het nu toch echt gebeuren : labelen, rolstoelen klaarzetten 

en een tombolake voorbereiden voor onze grote uitstap van morgen. Vol ver-

wachting klopt ons hart ….;  

Donderdag 9 juni Grote uitstap 

Beter weer dan vandaag konden we echt niet hebben : niet te warm en zeker 

niet te koud, een zacht windje en een heerlijk zonnetje. 

Onze bus was mooi op tijd klaar en geladen en ons scheepje lag ook tijdig op 

ons te wachten. Het was laden en lossen met man, vrouw en macht en de Mo-

zart lag gelukkig niet al te diep aan de steiger zodat we allemaal snel en wel 

aan boord geraakten. Het was dan al gauw tijd voor een heerlijke maaltijd en 

een drankje, terwijl we zachtjes naar Antwerpen opstoomden, uiteindelijk tot 

bij de Kallosluis. Op de terugweg konden we met onze residenten heerlijk ver-

pozen op het voorste zonnedek en daarna hielden we onze traditionele Bingo. 
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Als afsluiter was er dan nog een heerlijk stukje taart en koffie. Het was een 

hele organisatie, maar een fijne dag, die we ons nog lang zullen herinneren : 

met personeel, familie en alle helpers erbij om er voor onze residenten iets fijn 

van te maken. 

Vrijdag 10 juni : kamerbezoekjes 

Na onze grote reis hebben we een rustige namiddag ingepland voor onze 

bewoners. We geven hen de kans om te vertellen wat ze van de uitstap vonden. 

Het was bij iedereen heel goede commentaren. De bewoners die niet zijn mee 

geweest, ook eens een bezoekje gebracht en hen verteld dat het een leuke reis 

was.     

Dinsdag 14 juni : zomerconcertje boven 

Voor we het wisten was er een uurtje of twee vol muziek voorbij. Het was echt 

genieten geblazen bij een kleine versnapering en een lekker drankje. Het was 

druk in de cafetaria. 

Woensdag 15 juni : megabingo 

Het was vandaag ‘beeldjesdag’ in onze megabingo. Iedereen trok dan ook met 

een mooi stukje biscuit porselein naar huis, want bij onze megabingo heeft 

iedereen altijd prijs. 

Donderdag 16 juni : snoezelen 

Een drietal residenten kwam relaxeren, genieten van de klankschalen en de 

overheerlijke aroma’s in onze snoezelruimte. 

Vrijdag 17 juni : pannenkoeken jarigen : 

Waar komt die lekkere geur vandaan? Het is op het 1 ste verdiep waar ze 

pannenkoeken aan het bakken zijn voor de jarigen van de maand juni. Op vraag 

van onze bewoners hebben we eens pannenkoeken gebakken. De jarige van 

deze maand zijn: De Wachter Francine, Van Ieghem Johanna, De Schrijver 

Francine en Servotte Maria Hiep, Hiep Hoera !!!!!    

Maandag 20 juni : geheugenspel  

Vandaag gaan we het geheugen eens trainen wat we nog kennen van bekende 

teksten (liedjes). Daarna zingen we ze uit volle borst.  
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Woensdag 22 juni : zomerconcertje beneden 

Dat was echt een lange fijne middag, met de airco aan in de ergo. Er was ook 

heel wat familie op komen dagen om mee te genieten en, eens we goed en wel 

bezig waren en iedereen met het meezingen ook wat was opgewarmd, zorgde 

onze vrijwilligster voor een natje en een droogje. Voor we het wisten was het 

dik half vier door als we ‘moe en tevreden’ terug naar de living of de kamers 

trokken. 

Donderdag 23 juni : uitstapje naar de keuken en vlaggen schilderen 

Over onze keukenpieten krijgt u volgende keer verslag en enkele nijvere resi-
denten bereidden ‘s middags onze tour van steenrijk voor door het schilderen 
van Franse vlaggetjes. Belgische hangen er momenteel genoeg …. Gezien de 
goede resultaten van onze Rode Duivels. 
 
Nog enkele foto’s van de voorbije activiteiten 
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Vrijwilligersnieuws 
Marleen Claeys verlaat ons en gaat als vrijwilligster aan de slag in De Reiger nu. 

Wij bedanken haar voor haar grote en bekwame inzet, in de tijd dat zij bij ons 

was. Mevr. Maes is ook terug gestart, ook al vrijwilligster en we wensen haar al 

het beste toe. 

Reeds  een veertiental jaar intussen, van in het 

prille begin van onze komst naar Steendorp hier  

is Etienne Wullaert als vrijwilliger actief, eerst in 

de toogploeg, bij extra’s en invalwerk en vooral 

als chauffeur van de handicar. Na al die jaren 

stopt hij nu met zijn activiteiten en we willen 

hem langs deze weg dan ook extra bedanken en 

even in de schijnwerper zetten. Hij heeft het 

meer dan verdiend en we konden aan hem niks 

misvragen. Wij wensen hem, samen met zijn 

echtgenote Liliane een fijne, rustige tijd toe en 

we zullen hem heel erg missen. Etienne je blijft 

altijd welkom hier !  

Even over denken 
Een Belgische zomer hebben we een beetje tot nu toe. Het kan, met al dat he-

melwater, alleen maar beteren, denken we dan maar. Alleszins belet het ons 

niet om warm en actief bezig te zijn en kunnen we nu veel naar buiten. Toch 

doen we ook binnen allerlei leuke dingen de komende periode : we fietsen 

Steenrijk rond, gaan barbecue-en, houden ons ontbijtbuffet en ga zo maar 

door. Vanaf 24 juli krijgen we nog een extra verrassingsprogramma erbij, zo tot 

bijna einde augustus. Hierover verklappen we nog niets. We proeven eens van 

de eerste mosseltjes in de julimaand. En steeds kunnen we daarbij beroep 

doen op onze vrijwilligers. 

Let maar op : het worden warme maanden en we nodigen iedereen : directie, 

personeel van alle diensten, vrijwilligers, familie (ook de kleintjes) en alle resi-

denten uit om ook dit jaar weer mee te doen aan ons fietsevenement. Tot dan 

!!!  
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Jarigen in juli 
 

 

 

 

 

Jarigen in augustus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Gielen Charles K 017 15 juli 86 jaar 

Pauwels Petrus K 008 15 juli 94 jaar 

Janssens Yvonna K 148 22 juli 93 jaar 

Van Cleemput Louisa K 133 27 juli 88 jaar 

Tilleman Irene K 018 31 juli 86 jaar 

Van Strydonck Liliana 

k 138 

30 mei 2016 

De Wit Lucienne K 150 03 augustus 87 jaar 

Van Acker Annie K 006 03 augustus 78 jaar 

Duerinck Blanche K 020 12 augustus 83 jaar 

Van Valckenborgh Roza K 028 16 augustus 80 jaar 

Vermeulen Marcella K 009 29 augustus 89 jaar 

    

Vergauwen Blanche K 004 03 september 86 jaar 

De Group Juliette K 134 07 september 90 jaar 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

08u00  Ontbijtbuffet 

14u00 Voorbereiding Ronde van steenrijk 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 

14u00  Uno 

 

14u00  Start Ronde van Steenrijk 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Start Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Wandelnamiddag 

 

21u00  Finale EK voetbal 

 

           Feestdag Vlaamse gemeenschap 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

14u00  Tourmosselen boven 

 

14u00  Sjoelen 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Buiten zitten 

14u00  Tourmosselen (gelijkvloers) 

 

14u00  Ronde van Steenrijk 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Finale Ronde van Steenrijk 

 

           Nationale feestdag 

 

14u00  Schoonheidssalon 

  België—Ierland op groot scherm 

14u00  Verrassing met ons … 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

14u00  Zangkoor 

14u00  Verrassing (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Rusthuisclown 

14u00  extraatje (gelijkvloers) 

 

11u00  Barbecue 

 

14u00  Borrel jarigen 

14u00  Verrassing (gelijkvloers) 

 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Hoger-Lager 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

14u00  Over vroeger 

Dinsdag 05 juli 

Vrijdag 08 juli  

Vrijdag 01 juli 

Zondag 10 juli 

Donderdag 07 juli 

Donderdag 14 juli 

Woensdag 06 juli 

Woensdag 13 juli 

Maandag 04 juli 

Donderdag 28 juli 

Vrijdag 22 juli 

Dinsdag 19 juli 

Maandag 25 juli 

Vrijdag 29 juli 

Woensdag 27 juli 

Maandag 01 augustus 

Woensdag 20 juli 

Donderdag 21 juli 

Maandag 11 juli 

Dinsdag 12 juli 

Dinsdag 26 juli 

Vrijdag 15 juli 

Maandag 18 juli 
Dinsdag 02 augustus 
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10u30  Heilige Mis 

14u00  Rusthuisclown 

 

14u00  Buiten zitten 
14u00  Wellness : nagels lakken 

           (gelijkvloers) 

 

10u15  Bibliotheek 
14u 00  Kamerbezoekjes 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

10u45  Gebruikersraad 

15u00  Kamerbezoek 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Verjaardagskaartjes 
14u00  Wandelnamiddag (gelijkvloers) 

 

09u00  Markt 

14u00  Confituur maken 

 

           OLV Hemelvaart 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Reminiscentie 

 

14u00  Kegelen 

 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

14u00  Wandelen 

 

14u00  Babieluurtje (gelijkvloers) 

 

14u00  Afscheid van Julie 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

13u00  Uitstap 

14u00  Voorlezen 

 

14u00  Wafelenbak jarigen 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Advocaat maken (gelijkvloers) 

 

14u00   

 

14u00  Wandelnamiddag 

Woensdag 03 augustus 

Donderdag 04 augustus 

Vrijdag 12 augustus 

Donderdag 01 september 
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Maandag 08 augustus 

Dinsdag 09 augustus 

Woensdag 10 augustus 

Donderdag 11 augustus 

Maandag 15 augustus 

Dinsdag 16 augustus 

Woensdag 17 augustus 

Donderdag 18 augustus 

Vrijdag 19 augustus 

Maandag 22 augustus 

Dinsdag 23 augustus 

Woensdag 24 augustus 

Donderdag 25 augustus 

Vrijdag 26 augustus 

Dinsdag 30 augustus 

Woensdag 31 augustus 

Vrijdag 02 september 
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Jarigen in juli 

 

 

 

Jarigen in augustus 
 

Verbraeken Lodewijk Flat 014 12 juli 91 jaar 

Lippens Georgette Flat 242 13 juli 83 jaar 

De Cock Irena Flat 239 14 juli 87 jaar 

Dargent Eliane Flat 241 22 juli 91 jaar 

Amelinckx Georgette Flat 356 27 juli 85 jaar 
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Vergauwen Robert Flat 366 04 augustus 89 jaar 

Moortgat Emilia Flat 244 08 augustus 82 jaar 

Van Walle Irma Flat 248 10 augustus 81 jaar 

Van Hemelryk Leopold Flat 237 22 augustus 92 jaar 

De Parade Astrid Flat 249 29 augustus 80 jaar 
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Een woordje van Kristof… 
Beste lezers  

De zomervakantie is gearriveerd.  In mijn vorige job was dit de drukste periode 

van het jaar met de speelpleinwerking, de tieneractiviteiten en andere jonge-

renevenementen.  Nu is dit een eerder rustige periode waar we even kunnen 

terugkijken op het afgelopen half jaar en vooruit kijken naar wat komen gaat 

in het najaar. 

Wat is er allemaal gebeurd in de eerste helft van 2016: 

 Na enkele experimentjes kwam er een nieuw aanschuifsysteem bij de war-

me maaltijden; 

 Gemiddeld 38 mensen per dag aten een warme maaltijd in ’t Achter-

poortje; 

 De vrijwilligerswerking werd boven de doopvont gehouden; 

 De centrumraad vergaderde lustig voort; 

 Heel wat activiteiten passeerden de revue waarvan de muzikale -en eet-

festijnen de populairste waren; 

 De cafetaria werd steeds met heel wat hulp van enkele vrijwilligers leuk 

ingericht. 

Wat staat er nog op stapel in 2016: 

 Vanaf september zal er opnieuw een afwisselend activiteiten aanbod opge-

zet worden.  Zo is er in september oa een optreden van Schlagerij van 

Temst en in oktober komt de accordionist Hugo Moeskops terug; 

 Een werkgroep van vrijwilligers zal mee het activiteitenaanbod uitwerken; 

 We werken aan een boekenuitleendienst; 

 We gaan nadenken over een boodschappendienst; 

 We werken naarstig verder aan onze erkenning als officieel lokaal dien-

stencentrum. 

Je merkt het, de zomer is omwille 

van vakantie een eerder rustige pe-

riode maar toch zal er hard verder 

gewerkt worden aan de ontwikke-

ling van het dienstencentrum. 

Geniet van de zomer! 

Kristof  
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Ik was er geire bij 
Dit was mei/juni 2016: 

Eerste Internet en e-mail cursus 26 mei – 9 juni – 16 juni 

Wist je dat: 

 Er 15 mensen waren ingeschreven en 7 op de wachtlijst staan 

 De cursus gesmaakt werd door de cursisten 

 We dit in de toekomst meer willen organiseren 

Bingo 26 mei 

Wist je dat: 

 Er opnieuw 42 deelnemers waren 

 Mirella opnieuw paraat was als spelleidster 

 Het nieuwe reglement opnieuw goed werd bevonden 
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Wat doen de mutualiteiten voor u? 7 juni  

Wist je dat: 

 Er 18 geïnteresseerde mensen kwamen luisteren 

 De meesten toch nog nieuwe dingen hebben bijgeleerd 

 De informatie nog kan opgevraagd worden bij de centrumleider 

Film klassieker Casablanca 9 juni 

Wist je dat: 

 Casablanca dateert van 1942. 

 Er 17 mensen waren voor de film.  Dit is een record aantal kijkers voor dit 

jaar. 

 We nog zulke klassiekers zullen programmeren  

Optreden Covery 16 juni 

Wist je dat: 

 Dit de eerste samenwerking is tussen LDC ’t Achterpoortje en WZC De 

Reiger. 

 De zaal afgeladen vol zat en eigenlijk nog voller had kunnen zitten 

 Er een personeelslid én een vrijwilliger van LDC ’t Achterpoortje mee 

‘zingt bij Covery  
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14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

          Feest Vlaamse Gemeenschap 

 

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

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

          Nationale Feestdag 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

               OLV Hemelvaart 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Dimoda Modeshow 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

           Interculturele vorming, cursus 

           en workshop met Dianne Nuyts 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

Woensdag 13 juli 

Woensdag 27 juli 

Maandag 11 juli Maandag 08 augustus 

Maandag 01 augustus 

Woensdag 03 augustus 

Maandag 04 juli 

Woensdag 20 juli 

Maandag 15 augustus 

Dinsdag 12 juli 

Woensdag 31 augustus 

Maandag 29 augustus 

Woensdag 10 augustus 

Maandag 25 juli 

Woensdag 17 augustus 

Woensdag 06 juli 

Woensdag 24 augustus 

Maandag 22 augustus 

Donderdag 01 september 

Maandag 18 juli 

Donderdag 21 juli 

Vrijdag 02 september 



Colofon 
Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 

‘t Blauwhof, groep van assistentiewoningen Residentie Elisabeth en lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. Babiel is een 

realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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