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Kruiswoordraadsel 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   G O D   D A N K U 

2 W E   O V E R   E I 

3 E B R O   K E R E L 

4   R O R O     E     

5 T U I N S T O E L   

6 U I   I   R O B O T 

7   K Y K   O   O   A 

8 M E S   H O N K   K 

9 O R   M   S O J A   

10   S N E L T R E I N 

Ons vorig kruiswoordraadsel 
werd gewonnen door Marcel 
Verleyen uit Groep Assisten-
tiewoningen Elisabeth flat 
130. Proficiat en hij wint de 
traditionele fles wijn. Hier 
komt dan onze Sinterklaas- 
en Kerstpuzzel.  

Horizontaal 

1. Studentenstad – iets 

2. Muzieknoot – vruchtje 

3. Lidwoord – geldopbrengst 

4. Muzieknoot – ruimtetuig 

5. Een vuur beginnen 

6. Soort wal – ontkenning 

7. Voegwoord – ambetante-

rik (Waasland) 

8. Uitroep – mansnaam 

9. Papegaai – ene zonder 

haar 

10. Stuk hout – achter - lid-

woord  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

Verticaal 

1. Engelse vrouw – Turks gerecht 

2. Rondhout 

3. Deel van schip – inkom 

4. Liefje 

5. Lidwoord – moeder – laatste kwartier  

6. Sporen in de openbare weg 

7. Tussen zoet en zout – muzieknoot 

8. Uitstapje op vrijdag, zaterdag en zon-

dag 

9.  Plaats in Oost-Vlaanderen tegen NL 

grens 

10. Motorraces in Assen, NL - meisjesnaam  
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Uit de Oude doos 
Voor onze oude doos vonden we een leuke foto terug uit 1994. Er bestond toen 

alleszins nog een Roefeldag. Dag waarop vele jongelui eens kennis konden ma-

ken met iets nieuws. O.l.v. de toenmalig ergotherapeut van Ziekenhuis De Peli-

kaan werd er toen op een zaterdag druk gewerkt in onze Centrale Keuken aan 

een yoghurtbereiding met fruit die dan later werd uitgedeeld als vieruurtje op 

de dienst Geriatrie en in RVT De Pelikaan. Ook toen al met de nodige zorg voor 

hygiëne maar ook met plezier zoals u wel kan zien aan de koksmutsen van de 

deelnemertjes die nu zowat allemaal midden de 30 moeten zijn …. 

De Roefeldag is een dag waarop kinderen van de basisschool bij 
bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje achter 
de schermen gaan nemen. Roefelen is een van oorsprong Belgisch

-Nederlands woord voor 'snuffelen' of 'ontdekken'. 

Vaak mogen de kinderen tijdens de Roefeldag zelf mee helpen en 
spelen ze de rol van brandweerman, timmerman of verkoopster. 
Voor de bedrijven, verenigingen of instellingen is het een goede 
gelegenheid om aan kinderen te laten zien welke activiteiten 

men ontplooit. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands


Babiel - december 2016  5 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Infoavond 
 

WZC De Reiger 
Clement D’Hooghelaan nr 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 Pallia-

tieve Zorg Waasland. 
 
Deze infovond gaat door in de feestzaal van WZC De Reiger. 
 
Gelieve de inschrijvingsstrook te bezorgen aan de receptie van WZC De Rei-

ger vóór 30/11/2016 

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

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………. kom naar 

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

Handtekening 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 25 oktober : Uitstap Matinee : Lisa Del Bo 

Onze jaarlijkse grote uitstap was een enorm succes. Het vraagt heel wat orga-
nisatie maar het was meer dan de moeite waard. We reden met 42 bewoners 
richting Elversele voor de matinee met Lisa Del Bo. De zaal was volledig uitver-
kocht en wij hadden de mooiste plaatsen vooraan. Lisa bracht veel liedjes die 
we kenden van vervlogen tijden. Iedereen die kon zong mee. Tijdens de pauze 
werden we verwend met koffie en een rijsttaartje. Er werden foto’s gedeeld en 
wie wenste kon met Lisa op de foto. Iedereen genoot met volle teugen. Be-
dankt Lisa voor de mooie namiddag. Moe maar zeker voldaan reden we huis-

waarts. 

 

Donderdag 27 oktober : Film 2de verdiep 

Via onze vrijwilligster Leona kregen we de film van het optreden van  “Cirque 
du Soleil”. Dat is natuurlijk geen circus zoals we dat van vroeger kennen, maar 

werkelijk acrobatisch stuntwerk.  Het was de moeite om te zien, zo’n atleten! 

Vrijdag 28 oktober :  Kookactiviteit (gelijkvloers) 

Een heerlijk herfstweertje dus paste ons recept van vandaag prima!  We maak-
ten gebakken appeltjes met kaneel en daarbovenop een sausje van platte kaas, 
slagroom en caramelsaus.  Slecht kon dat niet zijn hé … en dat was het ook 
niet!  Bedankt aan al de bewoners die vlijtig mee de appelen hielpen schillen…

en dat aan een recordtempo!!! 
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Woensdag 2 november : Heilige Mis voor onze dierbare overledenen 

Vandaag namen we even de tijd om onze overleden bewoners te herdenken. 
Priester Lambert, zijn medewerkers en het aanwezige kerkkoor maakten er 
weer een mooie dienst van. Bij het buiten gaan kreeg iedereen een mooi bid-
prentje en een stukje gewijd brood. Onze dank gaat ook uit naar onze vrijwil-

ligers voor hun hulp voor en na de mis. 

Donderdag 3 november : Prijzenkiemen 

Vandaag speelden we reeds voor nieuwe punten voor het komende halfjaar.  
Onze prijzentafel stond opgesteld en op het einde van het spel werden de prij-
zen uitgedeeld van het voorbije halfjaar. Weerom veel aanwezigen in onze zaal 
en het spel vlotte fantastisch goed want op het einde bleek dat NIEMAND een 
nummer over het hoofd had gezien … en dat is de eerste keer dat dit gebeurde.  
Dus proficiat aan iedereen die de volle aandacht gaf tijdens het spel!  Vandaag 
was het Blanche Martens die met de 500 punten en de wisselbeker aan de haal 
ging, goed zo!  Nadien de uitslag voor de prijzen. Hier was de grote overwin-
naar Hubert De Bruyn, proficiat!!  Tweede werd Lucien Todts en op de derde 
plaats eindigde Frans Eggers. Deze keer de mannen aan de macht … natuurlijk 
volgden al onze vaste kiemspelers vlotjes na elkaar en was er voor iedereen 

een leuk prijsje! 

Zondag 6 november : Feestelijke zondag met optreden 

Deze namiddag werd weerom een feestelijk gebeuren.  Vandaag kwamen Pa-
trick Verstiggel en Marc, reeds twee bekenden in ons rusthuis, ons weerom een 
amusante namiddag bezorgen.  Ze haalden wel wat grapjes uit en zongen veel 
mooie liedjes.  En onze bewoners lieten zich natuurlijk ook van hun beste kant 
zien. Er werd nogal wat gedanst, gelachen en gezongen.  Een dag in november 

om niet te vergeten! 

Dinsdag 8 november: Zanguurtje 

We mochten vandaag  weerom een grote groep zangers en zangeressen verwel-
komen, wat leuk!  Eerst onze kerstliedjes even repeteren en dan brachten we 
de schwung erin met herkenbare deuntjes zoals “Ik spring uit mijn vliegma-
chien”!!  Ook zongen we eens zonder begeleiding van ons Jeanneke aan het or-

gel en het moet gezegd, het klonk echt wel heel goed en krachtig.  
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Woensdag 9 november : Feestmaaltijd 

Bij een Feestmaand hoort ook een Feestmaaltijd. Onze bewoners en externe 
partners alsook de bewoners van Elisabeth konden genieten van een heerlijke 
maaltijd. Pompoensoep, tongrolletjes of vidé, gevolgd door een lekker stuk 
taart met koffie of thee. We werden extra verwent met de mooie achtergrond 
muziek die verzorgd werd door Peter Snellincks. Onze feestmaaltijd smaakte 

des te beter. 

Woensdag 16 november : Optreden van “De Kliek” 

Het optreden van “De Kliek”. Ze spreken er van verre over. Een groep van per-
soneelsleden en ex-personeelsleden hebben weer het beste van zichzelf gege-
ven. Dans, toneel en zoveel meer. Ook onze directeur heeft voor een act ge-
zorgd. Dat werd zeker gewaardeerd door onze bewoners. Volgende keer mis-
schien nog eentje meer ???? Nogmaals dank aan de voltallige Kliek om zich 
maanden op voorhand vrijwillig in te zetten om zo’n show neer te zetten. Cha-

peau! 
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Donderdag 17 november : Dessertenbuffet 

Vandaag een eet-feestdag voor onze bewoners.  De leerlingen van het “Lyceum 
aan de stroom” verwenden ons met een schitterend dessertenbuffet.  De zaal 
was leuk versierd met vele sterren en het buffet dat tentoongesteld was zag er 
heerlijk en zeer gevarieerd uit.  Aan onze bewoners om te kiezen, ieder kon 
meermaals teruggaan om hun buikje vol te eten!  De mensen van het gelijk-
vloers werden verwend in hun eigen grote living en ook op de kamers werd er 
extra rondgegaan. Niemand werd vergeten!  En of het smaakte…in naam van 
onze bewoners zeggen we “nen dikke merci”, maar vele bewoners bedankten 

deze vlijtige leerlingen met een applaus of een dikke kus! 

Vrijdag 18 november: Dia-reportage “De winter” 

Nu we opschuiven in de herfst brachten we vanmiddag al zeer mooie beelden 
over het volgende seizoen namelijk : “de winter”.  We werden er werkelijk stil 
en rustig van en beseften hoe mooi de natuur wel kan zijn.  Dat was wel even 

genieten na de drukkere voorbije dagen!  

Dinsdag 22 november : Ontbijtbuffet 2de verdiep. 

De tweede helft van het 2de verdiep kwam aan bod om te genieten van ons 
heerlijk ontbijtbuffet. Er was keuze te meer, voor elk wat wils. Genieten van 
een ontbijt onder medebewoners zet toch aan om iets meer te eten dan nor-
maal en zo leren we elkander ook een beetje beter kennen. Na het ontbijt 

werd er zelfs nog een dansje geplaceerd, kwestie voor een goede vertering. 
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Kortverblijf 

 

 

 

 

 
 

Overleden 

 

Reyns Etienne 

k 408 

opname 10 november 2016 

Van Hoeylandt Florimond 

K 227 

13 november 2016 

Springer Hanna 

k 414 

21 november naar ander kortverblijf 

Stoop Robert 

k 031 B 

30 oktober 2016, ontslag 

Thierens Josette 

k 310 KV 

21 november 2016 terug naar huis 

opname 23 november 2016 op k 414 

Van Lancker Margareta 

k 402 

11 november 2016 

De Parade Elodie 

K 314 

04 november 2016 
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Jarigen in december 

 

 

 

 

 
 

 

Welkom 

 

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 

Bressinck Irene K 319 06 december 78 jaar 

De Nil Lea K 307 07 december 91 jaar 

De Winter Elisabeth K 325 15 december 84 jaar 

De Maeyer Julien K 033 17 december 95 jaar 

Bollaert Leonie K 019 20 december 79 jaar 

De Bruyne Fanny K 112 20 december 86 jaar 

Wuytack Leontine K 030 20 december 88 jaar 

De Leenheer Georgette K 210 24 december 87 jaar 

Fonteyn Elvire K 004 26 december 88 jaar 

De Bruyn Frans 

k 221 

17 november 2016 

Stoop Robert 

k 027 

01 november 2016 

Meersman Maria 

k 221 

17 november 2016 

Breynaert Maria 

k 227 

24 november 2016 



12  Babiel - december 2016 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

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 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u30  gebruikersraad 
            bewoners en familie zijn welkom in 
            de feestzaal voor een tas koffie 

            gevolgd door de vergaderingé 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kerstmarkt en 
tot      Handwerktentoonstelling 
17u00  In en ronde de cafetaria zijn er heel 
           wat eet– en drankgelegenheden.  Men 
           kan ook handwerkjes van onze 

           bewoners bezichtigen of kopen 

 

10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Ronde tafelspelen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Sint en Piet 
           komen langs alle deuren en brengen 
           wat lekkers mee 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Kerstfeestje bezigheidsclub 
           Als dank voor onze bezige hand-w 
           werkers bij deze een kerstfeestje met 
           heel wat lekkers, animatielokaal 

13u00  Loopband 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Manicure op de kamers 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Kerstsfeer (bewoners gelijkvloers) 
           Sfeer en gezelligheid voor de 

           bewoners van het gelijkvloers 

 

09u30  Bibliotheek op de kamers 

14u30  beweging (gelijkvloers) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Mannenclub 

           Alle mannen welkom in het animatie 

           lokaal voor een gezellige mannen-n 

           namiddag 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Kiemen 

           Bingo in de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij mooi weer 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

Dinsdag 13 december 

Maandag 05 decemer 

Dinsdag 06 december Woensdag 14 december 

Donderdag 01 december 

Woensdag 07 december 

Vrijdag 02 december 

Donderdag 08 december 

Vrijdag 09 december 

Vrijdag 16 december 

Maandag 12 december 

Donderdag 15 december 

Zondag 04 december 
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Woensdag 04 januari 

14u00  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

14u30  Liedjes van toen 

           (bewoners gelijkvloers) 

 

           Voorbereiding feest 

 

12u00  Kerst– en Nieuwjaarsfeest 

           Aperitief van 11u30 in de feestzaal of 

           cafetaria voor wie ingeschreven is met 

           of zonder familie 

 

10u00  kaarten (gelijkvloers) 

13u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u30  Heilige Mis Kerstviering  

           (Feestzaal)                            * & ** 

 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Kerstsfeer (1ste verdiep) 

           sfeer en gezelligheid voor de 

           bewoners van het 1ste verdiep in de 

           dagzaal 

 

          Kerstdag 

 

          2de kerstdag 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

14u00  Kerstfilm (2de verdiep) 

 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Kerstsfeer (3de verdiep) met 

           bewoners 2de, 3de en 4de verdiep 

            sfeer en gezelligheid in de dagzaal  

           van het 3de verdiep 

 

10u00  De Gazet (bewoners gelijkvloers) 
14u00  Kerstfilm 
           (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

           Nieuwjaarsdag 

 

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

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes 
14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
           Jeanneke is er weer om ons te 

           vergezellen met ons zangtalent 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  50 jarig getrouwd De Meester 
           Maria en Verbeke Rudy 
           in de dagzaal van het 1ste verdiep 
            vieren we samen met de bewoners 
            van dit verdiep hun huwelijks- 
            verjaardag 

14u00  Spel (2de verdiep) 

 

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

14u30  Beweging (bewoners gelijkvloers) 

Woensdag 21 december 

Donderdag 22 december 

Maandag 19 december 

Vrijdag 23 december 

Dinsdag 20 december 

Woensdag 28 december 

Dinsdag 27 december 

Maandag 26 december 

Donderdag 29 december 

Vrijdag 30 december 

Maandag 02 januari 

Zondag 25 december 

Zondag 01 januari 

Dinsdag 03 januari 

Donderdag 05 januari 

Vrijdag 06 januari 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 25 oktober : uitstapje 

Met onze nieuwe chauffeur Robert trokken we gezellig naar het Koopcentrum. 

We wandelden er ons rondje, snoepten van een ijsje en een pannenkoek en 

maakten veel plezier aan tafel … 

Dinsdag 25 oktober : herdenkingsmoment 

Traditioneel is dit een zeer mooie en belangrijke avond in ons woonzorgcen-

trum. Er was dan ook een zeer grote opkomst. In het prachtig versierde en met 

bloemen aangeklede cafetariagedeelte herdachten we samen met familie, 

vrienden, personeel en vrijwilligers de mensen die ons het afgelopen jaar ont-

vallen zijn. Een bijzonder woord van dank gaat hierbij naar de ganse ploeg die 

dit telkens weer tot een heel fijne en intense gebeurtenis maakt. Wij geven u 

dan ook een paar mooie foto’s mee. 

Woensdag 26 oktober : voorleestheater 

En dat ging door met een verklede voorlezer aan het podiumgedeelte. Het wa-

ren zoals steeds de spannende avonturen van …. oom Theodoor en dat is geen 

gewone man ….  

Donderdag 27 oktober : najaarsquiz 

Het waren de kalseistoempers die dit najaar met de beker gingen lopen en 

eerst aan de prijzentafel konden aanschuiven. Wij losten een 32-tal moeilijke 

en minder moeilijke vragen op en de tijd vloog voorbij. Mr. Meersman nam na-

mens zijn ploeg de beker in ontvangst. Maar ook alle Gelagenaars konden met 

een mooie prijs naar huis.  

Vrijdag 28 oktober : verjaardagskaartjes knutselen 

We gaan knip en plakwerk doen om verjaardagskaartjes te maken. Daarom heb 

ik hulp nodig van de bewoners en vrijwilligers om mij te assisteren om zo tot 

een mooi resultaat te komen. Het resultaat mag er zijn. Waw, Waw ……  

Donderdag 03 november : optreden dansgroep de Wissepasjes 

Deze dansgroep uit Bazel kwam haar jaarlijkse optreden nog eens voorstellen 

aan onze bewoners. Tijdens hun optreden konden we niet alleen genieten van 

hun perfect line-dansen, maar ook van hun mooie outfit. Bij sommige bewoners 

kriebelden de benen en voeten ook al een beetje mee…… In de pauze kregen 

onze bewoners een lekker ‘chouke’ met natuurlijk een tasje koffie er bij.  
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Hetzelfde was ook voorzien voor onze dansers. Met dank aan alle helpende han-

den en niet te vergeten de Wissepasje voor hun optreden. Tot volgend jaar! 

Zaterdag 05 november : Dweilorkestje … 

Er werd zo rond een uur of half vier druk gedweild in onze cafetaria en heel 

wat residenten en familie konden meegenieten van deze plaatselijke plezier-

makers. 

Maandag 07 november : rijdend winkeltje, bib. en kamerbezoek 

Ronny had heel wat werk vanmorgen met zijn boodschappen en bestellingen. 

Trouwens : vanaf deze maand gaat dat nog een tweede keer door !! 

 Dinsdag 08 november : gebruikersraad en zangkoor 

Van de gebruikersraad waar ook heel wat familie aanwezig was hebt u reeds 

een verslag en begin volgend jaar krijgt u de nieuwe data doorgegeven. Na de 

middag zongen we met een groot koor de sterren van den hemel in de ergo -

ruimte die bomvol zat ……. 

Woensdag 09 november : snoezelen 

Enkele residenten kwamen ontspannen met de klankschalen, geurtjes licht en 

muziek op ons snoezelbed. 

Donderdag 10 november : clown …. 

Een raar mannetje met een bloem op zijn 

hoed deed zijn ronde. Tot groot jolijt van ve-

len. Sommigen schrokken zich …. een hoedje. 

Misschien krijgt u hem in november nog wel 

eens te zien ! 

 

Vrijdag 11 november : wapenstilstand : rustdag 

Het was vandaag 98 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog beëindigd werd 

met de overgave van Duitsland en de ondertekening van de vrede en wapenstil-

stand in een spoorwagon in het bos van Compiegne nabij Parijs. 

Maandag 14 november : Megabingo 

Meabingo: daar vallen altijd prijsjes te verdienen maar het is ook, bij ieder cij-

fertje dat tevoorschijn komt : een verhaaltje, een kwisvraagje of een kleine 

denkoefening. Een uurtje is dan zo om !  
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Donderdag 17 november : smoutebollen 

Om smoutebollen te kunnen eten moeten ze eerst goed gebakken worden daar-

om hadden we hulp ingeschakeld van 2 vrijwilligers Annie Vlaeminck en Van 

Hoyweghen Fien. Van het moment dat ze klaar waren stond Van Puyvelde Marc 

klaar om ze naar de leefruimte te brengen zodat verpleging ,animatie en vrij-

williger Verhulst Franky het kon uitdelen onder de bewoners. Die dag zijn er 

veel smoutebollen gegeten. Bedankt aan iedereen die geholpen heeft. 

Vrijdag 18 november knutselen kerst 

Omdat de kerstperiode  niet meer zo ver weg is en we graag op de kerstmarkt 

spulletje verkopen die onze bewoners hebben gemaakt moeten we dit tijdig in-

plannen. Met een vrijwilligster die ook creatief is Maes Patricia verliep dit heel 

vlot. We hebben  kerstkaartje gemaakt en dennenappels geschilderd  dit zijn 

kleine kerstboompje. Op donderdag 15 december kan je het resultaat komen 

bewonderen of kopen op onze kerstmarkt. Van harte welkom!!!!!  
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Vrijwilligersnieuws 
Als nieuwe vrijwilligster verwelkomen wij Kim De Cauwer die vanaf half novem-

ber gaat meehelpen met de toogploeg op maandagmiddag. Wij wensen haar 

een fijne tijd bij ons toe. Onze vrijwilligers stonden ook hun mannetje en 

vrouwtje bij onze show natuurlijk en bij (de voorbereiding van en hulp bij bij-

na) alle grote gebeurtenissen rond deze drukke tijd van het jaar. En de nodige 

griepvaccins werden toegediend. Eerste grote activiteit na Nieuwjaar is Paling, 

op woensdag 11 januari …  

Even over denken 
Bij het verschijnen van dit Babieltje wachten we vol spanning op de komst van 

de Heilige Man (hij die dit schrijft kan het weten). Onze leefomgeving is nu he-

lemaal mooi versierd voor de Kerstdagen. Buiten is het donker en koud, maar 

binnen wordt het des te gezelliger de komende maand en we gaan feesten met 

familie, vrienden en kennissen, met ons personeel erbij en onze vrijwilligers. 

Ook zij staan immers voor jullie klaar om er een leuke periode van te maken en 

aan het einde van de maand wensen we iedereen alweer een gelukkig nieuw-

jaar 2017. Wat gaat de tijd toch snel ! En vergeet 28 december niet : die is er 

intussen ook nog. Wat vieren we dan immers ? 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

14u00  Sjoelen 

14u00  Snoezelen ( gelijkvloers) 

 

14u00  Koekjes bakken 

14u00  Wafelbak jarigen ( gelijkvloers) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

 

14u15  Bezoek Sinterklaas 

 

10u30  Gebedsdienst 

 

14u00  Spel (Sinterklaas) 

14u30  Voorleesmoment podium 

 

14u00  Nagels lakken 

 

14u00  Kerstconcertje (podium) 

 

          Voorbereiding feest 

 

10u30  Gebedsdienst 

 

11u15  Kerstfeest 

 

14u00  Kamerbezoek 

 

10u15  Bibliotheek 

13u00  Uitstap Kerstmis (gelijkvloers) 

14u00  UNO 

 

14u00  Zangkoor 

 

10u30  Kerstviering 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Reminiscentie 

 

14u00  Kerstevocatie (podium) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Over vroeger 

 

14u00  Wafelbak jarigen 

 

           Gelukkig Nieuwjaar 

 

          2de nieuwjaarsdag 

 

15u00  Zangkoor (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Over vroeger 

 

14u00  Huishoudelijke 

 

14u00  Megabingo 

Dinsdag 06 december 

Vrijdag 02 december 

Donderdag 01 december 

Donderdag 08 december 

Woensdag 07 december 

Donderdag 15 december 

Donderdag 22 december 

Maandag 19 december 

Zondag 01 januari 

Woensdag 21 december 

Maandag 26 december 

Dinsdag 13 december 

Donderdag 29 december 

Maandag 05 december 

Dinsdag 20 december 

Vrijdag 09 december 

Maandag 12 december 

Woensdag 13 december 

Dinsdag 27 december 

Woensdag 28 december 

Vrijdag 16 december 

Maandag 02 januari 

Dinsdag 03 januari 

Woensdag 04 januari 

Donderdag 05 januari 

Vrijdag 06 januari 
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Jarigen in december 

Jarigen in december 

 

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 

De Bruyne Godeliva K 002 19 december 90 jaar 

Smet Irena K 136 25 december 95 jaar 

    

De Witte Barbara K 011 04 januari 84 jaar 

Soet Helena Flat 134 04 december 93 jaar 

Van Landeghem Marie Louise Flat 250 07 december 84 jaar 

Vermeulen Clara Flat 367 08 december 87 jaar 

Bogaert Stefania Flat 125 12 december 88 jaar 

Van Nespen Maria Flat 368 14 december 84 jaar 

Van Overmeire Albert Flat 358 17 december 93 jaar 

Huyben Georgette Flat 011 18 december 82 jaar 

Mys Geeraert Flat 243 18 december 79 jaar 

Hellinckx Georgette Flat 366 19 december 90 jaar 

Van den Ende Marcel Flat 353 23 december 80 jaar 

Oste Germana Flat 353 24 december 87 jaar 

De Rover Louis Flat 132 27 december 80 jaar 

Stuer Etienne Flat 126 28 december 79 jaar 

    

Van Assche Maria Flat 357 02 januari 89 jaar 

Van den Bossche Maria Flat 361 02 januari 85 jaar 

De Decker Frida Flat 360 04 januari 81 jaar 

Hemelaer Diana Flat 236 05 januari 84 jaar G
A
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Een woordje van Kristof …. 
Beste lezers 

2016 is voorbij gevlogen, we zijn alweer in december aanbeland.  December is 

de donkerste maand van het jaar met de kortste dagen.  Daarom willen we het 

gezellig maken in het dienstencentrum en proberen we enkele nieuwe activitei-

ten uit zoals elke dinsdag gezelschapspelen en elke week een sfeervolle film.   

In de speel-o-theek huren we ‘oude’ gezelschapspelen zoals ‘Mens-erger-je-

niet’, Dammen en Ganzenbord.  We gaan er ook enkele nieuwere bijvoegen 

voor de avontuurlijke gezelschapsspelers onder ons.  Elke week zal je wel iets 

anders kunnen spelen indien je dit wenst.  Wij hopen echt dat dit een succes 

wordt. 

De films die je in december kan zien zijn: 

Zot van A: een vlaamse ‘goed gevoel’ film over verschillende figuren die allerlei 

zaken beleven tijdens de aankomst van de Sint in Antwerpen.  Een lach, een 

traan en een acteursbezetting om u tegen te zeggen. 

Joyeux Noël:  de film die ik zelf heel graag zou zien.  Kerstavond aan het front 

in de Westhoek 100 jaar geleden.  Een magisch moment, Duitsers en geallieer-

den leggen spontaan de wapens neer en spelen een voetbalwedstrijd in nie-

mandsland.  Aanrader. 

Oliver Twist: een klassieker naar een verhaal van Charles Dickens.  Onvervalste 

kerstsfeer verzekerd! 

It’s a wonderful life: Kerstklassieker die je een goed gevoel geeft en helemaal 

in de kerstsfeer brengt!   

Maak er een gezellige maand december van.  Zalige kerst en prettig eindejaar. 

Met gezellige groeten 

Kristof  



Babiel—december 2016  21 

L
D

C
 't A

c
h
te

rp
o
o
rtje

 
 

Prachtige decoratie 

Prachtige decoratie in ’t Achterpoortje 

Ria Bogaerts en Marina Rombauts vormen het 

crea team van dienstencentrum ’t Achter-

poortje.  Samen toveren ze prachtige decoratie 

stukken tevoorschijn.  Het afgelopen jaar heb-

ben zij samen met de deelnemers van de crea 

activiteiten gezorgd voor een gezellige inkle-

ding van de ontmoetingsruimte van het dien-

stencentrum.  Denk maar aan: 

De hartjes met valentijn; 

De maskers en zonnetjes met carnaval;  

De leuke mutsjes en paasstukjes met pasen; 

De prachtige papieren bloemen; 

De herfstpotjes, paddenstoelen en plankjes; 

De pompoenen en spinnen met halloween; 

De grote sneeuwman en de gezellige mini kerstboompjes 
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Ik was er “geire” bij 
Cursus internet en e-mail 

 Op 6, 13 en 20 oktober vond een herhaling van de cursus internet en e-mail 

plaats. 

 6 deelnemers kregen les over e-mailen, surfen op internet, aankopen doen 

via internet, enz … 

Crea Halloween 25 oktober 

 Van 2 deelnemers met de herfst crea gingen we naar maar liefst 15 deelne-

mers voor de halloween crea activiteit. Zou de lekkere pompoenensoep 

hier voor iets tussen gezeten hebben 

 En ook nu lweer prachtige resultaten! 

 De ontmoetingsruimte stond vol met leuke brei-

werkjes zoals pompoenen, spinnen en padde-

stoelen. 

 

Uitstap naar optreden Lisa Del Bo 25 oktober 

 Met 14 zongen we mee met Lisa Del Bo in de Emiel Naudtszaal in Elversele. 

 Een kleine fijne uitstap voor herhaling vatbaar. 
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Bingo 27 oktober 

 52 deelnemers, veel ambiance en mooie prijzen. 

Okra koor 

 24 leden van het okra koor brachten oude liederen ten 

berde als daar zijn: ‘Daar bij die molen’, ‘Zie ik de lichtjes 

van de Schelde’, ‘Café zonder bier’, ‘Reuzenlied’, ‘De poppenstoet’, … 

 De 38 deelnemers zongen naar hartenlust mee. 

 Een leuke samenwerking tussen Okra Temse-centrum en dienstencentrum 
’t Achterpoortje. 
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Cursus Tablet  

 Op 10,17,24 november en 1 december nemen 10 mensen deel aan de al-

lereerste tablet cursus. 

 Het is de eerste keer dat we dit doen en we merken dat niet alles van een 

leien dakje loopt omwille van het verschil tussen de verschillende types 

van tablets. 

 We gaan hier zeker uit leren en zullen het de volgende keer anders aan-

pakken.  

Crea kerst 

 Opnieuw 15 deelnemers voor het maken van kerstkaartje en kerstboom-

pjes, enz … 

 Binnenkort kan je de resultaten in de ontmoetingsruimte zien staan.  Wij 

kijken er alvast naar uit.  
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Film: Hello Dolly 

 Voor de pauze zaten er een tiental kijkers klaar voor de film Hello Dolly 

 Na de pauze was er niemand meer.  Geen leuke film dus. 

Koken met Tupperware 

 Soep, vol-au-vent en pudding allemaal klaargemaakt in de micorgolf én 

smakelijk. 

 20 deelnemers leerden hoe je sneller en in kleinere porties kan koken.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : Tablet 

                          -smartphone-i-pad 

                           i-phone : les 4 (12 euro) 

14u00 tot 16u00  Film : Zot van A 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  gezelschapsspelen 

 

13u30 tot 17u00  Breien 

 

09u00 tot 11u00  Lessenreeks 1 : Tablet 

                          -smartphone-i-pad 

                           i-phone : les 4 (12 euro) 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00  tot 16u00  Film : Joyeux Noël 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  gezelschapsspelen 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u  Film : Christmas in Paris 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u00  Crea Kerstfeest 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  gezelschapsspelen 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

11u30 tot 16u30  Kerstfeest en Kerstbingo 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u00  Film : 

                          It’s a wonderfull life 

 

Woensdag 07 december 

Maandag 05 december 

Maandag 19 december 

Donderdag 01 december 

Woensdag 14 december 

Donderdag 08 december 

Donderdag 22 december 

Woensdag 21 december 

Vrijdag 02 december 

Maandag 12 december 

Donderdag 15 december 

Vrijdag 23 december 

Vrijdag 09 december 

Vrijdag 16 december 

Dinsdag 20 december 

Dinsdag 06 december 

Dinsdag 13 december 
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Kerstfeest donderdag 22 december 2016  

Ondertussen is het al de 5de keer dat het kerstfeest 

in ’t Achterpoortje georganiseerd wordt.  We kun-

nen dus beginnen spreken van een traditie.   

Het kerstfeest vindt plaats op donderdag 22 decem-

ber 2016 van 11 uur tot +/- 14 uur.  De inwoners van 

Mariadal en GAW Elisabeth kunnen hiervoor inschrij-

ven tot ten laatste 14 december bij Kitty Van 

Landeghem in het dienstencentrum.  

Op het menu staat:  

Aperitief 
 

Boschampignonsoep met mascarpone 
 

Roze zalmfilet met Nantuasaus 
Broccolitaartje 

Groentenpuree met tuinkruiden 
 

Chocoladegebak van de kerstman met rode vruchtencoulis 
 

1 lot voor kerstbingo 

 

Dit alles voor 20 euro. 

Vanaf 14 uur organiseren we een Kerstbingo.  Iedereen is welkom op deze ac-
tiviteit en hiervoor moet niet ingeschreven worden.  
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