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Kruiswoordraadsel 

Verticaal : 

1. Persoonlijk voornaamwoord – Techni-

sche Universiteit – Middelbaar Onder-

wijs 

2. Mensen die iets nuttigen 

3. Franse koning – crêmeke 

4. Stad in Henegouwen 

5. Soort rund  

6. Deel van een schip – koffie is een 

bakkie …. 

7. Oppervlaktemaat – uitroep – gevan-

genis 

8. Soort wouddiertje 

9. Koninklijke Erts Energiefabriek – La-

ger Onderwijs – uitroep van pijn 

10.Wijs dier – deel van een boom  

Horizontaal : 

1. Opperwezen – merci 

2. Persoonlijk voornaamwoord 

– gedaan – ovaal voorwerp 

3. Spaanse rivier – vent 

4. Soort schip (Roll On, Roll 

Off) 

5. Terrasmeubeltje 

6. Ajuin – menselijke machine 

7. Zie 

8. Snijmiddel – tussenstop bij 

baseball 

9. Ondernemings Raad – soort 

bonen 

10. Express  

De winnaar van ons vorig 
kruiswoordraadsel was Gas-
ton Derkinderen uit WZC De 
Reiger. Proficiat Gaston ! 
Hier volgt dan onze oktober 
en herfstpuzzel : veel ple-
zier bij ’t oplossen !  
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Uit de Oude doos 

Vlaamse kermis 1986, op de kop 30 jaar geleden. 

Toen was de keuken nog hier in ons rusthuis. Wie kent nog Martine Steenackers, 

Adrienne Van Meervenne en Irène Janssens? 
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Infoavond 
WZC De Reiger 

Clement D’Hooghelaan 8 

9140 Temse 

 

‘VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING’ 

Woensdag 7 december 2016 

Onthaal vanaf 18u30 

Programma: 

 wet op patiënten rechten 

 wet op palliatieve zorgen 

 wet op euthanasie 

We blijven stilstaan bij de verschillende documenten i.v.m. negatieve wils-

verklaring, verzoek tot euthanasie, .. 

 

We geven uitleg over de begrippen ‘vertegenwoordiger’, 

‘vertrouwenspersoon’, ‘wilsbekwaam’ etc. 

 

Onze spreker is mevrouw Karina Pieters, verantwoordelijke Netwerk 

Palliatieve Zorg Waasland. 

 

Deze infovond gaat door in de feestzaal van WZC De Reiger. 

 

Gelieve de inschrijvingsstrook te bezorgen 

aan de receptie van WZC De 

Reiger vóór 30/11/2016 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………. 

kom naar de infoavond op 7 december 2016 met ……… personen. 

Handtekening 
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Info 
KIDS WELKOM! 

 

Op woensdag 5 oktober opende het KIDSRESTO in Temse 

zijn deuren. Het KIDSRESTO is gelegen op de campus van het OCMW, in het 

vroegere ziekenhuislabo .  

In ons Kidsresto is iedereen welkom. De prijzen voor de maaltijden zijn afhan-

kelijk van de gezinsinkomsten. Ouders met een omniostatuut betalen 4 euro 

voor een maaltijd en 1 euro voor hun kinderen die jonger zijn dan 13. Andere 

ouders betalen 9 euro. 

Er wordt veel belang gehecht aan gezonde voeding, die ook door kinderen ge-

smaakt kan worden. Op het menu staan soep, hoofdgerecht (kip/vlees/vis, 

groenten, aardappelen/pasta/rijst) en een dessert.  De maaltijden worden dag-

vers bereid door de eigen keuken van het OCMW.  

In een eerste fase is het KIDSRESTO enkel open op woensdagmiddag. Dit is ook 

het moment dat de kinderen niet op school zijn. Bij succes worden tijdens de 

vakanties meerdere openingsdagen georganiseerd. 

Op woensdag 5 oktober mochten we 9 eters verwelkomen, de week erna was 

dit aantal bijna verdubbeld en kwamen er 16 mensen eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch 

Inschrijven gebeurt elke maandag tussen 11u en 12u in het Kidsresto zelf, bij 

Kim en Irjen. 

Voor meer inlichtingen 03/710 25 54 of via projectwerking@ocmwtemse.be  
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OCMW Quiz 

Of jullie het nou geloven of niet, het is 
reeds de negentiende keer dat wij, het 
feestcomité van het OCMW, een quiz orga-
niseren. Deze gaat door in de cafetaria van 
Woonzorgcentrum De Reiger in Temse.  
Ploegen uit AZ Nikolaas Campus De Peli-
kaan en gemeentepersoneel Temse worden 

ook uitgenodigd. 

 

Vrijdag 7 oktober was het weer zover. Er waren 11 ploegen van maximum 6 

deelnemers ingeschreven. 

 

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod : 

actualiteit, geschiedenis, wetenschappen, film, muziek, aardrijkskunde, kunst 

en literatuur, sport en een rode draad! 

Met het nodige drankje en een bierplankje werd er duchtig gequizt. 

Dit jaar waren de winnaars de ploeg “Den Uil”. Deze ploeg is samengesteld uit 

3 vrijwilligers van WZC De Reiger en aanverwanten. Proficiat aan de winnaars. 

V.l.n.r. De Westelinck Chris, Bogaert Günther, Bauwelinck Johan, Verbeeck Elke, De Weste-

linck Linsey en Van Breuseghem Marleen 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 26 september : Verjaardagsborrel 

Wat was het weer een gezellige namiddag. Iedereen genoot van een drankje en 
een knabbeltje tussendoor. Leuk om te zien hoeveel herinneringen er opge-
haald worden uit de goeie oude tijd. Hoe verder de namiddag verliep hoe meer 
kleur sommigen kregen ….. zou dat van dat borreltje zijn. Iedereen nogmaals 

een dikke proficiat en een goeie gezondheid! 

Maandag 26 september : Kokerellen 1ste verdiep 

We kozen deze maand voor een lekkere chocoladetaart met banaan. Het was 
een taart die niet in de oven moest. Onze bodem bestond uit gemixte dadels, 
melk en amandelpoeder. Daarop kwam een vulling van gesmolten chocolade en 
daar bovenop schijfjes banaan. Om op te stijven moest dit een uurtje in de fri-
go. Maar omdat we toch zouden kunnen proeven hadden we al een taart op 
voorhand gemaakt. Iedereen proefde en de taart werd lekker bevonden. 

Dinsdag 27 september : Mannenclub 

Het was een zonnige herfstdag en daarvan maakten we gebruik om met onze 
mannen een wandeling te maken. Eerst de tuin rondom onze Reiger bewonderd 
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en dan een pintje gaan pakken bij de buren (het Achterpoortje). Het was een 

deugddoende namiddag en we hebben nog rap wat extra vitamine D gepakt. 

Woensdag 28 september: Mosselsouper 

Ons jaarlijks mosselsouper was weer een enorm succes. De mosselen waren 
groot en super lekker. Dank aan de keukenploeg om dit voor ons te bereiden.  
Iedereen smulde met volle teugen en dat met een goed glas wijn erbij. Bewo-
ners die niet naar beneden konden komen kregen mosselen op de kamer. En wie 

geen mosselen lustte kreeg een lekker varkenshaasje voorgeschoteld. 

Dinsdag 4 oktober : Ontbijtbuffet 2de verdiep (K201-K214) 

Pure verwennerij voor onze bewoners van het 2de verdiep. Hotel “De Reiger” is 
uitgesproken voor een goed ontbijtbuffet met alles erop en eraan. Iedereen 
heeft er enorm van genoten zowel van het buffet als van de compagnie. Samen 
ontbijten smaakt zoveel beter en dat hebben we gezien : er is goed gegeten en 

met heel veel smaak. Volgende keer de andere helft van het 2de verdiep. 
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Donderdag 6 oktober : Modeshow Dimoda 

Vandaag werd de herfst– en wintercollectie voorgesteld. De mannequins waren 
weer op post en ook onze eigenste Linda mocht enkele outfits showen. Er wa-
ren weer mooie rokken, broeken, kleedjes en blouses bij. Er werd gekeken en 
ook wat gekocht. Er werd al een nieuwe afspraak vastgelegd, ditmaal voor de 

lente– en zomercollectie. 

Maandag 10 oktober : Olga Van Bosch 103 jaar 

Dikke proficiat voor Olga die 103 jaar jong 
geworden is. De viering had plaats in intie-
me kring omdat Olga niet meer tegen de 
drukte kan. Burgemeester, voorzitter en 
directeur waren aanwezig met hun felicita-
ties en dat heeft Olga zeker gewaardeerd. 
Samen met hen en de familie werd er ge-
klonken op deze mooie leeftijd. Olga ge-
noot er zeker van op haar manier en dat is 

het belangrijkste. 

Dinsdag 11 oktober : Wafelbak i.s.m. OKRA 

OKRA kwam weer langs om onze bewoners te verwennen. Zoals elk jaar doen 
ze dit door het bakken van lekkere wafels. Na een wat moeilijke start was ie-
dereen toch vertrokken en werd er lustig op los gebakken. Er werd gesmuld 
van een wafel met suiker en een tasje koffie. Iedereen keerde met volle buik-

jes terug huiswaarts. 

Donderdag 13 oktober: Kiemen 

Vandaag was er één van de liften kapot waardoor het 
kiemen iets later is begonnen maar zodra iedereen er 
was, zijn we er wel ingevlogen. Er waren 2 winnaars, 
namelijk Suzanne Engels en Lucien Todts. Na onze loting 
is Lucien naar huis mogen gaan met de beker. Volgende 
maand is het weer de feestmaand en dat betekent 
‘Prijzenkiemen’. De punten van de voorbije maanden 
worden opgeteld en iedereen kan een leuke prijs komen 

kiezen. 
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Dinsdag 18 oktober : Oma’s koken 

Er stond vandaag tomaten-groentesoep en Pad Tai op het menu. Je zal je wel-
licht afvragen wat Pad Tai is? Wel dit is een Thais gerechtje met kip, groenten 
en noedels (een soort Oosterse spaghetti). Er werden verschillende groenten 
gesneden, zowel voor de soep als voor ons andere gerechtje. Alles viel in de 

smaak vandaag. Zeker nog eens voor herhaling vatbaar. 

Donderdag 20 oktober : Zanguurtje 

Het is nog maar oktober maar toch zongen we vandaag reeds onze kerstliedjes!  
Er beter te vroeg mee beginnen dan te laat…  Onze orgeliste Jeanneke was 
goed in form en onze zangers en zangeressen kenden de kerstdeuntjes nog heel 
goed!  Nadien nog wat andere leuke liedjes doorgenomen en zo eindigde ons 

zanguurtje weer ambiancevol! 

Vrijdag 21 oktober : Bal populaire 1ste verdiep 

Nieuwe platen gekregen van een gulle schenker, name-
lijk : Maria Peersman van het derde verdiep. Waarvoor 
dank!  En natuurlijk hebben we die deze namiddag ge-
draaid.  Vele herkenbare liedjes, het ene al wat serieuzer 
dan het andere maar toch zeker en vast goed genoeg om 
een danske te plaçeren.  De schwung zat er goed in deze 

vrijdagnamiddag!!! 

Maandag 24 oktober : Verjaardagsborrel 

Een tafeltje rond met de jarigen van oktober. Olga met haar 103 lentes was ook 
van de partij en had heel wat te vertellen. Het is steeds een leuke en gezellige 
bende om samen het glas te heffen op hun verjaardag. Iedereen nogmaals een 

dikke proficiat!!!!! 

Maandag 24 oktober : Kokerellen 1ste verdiep 

Een goed herfstweertje…en wat smaakt er dan beter dan een lekkere smoute-
bol!  We dachten…rap aan de slag, maar toch bleek er iets niet te kloppen. On-
ze deeg ging namelijk NIET de hoogte in.  Wat hadden we toch verkeerd ge-
daan? Algauw hadden we het door dat het (kleine) pakje droge gist nog in de 
verpakking zat i.p.v. in de deeg! Ja, zo kon hij niet omhoog komen hé…  In alle 
geval op het einde smaakten de oliebollen fantastisch en iedereen genoot er-

van…eind goed, al goed! 
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Kortverblijf 

 

Van Lombergen Godelieve 

k 130 

naar ander KV, 23 september 2016 

Thierens Jozette 

k 310 KV 

Opname 27 september 2016 

Breynaert Maria 

k 310 KV 

terug naar huis, 23 september 2016 

Van Hoyweghen Renaud 

k 130 

Opname 27 september 2016 
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Jarigen in november 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

 
 

Overleden 

 

 

Van Hove Maria K 211 04 november 80 jaar 

Martens Blanche K 125 05 november 80 jaar 

De Meyer Jean Pierre K 205 06 november 66 jaar 

De Witte Ina K 303 13 november 57 jaar 

Mees Yvonne K 229 21 november 89 jaar 

Weemaes Nelly K 107 28 november 88 jaar 

    

Noorts Margareta K 222 01 december 76 jaar 

Noorts Maria K 222 01 december 76 jaar 

De Bondt Suzanne K 322 03 december 90 jaar 

Heerwegh Leonard 

k 117 

29 september 2016 

Van Lombergen Godelieve 

k 117 

07 oktober 2016 

Permentier Lisette 

k 027 

23 oktober 2016 
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Agenda WZC De Reiger 
Legende 

* activiteit ook voor de bewoners van GAW residentie Elisabeth 

** activiteit ook voor de familie van onze bewoners 

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

 

           Allerheiligen 

 

           Allerzielen 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
14u30  Heilige Mis voor onze overledenen 
           Een viering in de feestzaal, wij 

           herdenken onze dierbare overleden 

 

10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Prijzenkiemen 
            Als beloning voor de voorbije weken 
            mag iedereen een prijs meenemen 

            naar huis 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u30  Feestelijke zondag met optreden 
           Optreden van Patrick Verstiggel. 
           Bewoners, familieleden en bewoners 
           uit GAW Elisabeth  zijn van harte 

           welkom in onze feestzaal          * & ** 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Crea (knutselen (2de verdiep) 
14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

10u00  Kamerbezoekjes 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
           De stemmen worden gesmeerd 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

12u00  Feestmaaltijd (Feestzaal) 

           Seniorenmaand, dus hier hoort een 

           feestmaaltijd bij! 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Spelactiviteit (2de verdiep) 

 

          Wapenstilstand 

 

          Voorbereiding show 

 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Optreden van “De Kliek” 

           Personeelsleden en  

           ex-personeelsleden geven het best 

           van zichzelf en dit voor een namiddag 

           vertier. Feestzaal. 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 

14u00  Dessertenbuffet (Feestzaal) 

           Leerlingen van Lyceum aan de stroom 

          verwennen ons met dessertenbuffet 

Dinsdag 01 november 

Maandag 07 november 

Dinsdag 08 november 

Woensdag 2 november 

Donderdag 3 november 

Woensdag 09 november 

Woensdag 16 november 

Donderdag 17 november 

Zondag 06 november 

Dinsdag 15 november 

Vrijdag 04 november 

Donderdag 10 november 

Vrijdag 11 november 

Maandag 14 november 
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Woensdag 30 november 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 

10u00  crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (2de verdiep) 

           Bewoners van k 215 tot 229 worden 

           verwend  met een met een ontbijt- 

           buffet, in de dagzaal 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Oma’s koken 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen langs alle 

            deuren met hun koopwaar 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Optreden van “De Wissepasjes” 

           Een volksdansgroep genaamd “De 

           Wissepasjes” komt langs om ons mee 

           te laten genieten van hun danskunsten 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Babbel—lut (1ste verdiep) 
14u00  Verjaardagsborrel 
           De jarigen van de maand november 
           worden verwend met een hapje en 
           een drankje 

14u30  Kokkerellen (1ste verdiep) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Optreden “Geeno” i.s.m.  
           Cultuurdienst Temse 
           In samenwerking met de cultuurdienst 
           kunnen wij genieten van een muzikaal 
           optreden Van Geeno. Sfeer voor jong 

           en oud hier in de feestzaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
           Bewoners en familie welkom vanaf 
           14u00 in de feestzaal voor onze 
           driemaandelijkse vergadering 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 
14u30  Bal populaire (1ste verdiep) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kerstmarkt en 
tot      Handwerktentoonstelling 
17u00  In de cafetaria en omliggende. 

           Sfeer zal er zeker zijn. Wees erbij! 

Vrijdag 18 november 

Woensdag 23 november 

Maandag 28 november 

Dinsdag 22 november 

Maandag 21 november 

Donderdag 24 november 

Vrijdag 25 november 

Dinsdag 29 november 

Vrijdag 02 december 

Donderdag 01 december 

Zondag 04 december 
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Seniorenmaand 

 

 

 

Feestprogramma november 2016. 
De derde leeftijd is soms nog actief. 

Zeker als het op feesten aankomst, alsjeblief!  

Donderdag 03 november : prijzenkiemen 

De punten zijn binnen 

En nu kan je een prijs winnen  

14 uur in de feestzaal. 

 

Zondag 06 november : feestelijke zondag 

Vandaag ontvangen wij Patrick Verstiggel en co 

Zanger en entertainer enzo. 

Genieten voor al wie wil bewegen. 

Gaan we alles geven. 

14 uur in de feestzaal 

Voor bewoners van WZC De Reiger en GAW Residentie Elisabeth en 

bezoekers 

 

Woensdag 09 november : Feestmaal 

We gaan er stevig tegenaan 

Feestmaaltijd, niets laten we staan. 

12 uur in de feestzaal. 

Voor bewoners van WZC De Reiger en GAW Residentie Elisabeth  

 

 

Dinsdag 15 november : Avant-première “De Kliek” 

De show van “De Kliek” is al jaren bekend. 

Familie en vrienden, wees vandaag present! 

19 uur in de feestzaal  
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Woensdag 16 november : show van “De Kliek” 

Optreden : Dans, toneel en muziek. 

Het personeel geeft het beste met “De Kliek” 

Kom erbij, kom erbij 

Dan zijn we allen blij. 

13u30 in de feestzaal 

Alleen voor bewoners WZC De Reiger en GAW Residentie Elisabeth. 

 

Donderdag 17 november : dessertenbuffet 

Aangeboden door de leerlingen van 

“Lyceum aan de Stroom” 

Pure verwennerij, allerlei zoetigheden 

14u00 in de feestza 

 

 

Donderdag 24 november : optreden “Wissepasjes” 

De Wissepasjes zijn ons al lang bekend, 

Als we ze zien, zijn we steeds content. 

Ze brengen hun dans met stijl en plezier, 

Voor ons weer een namiddag vertier! 

14 uur in de feestzaal 

Voor de bewoners van WZC De Reiger en GAW Residentie Elisabeth en 

bezoekers 

 

 

Dinsdag 29 november : Optreden “Geeno” i.s.m. Cultuurdienst 

Muzikale namiddag met Geeno 

Sfeer voor jong en oud 

14u00 in de feestzaal 

 

 

Zondag 04 december : Handwerktentoonstelling en kerstmarktje 

Aan het eind van het jaar, 

Tonen we zoals steeds onze waar. 

Onze kerstmarkt is ook weer open, 

U kunt er leuke attenties kopen. 

In ons jeneverkraam, 

Kunt u zich eens goed laten gaan! 

 

Van 10 uur tot 17 uur, in de feestzaal en de cafetaria  
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 27 september : Rusthuisclown 

Deze man deed weer overal zijn ronde en zonder al te veel woorden kan hij ie-

dereen eens goed laten lachen of gewoon op een fijne manier contact maken 

….. en soms een beetje doen verschieten. Er zitten soms rare verrassingen in 

zijn zakken …. 

Woensdag 28 september : Mosselfestijn  

De tafels waren gezet dat is toch heel wat werk en ze waren mooi gedekt. Te-

gen half twaalf konden we aanschuiven voor een aperitiefje. Dan had onze 

Centrale Keuken voor deze super lekkere schelpdieren gezorgd die niet alleen 

oogstrelend zijn, smakelijk en mals en vers, maar vooral : hemels in de mond. 

Proficiat aan onze keukenploeg op deze drukke dag. Zij staan altijd klaar en 

garant voor overheerlijke kwaliteit. We lieten het ons weer goed smaken. En 

dank aan al de extra inzet van iedereen, voor en na dit jaarlijks eetfestijn !!! 

Donderdag 29 september : Advocaat maken .. 

We hadden al onze ingrediënten mooi bijeen en het geluk dat Michiel een kip 

heeft die wel 25 eieren per dag legt. Zo waren er verse genoeg. En met hulp 

van onze weegschaal en vele bereidwillige mee-tellers, wat kilo’s suiker, vanil-

lesuiker, enige alcohol en 60 eieren en dooiers konden we alles goed dooreen 

mengen, laten ‘kabbelen’ en dan te ruste zetten in de koeling. Volgende week 

doen we we alles in potjes en … kunnen we eens proeven ! 

Vrijdag 30 september : Wentelteefjes 

 Wat hebben we daar voor nodig? Eitjes, melk en brood natuurlijk. We klutsen 

de eieren en nadien  voegen we de melk er aan toe nog eens goed klutsen en 

klaar is kees. Nu kunnen we gaan bakken en smullen natuurlijk. Laat het jullie 

smaken. De jarigen van de maand september : De Group Juliette, Engels Lea, 

Gorrebeeck Maria, Stoop Hilda. Gefeliciteerd!!!!! 
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Maandag 03 oktober : Huishoudelijke, hoger-lager en rijdend winkeltje 

Op vraag van de bewoners hebben we nog eens hoger – lager gespeeld. Dit spel 

kun je in groep spelen dat maakt het juist zo gezellig.  En beneden deden we 

allerlei huishoudelijke karweitjes vergezeld van wat voorlezen en muziek en 

eens kijken naar de actualiteit. ’s Morgens vroeg trok ons rijdend winkeltje 

rond en werd iedereen met bestellingen nog dezelfde morgen op zijn of haar 

wenken bediend door onze vrijwilliger Ronny. 

Dinsdag 04 oktober : Wandeluurtje wordt muziekuurtje 

’t Was best al wat herfstig en fris vanmiddag en daarom vervingen we het wan-

deluurtje door anderhalf uur muziek in de living. Het waren niet alleen meezin-

gers deze keer maar ook heel wat rock- en roll-nummertjes en bekende 

‘swingers’ uit de jaren vijftig. Voor we het wisten was het bijna vier uur en na 

een kleine potpourri sloten we deze rustige middag af. 

Woensdag 05 oktober : Koekjes en advocaat 

Zoals beloofd bakten we vanmiddag boterkoekjes en we proefden ze met een 

lekker advocaatje erbij. Een klassiek koekjesreceptje uit ‘den kookboek van 

den Boerinnenbond’ en dat is nog altijd de beste raadgever. Die advocaat was  

intussen netjes in potten gedaan zodat we er weer even tegenkunnen voor de 

rest van het jaar. 

Donderdag 06 oktober : Snoezelen, broodpudding maken 

We gaan eens in de potten roeren. Wat hebben we nodig  ? Brood, eieren, 

melk, rozijnen, kaneel, suiker. Als we dit allemaal samen mengen en  afbakken 

verkrijgen we een  lekkere broodpudding. Met de hulp van Liliane Van 

Strydonck en Maria Gorrebeeck verkrijgen we een lekker resultaat. Smul, smul. 

Intussen kwamen in de snoezelruimte beneden een viertal mensen ontspannen 

met muziek, geuren en kleuren en klankschalentherapie en met een beetje 

hulp van de verpleging/verzorging. 
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Vrijdag 07 oktober : Wafelbak jarigen, hond en konijn op bezoek 

Eéntje is er maar jarig deze maand en dat is Yvonne Maes van wie we de leef-

tijd niet verklappen. Dat is reden genoeg voor ons om toch maar lekkere wafels 

te bakken. Vandaag was het ook weer de jaarlijkse stagedag voor twee laatste-

jaars van het SJ Klein Seminarie uit Sint-Niklaas die met zijn tweeën goed kon-

den meehelpen een hele dag lang. Zo konden ze eens kennis maken met een 

heel andere wereld buiten de schoolbanken. We hebben een nieuw huisdier : 

een hond. Hij heet Zorro. Zijn naam heeft hij niet gestolen want hij is wel de-

gelijk zwart. Hij was heel er geliefd bij de bewoners. Na het kamerbezoekje 

was het hondje wel moe. Zijn tong raakte bijna de grond. Bedankt Conny om 

met Zorro langs te komen. 

Zondag 09 oktober : Big band Amor 

Ja, ja, ik moet het zeker niet vertellen maar de Big Band speelde weeral fan-

tastisch. Zo mooie melodieën, we konden niet stil zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 10 oktober : Dennenappels schilderen en kamerbezoekjes BA 

’s Morgens deden we in de living onze ronde met onze nieuwe sprekende pop 

die meteen groot succes oogstte. Na de middag brachten we een bezoekje aan 

de kamers en verzorgden een klein privéconcertje of een heuse kunstrondlei-

ding voor enkele andere residenten. Onze bewoners mochten hun handen eens 

vuil maken met verf. Zo een dennenappel schilderen is niet niks tot  je het re-

sultaat ziet. Daar moet je nog eventjes voor wachten.  Wauw!!!  
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Dinsdag 11 oktober : wandeluurtje 

Het is zo een stille rustige najaarsdag en als we buiten wandelen en ons op 

een rustig plekje neerzetten kan het zonnetje nog danig warm zijn. En alle 

bomen krijgen mooie kleuren … herfst : om van  te genieten, buiten, zolang ’t 

nog kan ! 

Donderdag 13 oktober : snoezelen, nagelverzorging 

Werken met de klankschalen voor een paar residenten. En enkele anderen 

kregen een frisse en mooie nagellakbeurt. Tot ieders tevredenheid en ont-

spanning … 

Donderdag 13 oktober : uitstap keuken 

De ontvangst die we krijgen  in de keuken is altijd wel op en top. Zo kunnen 

onze bewoners eens kijken wat er allemaal moet gebeuren voor er eten op 

het bord komt. Het is een hele organisatie als je dat maar weet. Als afsluiter 

hebben we nog een glaasje Cava gedronken en nog van een warm hapje mo-

gen smullen. 

Vrijdag 14 oktober : Schoonheidssalon 

Vandaag hadden we voor onze bewoners een rustige dag ingepland. Zo hebben 

ze mogen genieten van een gelaatverzorging en een voetbad. Dit kan allemaal 

worden verwezenlijk door onze vrijwilligers Patricia en Fien. Bedankt !!! 

Maandag 17 oktober : Wafelbak jarigen boven 

Jarigen of niet boven : het was hét moment om nog eens wat lekkere wafel-

tjes te bakken en met een goed tasje thee of koffie erbij en met wat hulp van 

Chloë, stagiaire, werd iedereen tijdig en voortreffelijk bediend …….  
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Dinsdag 18 oktober : Cinema Roxy 

Hiertoe haalden we de oude video ‘Temse vroeger en nu’ nog eens boven en 

dat was al wat geleden en het werd een bijzonder succes. Een talrijk opgeko-

men publiek keek geboeid naar al die oude films en foto’s en vele bekende per-

sonen uit vroeger tijd. Na anderhalf uur stopten we bij de geschiedenis van de 

Boelwerf die we voor een volgende filmmiddag houden. 

Woensdag 19 oktober : Clown 

Onze rusthuisclown deed boven en beneden en op heel wat kamers zijn ronde. 

Het is altijd speciaal en grappig. Zonder woorden zegt hij soms heel veel ….  

Donderdag 20 okt. : Ergowerkjes en stage 

Vandaag hadden we Nele op bezoek die in het kader van de ‘Zuiddag’ vanuit de 

H. Familieschool in Sint Niklaas een dagje mee kwam draaien. Het was voor on-

ze residenten en Nele zelf een fijne en leerzame ervaring. Van de ergowerkjes 

maakten we een plezierige sprong naar de tijd van toen en ons koningshuis, 

met zijn interessante geschiedenis waar ieder wel het zijne over kon vertellen. 

En zoals steeds kwam ook zuster Palmyre weer even aan bod die op haar ma-

nier in eeuwigheid blijft overleven .. 

Maandag 24 okt. : Rolstoelen en kaartspel 

Vandaag bereidden we alles voor met het oog op de jaarlijkse controle van ons 

rollend materiaal. Ons veilig en gemakkelijk verplaatsen is immers heel belang-

rijk, net zoals comfortabel en proper en gezond zitten.  

Vrijwilligersnieuws 
Wij vergaderden ook rond de najaarsperiode waar we ook heel wat beroep mo-

gen en kunnen doen op de extra inzet van onze vrijwilligers bij al de feesten. 

En wie weet wat krijgen we dan bij onze show nog allemaal te zien …  

Even over denken 
Als jullie dit Babieltje lezen zijn ook in Steendorp de blaadjes volop aan het 

vallen en kunnen we, zeker als het zonnetje nog eens schijnt, genieten van al 

de kleurenpracht van de herfst, die nu op zijn mooist is. De ochtenden kunnen 

nevelig zijn en de dagen wat kort en donker. Onze kerkhoven zijn proper ge-

maakt,  gepoetst en fris en het staat er vol chrysanten. Wij denken stilletjes 

terug aan al de mensen die we moeten missen nu en ons zo dierbaar waren. 

Het is november …  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Allerheiligen 

 

          Allerzielen 

 

14u00  Optreden dansgroep De Wissepasjes 

 

14u00  Hoger-lager 

 

14u30  Optreden dweilorkest 
           In de cafetaria, iedereen welkom 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 

15u00  Kamerbezoekjes 

 

10u45  Gebruikersraad 
           in lokaal ergo 

15u15  Zangkoor (lokaal ergo) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Snoezelen ( gelijkvloers) 

 

14u00  Clown 

 

           Wapenstilstand 

 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

14u00  Voelbingo 

 

          Dag van de Dynastie 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Huishoudelijke en Ergowerkjes 

           (gelijkvloers) 

 

14u00  Smoutebollen 

4u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Knutselen (Kerst) 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Kaartspel 

 

14u00  Wafeltjes voor de jarigen 

           (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Show voor de residenten 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Wafelenbak voor de jarigen 

 

14u00  Uitstap kerst 

 

14u00  Kerstversiering (ergo) 

           (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

Dinsdag 01 november 

Vrijdag 04 november 

Donderdag 03 november 

Donderdag 10 november 

Woensdag 02 november 

Woensdag 09 november 

Dinsdag 08 november 

Donderdag 24 november 

Vrijdag 18 november 

Vrijdag 25 november 

Woensdag 23 november 

Maandag 21 november 

Woensdag 16 november 

Donderdag 17 november 

Maandag 07 november Dinsdag 22 november 

Vrijdag 11 november 

Maandag 14 november 

Zaterdag 05 november 

Dinsdag 15 november 

Dinsdag 29 november 

Woensdag 30 november 

Maandag 28 november 
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Jarigen in november 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen in november 

 

Anné Maria K 026 04 november 87 jaar 

Van Strydonck Liliana K 138 06 november 85 jaar 

Diels Nelly K 147 12 november 89 jaar 

Goffin Hilda K 151 12 november 83 jaar 

De Cauwer Maria K 013 19 november 81 jaar 

De Ryck Omer K 153 23 november 88 jaar 

De Rover Arie K 135 26 november 87 jaar 

    

De Lamper Rosa K 146 01 december 86 jaar 

Poeck Maria K 155 01 december 84 jaar 

Rooman Nelly K 007 03 december 86 jaar 

Seghers Maria Flat 235 06 november 90 jaar 

Van Herck Maria Flat 117 09 november 92 jaar 

Caris Maria Flat 007 23 november 86 jaar 

Van Wouwe Maria Flat 004 27 november 88 jaar 

Weyn Annie Flat 132 28 november 79 jaar 

    

Soet Helena Flat 134 04 december 93 jaar 
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Info 
 

 

 

 

Laat griep deze winter in de kou staan - haal nu je griepprik  

 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. Daarom laat je je best elk jaar vaccineren 

tegen seizoensgriep.  

De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalt de samenstelling van het griepvaccin. 
Ze stemmen dit af op de virussen die naar verwachting de komende winter veel 
zullen voorkomen. De bescherming die het vaccin biedt, is dus tijdelijk. Wil je 

griep voorkomen? Laat je dan vaccineren. 

 

Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals di-
abetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren laten zich daarom het 
best vaccineren.  Eens je 65 jaar bent,  verandert immers je afweersysteem. 
Je wordt gevoeliger aan de complicaties van griep, zoals longontsteking. Om je 
daartegen te beschermen, ga je best tussen half oktober en half november naar 

je huisarts voor een griepvaccinatie.  

 

Hoe kan ik me laten vaccineren? 

1. Vraag een voorschrift aan je arts. 

2. Haal daarmee het vaccin in de apotheek. 

3. Ga naar je arts om het vaccin te laten plaatsen. Bewaar het vaccin in de 
koelkast en zorg dat het niet bevriest, anders wordt het waardeloos. Het 
is nog beter om het vaccin pas af te halen vlak voor je naar je huisarts 

gaat om je te laten vaccineren. 

 

Ben je ouder dan 65 jaar of heb je chronische gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, hart-, longen- of spierproblemen, dan wordt het griepvaccin ge-
deeltelijk terugbetaald. Het kost dan ongeveer 6 euro. Bij heel wat zieken-
fondsen kun je ook nog een terugbetaling aanvragen voor de aankoop van 

sommige vaccins.  

 

Doen.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 16u00  Meezing optreden 

          Koor Okra € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : tablet/ 

          smartphone/i-pad/i-phone : les 1 

          € 12 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u00  Crea kerstdecoratie 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : tablet/ 

          smartphone/i-pad/i-phone : les 2 

          € 12 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 15u30  Koken met Tupperware 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : tablet/ 

          smartphone/i-pad/i-phone : les 3 

          € 12 

14u00  tot 17u00  Bingo € 0.50 per kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

4u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Optreden Geeno 

          feestzaal WZC De Reiger            € 3,00 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : tablet/ 

          smartphone/i-pad/i-phone : les 4 

          € 12 

14u00 tot 16u00  Film :  Zot van A 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

Woensdag 09 november 

Maandag 07 november 

Maandag 21 november 

Woensdag 16 november 

Donderdag 10 november 

Donderdag 01 december 

Woensdag 23 november Vrijdag 04 november 

Woensdag 30 november 

Maandag 28 november 

Donderdag 24 november 

Maandag 14 november 

Donderdag 17 november 

Vrijdag 02 december 

Dinsdag 15 november 

Vrijdag 18 november 

Vrijdag 25 november 

Dinsdag 29 november 
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Ik was er “geire” bij 
Dit was september en oktober in ’t Achterpoortje  



Colofon 
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‘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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