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Kruiswoordraadsel 

Onze Kerstpuzzel werd 
gewonnen door Dhr. Ar-
mand De Maeyer van flat 
369 die dan ook de tra-
ditionele fles in ont-
vangst mag nemen. On-
ze nieuwjaarspuzzel is 
klaar, we wensen u veel 
puzzelplezier toe !  

Horizontaal 

1. Feestgeknal 

2. Werelddeel – deel van schip 

3. Soort Turks eten – maal 

4. Verbindingsweg tussen ka-

mers – deel van een boom 

5. Andere schuilnaam 

6. Meisjesnaam – hectoliter – 

vraag 

7. Gevoel 

8. Engels bier – Engelse drank .. 

9. Uitroep – boom 

10. Kater is verliefd hij is … -  

Nederl. TV Stichting 

Verticaal 

1. Opvliegers – hoofdkwartier 

2. Machinepistool – elk 

3. Feesten – Lager Onderwijs 

4. Vrijgevig – gesproken woord 

5. Niks 

6. Daar – weerklinken 

7. Kledingstuk 

8. Schuurtje – takje van boom 

vastzetten 

9. Werkelijkheid 

10. Rooms-Katholiek - bijl  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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5   A A N M A K E N   

6 K     D A M   N E E 

7 E N   J   B A D D E 

8 B   H E L A   J E F 

9 A R A   K A L E   J 

10 B A L K   N A   D E 
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In de schijnwerper 
Al enige tijd verblijven er in ons woon-zorgcentrum De Reiger twee Temerse 
kunstenaars : Eleonore De Bock (kamer 323) en Gaston Derkinderen (kamer 

314). 

Even voorstellen : 

 

Gaston Derkinderen : geboren 08/03/1925, schilder, teke-
naar en glazenier.  Van zijn 9de tot zijn 14de volgde hij al 
een teken- en schilderopleiding aan de Kunstacademie in 
Temse, in avond- en weekendlessen. Toen ging hij werken 
bij de Boelwerf en moest hij voorrang geven aan een oplei-
ding technisch tekenen van zijn 14de tot zijn 21ste jaar.  In 
’54 , ondertussen gehuwd, trok hij naar Belgisch Congo met 
zijn gezin om daar te werken bij Otraco tot de ’60-ger ja-
ren.  Na zijn terugkeer in België ging hij opnieuw een oplei-
ding volgen, dit keer tot glazenier.  Heel zijn leven door 
bleef Gaston tekenen en schilderen, en later dus ook glas-

ramen maken.  Regelmatig gebeurde dat in opdracht, soms gewoon uit eigen 
plezier eraan.  Gaston kon met zijn werken éénmaal deelnemen aan een 

groepstentoonstelling van kunstenaars die op de Boelwerf werkten.  

Nog dagelijks zit Gaston achter zijn tekentafel! 

 

Eleonore De Bock : geboren 14/09/1934, schilder, tekenaar 
en keramiste.  Eleonore volgde vele jaren les aan de Kunst-
academie te Temse, in avond- en weekendlessen.  Natuurte-
kenen, glaskunst, schilderen en ook algemene vakken als 
kunstgeschiedenis.  Uiteindelijk volgde ze van ’85 tot ’88 
nog een opleiding “toegepaste kunst en monumentale 
kunst”, finaliteit keramiek. De grote totempaal aan de in-
gang van woonzorgcentrum De Reiger is trouwens een werk 
van Eleonore.  Helaas had ze thuis geen keramiekoven om in 
deze kunstvorm verder te gaan.  Tot op de dag van vandaag 

blijft ze echter tekenen, dagelijks zelfs! 

 

Eind januari, begin februari 2017, zal er in ons woonzorgcentrum De Reiger een 
kleine tentoonstelling gehouden worden van een aantal werken van deze beide 

kunstenaars. Dit in de hal en in de cafetaria. 

Deze expositie zal “officieel” geopend worden door onze Directie met een 

“vernissage” op maandag 23 januari te 14.00u. 
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 24 november : Optreden van de Wissepasjes 

Een mooie groep dansers en danseressen van Bazel, genaamd “ De Wissepasjes 
kwam langs om hun danskunsten te laten zien. Het was een aangename namid-
dag om te kunnen genieten van de muziek en de prachtige dansers. Mooie kos-
tuums die ze ook zelf gemaakt hebben was een lust om naar te zien. Op het 
einde van de namiddag hebben ook zelfs enkele bewoners hun benen de vrije 

loop gelaten. Gewoon weg prachtig om zien. 

Maandag 28 november : Verjaardagsborrel 

Met zes bewoners, dus een magere 
maand november voor de jarigen, maar 
ondanks het kleine aantal hebben we er 
zeker een aangename middag van ge-
maakt. Heel wat herinneringen kwamen 
naar boven en werden in de groep ver-
teld en gedeeld. Proficiat nogmaals voor 

deze jarigen. 

Maandag 28 november : Kokkerellen 1ste verdiep 

Koud buiten dus … houden we het warm binnen!  Vandaag maakten we een 
mooie deeg om speciale wafeltjes te bakken.  Het werden wafeltjes op een 
stokje!  Aan de punt werd er nog wat choco gesmeerd en daarna nog wat poe-
dersuiker over gestrooid, ja het oog wil ook wat hé!  Ze smaakten naar nog en 

er werden vele stokjes, alé wafeltjes verorberd!! 

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

De Cultuurdienst had voor ons een optreden gepland met Geeno. Onze bewo-
ners konden hier gratis van genieten en er kwam ook heel wat volk van buiten-
af meegenieten van dit optreden. Zo ontstonden er nog contacten met oud be-

kenden. 
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Geeno bracht heel wat gekende liedjes, we zongen mee en er werd ook af en 
toe een dansje geplasseerd. Dank aan de Cultuurdienst om dit met ons te de-

len. 

Donderdag 1 december : Gebruikersraad 

Onze bewoners en familieleden waren weer talrijk aanwezig voor onze 4 maan-
delijkse gebruikersraad. Onderwerpen zoals: het eten, de was, het onderhoud, 
de verzorging en de animatie kwamen zoals gewoonlijk weer aan bod. Maar ook 
over de nieuwbouw werd al het één en ander verteld. Het verslag kan u nalezen 

op het prikbord aan de liften. 

Zondag 4 december : Kerstmarkt 

Onze jaarlijkse Kerstmarkt met heel wat lekkers was vooral in de namiddag een 
succes. De mooie werkjes van onze bewoners werden bewonderd en verkocht. 
De Kerstsfeer zat er al zeker in met een goed glaasje glühwein of een stop aan 

het jeneverkraam. 
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Dinsdag 6 december: Sint en Piet 

Sinterklaas en Zwarte Piet waren dit jaar ook weer van de partij, want hier in 
huis zijn veel brave bewoners. Gans de dag liep de Sint met zijn Piet in huis 
om de bewoners te verassen met lekkernijen. Bewoners waren aangenaam ver-
rast, De Zwarte Piet was een vervanging want de normale Piet was een beetje 

ziekjes. Dank u wel Sint en Piet voor jullie fantastisch bezoek! 

Woensdag 7 december: Kerstfeestje bezigheidsclub. 

Na onze Kerstmarkt willen we onze bewoners toch eens extra verwennen voor 
hun prestaties het ganse jaar door. Er was chocolade thee met lekkere koffie-
koekjes, een stukje vlaai en als afsluitertje een proevertje van onze huisberei-
de advocaat. Smullen maar. Als bedankje kregen ze ook nog een pakje koekjes 
mee en wat fruit. Ook onze vrijwilligers van de bezigheidsclub kregen een wel-
verdiend presentje voor hun wekelijkse steun en het afwerken van werkjes. Ze 
staan steeds paraat om een brei-ke op te zetten of een steek op te rapen, als-

ook stik- en naaiwerk te verrichten. Dank daarvoor!  
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Vrijdag 9 december: Kerstsfeer met bewoners gelijkvloers. 

Het is reeds een traditie geworden dat we met ons zangkoor afzakken naar de 
benedenverdieping om voor een gezellige, muzikale namiddag te zorgen in 
kerstsfeer.  Met ons Jeanneke aan het orgel zongen we heel goedgekende kerst-
liedjes zodat er velen konden meezingen.  Enkele mooie kerstteksten  werden 
voorgelezen door Kim en ondertussen zorgde Walter voor de lekkere vers ge-
maakte “chocolattenthee” en dat samen met een lekker stukje cake. En dat 
smaakte na ons optreden!  Er werd wat samen gekeuveld en de namiddag was 
weer zeer vlug voorbij…Dank aan onze vrijwilligers en ook vooral aan het aan-

wezige personeel zodat alles vlotjes kon verlopen. 

Dinsdag 13 december : Mannenclub. 

Met twee groepen van 5 mannen hebben we een geheugenspel gespeeld door 
middel van de eerste letter, namen, dieren, landen….  op te zoeken. Er kwa-
men heel wat benamingen naar boven, deftige en minder deftige. Het was een 

geslaagde namiddag en we hebben met zijn allen weer wat bijgeleerd. 

Donderdag 15 december : Kiemen 

Vandaag hebben we voor de laatste keer gekiemd volgens het ou-
de systeem. Vanaf januari werken we met themamaanden. Elke 
maand krijgen de eerste vijf winnaars een prijs. Het prijzenkie-
men om de 6 maanden wordt dus afgeschaft. De wisselbeker 
blijft behouden. Die was deze maand voor Annie Verheyden.  

Proficiat! 

Dinsdag 20 december : Kerst- en Nieuwjaarsfeest 

Eén van de hoogtepunten van het animatie-jaar : ons Kerst- en Nieuwjaarsfeest 
voor bewoners en hun familie.  En ook al is dit een jarenlange traditie, het 
blijft toch elk jaar een uitdaging om dit georganiseerd te krijgen.  Zeker ook 
dit jaar weer nu er 310 inschrijvingen waren.  Maar met een goed samenwer-
kende en enthousiaste ploeg lukt dat wel.  Al vóór elf uur stonden de eerste 
feestvierders er. Dus alle hens aan dek om iedereen een goed plaatsje te ge-
ven. Als dat geslaagd was en het welkomstwoord was voorbij, konden we er aan 

begingen, gang na gang.  



10  Babiel - januari 2017 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Aperitief, het koud voorgerecht met kalkoenrollade, een heerlijke soep van 
bospaddenstoelen.  Dan het hoofdgerecht met zalm en tot slot een fijn stuk 
taart en koffie.  Alles even lekker en verzorgd, een echt feestelijk menu. Dat 
dit alles kan is zeker te danken aan onze chef-kof en aan de keukenploeg die 
deze periode met alle kerstvieringen het enorm druk hebben. En ondanks zieke 
collega’s en zuinige budgetten, toch telkens een festijn kunnen op tafel tove-
ren.  Een hele dikke proficiat aan heel de keukenploeg !  Na de maaltijd kwam 
traditiegetrouw ook de kerstman met een verrassing voor elke bewoner.  En tot 
slot was er in beide feestzalen een muzikaal optreden : Eddy Vroman en Stefan 
Edwards.  Volle ambiance overal zeker omdat het personeel, tijdens het opdie-
nen en afruimen door, ook volop mee voor dansplezier zorgde.  En aan het eind 
van de dag waren bewoners en personeel goed moe. Maar het was goed verlo-
pen en bijzonder geslaagde feestdag! Dank aan alle personeel, vrijwilligers … 

die dit weer mogelijk maakten!  
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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 

 

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

           (bewoners gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Yoga (4de verdiep) 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoeken 
14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            Het nieuwe jaar inzingen. 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Spel (2de verdiep) 
14u00  50-jarig huwelijksjubileum 
           Verbeke—De Meester 
            In de dagzaal van het 1ste verdiep 

            wordt het gouden echtpaar gevierd 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Worstenbrood (verloren maandag) 
           Wij komen langs alle deuren met een 

           lekker wordenbroodje 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Mannenclub (feestzaal) 
           We spelen nog eens curling 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
           In de feestzaal, we starten met een 

           tas koffie 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (1ste verdiep) 
           in de dagzaal van het 1ste verdiep 
           voor de kamers 101 tot 115) 

10u00  Crea (knutselen) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

09u30  Ateljee 

10u00  Yoga (4de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Oma’s koken (animatielokaal) 

Dinsdag 10 januari Maandag 02 januari 

Dinsdag 03 januari 

Woensdag 11 januari 

Donderdag 05 januari 

Woensdag 04 januari 

Maandag 16 januari 

Dinsdag 17 januari 

Vrijdag 06 januari 

Donderdag 12 januari 

Vrijdag 13 januari 

Maandag 09 januari 
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Woensdag 01 februari 

 

09u30  Bezigheid 

10u00  kaarten (gelijkvloers) 

13u00 loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

           De winkeldames zijn weer paraat 

           voor het nieuwe jaar, ze komen langs 

           alle deuren. 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel-lut(1ste verdiep) 

14u00  Vernissage (Feestzaal) 

           Tentoonstelling werken van 

           Derkinderen Gaston en De Bock 

           Eleonora. Dit gaat door in de feestzaal 

           vanaf 14u00 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Schoonheidssalon (1ste verdiep) 

           verwennerij in de dagzaal van het 

           1ste verdiep 

14u00  Crea (knutselen (2de verdiep) 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Film (2de verdiep) 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoekjes 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u00  Verjaardagborrel (animatielokaal) 

           jarigen van december en januari 

           worden getrakteerd 

14u00  Gymnastiek met Annemiek 

14u30  Kokkerellen (1ste verdiep) 

 

10u00  krantenknipsels (2de verdiep) 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u30  Snoezelen 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Lichtmis—pannenkoeken  
          (feestzaal) 
           Pannenkoeken in de feestzaal 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Woensdag 18 januari 

Donderdag 19 januari 

Vrijdag 20 januari 

Woensdag 25 januari 

Dinsdag 24 januari 

Maandag 23 januari 

Donderdag 26 januari 

Vrijdag 27 januari 

Maandag 30 januari 

Dinsdag 31 januari 

Donderdag 02 februari 

Vrijdag 03 februari 
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Welkom 
Coppieters Godelieva 

k 124 

28 november 2016 

Vercauteren Simonne 

k 027 

02 december 2016 

Staes Anny 

k 108 

05 december 

Van Cleemput Annie 

k 214 

09 december 2016 

Van Hoeylandt Anna 

k 329 

13 december 2016 

Weyns Julia 

k 114  

opname 22 december 2016 

Goeman Etienette 

k 330 

28 december2016 
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Kortverblijf 
 Van Hoyweghen Renaud 

k 130 

23 november 2016 

terug naar huis 

Van Cleemput Annie 

K 031B 

Opname, 25 november 2016 

terug naar huis, 08 december 2016 

Reyns Etienne 

k 408 

02 december 2016 

naar andere instelling 

Weyns Julia 

k 130 

opname 07 december 2016 

ontslag 21 december 2016 

Pauwels Kamiel 

k 310KV 

opname 09 december 2016 

terug naar huis 16 december 2016 

Foubert Maria 

k 031B 

opname 13 december 2016 

De Wilde Carmen 

k 310KV 

opname 23 december 2016 

Verrezen Odilla 

k 130 

opname 23 december 
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Stoop Robert 

k 027 

01 december 2016 

verhuisd naar WZC ‘t Blauwhof 

Maes Juliette 

k 329 

03 december 2016 

Buyens Frans 

k 330 

15 december 2016 

Cornelis Lea 

k 114 

13 december 2016 

Vermeulen Elza 

k 214 

01 december 2016 

De Geest Elvire 

k 221 

28 oktober 2016 

Overleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
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Jarigen in januari 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Welkom in WZC ‘t Blauwhof 

 

Bressinck Lucienne K 223 05 januari 81 jaar 

De Wilde Esther K 309 05 januari 86 jaar 

Todts Maria K 116 06 januari 77 jaar 

Van den Bosch Mathilde K 126 18 januari 87 jaar 

Verbraeken Julia K 218 18 januari 80 jaar 

Bogaert Anaïs K 028 27 januari 88 jaar 

Colman Omer K 215 28 januari 94 jaar 

Breynaert Maria K 227 30 januari 80 jaar 

    

De Roeck Rosa K 104 01 februari 84 jaar 

Van Bruyssel Karel K 322 02 februari 93 jaar 

Claus André K 306 04 februari 79 jaar 

De Witte Josephine K 023 04 februari 82 jaar 

W
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Stoop Robert 

k 029 

01 december 2016 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 23 november : Show RESIDENTEN !!!! 

Het zag er een leuke dag uit vandaag want na veel repeteren was het dan ein-

delijk zover en konden onze residenten en hun familie genieten van onze ‘show 

zonder naam’. Maar liefst 19 nummertjes werden er opgevoerd en dat ging van 

de Snollebollekes over ‘smossen in den ‘oto’ met Ed ( die het hem fijntjes liet 

welgevallen), en over Maya de Bij of Belle Perez tot aan een drietal  leuke 

sketchkes. Allez, er was van alles wat en het is ook iedere keer weer leuk als er 

vrijwilligers en veel kindjes meedoen en …. enkele van onze residenten zelf. 

Het was een fijne, gezellige namiddag. Wij laten u in dit Babieltje dan ook 

meegenieten van enkele mooie foto’s! Wij danken speciaal fotograaf Gerry de 

Jonge die hiertoe zijn medewerking wilde verlenen en tijd vrijmaken !! 
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Donderdag 24 november : rijdend winkeltje en show 

Ons rijdend winkeltje kwam nu voor de eerste keer een tweede keer rond in de 

maand en er waren heel wat nieuwe bestellingen. Hou het belletje maar in ’t 

oog want begin december komen we al terug !!!!! Onze zaal was deze avond 

veel te klein voor een overtalrijk opgekomen publiek dat enthousiast en actief 

kon meegenieten van onze show . Een avond om nooit te vergeten. Wij kijken 

al uit naar volgend jaar en bedankt aan alle helpers en helpsters ! 

Vrijdag 25 november : wafelbak jarigen boven  

Het waren lekkere en we genoten er van. De heerlijke geuren trokken als ge-

woonlijk door heel ons Blauwhof !  

Maandag 28 november : kerstuitstapje boven 

 Omdat we nog wat spulletjes en kledij nodig hadden voor de feestdagen zijn 

we gaan shoppen in het koopcentrum. Samen met vrijwilliger Franky en chauf-

feur Robert was het gezellig vertoeven. Na dat shoppen kregen we toch dorst 

en een hongertje dus tijd om een pannenkoek en een koffie te gaan drinken.  

Dinsdag 29 november : kerstversiering ergo 

We lazen eerst een leuk hoofdstuk voor uit De Witte van Zichem en over al de 

apenstreken die dat kereltje durfde uithalen ook al kreeg hij, zoals Ernest 

Claes het schrijft, ‘mier sloag as ete’ …. En daarna versierden we de ergo-

ruimte voor de komende kerstperiode met een adventskrans en het kerstman-

netje om alles wat mee in het oog te houden …. 
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Donderdag 01 december : snoezelen 

Terwijl enkele residenten al stilletjes meehielpen aan de voorbereiding van ons 

…. Kerstfeest kwamen er een paar anderen rustig genieten en ontspannen op 

ons snoezelbed. 

Vrijdag 02 december : koekjesbak benedenverdieping 

Dat was al lang geleden. Iedereen kreeg een heerlijk bakseltje voorgeschoteld 

en de heerlijke geuren vlogen gans ons WZC rond!  

Maandag 05 december : Rijdend winkeltje en bibliotheek 

Niet alleen de Heilige Man waarde rond, maar ook ons aller Ronny, die met 

steeds meer klanten flink zijn werk heeft met de bestellingen van ons rijdend 

winkeltje. Hou hem in het oog want hij komt begin januari terug, net als trou-

wens Inge De Mayer, wat later op de maand op 19 januari zodat u 2 keer kan 

bestellen !! 

Dinsdag 06 december : bezoek Sint Niklaas 

De Sint deed vandaag zijn ronde op de kamers, cafetaria en dagzaal en van ie-

dereen wist hij wel iets plezierigs te vertellen. En iets lekkers was er natuurlijk 

ook bij. Zwarte Piet was eerder een ‘zoenpiet’. We zorgen goed voor onze resi-

denten want hier en daar werden er door de animatie verdachte rode (zoen)

plekjes op de wangen of het voorhoofd gemeld aan de verpleging, wat bij na-

der en bevoegd onderzoek toch nog al bleek mee te vallen. Het schijnt dat 

zwarte Piet wel wat stijfjes was …. the day after. Tot volgend jaar ! 

Donderdag 08 december : Voorleesmoment 

Het werd voor heel wat residenten een heel gezellig en fijn uurtje met Mevr. 

Lobelle en Mevr. Martelotto aan het podium. Achteraf werden onze residenten 

ook nog eens getrakteerd door hen. Wij kijken al uit naar de volgende keer en 

dat is op 26 januari ! 

Vrijdag 09 december : nagels lakken 

Het is altijd fijn als we mooi verzorgd 

zijn en zo zorgden we weer voor heel 

wat mooie, frisse en verzorgde han-

den, met een kleurtje naar keuze voor 

de nagels … 
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Maandag 12 december : Kerstconcertje podium 

Het was het ‘ bakske ‘ vol daar op en voor ons mooi en stemmig versierde podi-

um. We kregen bezoek van onze diaken André en zijn echtgenote en onze vroe-

gere animatrice Magda Janssens en Léon waren ook van de partij met hun fami-

lie erbij. We speelden de sterren van de hemel, mede dankzij onze fluitiste 

Sonja, die dan ook een verdiend en daverend applaus kreeg na afloop. De muzi-

kanten brachten een repertoire van o.m. Duitse kerstliederen en onze eigen 

klassiekers mochten natuurlijk niet ontbreken en werden dan ook uit een der-

tigtal kelen meegezongen : kortom, de Kerstsfeer was er volop en daar was het 

toch maar om te doen ! 

Donderdag 15 december : KERSTFEEST ! 

Reeds vroeg in de morgen (en niet te vergeten ook de dagen hiervoor) was het 

een drukte van belang in ons Blauwhof want ons jaarlijks Kerstfeest is toch 

steeds één van de hoogtepunten van het jaar. Met een zaal vol familie en vrien-

den en helpende handen begonnen we aan ons aperitiefje rond een uur of elf. 

Iedereen werd tijdig bediend en geholpen en er was dan ook een fijn Kerstme-

nu voorbereid door onze Centrale Keuken o.lv. Chef Kok Eugeen Seghers, die 

wij daarvoor van harte danken. Het was ‘af’ en lekker zoals gewoonlijk! Wij 

mochten ook ons bestuur verwelkomen. 
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Na de feestdis, zeg maar was het de beurt aan ons platenverzoekprogramma 

met Dick Bruna en dat was een leuk idee voor dit jaar. Treintjes en polonaises 

werden gevormd en ook onze residenten trokken mee de dansvloer op! In de 

pauze verkochten we dan lootjes voor onze tombola en er waren toch een hon-

derdtal mooie prijzen te verdelen. Grappig ook als iemand een zelfgegeven 

prijs terugwint … wie weet lukt dat volgend jaar nog eens! Na het tweede mu-

zikaal gedeelte ontvingen onze residenten nog een smakelijk kerstcadeautje en 

daarna was het tijd om de tombolaprijzen in ontvangst te nemen en stilletjes, 

moe en voldaan en gelukkig naar huis te trekken. We danken vooral iedereen 

die ‘achter de schermen’ al de voorbereidingen en inspanningen gedaan heeft 

om er voor onze residenten een fijne dag van te maken. U kan nog wat nage-

nieten van de leuke foto’s van deze dag.  
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Maandag 19 december : Uitstapje kerstmis 

Met een vijftal residenten trokken we vanmiddag naar het Koopcentrum om er 

de kerstsfeer eens te gaan opsnuiven. Alles was er vrolijk versierd met lichtjes, 

de kerstman was aanwezig en tja, we genoten natuurlijk van een lekkere Kerst-

pannenkoek met koffie, zoals het hoort ! 

Dinsdag 20 december : zangkoor 

We verzamelden deze keer aan het podium 

boven om een beetje met kerstliedjes on-

ze viering van morgen voor te bereiden. 

Woensdag 21 december : 

kerstviering podium 

Het werd nog eens een echte, drukbe-

zochte, mooie kerstviering met een voor-

ganger , waarop we ons voorbereidden tij-

dens ons zanguurtje dinsdag. Langs deze 

weg wensen wij u nog eens een Zalige 

Kerstmis toe, een goed uiteinde en een 

gezond en gelukkig 2017 ! 

Donderdag 22 december : 

Rijdend winkeltje 

Het was deze keer onze animatrice die 

weer haar ronde deed langs alle kamers 

voor een extra en snel geleverde leuke 

bestelling. Iets wat altijd goed van pas 

komt zo net voor de Kerstdagen. En er is 

dan altijd tijd voor een gezellig babbeltje en wat extra aandacht.  
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Vrijwilligersnieuws 
We leven heel erg mee met Mevr. Maria Lobelle, die begin december haar ach-

terkleinkind moest verliezen. Wij wensen haar, de ouders en de ganse familie 

veel sterkte toe in de komende periode bij dit grote verlies. Aan alle vrijwil-

ligers wensen we natuurlijk een gezond en gelukkig Nieuwjaar ! We nemen af-

scheid van Mevr. Gaby Troubleyn en we danken haar langs deze weg voor haar 

jarenlange inzet. We verwelkomen ter versterking van onze toogploeg Mevr. 

Huguette De Cauwer, die voortaan op woensdagmiddag mee zal instaan voor de 

bediening in de cafetaria en dit met ingang van 30 november. Zij zal ook ge-

beurlijk wat invallen. Mevr. Martine Huyghe komt eveneens in de cafetaria onze 

ploeg versterken vanaf 12 december op maandag- en op dinsdagmiddag. En aan 

alle acteurs, actrices en zangeressen uit onze show nog eens een dikke profici-

at !  Wij vergaderen voor het komende jaar op 30 maart en 28 sept. om 10.45u 

en jullie feest gaat door op 24 maart !! Dat kunnen jullie alvast noteren. 

Hier en daar kunnen ook jullie nog een foto terugvinden van onze show…….. en 

jullie acteerprestaties !!! En bedankt voor de inzet in 2016 !  

Even over denken 
Als u dit nummertje van Babiel  leest is 2016 helemaal voorbij en misschien ligt 

er wel een dik pak sneeuw of vriest het stenen uit de grond. De vriezeman heb-

ben we alleszins al heel wat meer op bezoek gehad dan vorig jaar. Wij starten 

ons jaar met de viering van onze verhuis en opstart op 11 januari, want dat is 

nu al 12 jaar geleden, met ons palingfestijn. En dan wensen wij u beste lezer : 

hetzij als resident, familielid of bevriend, als vrijwilliger of personeelslid of 

toevallige lezer een zalig en gelukkig Nieuwjaar 2017 en een goede gezondheid 

toe !  Wat gaat het snel vooruit … En we tellen alweer af naar de lente en de 

mooie lange zomerdagen. Lichtmis, carnaval en nog vele andere leuke dagen 

liggen wat korter bij, uitstapjes worden gepland kortom  : een heel leuk en ac-

tief jaar van warme zorg voor jullie ligt in het verschiet! 

 

Gebruikersraden 2017 
De gebruikersraden voor 2017, waarop wij ook uitdrukkelijk en graag de fami-
lie uitnodigen, gaan door op dinsdagen 7 maart, 9 mei, 8 augustus en 7 no-
vember, telkens om 10.45u. Om zeker te noteren in uw agenda ! Tot dan !  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Rustdag 

 

15u00  Nieuwjaarsbabbel (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

 

14u00  Rusthuisclown (gelijkvloers) 

 

14u00  Driekoningen 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

13u30  Verloren maandag 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

14u00  Zangkoor (Ergo) 

 

10u30  Heilige Mis 

11u30  Palingfeest 14 jaar ‘t Blauwhof 

 

14u00  Snoezelmoment (gelijkvloers) 

14u00  Sjoelen 

 

14u00  Hoe was 2016 ? 

 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

14u00  UNO 

 

14u00  Voorleestheater (podium) 

 

10u30  Heilige Mis 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Megabingo 

14u00  Uitstap 

 

14u00  Cinema Roxy 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Advocaat maken 

 

14u15 Voorleesmoment 

14u30  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Wafelbak 

 

14u00  Carnavalquiz 

 

14u00  Zapatta schoenen 

 

10u30  Gebedsviering 

 

14u00  Lichtmis : pannenkoeken 

 

14u00  Hoger-Lager 

Dinsdag 03 januari 

Donderdag 05 januari 

Woensdag 04 januari 

Donderdag 12 januari 

Donderdag 19 januari 

Maandag 16 januari 

Woensdag 18 januari 

Maandag 23 januari 

Dinsdag 10 januari 

Donderdag 26 januari 

Maandag 02 januari 

Dinsdag 17 januari 

Vrijdag 06 januari 

Maandag 09 januari 

Woensdag 11 januari 

Dinsdag 24 januari 

Woensdag 25 januari 

Vrijdag 13 januari Dinsdag 31 januari 

Woensdag 01 februari 

Donderdag 02 februari 

Vrijdag 03 februari 

Vrijdag 20 januari 

Vrijdag 27 januari 

Maandag 30 januari 
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Jarigen in januari 

 

 

 

Overleden 

 

 

 

 

 

Jarigen in januari 

 

De Witte Barbara K 011 04 januari 84 jaar 

De Buyser Christiana K 012 15 januari 83 jaar 

Van Remoortel Henri K 144 30 januari 82 jaar 

    

Stoop Robert K 029 02 februari 02 februari 

Janssens José K 156 04 februari 91 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 

Verwilghen Marie Jeanne Flat 122 15 januari 82 jaar 

Rogiers Emiliane Flat 009 22 januari 82 jaar 

Van Britsom Paula Flat 002 25 januari 89 jaar 

Armerotte Marcella Flat 246 27 januari 87 jaar 

Meersman Maria Flat 362 29 januari 76 jaar 

Thys Louis Flat 003 31 januari 90 jaar G
A
W

 R
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Pauwels Marie Louise 

k 029 

 27 november 2016 

Martens Maria 

k 003 

22 december 2016 
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Een woordje van Kristof …. 
Beste bezoekers, leden, vrijwilligers, sympathisanten en medewerkers: wij 

wensen jullie een gelukkig en gezond 2017.  Dat al jullie wensen en dromen mo-

gen uitkomen. 

Wij, ‘t Achterpoortje,  hebben voor 2017 opnieuw een aantal goede voornemens 

die hopelijk zullen uitkomen.   

Onze goede voornemens voor 2017: 

Meer beweging in ’t Achterpoortje brengen, letterlijk met beweeg activitei-

ten en figuurlijk met de uitbreiding van onze dienstverlening; 

Verder werken aan een bloeiende vrijwilligerswerking; 

Programmeren van leuke, creatieve, vormende, informatieve, veel volk trek-

kende en prikkelende activiteiten;. 

Welke goede voornemens stellen jullie voorop in 2017?  We geven geheel vrij-

blijvend een aantal tips ;-) : 

10.000 stappen doen per dag; 

Elke week 1 dag zonder alcohol; 

Elke dag zeker 1 keer luidop lachen 

Elke week iemand helpen; 

Stoppen met roken; 

Elke maand iets nieuw proberen: een nieuwe sport, een nieuwe hobby, een 

nieuw gerecht, nieuwe mensen ontmoeten, … 

… 

Op naar een prachtig, vreugdevol en vredig 2017. 

Met vriendelijke groeten 

Kristof  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was november/december 2016 in Dienstencentrum ‘t Achterpoortje 

Bingo 24 november en kerstbingo 22 december 

 52 deelnemers, veel ambiance en mooie prijzen. 

December filmmaand 

Zot van A – Joyeux Noël – Oliver Twist – It’s a wonderful life 

4 fantastische films 

Helaas waren het geen publiekstrekkers.   

 Zot van A: 4 kijklustigen 

 Joyeux Noël: 1 kijker die het weliswaar een zéér goede film vond 

 Oliver twist: 0 kijkers! 

 

Gezelschapspelen spelen op dinsdagnamiddag 

Mens-erger-je-niet, dammen, mikado, vier op een rij, rummikub,  
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Crea kerstfeest 

 +/- 10 deelnemers voor het maken van een kerstkrans. 

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

kijken er alvast naar uit. 
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Kerstfeest 22 december  
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Kerstbingo 22 december 

 66 deelnemers met prachtige kersprijzen en kerstmannen  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00  tot 17u00  Film : De Witte (versie 1982) 

 

14u00 tot 16u00  Verloren maandag € 5 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Film : De Paniekzaaiers 

 

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  Film : Daens 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00  

 

14u00 to 17u00 Breien 

 

14u00 tot 16u  Bingo € 0,50 per kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00  tot 16u00  Film : La vita e bella 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Hou je geheugen fit ! 

            Zie affiche hiernaast 

 

 

14u00 tot 17u00  Breien 

 

14u00 tot 16u00  Maria Lichtmis € 5 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

Woensdag 11 januari 

Maandag 09 januari 

Maandag 23 januari 

Donderdag 05 januari 

Woensdag 18 januari 

Donderdag 12 januari 

Donderdag 02 februari 

Woensdag 01 februari 

Vrijdag 13 januari 

Maandag 16 januari 

Donderdag 26 januari 

Vrijdag 03 februari 

Vrijdag 20 januari 

Vrijdag 27 januari 

Dinsdag 31 januari 

Donderdag 19 januari 

Dinsdag 24 januari 

Woensdag 04 januari Woensdag 25 januari 

Maandag 30 januari 
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Activiteit in de Kijker: 

     Hou je geheugen fit!! 
 

Patricia Truyens was meer dan 25 jaar di-
recteur van een openbaar woonzorgcen-
trum. De laatste 10 jaren van haar loop-
baan leidde ze tevens een dienstencen-
trum en een complex met 121 assistentie-
woningen.  
Ondertussen is Patricia met pensioen en 
geeft regelmatig vormingen aan onder an-
dere actieve ouderen.  
 
 
 
 

In de vorming Hou je geheugenfit! Gaat ze dieper in op de volgende onderwer-
pen: 
 
 Welke misverstanden bestaan er rond ons geheugen? 
 Hoe denken wij over ons geheugen? 
 Hoe werkt ons geheugen ? 
 Wat mogen we verwachten van een normaal geheugen? 
 Wat zijn de voornaamste problemen bij een geheugen? 
 Welke oefeningen, techniken en tips zorgen voor een fit geheugen? 
 
Kortom, Patricia zal onze grijze massa in beweging zetten.  Een aanrader voor 
al wie in 2017 zijn geheugen fit wil houden.  
 

Wat, wanneer, waar, hoe? 

Wat?: Hou je geheugen Fit 

Wanneer?: dinsdag 31 januari van 14 uur tot 16.30 uur 

Kostprijs: gratis mét koffie en koekjes 

Waar?: activiteitenruimte van ’t Achterpoortje 

Hoe deelnemen: inschrijven aan de toog  
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Info 
Bibliotheek ’t Achterpoortje gooit het over een andere boeg 

U leest het goed, we passen de werking van de bib aan.  Vanaf januari zal er 

één boekenrek in de ontmoetingsruimte staan.  Iedereen neemt dan wanneer 

hij/zij wil een boek mee om te lezen, noteert dit in de schrift die erbij ligt en 

brengt het boek nadien terug. 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vrijwilligers zullen er op toezien dat de boekenkast ordelijk blijft en er 

voldoende leesaanbod is.  Daarnaast hebben zij het plan opgevat om 1 keer in 

de maand deur aan deur langs te gaan met de boeken.  Hier krijg je later nog 

wel nieuws over. 

Wat moet je juist invullen? 

 

 

Hoe ziet die schrift eruit?  

Titel boek 

voornaam + naam 
ontlener 

Vermoedelijke 
datum terug 

Maak dat je wegkomt Kristof De Kock 10/01/2017 
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Tournée Minérale in februari: een maand zonder al-

cohol 

De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen 

in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne 

‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op 

om in februari 2017 alcohol een maand lang af te zwe-

ren. 

 

 

 

Alcohol: geen onschuldig product 

Alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij het eten, een pint 

na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de (dagelijkse) routine. Toch 

zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft 

invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 

verschillende aandoeningen. 

Op je gezondheid 

Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. Je li-

chaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsump-

tie. Heel wat mensen merken die maand dat ze beter slapen en zich fitter voe-

len. Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen, je 

kan dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te zeggen. 

Februari zonder alcohol 

Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten en de re-

cepties is februari een ideaal moment om even te bekomen en het jaar fris in 

te zetten. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te 

amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be . 

Ook in ’t Achterpoortje willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om hier 

aan deel te nemen.  Wil je graag de uitdaging aangaan maar lukt het niet om in 

te schrijven?  Vraag dan meer info aan centrumleider Kristof De Kock.  

http://www.tourneeminerale.be


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

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

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

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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Druk: 

Drukkerij Koset—Sint-Niklaas 

 

Doelgroep: 

Residenten en familie van woonzorgcentrum De Reiger , woonzorgcentrum ‘t Blauwhof en groep van assistentiewoningen 

Residentie Elisabeth, alsook (geïnteresseerde) bezoekers van het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje. 
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Auteursrecht en aansprakelijkheid: 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-

vensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijzen, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de totstandkoming 

van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden 

auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden 

zij zich aanbevolen. 
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