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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Deel van de arm – sjakoche 
2. Ontkenning – Antwerpse toneelvere-

niging – boze vrouw 
3. Insect – grond 

4. Football Club – rijkelijk mooi 

5. Lesplaats  

 
6. Vochtig – mansnaam – meisjesnaam 
7. Fietsje  
8. Broodman – ezel 
9. Plaaggeest – Rode Leger 
10. Flauwkes – zoekmachine voor vlieg-

tuigen  

Horizontaal : 

1. Inwendig – bal 
2. Evangelische omroep – pa-

pegaai 
3. Seizoen – Kunst Secundair 

Onderwijs 
4. Meisjesnaam – cilinderin-

houd – haar-rijf 
5. Franse winter 
6. Aan de andere kant 
7. Drie keer herhaalde noot 

(viool met tr- ervoor) 
8. Kom – plaats 
9. Stad in Duitsland – welpen-

leidster 
10. Société Anonyme – uitein-

dekes van de voet  

De winnaar van ons zo-
merpuzzeltje was  Ar-
mand De Maeyer uit servi-
ceflat 369 die de traditio-
nele fles wint. Proficiat 
en veel puzzelplezier met 
d e z e  n i e u w e 
….septemberpuzzel !  

 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 z o m e r t y d   o 

2 o r e   a a k   a f 

3   e e r   p e l s   

4 o r d e r e n   s i 

5 n e o n       p e n 

6   n e t   k a r   n 

7 m   n e e r h o f   

8 a r     r i a   i k 

9 r   e f f e R n e e 

10 e e g a   k a a r t 



4  Babiel - september 2016 

A
lg

e
m

e
e
n
 

Ter info 
In het Woonzorgcentrum De Reiger werd een mooi binnentuintje aangelegd 

door Danny en Osman, medewerkers van de technische dienst. Te midden van 

het tuintje staat er een prachtig bronzen beeldje dat door Oscar Van Der Biest, 

bewoner van De Reiger, geschonken werd. Het meisje straalt hoop uit en ze 

strekt haar armen uit alsof ze de vlinders in de tuin wil vangen. We danken Os-

car en de technische dienst van harte voor hun bijdrage om met dit stukje tuin 

een aangenaam kader te geven aan ons woonzorgcentrum. 
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Afscheid 
“In het groeiproces naar de nieuwe parochie sinds 2012 hebben gesprekken op 

alle niveaus geleid tot bepaalde beslissingen in de planning tot 2020. Wij willen 

vitale kerkplekken, enkele dynamische parochies vormen die samen een nieuwe 

dekenaat worden in een missionaire kerk. Vertrekkend van een ontmoeting met 

Christus naar de wereld te gaan : kwaliteitsvolle liturgie, bidden met de Schrift 

en dienst verzekeren aan de armen en kleinen”. (Mgr. Luc Van Looy). De kerke-

lijke realiteit in Vlaanderen is gekrompen. Ook in het bisdom Gent. De jas van 

het bisdom — 34 dekenaten en 427 parochies — is te groot. De maat van de 

kerk in Vlaanderen is op vijftig jaar veranderd. 

Bij de aanvang van het werkjaar 2016-2017 worden de nieuwe dekenaten door 

de bisschop opgericht. Ons nieuwe dekenaat, Sint-Niklaas, bestaat uit de vroe-

gere dekenaten Beveren, Hamme, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Temse. Wat 

ons dekenaat was, is onze nieuwe parochie geworden met een nieuwe naam : 

parochie Kruibeke — Temse. De kerk waar we met de nieuwe parochie, stap 

voor stap, aan bouwen is een kerk die gastvrij is en het geloof aanbiedt. In de-

ze nieuwe parochie, ben ik door de bisschop benoemd tot parochieadministra-

tor(1) van Kruibeke en vicaris(2) van de nieuwe parochie Kruibeke—Temse.  

Dank aan alle bewoners : van jullie heb ik veel gekregen. Ik zal voor jullie blij-

ven bidden en bidt ook voor mij in deze nieuwe opdracht. 

Dank aan alle vrijwilligers, personeel en het OCMW voor de samenwerking. 

Lwamba Lambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) een waarnemend pastoor, heeft 

dezelfde plichten en rechten en 

wordt ook pastoor genoemd 

(2) is in de Katholieke Kerk de plaats-

vervanger van een bisschop of pastoor  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pastoor
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Uit de Oude doos 
Michiel dook nog eens in zijn archieven en vond twee toch wel heel bijzondere 

documentjes. Omdat we in deze septemberdagen toch altijd even terugdenken 

aan 1944 en ook Temse in die periode bevrijd werd krijgt u hieronder in kleur : 

eerst het bevel van president Roosevelt voor de landing in Normandië (en tege-

lijk in Frankrijk) dat reeds van november ’43 dateert en daarnaast : een bericht 

aan Stalin, waar hij hem informeert over de aanstelling van Generaal Eisenho-

wer als opperbevelhebber van de geallieerden. Twee toch wel heel bijzondere 

documentjes, die u even kan ontcijferen ….. en die zo’n 72/73  jaar oud zijn … 

De tijd staat niet stil. 

Het eerste: 

‘Besloten : 

Stalin berichten dat wij OVERLORD op 1 juni starten en gelijktijdig de grootste 

aanval op Zuid-Frankrijk zullen doen, voor zover dit toelaatbaar is met de dan 

beschikbare landingskrachten.’ 

Het tweede : 

‘Van de President aan Maarschalk Stalin 

Tot onmiddellijke benoeming van Generaal Eisenhower tot opperbevelhebber 

van de operatie Overlord is besloten’. 

Get. Roosevelt.’ 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 27 juni : Verjaardagsborrel 

Een mooi tafeltje rond met jarigen en enkele partners waren van de partij. Met 
een hapje en een drankje was het een gezellige namiddag. Er zijn heel wat ver-
halen rondgegaan en hoe leger het glas werd, hoe losser de lippen werden. Pro-

ficiat nogmaals aan alle jarigen van juni! 

Dinsdag 28 juni : Schoonheidssalon 3de verdiep 

Het was weer een relaxte namiddag in onze dagzaal op het 3de verdiep. De be-
woners van deze verdieping kregen een bubbel voetbadje met massage, een ge-
zichtsverzorging met make-up en ook de nageltjes werden onder handen geno-

men. Met een vleugje parfum op gingen ze ontspannen weer huiswaarts. 

Woensdag 29 juni : Uitstap 1ste verdiep 

Het was de beurt aan onze bewoners van het 1ste ver-
diep om er op uit te trekken. De weergoden waren 
ons goedgezind. We vertrokken richting Zwijndrecht. 
Hier gingen we de nieuwe kinderboerderij ‘De Blauw-
hoeve’ bezoeken. We werden door de eigenaars in de 
watten gelegd en genoten van een lekker ijsje of een 
goede pannenkoek met een tasje koffie. Hierna gin-
gen we op ontdekking in de konijnenstal, waar we 
een reuze Vlaamse Reus konden aaien. Er stonden 
ook enkele lama’s en zwijnen in de wei en natuurlijk 
mocht Max, het grote hangbuikzwijn ook niet ontbre-

ken. Na een gezellige middag vertrokken we terug huiswaarts.  
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Donderdag 30 juni : Kiemen 

Deze middag was er weer een grote opkomst. Jef riep de num-
mers af en Walter stak de nummers omhoog. Het duurde weer 
even voor de eerste bewoner uit was, en het waren er zelfs 2 
tegelijkertijd, namelijk Brick en Frans. Uiteindelijk mocht Frans 

na de loting met de beker naar huis. 

Vrijdag 1 juli : Kookactiviteit gelijkvloers 

Vandaag maakten we lekkere wentelteefjes maar dan wel heel speciale!  Met 
de hulp van enkele bewoners werd het fruit gesneden, lekkere aardbeien en 
bananen en die hadden we nodig tussen onze wentelteefjes.  Het smaakte 

heerlijk en naar nog…en nog! 

Dinsdag 5 juli : Uitstap gelijkvloers 

We hadden er zin in!!! We zakten af naar Tielrode, naar de 7 Kapellekes van 
Sint-Jozef. Het was droog maar voor op het bootje was er toch net iets teveel 
wind en het water stond ook heel laag, dat was jammer maar volgende keer 
beter. Na het bezoek aan de kapel waar we véél kaarsjes hebben doen branden 
en mooie liederen hebben gezongen gingen we het terras van ’t Veer bezoeken. 
Smullen van heerlijke pannenkoeken met een lekker bakje koffie en onze na-
middag was super geslaagd! Dank aan onze vrijwilligers om een handje toe te 

steken en deze uitstap te doen slagen. 

Donderdag 7 juli : IJssalon 

Zomermaand juli en wat er ze-
ker niet mag ontbreken is ons 
ijssalon. Heel wat bewoners 
kwamen afgezakt naar de feest-
zaal om te genieten van een lek-
kere Dame blanche met warme 
chocoladesaus en verse slagroom. Onze bewoners die niet tot beneden konden 
komen werden op hun kamer ook verwend met een ijsje. De bewoners van het 
gelijkvloers werden in hun eigen dagzaal verwend met een heerlijke coupe. 
Overal was de sfeer aanwezig en werd er goed gesmuld. Dank aan de vele vrij-

willigers om hier een extra handje toe te steken. 
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Dinsdag 12 juli : Ontbijtbuffet 4de verdiep 

Nieuw!!!  Ontbijtbuffet. Voor de eerste maal 
op het 4de verdiep. We wanen ons ook in va-
kantiestemming en wat mag er dan zeker niet 
ontbreken is op hotel gaan en genieten van 
een fantastisch ontbijtbuffet. Onze bewoners 
van het 4de verdiep hebben hier als eerste 
van kunnen genieten, een reuze buffet met 
alles erop en eraan. Er werden zelfs eitjes 
naar keuze ter plaatse gebakken. Onze direc-
teur kwam ook even meegenieten van de sfeer, en de sfeer zat er zeker in. Ie-

dereen heeft genoten van de gezelligheid en de compagnie. 

Dinsdag 12 juli : Mannenclub 

Op de planning stond een wandeling maar omdat onze weergoden het niet 
goed voor hadden zijn we maar gezellig binnen gebleven. We hebben ons le-
vensloopspel boven gehaald en we haalden heel wat herinneringen op. Eén 
rondje van het spel en amaai we kunnen nog heel wat leren van onze mannen, 
boeiend om hun verhalen te horen van vroeger tijden. Super gezellige namid-

dag met de mannen. Volgende maand gaan we op uitstap. 

Woensdag 13 juli : 60-jarig jubileum Todts- Verheyden. 

Het is niet iedereen gegeven, maar toch komt het nog regelmatig voor: een di-
amanten huwelijksjubileum, 60 jaar getrouwd dus.  Het gaat hier over Lucien 
Todts en Annie Verheyden, allebei bewoners van de Reiger en allebei ook nog 
in goeden doen. Ze hadden zelf een aantal familieleden uitgenodigd, maar 
hadden eerst niet door dat ook heel het derde verdiep “geïnviteerd” was om 
met hen mee te vieren.  Dus onze dagzaal boven zat “propvol”.  Al de genodig-
den werden eerst verwend met een lekker stuk taart en een goede tas koffie.  
Natuurlijk moesten de jubilarissen zelf ons ook wat vertellen uit hun lange le-
vensverhaal, van hun “vrijage” en hun trouwen.  Zo komen we nog eens wat 
leuke allegaartjes te weten. Daarna volgde het officiële gedeelte.  Een verte-
genwoordiger van de Burgemeester bracht de felicitaties van het Koninklijk 

Paleis en van de gemeente zelf, en hun cadeautjes. 
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De Voorzitter van het OCMW en de Directeur van de Reiger droegen ook hun 
steentje bij met een mooie bos bloemen en enkele cadeaucheques. De feeste-
lingen, hun familie en de officiële vertegenwoordigers werden nog enkele ke-
ren op de foto gezet als herinnering.  En er werd nog een glaasje gedronken, en 

…en …. Het was voor de jubilarissen, en voor ons, zeker een fijne dag. 

Donderdag 14 juli : Kiemen 

Onze vaste kiemspelers waren terug op post en ook vele helpende handen van 
vrijwilligers en familieleden.  Ons maandelijks kiemspel kon beginnen!  Het 
duurde even voor we een winnaar hadden maar daarna “vielen de duiven” al 
snel.  De beker en 500 punten waren voor Roza Bressinck, proficiat!  Op de 
tweede plaats eindigde Maria Buyens en de derde plaats werd gedeeld  door 
wel 4 bewoners namelijk Joanneke Heeffer, Maria Noorts, Marcella Mertens en 

Brick Smets.  Goed zo!! 

Dinsdag 19 juli : Oma’s koken 

Deze maal was het goed weer, warm zelfs, en moesten we dus iets fris klaar 
maken.  We kozen voor een lekkere fruitsla, samen met een bolletje vanille-ijs.  
Bijna een hele fruitkorf was er voorzien, allerlei echt zomerfruit.  Dus : heel 
wat te schillen, schoonmaken en versnijden, een heel karwei.  ‘t Was daarna 
dan ook dubbel plezierig om te genieten van dit vers, gezond gerechtje!  Alle 

potjes waren leeg! 

Maandag 25 juli : Kokkerellen 1ste verdiep 

Het was weer tijd voor ons maandelijks uurtje kokkerellen op de eerste verdie-
ping. Het was niet zo’n mooi weer, maar toch maakten we iets zomers: 
‘Kaastaart met citroen’. We mengden onze ricotta, mascarpone en suiker tot 
een mooi beslag. Als bodem gebruikten we petit beurre koekjes, die door Maria 
met de deegrol tot kruimels werden gerold. Ondertussen werden onze citroe-

nen uitgeperst en onder ons 
beslag gedaan. Alles werd mooi 
in glaasjes gedaan en dan kon-
den we eindelijk proeven. Het 
was een fris nagerechtje dat 

zeker in de zomer erg smaakt! 
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Dinsdag 5 en donderdag 28 juli : Zanguurtje 

Een uurtje waar steevast vele mensen naar uitkijken want dat merken we wan-
neer ons zaaltje volloopt!  Natuurlijk is zingen heel plezant en dit begeleid door 
ons Jeanneke aan haar orgel!  Kortom, een vrolijk uurtje dat steeds te rap 

voorbij is! 

Donderdag 4 augustus : Curling 

Het was een tijdje geleden, maar we hebben onze curlingmat nog eens boven 
gehaald. Alle tafels in de feestzaal werden opzij geschoven, zodat we zeker 
plaats genoeg hadden. Onze bewoners werden opgetrommeld om mee te komen 
doen. Naast onze mannen, deden er ook 2 vrouwen mee, namelijk Livina Smet 
en Marcella Mertens. Zij moesten zeker niet onderdoen voor al dat mannelijke 
geweld. Er werden 2 ploegen gevormd, de blauwe en de gele. Uiteindelijk was 
de winst voor de gele ploeg. Ook de individuele score van de deelnemers werd 
bijgehouden. Zo kwamen we uit op deze top 3, op de eerste plaats stond Fred 
Heirman, de tweede plaats was voor Leo Meersman en de derde plaats voor 

Marcella Mertens. Het werd een geslaagde namiddag. 

Donderdag 18 aug.: Barbecue. 

Het was weer een geslaagde barbecue! Iedereen had er zin in, de weergoden 
waren ons goedgezind. De lekkere sangria smaakte des te meer. Het is steeds 
een gezellige bende samen, genieten van een glaasje, lekker eten en het be-
langrijkste is om er samen met medebewoners een gezellige middag van te ma-
ken. We konden duidelijk zien dat iedereen er super van genoot. Onze vrijwil-
ligers konden ook genieten van deze BBQ als dank voor hun jaarlijkse inzet.  
Dank aan onze drie bakkers, die dit al jaren tot een goed eind brengen: Peter, 

Staf en Jef. Merci. 
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Ann bedankt voor de mooie foto’s en Odette bedankt voor het serveren van de 
groenten. Ook het personeel dikke merci voor de bediening van onze bewoners 

want een BBQ voor 115 personen is toch niet vanzelfsprekend. 
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Welkom 
Prové Rita 

k 122 

29 juni 2016 

Peersman Maria 

k 304 

05 juli 2016 

De Smet Philibert 

k 124 

28 juli 2016 

Catthoor René 

k 023 

09 augustus 2016 

Van Wauwe Marie Madeleine 

k 109 

12 augustus 2016 

Hellinckx Julienne 

k 124 

12 augustus 2016 
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Overleden 
 Gosselin Albert 

k 304 

30 juni 2016 

De Gendt Clement 

k 124 

03 juli 2016 

De Geest Maria 

k 023 

29 juli 2016 

Lyssens Julienne 

k 255 

14 juli 2016 

Lievens Jeannine 

k 109 

03 augustus 2016 

Hellinckx Julienne 

k 124 

19 augustus 2016 

Catthoor René 

k 023 

22 augustus 2016 
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Kortverblijf 
 De Bruyne Willy 

k 408 

18 juni 2016, terug naar huis 

Peersman Maria 

k 130 

07 juli 2016, ontslag 

Snellinckx Marie Louise 

k 414 

28 juni 2016 , opname 

Peglowskaja Wera 

k 130 

13 juli 2016, opname 

15 juli 2016, terug naar huis 

Breynaert Maria 

k 310 KV 

18 juli 2018, ander KV 

06 augustus 2016 , opname k 310 KV 

Deman Maria 

k 031 B 

25 juli  2016, terug naar huis 

Van Nieulande Martha 

k 031 B 

04 augustus 2016, opname 

08 augustus 2016, terug naar huis 
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Jarigen in september 

Catthoor René 

k 130 

02 augustus 2016, opname 

08 augustus, ontslag 

Van Lombergen Godelieve 

k 130 

11 augustus 2016, opname 

Temmerman Marie-Josée K 025 04 september 89 jaar 

Vanhoyweghen Michael K 007 04 september 94 jaar 

Van der Stock Lucienne K 208 08 september 74 jaar 

‘t Felt Edouard K 123 11 september 93 jaar 

Mertens Marcella K 010 12 september 83 jaar 

De Bock Eleonore K 323 14 september 82 jaar 

Van Acker Irena K 020 21 september 92 jaar 

Groenwals Helena K 129 22 september 89 jaar 

De Maeyer Karel K 022 25 september 67 jaar 

Van Geyt Clara K 032 27 september 89 jaar 

De Jonghe Annie K 119 28 september 79 jaar 

Mertens Maria K 317 29 september 78 jaar 

Van Bruysel Lea K 302 29 september 87 jaar 

Todts Lucien K 321 30 september 81 jaar 

    

Meersman Leo K 311 02 oktober 89 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  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u30  Gebruikersraad 

            Bewoners en familieleden welkom in 

            de feestzaal vanaf 14u. We beginnen 

            alvast met een tasje koffie. 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Spel (2de verdiep) 
14u00  Tuinwandeling bij mooi weer 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Ronde tafelspelen 
           (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

08u30  Ontbijtbuffet 3de verdiep 
            ontbijtbuffet in de dagzaal van het 
            3de verdiep voor kamer 316 tot 331 
09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers)
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                            * & ** 
14u00  Film (1ste verdiep) 
            welkom in de dagzaal, filmnamiddag 

            voor bewoners van het 1ste verdiep 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           REIGERFEEST 
            Feestelijke zondag met eetfestijn, 
            warme beenham voor bewoners en 
            familie mits inschrijving. In de  
            namiddag kan iedereen gerust een 

            glaasje komen drinken. 

 

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

           (bewoners gelijkvloers) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes 
10u00  Yoga 
14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            Gezang in de dagzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Kiemen 

            Maandelijks bingospel, we beginnen 

            met een lekkere kop koffie 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  De Gazet (gelijkvloers) 

Dinsdag 06 september 

Maandag 12 september 

Dinsdag 13 september 

Woensdag 07 september 

Donderdag 08 september 

Vrijdag 09 september 

Woensdag 14 september 

Maandag 05 september 

Vrijdag 02 september 

Donderdag 15 september 

Donderdag 01 september 

Zondag 11 september 

Vrijdag 16 september 
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Woensdag 05 oktober 

Maandag 19 september 

14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u30  Beweging (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Kamerbezoekjes (1ste verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

           Koken en proeven in het animatie- 

           lokaal. Iedereen welkom. 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

13u00  Uitstap (bewoners gelijkvloers) 

           Bij mooi weer rijden we richting ‘t  

           Veer in Tielrode met zijn kapellekes 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Bal populaire (1ste verdiep) 

            zingen en dansen in de dagzaal 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           Nieuw gerechtje proberen. 

           Voor bewoners 1ste verdiep 

14u00  Verjaardagsborrel 

           Jarige van september worden verwend 

            met een natje en een droogje 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

09u30  Ateljee 

10u00  Yoga 

10u00  Kamerbezoekjes (3de verdiep) 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

14u00  Mannenclub 

           mannennamiddag in animatielokaal 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

12u00  Mosselsouper (feestzaal) 

            Mosselen à volonté 

 

10u00  Heilige Mis                           * & ** 

14u00  Tuinwandeling met terrasje 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoekjes (2de verdiep) 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (2de verdiep) 
            Ontbijtbuffet in de dagzaal van het 
            2de verdiep van kamer 201 tot 215 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Heilige Mis 

14u30  Modeshow Dimoda (feestzaal) 

            Nieuwe wintercollectie 

Woensdag 21 september 

Donderdag 22 september 

Vrijdag 23 september 

Dinsdag 20 september 

Woensdag 28 september 

Maandag 03 oktober 

Dinsdag 27 september 

Maandag 26 september 

Donderdag 29 september 

Vrijdag 30 september 

Dinsdag 04 oktober 

Donderdag 06 oktober 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 23 juni : uitstapje naar de keuken 

De keuken was een bezoekje waard, onze bewoners waren heel erg verrast wat 

er allemaal bij komt kijken voor dat hun middagmaal geserveerd wordt. Van 

Eugeen en Martine hebben we veel uitleg gekregen hoe de werking van de keu-

ken in elkaar zit. Er staat zelfs een gigantische grote vaatwasmachine waar het 

personeel zelfs een opleiding voor krijgt. Echt niet gewoon!!!  Achteraf zijn we 

nog verwend geweest met en glaasje cava of fruitsap en lekkere warme oven-

hapjes en de rijstpap die juist klaar was. Mmmmmmm. 

Vrijdag 24 juni : markten 

Naar de markt gaan is voor onze bewoners altijd wel een leuke uitstap om naar 

uit te kijken. 

Maandag 27 juni : ganzenbord en voorlezen over oom Theodoor 

Als we ganzenbord spelen gaat het er altijd leuk aan toe. Als we onze dobbel-

steen gooien wordt er al gelachen en plezier gemaakt. Een ander groepje 

kwam beneden genieten van de grappige avonturen en verhalen van Oom Theo-

door (Toon Kortooms) . Deze man is altijd alles kwijt of werkt zich telkens weer 

in de nesten, als hij al niet door zijn fiets zakt (die dan weer gestolen wordt). 

Dinsdag 28 juni : ijssalon 

Het was er eigenlijk ideaal weer voor en zo verzamelden we allemaal in de ca-

fetaria boven. Met hulp van onze vrijwilligers kon iedereen genieten van een 

heerlijk ijsje, min of meer dame-blanche, een coupe mixte met aardbeitjes én 

chocoladesaus of een pure coupe aardbeien. Eugeen, onze chef-kok, had ge-

zorgd voor een heerlijke luchtige spuit-crème -fraîche. Zo kon iedereen naar 

eigen wens een uurtje heerlijk snoepen, dit met een lekkere thee of koffie er-

bij . Hier en daar kwam er nog een extra bolleke ijs bij. In ieder geval was al-

les op, een paar aardbeitjes niet te na gesproken. Die werden ’s anderendaags 

geserveerd als vieruurtje beneden, met een beetje slagroom …….  

Woensdag 29 juni : tijd van toen 

Dat is wel heel bijzonder, want we verzamelden nog eens aan het podium, 

waar voor een flink gezelschap, vooral van boven Michiel (of was het de Witte 

van Zichem ?), een uurtje zijn verhaal kwam doen. En spannend dat het was. 
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Donderdag 30 juni : koekjes bakken 

Het is altijd de eerste vraag : wat zit er allemaal in een deeg : eens die vraag 

beantwoord konden we beginnen bakken natuurlijk. In het midden van onze 

koekjes maakten we een putje dat we dan opvulden met wat confituur. Alles 

bestrooien met wat fijne suiker en een half uurtje bakken aan 220 graden. 

Beetje afkoelen, opstijven en smullen maar. En een dagje later nog eens : ze 

zijn dan dubbel zo lekker en fris na een nachtje ijskast. 

Vrijdag 01 juli : ontbijtbuffet, sjoelen, kamerbezoekjes 

Het ontbijtbuffet was weer een groot succes. Zoveel lekkere dingen, te veel 

om op te noemen. Onze bewoners konden kiezen uit verschillende soorten  ei-

tjes en zelfs verloren brood.   We zullen onze sjoelbak nog eens van onder het 

stof halen, alhoewel viel dat nog goed mee. Met dit spel kijken de bewoners 

heel oplettend hoe de andere het spel speelt. Altijd leuk om de reactie te ho-

ren van onze bewoners. 

Zaterdag 2 juli : start Ronde van Frankrijk op groot scherm 

In dit geval werden de poorten van de hemel (Frankrijk dus) opengezet aan het 

podium en kunnen we tot ongeveer 24 juli iedere dag mee volgen wat er op de 

Franse tourwegen gebeurt. En dinsdag schieten we zelf mee in actie. 

Maandag 04 juli : UNO en voorbereiding Ronde van Steenrijk : 

Het kaartspel Uno trekt meer en meer bewoners aan om te spelen. Telkens 

krijg ik een andere groepje bewoners die dit spel graag spelen. Nu waren we 

met een 8-tal spelers. Neen, er wordt niet gesjoemeld!!!! Intussen werd onze 

cafetaria omgetoverd tot een echt Tour de France decor met alles erop en er-

aan. Uit alle hoeken en kanten toverden we fietsen tevoorschijn en zo kunnen 

we een week of drie verder : op de rollen, de ergofietsen of de kleine fietsjes. 
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Dinsdag 05 juli : start Ronde van Steenrijk 

Ons beentjes zijn ingevet en gemasseerd : we kunnen eraan beginnen. Irene 

Smet en Liliane die rijden op eigen initiatief ’s morgens al een paar kilometers. 

Onze kinésitherapeuten Ann, Roos en Anne-Mie zorgen ervoor dat al die 

oefeningen mooi aansluiten bij onze jaarlijkse koers en houden nauwkeurig dag 

per dag de minuten en kilometers bij, die dan mee op ons groot scorebord 

worden genoteerd. We beginnen met een flink peloton, en het zijn niet alleen 

onze residenten die meedoen. 

Woensdag 06 juli : tweede etappe 

We lieten de Mont Saint Michel ver achter ons en 

begeven ons naar het binnenland. Het werd druk 

bij de fietsen. Ons fototoestel kwam goed van pas 

en zo vloog ons fietsuurtje om, met de hulp van 

Franky, en een limonaatje om weer wat op 

verhaal te komen. 

Donderdag 07 juli : derde etappe 

Vandaag hadden onze bewoners er weer bijzonder veel  zin 

in om te fietsen. Na het einde van de week neemt de 

vermoeidheid wel wat toe. Volgende week rijden we weer 

verder. Een Belg in het geel : dat is natuurlijk goed nieuws. 

Er was namelijk ook een lekker ijsje met advocaat en 

slagroom voorzien, kwestie van het calorieën-peil toch wat 

hoog genoeg te houden. En had u de fietsen vooraan in de 

hal al gezien ? En de ex-veldrijder die ons daar staat uit te 

nodigen ? Alles voor de Tour in ons Blauwhof, en, tja, de 

voetbal dat is wat anders he …. Dat is helaas al gedaan. 
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Vrijdag 08 juli : wandelmiddag 

Gisteren verse ice-tea gemaakt van munt en citroen om na onze wandeling een 

fris glaasje te kunnen drinken. 

Zondag 10 juli : Finale Europees kampioenschap voetbal 

Het waren deze keer de Portugezen die wonnen tegen de Fransen in eigen huis. 

Jammer dat we met ons Belgische ploeg zover niet geraakt zijn. We kijken uit 

naar het Wereldkampioenschap over 2 jaar …  

Dinsdag12 juli : Ronde Van Steenrijk 

Als extraatje was er vandaag een advocaatje voorzien. De sco-

res lopen op en ook heel wat vrijwilligers (Eddy vooral) en per-

soneelsleden kwamen even meedraaien. We zijn al bijna half-

weg  ….. Heel bijzonder en vermeldenswaard is het bezoek 

van Jacky, die speciaal vanuit Temse even langskwam om een 

kwartiertje mee te fietsen, iets wat hij wel gewend is, want 

dat doet hij elk jaar. Hij fietst wel een kleine 20.000 km per 

jaar!  Bedankt Jacky, voor uw steun ! 

 

Woensdag 13 juli : Ronde Van Steenrijk 

Vandaag kregen we dan weer het bezoek van een echte renner met koersfiets 

van de Lotto Ploeg. Morgen houden we meer een rustdag voor de meesten van 

beneden want het is op …. Lees maar door !! 

Donderdag 14 juli : Tourmosselen en Ronde Van Steenrijk boven 

De mosselen waren heel lekker. Onze bewoners hebben gesmuld, ze waren  

heel goed klaargemaakt door onze vrijwilliger André, de frietjes niet te hard 

gebakken door Annie. Daarna hebben we nog een dansje gedaan van…. (ken jij 

de mosselman). We hadden heel wat hulp van onze vrijwilligers. De afwas was 

twee keer niks en we zetten alles alvast klaar voor volgende maandag, dan is 

het de beurt aan die van beneden. 
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Vrijdag 15 juli : Hoger-lager 

Met dit spel komt elke bewoner aan de beurt tot ze verkeerd gokken, dan is 

het de beurt aan de volgende. Zo wordt het spel gespeeld. Je moet een beetje 

geluk hebben….. 

Maandag 18 juli : Tourmossels beneden 

Heel de vrijwilligersploeg stond paraat en onze ergo was gezellig voorbereid en 

in de keuken werden er extra frietjes klaargemaakt. Een blaadje sla, een to-

maatje, lekkere sausjes en dan : onze eerste mossels. Ze waren heerlijk, en 

met een glaasje witte wijn erbij werden onze tourmosseltjes een echt feest. 

Dinsdag 19 juli : Ronde van Steenrijk 

De lustige trappers reden er nog eens goed vandoor en dan werd alles voorbe-

reid voor de ceremonie protocollaire van morgen. De prijsjes en medailles wer-

den klaargezet. En het scorebord uitgerekend, wat een heel werkje is. We ge-

noten achteraf, net als enkele dagen terug ook nog van een heerlijk broebel-

badje voor onze voetjes, met enkele residenten van boven. De foto’s spreken 

boekdelen. 
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Woensdag 20 juli : finale Ronde van Steenrijk 

Al onze deelnemers en deelneemsters waren aanwezig en onder het genot van 
een glaasje schuimwijn of een fruitsapje en een lekker hapje werden de bekers 
en medailles uitgereikt. De gele trui gaat naar Mevr. Liliane Van Strijdonck, die 
het meeste minuten op haar naam heeft gezet en nog dagelijks het zadel op-
kruipt. De groene trui naar Mevr. De Smet en de derde plaats naar. Dhr. Gielen. 
Iedereen ontving een herinneringsmedaille. Wij danken speciaal onze kinesis-
ten : Ann, Jan, Roos en Annemie die de scores noteerden voor de residenten die 
onder hun hoede staan om te oefenen. Tot volgend jaar, en Liliane : goed op de 
beker passen hé! De resultaten worden uitgehangen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 22 juli : Schoonheidssalon 

Hier keken onze bewoners naar uit, eens lekker ontspannen nu vooral met deze 
warme temperatuur laten we ze niet te veel inspanningen doen. Met behulp 
van 2 vrijwilligers Patricia en Fien konden we veel bewoners verwennen. Onze  
bewoners konden kiezen voor een gelaatverzorging, voet, handen of full-
option. Natuurlijk kozen de meeste bewoners voor een full-option…….. 
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Maandag 25 juli :  verrassing met … : Sjoelen 

Sjoelen doen onze bewoners zeer graag. In 2 teams strijden ze voor de over-
winning. Na het sjoelen volgt er een groot applaus voor elke deelnemer en de 
winnaars in het speciaal ! Heel fijn ook vandaag was de terugkeer voor een 
maand van Julie Malfet. 

Dinsdag 26 juli : Hoger-lager 

Iedere bewoner waagt zich elk om de beurt aan een gokje. Ze blijven aan de 
beurt tot ze een fout maken. 

Woensdag 27 juli : H. Mis en voorbereiden 

Niet alleen in de voormiddag na de Mis,  maar ook na de middag was het al alle 

hens aan dek geblazen om de tafels klaar te zetten voor onze BBQ van morgen. 

Vele handen maken licht werk. 

Donderdag 28 juli : Barbecue 

Een opperbest weertje was het vandaag en tegen half twaalf verhuisde ieder-
een naar onze cafetaria en was het aanschuiven geblazen voor onze rokende 
barbecues op het balkon, waar worst, kipfilet, hamburgers en bakharing des-
kundig werden bereid. Alles perfect en bereidensklaar voorbereid door onze 
centrale keuken. Bij een gezellig muziekje kon iedereen op een  ontspannen 
manier genieten van al dat lekkers, niet in het minst onze vrijwilligersploeg, 
die talrijk aanwezig was, en danig in vorm … Met dank aan iedereen die zijn 
steentje heeft bijgedragen. 
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Vrijdag 29 juli : Borrel jarigen en verrassingsbingo 

Onze jarigen van deze maand van het 1ste  verdiep, Janssens Yvonna, Van 
Cleemput Louisa een dikke proficiat. Daar drinken we 1 of 2 glaasje op. Hiep, 
hiep, hoera. 

Maandag 01 augustus : rijdend winkeltje, hoger lager, huishoudelijke 

’s Morgens was Ronny op post voor de boodschapjes met ons rijdend winkeltje. 
Na de middag werden er huishoudelijke werkjes gedaan beneden en werd er 
boven hoger-lager gespeeld. 

Dinsdag 02 augustus : Over vroeger 

’t Was een hele drukte in den ergo en terwijl het buiten mals regende, babbel-
den we over het atomium, zuster Palmyre, die blijkbaar in veler geheugens nog 
voortleeft (St. Gabriël), de pot van Olen en hoe we vroeger onze was deden en 
gingen dansen bij den ‘Boeres’ in de Kasteelstraat in Temse. Goed voor ander-
half uur plezier 

Woensdag 03 augustus : Rusthuisclown 

Hij begon er vandaag beneden aan, in alle stilte. Hier en daar deed hij een ka-
merbezoekje en via onze cafetaria had hij na anderhalf uur de ronde van heel 
’t Blauwhof gedaan. Er waren ook heel wat achterkleinkindjes die even konden 
meegenieten want het is vakantie  …  

Donderdag 4 augustus : buiten zitten en nagels lakken 

’s Morgens was Maria Scheltjens al aan de beurt en na de middag was het bene-
den aanschuiven voor een frisse poets- en lakbeurt. Het ziet er allemaal weer 
prima verzorgd uit. 

Vrijdag 5 augustus : verrassing huishoudelijke taken en bingo 

Na de middag worden enkele be-
woners ingezet om te helpen 
met het oprollen van windels en 
het opplooien van zakdoeken. 
Kwestie van beloning wordt er 
nog een spelletje bingo ge-
speeld. 
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Maandag 08 augustus : kamerbezoek 

Een kamerbezoek wordt altijd wel enorm gewaardeerd door onze bewoners. 

Men leert de bewoners wat beter kennen en er werd verteld over vroeger, om 

zo een  vertrouwensrelatie op te bouwen. 

Dinsdag 09 augustus : gebruikersraad 

Er waren heel wat deelnemers en we waren ook heel blij met de deelname van 

de familie. Volgende gebruikersraad is op 8 november om 10.45u.  

Woensdag 10 augustus : wafelbak jarigen 

We vonden nog net 16 eieren en maakten een lekker beslagje en vierden onze 

jarigen van augustus : Annie, Rosa, Blanche en Irene. Proficiat ! 

Donderdag 11 augustus : confituur maken 

Met verse aardbeitjes en rabarber gaan we aan de slag. Enkele bewoners hel-

pen met het versnijden van het fruit. Na het werken worden ze getrakteerd 

met enkele aardbeien en een advocaatje. Dankzij de hulp van onze vrijwillig-

ster Anita is de confituur een groot succes geworden. 

Vrijdag 12 augustus : gezelligheid 

Samen met enkele bewoners trek ik naar de cafetaria. De bewoners drinken 

hier een kopje koffie vergezeld met een goede babbel. 
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Dinsdag 16 augustus : mandala’s maken 

Deze middag zijn we aan het knutselen gegaan. De bewoners kregen elk een 

mandala en kleurde deze volledig naar eigen smaak in. Elke bewoner maakte er 

zijn eigen werk van. De mandala’s zijn opgehangen in het ergolokaal zodat ie-

dereen ze kan bewonderen. 

Woensdag 17 augustus : Cinema Roxy 

De bewoners konden deze middag genieten van een filmpje. De film ‘Temse 

vroeger en nu’ werd nog eens uit de kast gehaald. Er werd volop genoten van 

de film en de bewoners haalde allerlei herinneringen op. Tijdens de film werd 

er een ijsje uitgedeeld om even te kunnen afkoelen bij het mooie warme weer. 

Donderdag 18 augustus :  verjaardagskaartjes maken 

Deze middag werden er met een 

klein groepje bewoners verjaar-

dagskaartjes gemaakt. Van oude 

gebruikte verjaardagkaartjes ma-

ken wij nieuwe. De figuren op de 

kaartjes die we leuk vinden wor-

den uitgeknipt en deze worden 

op lege kaartjes geplakt, op die 

manier kan je de oude kaartjes 

nog eens gebruiken. 

Vrijdag 19 augustus : beweging, confituur maken en quizzen 

Onze dag zijn we vandaag begonnen met wat ochtendgymnastiek. We deden 

heel wat bewegingen en dansten op de muziek. Deze middag borrelde de aard-

beitjes, rabarber en suiker weer in onze kookpotten. De bewoners sneden de 

aardbeitjes en de rabarber in stukken. In afwachting van onze confituur speel-

den we een quiz. Hierbij werd er een reeks stellingen gezegd en de bewoners 

antwoorden of deze stelling waar of niet waar is.  
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Vrijwilligersnieuws 
Het was een leuke zomer met al onze helpers waar we steeds maar beroep op 

konden doen bij al die extraatjes. Heel wat mensen van de toogploeg fietsten 

ook mee in onze Ronde Van Steenrijk en de winnaar van de vrijwilligersequipe 

was Eddy Van Walle. Hij volgt zichzelf wat op en we zullen hem nog een prijsje  

bezorgen. Onze vrijwilligers genoten ook mee van de BBQ op 28 juli. Beste vrij-

willigers : vergeet de griepspuit niet, zo in oktober—november, onze show op 

23 november en …. onze vrijwilligersvergadering op 29 september om 10u45. 

Tot dan ! Goed om weten ook : Robert Lannoey gaat voortaan een deel van on-

ze uitstapjes mee begeleiden als chauffeur.  

Even over denken 
U zal deze keer wel heel wat leeswerk hebben met dit extra dikke Babieltje. 

Het is september. De schoolpoorten gaan open op donderdag 1 september. Boe-

ken worden gekaft en de papa’s en mama’s hebben heel wat extra werk (en re-

keningen) om het schooljaar mee in gang te zetten. Buiten is het al een beetje 

vroeger donker en wat later licht en dwarrelt er hier en daar al een geel blaad-

je rond. De komende maand doen wij wat extra uitstapjes en marktjes en gaan 

we eens naar Gaverland en onze kok voorziet tegen ’t einde van de maand een 

mosselsoupertje voor iedereen. Iets om naar uit te kijken !!!! 

Afscheid Julie  
Na een leuke stage in de maanden mei en april, ben ik hier in de zomervakan-

tie een maandje komen werken. Het was weer een fijne maand waar ik leuke 

activiteiten heb gedaan met de bewoners. Ik ben weer een ervaring rijker om 

binnenkort aan het nieuwe academiejaar te beginnen. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Wandelnamiddag( gelijkvloers) 

 

13u00  Uitstap Gaverland (gelijkvloers) 

 

09u00  Markten 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Gezellig samenzitten 

 

10u30  Heilige Mis 

 

11u00  uitstap Scaldiana 

 

14u00  Hoger-lager 

 

14u00  UNO 

 

10u30  Heilige Mis 

 

14u00  Geheugenspel 

 

14u00  Sjoelen 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Kamerbezoek 

14u00  Volksspelen : start 

 

14u00  Rusthuisclown 

 

10u30  Heilige Mis 

12u00  Mosseltjes keuken 

 

14u00  Nagels lakken 

14u00  Volksspelen : deel 2 

 

14u00  jarigen (verloren brood) 

14u00  Finale Volksspelen 

 

 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  zangkoor 

 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

14u00  Voorleestheater podium 

Dinsdag 06 september 

Vrijdag 09 september 

Donderdag 08 september 

Donderdag 15 september 

Woensdag 07 september 

Woensdag 14 september 

Maandag 05 september 

Donderdag 29 september 

Vrijdag 23 september 

Maandag 26 september 

Vrijdag 30 september 

Woensdag 28 september 

Maandag 03 oktober 

Woensdag 21 september 

Donderdag 22 september 

Maandag 12 september 

Dinsdag 27 september 

Vrijdag 16 september 

Maandag 19 september Dinsdag 04 oktober 

Woensdag 05 oktober 

Donderdag 06 oktober 

Vrijdag 07 oktober 
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Jarigen in september 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 

 

 

 

 

Jarigen in september 

 

 

Vergauwen Blanche K 004 03 september 86 jaar 

De Group Juliette K 134 07 september 90 jaar 

Van Ieghem Joanna K 157 10 september 84 jaar 

Pauwels Marie-Louise K 029 14 september 87 jaar 

Maximus Maria K 023 15 september 88 jaar 

Engels Lea K 145 17 september 85 jaar 

Gorrebeeck Maria K 160 17 september 77 jaar 

Van Droogenbroeck Honorina K 022 19 september 78 jaar 

Stoop Hilda K 132 25 september 78 jaar 

Servotte Maria Amelberga 

k 137 

22 juli 2016 

Pauwels Maria Flat 015 12 september 84 jaar 

Van Dender Godelieve Flat 131 12 september 78 jaar 

Michielsens Maria Flat 013 18 september 91 jaar 

Peleman Josée Flat 252 19 september 79 jaar 

De Wilde Betty Flat 016 05 oktober 79 jaar 
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Een woordje van Kristof… 
Beste lezers 

‘Omschrijf dienstencentrum ’t Achterpoortje in enkele woorden voor iemand 

die het niet kent.’  Dat was de opdracht waarover de centrumraad, de stuur-

groep, de vrijwilligers en medewerkers van ’t Achterpoortje zich bogen.   

De neuzen stonden snel in dezelfde richting en dit is hoe zij ’t Achterpoortje 

omschrijven, dit is eigenlijk waar we voor staan, dit zijn WIJ: 

 

Verder spraken we af om 5 waarden te gebruiken in onze werking.  Als we han-

delen volgens deze waarden voldoen we aan de omschrijving hierboven.  Beide 

zaken samen vormen het fundament van onze werking.  Dit zijn nu nog woor-

den maar stilaan zullen ze omgezet worden in daden. 

Onze waarden: 

 

Ik ben zeer trots dat we op relatief korte termijn deze fundamentele afspraken 

gemaakt hebben.  De volgende maanden en jaren komt het erop aan deze om 

te zetten in concrete zichtbare acties.   

Met trotse groeten 

Kristof 

LDC ’t Achterpoortje wil  een gezellige ontmoetingsplaats zijn, die open staat 

voor alle  mensen uit Temse die op zoek zijn naar ontmoeting, activiteiten, 

dienstverlening, informatie en zelfontplooiing.  LDC ’t Achterpoortje wil hiermee 

deze mensen en in het bijzonder ook senioren,  zelfredzaam houden of maken. 

Klantgericht: we houden rekening met de behoeftes en gevoelens van onze le-
den, vrijwilligers en personeel zonder ons doel, om mensen zelfredzaam te ma-
ken en houden, uit het oog te verliezen.   

Geborgenheid:  we maken van het dienstencentrum een gezellige thuishaven 
waar leden, vrijwilligers en personeel zich op hun gemak voelen en zich aan-
vaard voelen. 

Openheid: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Neutraliteit: iedereen is welkom en wordt gelijkwaardig behandeld. 

Samen Werken: leden, vrijwilligers en personeel gaan samen aan de slag om 
onze missie, mensen zelfredzaam maken en houden, te realiseren. 
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Info 
Taichi anders dan anders 

Verschillende jaren verzorgde Marianne Van Meervelde vanuit de Taichi school 

De Zachte kracht, de taichi lessen in ’t Achterpoortje.  Daar is voorlopig een 

einde aangekomen.  De school heeft een locatie gevonden in Deinze en Marian-

ne zal voornamelijk daar en in Sint-Niklaas moeten lesgeven. 

Wij willen bij deze Marianne graag hartelijk bedanken voor haar inzet en hopen 

dat ze dra toch kan terugkeren naar ons. 

Om dit vertrek op te vangen sluiten we aan bij de lessen die Els Muys begeleidt 

in opdracht van de Ouderenadviesraad Temse,  in Sporthal Temsica: 

Elke  maandagnamiddag van 15 uur tot 16 uur; 

10-beurtenkaarten aan 70 euro, op te nemen in 13 lesweken, behalve bij 

langdurige ziekte, reis, … 

De sporthal is slecht 450 meter verwijderd van het dienstencentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf in beweging, Proef gratis van Taichi. 

Dinsdag 30 augustus, 14 uur, ’t Achterpoortje   

Hier kan je alle nodig informatie over de lessen in Sporthal Temsica bekomen. 

Het dienstencentrum wil gerust ook een handje toesteken bij de inschrijving en 

dergelijke.  Hoe meer mensen in beweging blijven, hoe beter!  
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Leen boeken uit in het dienstencentrum 

Vanaf 6 september kan je in ’t Achterpoortje elke dinsdag boeken ontlenen 

tussen 13.30 uur en 16 uur.  Vier vrijwilligers staan ter beschikking om de bib 

elke dinsdag te bemannen. 

U leest het goed, een eigen kleine bib in uw dienstencentrum! Er zijn onge-

veer 200 boeken, allemaal gekregen van gulle gevers waarvoor onze hartelijke 

dank. 

Ons boekenaanbod bevat genres zoals: 

Thrillers; 

Romantische romans; 

Oorlogs romans; 

Literaire romans; 

Historische romans. 

En schrijvers zoals onder andere: 

Felix Timmermans;  

Ernest Claes; 

Stijn Streuvels; 

Harlan Coben; 

Tess Gerritsen. 

Je bent welkom vanaf dinsdag 6 september (13.30 uur tot 16 uur) om boeken 

te ontlenen.  Momenteel staat de bib in het bureau van de centrumleider. 
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14u00                 Dimoda modeshow 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Sneukel fotozoektocht 

            op het OCMW terrein  € 5,00 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Blijf Mobiel ! 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u30 tot 16u30  Schlagerij van Temst 

             € 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Crea Herfst 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Film 

            Bridge over the river Kwai 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 17u00  Bingo € 0,50 per kaart 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u00   Tekenen met houtskool 

                           en stoepkrijt 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

Woensdag 07 september 

Maandag 05 september 

Maandag 19 september Donderdag 01 september 

Woensdag 14 september 

Maandag 03 oktober 

Donderdag 08 september 

Donderdag 29 september 

Woensdag 21 september 

Woensdag 04 oktober 

Vrijdag 02 september 

Woensdag 28 september 

Maandag 26 september 

Donderdag 22 september 

Maandag 12 september 

Donderdag 15 september 

Vrijdag 30 september 

Vrijdag 09 september 

Vrijdag 16 september 

Dinsdag 20 september 

Vrijdag 23 september 
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