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Uit de oude doos 
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Info 
Diaken Marc Van Lombergen benoemd tot coördinator voor de pastorale 

zorg 

Onze bisschop, Mgr. Luc Van Looy, benoemde mij op 1 december 2016 binnen 

de te vormen parochie Kruibeke/Temse  tot coördinator voor de pastorale zorg 

voor de Woon- en Zorgcentra. 

Sommige bewoners kennen mij reeds omdat ik, sinds de benoeming van de 

vroegere aalmoezenier priester Lambert Lwamba in Kruibeke, Bazel en Rupel-

monde, de gebedsdiensten voorga in ‘De Reiger’. 

Binnen de te vormen parochie Kruibeke/Temse ben ik ook bijzonder verbonden 

met de Sint-Jozefparochie in Velle, de Christus Koningparochie in Hollebeek en 

de O.L. Vrouweparochie in het centrum van Temse. Samen met pastoor Raf De 

Loor, draag ik ook de parochiale werkgroep diaconie. (= maatschappelijk werk van 

de kerk) 

In de Woon- en Zorgcentra wil ik er voor zorgen dat ook het pastorale zijn 

plaats heeft. Dat er in elk Woon- en Zorgcentrum in de parochie Kruibeke/

Temse een pastoraal team zal zijn die met veel respect voor ieders eigenheid 

en levensovertuiging mee de weg  zal gaan met de mensen. 

Een team bestaande ui t pastorale werkers, die in nauwe samenwerking met de 

animatieploeg en personeel, oog en oor hebben voor het levensverhaal van 

mensen en bij die werking zijn vaak niet veel woorden nodig. Naast een luiste-

rend oor is een blik, een glimlach, een schouderklopje dikwijls voldoende. 

Als coördinator wil ik ook instaan dat wanneer bij 

mensen het levenseinde lijkt te naderen, er ie-

mand oproepbaar is voor een ziekenzalving of zie-

kenzegening. Dat is een innig moment van gebed 

dat ondanks alle verdriet zo mooi en hartverwar-

mend kan zijn. 

Het is mijn eerste uitdaging  om in elk Woon- en 

Zorgcentrum die teams voor de pastorale zorg in 

stand te houden of te vormen. 

Ik geloof er sterk in dat we samen, door God gedra-

gen, prachtig en helend werk kunnen verrichten. 

Met een vriendelijke groet, diaken Marc 
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Kruiswoordraadsel 

Ons vorig kruiswoordraad-
sel werd juist ingevuld door  
Armand De Maeyer  uit flat 
369. Proficiat Armand, 
want u wint een fles! We 
wensen u weer veel puzzel-
plezier ! 

Horizontaal 

1. Uitmaken, dumpen – ajuin 

2. Schatje – tweemaal 

3. Onderricht – roddel 

4. Graveurs – laatste kwar-

tier 

5. Boom – koningszetel 

6. Ontkenning – niemand 

7. Nederland – achter – zich 

(Latijn) 

8. Brand – Technische 

School 

9. Vader – ronde 

10. …. Baba - meubel  

Verticaal 

1. Eenzaam – grootvader 

2. Peddelen – reeds 

3. Eetzaal – oude lengtemaat – getal 

4. Klaar – lidwoord – ouder 

5. Postrekening – heden  

6. Vooraf – spreekzaal 

7. Route Nationale – onderdaan van 

Tsaar 

8. Beer uit Junglebook – Heilige 

9. Resultaat 

10.Derde persoon enkelvoud van zijn - 

ijverig  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 V U U R W E R K     

2 A Z I E   R O E R   

3 P I T A     K E E R 

4 E   G A N G   T A K 

5 U   A L I A S   L   

6 R I A   H L   E I S 

7 S E N T I M E N T   

8   D   A L E   T E A 

9 H E L A   N   E I K 

10 K R O L S     N T S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Ik was er “geire” bij 
Donderdag 22 december : Heilige Mis Kerstviering 

We konden genieten van een mooie Kerstviering in onze Feestzaal. Er was een 
mooie opkomst van bewoners maar ook van familieleden. Het zangkoor was ook 
van de partij onder begeleiding van Peter Snellinckx. Dit zorgde voor een aan-
gename Kerststemming. Dank aan iedereen die hieraan meewerkten, het was 

een heel mooie viering. 

Dinsdag 27 december : Film op het 2de verdiep 

Een kerstfilm spelen, ja, dat was de bedoeling.  Maar op TV spelen ze al 14 da-
gen lang allerlei kerstfilmpjes en…. White Christmas kennen we al van buiten.  
Dus speelden we een mooie oude klassieker. Na veel zoeken eindelijk gevonden 
met Gregory Peck en Audrey Hepburn : A Roman Holiday.  Een charmant liefdes-
verhaal van een prinses, die in Rome voor één keertje uit haar rol valt.  Ze gaat 
op stap met een journalist en wordt verliefd op hem.  Deze “paperazzi” zou 
natuurlijk graag van de situatie willen profiteren, maar…wordt zelf en beetje 
verliefd en zorgt dat haar “fratsen” van dat verlof geheim blijven.  Leuk, amu-

sant … Ons publiek zat stilletjes te genieten en de namiddag was zo voorbij! 

Kerstsfeer voor al onze bewoners! 

De bewoners van het gelijkvloers genoten reeds van een gezellige namiddag, 
allen samen rond de kerstboom.  Ons plaatselijke zangkoor zorgde voor de mu-
zikale omkadering. Ook op het eerste verdiep mocht de kerstsfeer niet ontbre-
ken.  We genoten van een lekker glaasje, vertelden een ouderwets kerstverhaal 
en we sloten af met gekende kerstliederen en ….enkele bewoners lieten ons 
genieten van hun uitmuntende zangkunsten! Voor de bewoners van het 2de, 3de 
en 4de verdiep was het in de feestzaal te doen. Deze groep was immers wat 

groter.  Ook hier kon een glaasje niet ontbreken.   
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Aan de hand van enkele quiz vragen staken we nog wat nieuwe weetjes op om-
trent de Kerst.  Hier ook weerom enkele gekende kerstliederen en zo werd onze 

gezellige namiddag afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 5 januari : 50-jarig jubileum Verbeke - De Meester. 

Op 30 december 2016 waren Rudy en Maria 50 jaar getrouwd. Mits een beetje 
vertraging hebben we dit alsnog gevierd. Er waren heel wat familieleden aan-
wezig en ook Maria haar medebewoners waren van de partij. Een lekker stuk 
taart met koffie kon zeker niet ontbreken. De felicitaties van Schepen Hugo 
Maes en onze directeur konden zeker niet ontbreken. Het jubilerend koppel 

kreeg vele attenties. Ze  hopen op nog een aantal gelukkige jaren samen. 

Maandag 9 januari : Worstenbrood 

Eerste maandag na Driekoningen vieren we allen Verloren Maandag. Iedereen 
werd getrakteerd op de kamer met een lekker warm vers worstenbrood. Het 

was zeker smullen! 

Dinsdag 10 januari : Mannenclub 

10 mannelijke bewoners en 3 supporters zaten in onze feestzaal rond het be-
kende curling-spel.  Algauw hadden we twee ploegen gevormd en konden we de 
wedstrijd aanvangen.  De gele ploeg trok aan het langste eind en won met een 
ruime voorsprong!  Nadien nog een individuele competitie met een spetterende 

finale tussen Leo en Frans!!  En Leo was de eindwinnaar. Proficiat!!  
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Donderdag 12 januari : Kiemen 

Vele nieuwe gezichten vandaag en dit 
voor de eerste keer in het nieuwe jaar.  
Eerst even een uitleg over het nieuwe 
systeem van prijsuitreiking.  Vanaf deze 
maal krijgen de eerste vijf een leuke 
attentie, maar toch worden er voor ie-
dereen punten uitgereikt.  Op het ein-
de van ’t jaar verdient elke regelmati-
ge deelnemer ook een prijsje.  De vijf 
gelukkigen van deze maand waren 
Frans Eggers-de koploper, Lucien Todts, 
Maria Zaman, Rachel Stevens en Paula 

Mertens.  Proficiat en…smakelijk! 

Vrijdag 13 januari : Kookactiviteit gelijkvloers 

Onze tafels stonden gezellig klaar om te starten met onze “show-cooking”.  
Iedereen kon goed zien en meehelpen kijken en koken en … natuurlijk proe-
ven!! Vandaag maakten we een soort tiramisu met speculaas en advocaat.  Het 
was een geslaagde bereiding … om duimen en vingers af te likken en dat deden 

we ook!! 

Maandag 16 jan.: Ontbijtbuffet 1ste verdiep (K101- K115) 

Onze dagzaal op het eerste ver-
diep werd omgetoverd in een ge-
zellige ontbijtruimte. Vanaf 8u30 
stond het ontbijt klaar. Met alles 
erop en eraan : fruitsap, sandwi-
ches, pistolets, rozijnenbrood en 
zelfs de eitjes werden naar wens 
gebakken. Iedereen heeft super 
genoten en tijd genomen om eens 
uitgebreid te ontbijten met hun 
medebewoners. Voor herhaling 

vatbaar werd ons toegefluisterd.  
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Dinsdag 17 jan.: Oma’s koken. 

De eerste keer oma’s koken van dit jaar zit er al weer op. We kozen voor een 
lekkere wintersoep namelijk uiensoep. Tijdens het snijden werd er flink wat af-
geweend en dan vooral door Kim. We voegden er wat geraspte kaas bij en een 
toast en we konden weer smullen. Met wat overschot van het ontbijtbuffet 
maakten we enkele croque Mrs. die met smaak werden opgegeten. Als desser-
tje werden er dan nog lekkere wafels gebakken. Iedereen ging voldaan terug 

naar huis.  

Woensdag 18 januari : ’t Rijdend Winkeltje 

Onze Winkeldames zijn weer gestart voor een nieuw jaar met het aanbrengen 
van lekkernijen, vers fruit …. Zij staan steeds met een vriendelijk gezicht klaar 
om onze bewoners te voorzien van boodschappen. Op woensdag, telkens om de 
twee weken, komen ze langs alle deuren en ze zorgen ook op andere momen-
ten dat hun winkelkar voorzien is en nemen ook bestellingen mee. Dank hier-

voor aan onze winkeldames voor hun inzet! 

Marleen 

 

 

           Nelly 

 

 

 

Ingrid 
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Maandag 23 januari : Vernissage 

Vandaag werden onze twee huis-kunstenaars voorgesteld alsook hun werken. 
We zijn fier om deze kunstenaars in huis te hebben: Eleonore De Bock en Gas-
ton Derkinderen. Hun werken worden tentoongesteld in onze hall en in de in-
kom van de cafetaria. Iedereen kan ze nog enkele weken bewonderen. Eleono-
re maakt heel mooie tekeningen maar is ook een specialist op gebied van kera-
miek en Gaston is supergoed in het maken van glasramen en  mooie schilderij-
en. Nog dagelijks vullen deze twee kunstenaars hun dagen met tekenen tot in 
het kleinste detail. Doe zo verder. We hebben natuurlijk op deze vernissage 

ook een glas gedronken op onze kunstenaars en hun werken.  

 



Babiel - februari 2017  11 

A
L
G

E
M

E
E
N

 
 

Dinsdag 24 januari : Schoonheidssalon 1ste verdiep. 

Vandaag was het de beurt aan de bewoners van het eerste verdiep om hen eens 

goed te laten verwennen!  De kappersstoel stond al klaar en ieder die zin had 

kon plaatsnemen om zich te laten schminken of een volledige gezichtsbehande-

ling te ondergaan.  Ondertussen werden ook de voetbadjes gevuld en konden de 

bewoners genieten van een heerlijk ruikend badje…  Voor ieder wat wils dus!!  

Het was dan toch even genieten op deze sombere grijze dag!! 
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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 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
13u00  Loopband 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
            De winkeldames komen met hun 
            koopwaar langs alle deuren 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u30  Lichtmis—pannenkoeken 
            Pannenkoeken à volonté in de 

            feestzaal 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
10u00  Kamerbezoekjes 
10u00  Yoga 
14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 
            Zingen met Jeanneke en Lut 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Kiemen 
           Bingo in de feestzaal 

 

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

            (1ste verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Valentijnsreceptie 

            Receptie voor alle genodigden in de 

           feestzaal 

14u00  De Valies van het verleden 

          (1ste verdiep) 

           Onze rijk gevulde valies brengt 

           vandaag voor de bewoners van het 

           1ste verdiep verschillende verhalen 

           uit het verleden 

 

09u30  Bezigheid 

10u00  kaarten (gelijkvloers) 

13u00 loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen met hun 

            koopwaar langs alle deuren 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

Dinsdag07 februari 

Woensdag 08 februari 

Donderdag 02 februari 

Woensdag 01 februari 

Maandag 13 februari 

Dinsdag 14 februari Vrijdag 03 februari 

Donderdag 09 februari 

Vrijdag 10 februari 

Maandag 06 februari 

Woensdag 15 februari 
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Woensdag 01 maart 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00 Verkiezing Prins en Prinses Carnaval 

           In de feestzaal verkiezen we aan de 

          hand van een quiz onze eigen Prins en 

          Prinses Carnaval 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel-lut(1ste verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

 

08u30  Ontbijtbuffet (1ste verdiep) 

           Voor de bewoners van k117 tot k 131 

           is er een uitgebreid ontbijt voorzien 

09u00  Ophalen oud papier 

10u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u00  Oma’s koken 

           Kooklustigen welkom in het animatie 

           lokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Zanguurtje (2de verdiep) 

           Zingen met Jeanneke en Lut 

 

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 februari worden verwend 

           met een natje en een droogje 

14u30  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           Kookmutsen op voor een namiddag 

           kookkunsten in de dagzaal, enkel 

           voor de bewoners van het 1ste 

           verdiep 

 

10u00  krantenknipsels (2de verdiep) 

10u00  Kamerbezoekjes 

14u00  Mannenclub 

           mannennamiddag in het 

           animatielokaal 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Gebruikersraad (feestzaal) 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

Donderdag 16 februari 

Vrijdag 17 februari 

Woensdag 22 februari 

Dinsdag 21 februari 

Maandag 20 februari 

Donderdag 23 februari 

Vrijdag 24 februari 

Maandag 27 februari 

Dinsdag 28 februari 

Donderdag 02 maart 

Vrijdag 03 maart 
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Welkom 
Zuster Aleydi’s 

Goeman Maria 

k 006 

06 januari 2017 

Pepermans Ivo 

k 005 

10 januari 2017 

Peglowskaja Wera 

k 035 

16 januari 2017 
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Kortverblijf 
 Thierens Jozette 

k 414 

26 december 2016, terug naar huis 

De Wilde Carmen 

k 310 KV 

03 januari 2017, terug naar huis 

Thierens Jozette 

k 414 

03 januari 2017, opname  

Zaman Maria 

k 310 KV 

05 januari 2017, opname 

Verrezen Odilla 

k 130 

06 januari 2017, naar andere WZC 

De Malsche Yvonne 

k 130 

12 januari 2017, opname 

Foubert Maria 

k 031B 

17 januari 2016, naar WZC ‘t Blauwhof 
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Coppieters Camiel 

k 035 

09 januari 2017 

Smet Margareta 

k 005 

27 december 2016 

Bressinck Rosa 

k 006 

24 december 2016 

Overleden 

 

Colman Omer 

k 215 

18 januari 2017 

De Bondt Suzanne 
k 322 

20 januari 2017 

Teugels Maria 
k 008 

21 januari 2017 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Heeffer Joanna K 220 06 februari 90 jaar 

Stevens Rachel K 225 06 februari 79 jaar 

Van Raemdonck Maria K 310 10 februari 90 jaar 

Huyben Suzanna K 412 19 februari 92 jaar 

Verheyden Annie K 321 19 februari 80 jaar 

Van Gorp Willy K 034 23 februari 77 jaar 

Pauwels Jozef K 407 27 februari 88 jaar 

    

Pevenage Helena K 219 02 maart 88 jaar 

De Ryck Anita K 308 04 maart 82 jaar 

Peersman Maria K 304 04 maart 83 jaar 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 06 januari : Drie Koningen zingen 

Ze kwamen van ver, maar ook met veel. In totaal kwamen ze met 14 koningen. 

Met aangepaste kledij en de mooi melodieën die ze zongen maakten het 

plaatje compleet. Onze bewoners werden er stil van ….. Na een korte pauze 

brachten ze nog 2 liederen. Langs deze weg willen wij de koningen bedanken. 

Hopelijk tot volgend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 09 januari : rijdend winkeltje en verloren maandag 

Ons winkeltje, dat toch steeds meer klanten trekt, deed zijn ronde vanmorgen 

en ieder kon nog dezelfde dag, zijn bestelling in ontvangst nemen dankzij onze 

bekwame winkelier van dienst,  Ronny. En na de middag hadden we natuurlijk 

een smakelijk extraatje vanuit onze Centrale Keuken vanwege deze verloren 

maandag. Er werd gebakken maar ook gesnoept en zo was er voor iedereen een 

gepaste verrassing. Maar wie heeft er nu de boon gevonden ?  
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Dinsdag 10 januari : zangkoor 

Zingen dat doen we nu eenmaal graag en het is een goede gelegenheid tot ont-

spanning en zet onze longen eens goed open voor wat gezonde lucht. Het is al-

tijd een wonder want al die bekende melodietjes frissen ook bij iedereen het 

geheugen wat op. Als er dan nog een sprekende papegaai en een dito pop bijko-

men is dat de garantie voor een meer dan een uur durend, gezellig feestje. 

Woensdag 11 januari : palingfeest : 14 jaar Blauwhof 

Het werd gezellig druk, zo tegen de middag, en al onze residenten van beneden 

verhuisden mee naar de cafetaria. We genoten van een aperitiefje en een korte 

speech door de spreker van dienst.  Bij een lekker wijntje smulden we van de 

paling in ’t groen : ragout of op de graat, het smaakte allemaal even goed, met 

een frietje erbij. Voor de niet -palingliefhebbers was er ook  een vidéke voor-

zien en we sloten af met een lekker dessertje en koffie. We hebben ook nog 

eens goed gekeken voor onze verhuisdatum op onze oude kalenders en voor zo-

ver we konden  is die verhuis toch in januari 2003 gebeurd. En zo schrijven we 

weer een jaartje geschiedenis bij en gaan we op naar de 15 jaar ! 
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Donderdag 12 januari : snoezelmoment en sjoelen 

Nu de feestdagen achter de rug zijn kan alles terug gewoon zijn gangetje  

gaan. Daarom gaan we nog eens sjoelen. Op het eerste verdiep spelen we met 

een  5 - tal bewoners. Dan komt iedereen snel aan de buurt. Na 1 uurtje spelen 

gaan de bewoners in de cafetaria iets drinken. Dan nog een spelletje spelen op 

het  benedenverdieping om daar met een aantal bewoners in de leefruimte te 

spelen of andere te supporteren. En beneden kwamen enkele residenten rustig 

relaxeren in de snoezelruimte. 

Vrijdag 13 januari : hoe was 2016 

We overlopen wat er in 2016 allemaal gebeurd is, wat weten onze bewoners 

nog ????   Door een kleine tip te geven kunnen ze bepaalde gebeurtenissen ver-

tellen. Bijvoorbeeld : het overlijden van Eddy Wally en Gaston Berghmans …  

Hoe was hun carrière, ken je nog liedjes of tv - programma’s ? Zo krijgen we 

een gezellige babbel, zanguurtje….  

Dinsdag 17 januari : wafelbak jarigen beneden 

De lekkerste geurtjes waarden rond tot in alle hoekjes van ons Blauwhof en zo 

konden onze residenten genieten van 

een klein extraatje : een lekkere wa-

fel, dankzij de jarigen van deze maand 

januari. 

 

 

 

Maandag 23 januari : megabingo 

Vanmiddag stonden er weer heel wat prijsjes klaar en met een flink deelne-

mersgroepje begonnen we aan onze bingokaartjes. Tussendoor oefenen we ons 

geheugen wat met allerlei vraagjes en zo is er al snel een nuttig en zinvol, 

maar ook gezellig uurtje voorbij.  
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Vrijwilligersnieuws 
Wij verwelkomen Mevr. Huguette De Cauwer en Mevr. Martine Huyghe die voort-

aan mee instaan voor de bediening van de toog in de cafetaria op dinsdag en 

woensdag. Wij wensen hen veel arbeidsvreugde toe en een fijne tijd bij ons. En 

niet vergeten : vrijdag 24 maart is het vrijwilligersfeest en de week erna op 

donderdag 30 maart vergadering om 10.45u. En zo kunnen wij, dank zij jullie, 

het voorjaar goed starten. 

Wij leven met heel ‘t Blauwhof, en niet in het minst al onze vrijwilligers, mee 

met onze vrijwilligster Mevr. Fien Van Hoyweghen, die afgelopen maand haar 

echtgenoot heeft verloren. Wij wensen haar langs deze weg nogmaals veel 

sterkte toe in deze moeilijke periode!  

Even over denken 
Als we zo even terugkijken naar de voorbije weken en we denken dan tegelijk 

een beetje aan het vorige jaar dan is onze winter toch best wel een beetje pit-

tig geweest tot nu toe. Het vriest nu toch al een hele tijd ’s nachts en het kan 

behoorlijk koud zijn als de wind uit het Oosten, dus uit Rusland komt …. 

Onze Noorderburen binden dan ietwat overmoedig en hoopvol direct de schaat-

sen aan en hier en daar zakt er dan wel eens eentje door het ijs, wat zeker nog 

niet dik genoeg is voor een Elfstedentocht. Het is, als jullie zo door je venster 

kijken vanop jullie kamer en als de zon zo felletjes schijnt, toch mooi om te 

zien want alles ligt een beetje wit van de rijm. De natuur staat roerloos en stil 

te wachten op het begin van de lente. 

In ons Blauwhof hebben we de ‘nieuwjaarspaling ‘en ons ‘verloren brood’ in-

middels achter de kiezen. We beginnen februari met Lichtmis, pannenkoekjes 

bakken dus. Dan kijken we uit naar de carnavalsperiode, traditioneel in Steen-

dorp een leuk gebeuren met de Orde van de Baksteen. Voor de koppeltjes is er 

natuurlijk Sint Valentijn die we vieren op 14 februari. Het Carnavalfeest gaat 

door bij ons hier op maandag 27 februari en Pasen valt dat verklap, ik nu reeds, 

dit jaar op Zondag 16 april. Dan zullen de narcissen al lang in bloei staan !!! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

08u30  Bezoek grootouderfeest 

10u30  Heilige Mis 

 

10u30  Kleuterturnen 

14u00  Lichtmis Pannenkoeken 

 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheekmoment 

14u00  UNO 

 

15u00  Zangkoor 

 

14u00  Rusthuisclown (gelijkvloers) 

 

14u00  Confituur maken 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

14u00  Verjaardagskaartjes 

 

14u00  Gezelschapsspel 

14u00  Snoezelen² (gelijkvloers) 

 

11u30  Valentijnsetentje 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

10u30  Heilige Mis 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Hoger-lager 

14u00  Rusthuisclown 

 

10u30  Bewegen 

14u00  Kamerbezoek 

 

14u00  Aanstelling 

           Prins Orde van de baksteen 

 

10u15  Bibliotheekmoment 

14u00  Uitstap Kegelen 

 

14u00  Cinema Roxy 

           Verdwaald in het geheugenpaleis 

 

14u00  Voorleesmomentje 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Borrel jarigen 

 

15u00  Carnavalstoet Orde v. d. Baksteen 

 

13u30  Carnavalsfeest 

14u00  Aankomst Raad van Elf 

 

14u00  Wafelbak 

 

10u30  Gebedsviering en assekruisje 

 

14u00  Dobbelsteenspel 

Zaterdag 25 februari 

Donderdag 02 februari 

Woensdag 01 februari 

Donderdag 09 februari 

Donderdag 16 februari 

Maandag 13 februari 

Woensdag 15 februari 

Maandag 20 februari 

Dinsdag 07 februari 

Donderdag 23 februari 

Zaterdag 18 februari 

Dinsdag 14 februari 

Vrijdag 03 februari 

Maandag 06 februari 

Woensdag 08 februari 

Dinsdag 21 februari 

Woensdag 22 februari 

Vrijdag 10 februari 

Dinsdag 28 februari 

Woensdag 01 maart 

Donderdag 02 maart 

Vrijdag 17 februari 

Vrijdag 24 februari 

Maandag 27 februari 
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Jarigen in februari 

 

 

 

Welkom 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 

Stoop Robert K 026 02 februari 87 jaar 

Janssens José K 156 04 februari 91 jaar 

Van Bogaert Berten K 142 21 februari 62 jaar 

Hanssen Wilmer K 001 25 februari 89 jaar 

Temmerman François K 010 28 februari 83 jaar 

    

Peglowskaja Wera 

k 003 

06 januari 2017 

Foubert Maria 

k 003 

17 januari 2017 

Peglowskaja Wera 

k 003 

16 januari 2017 

is verhuisd naar WZC De Reiger 
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Jarigen in februari 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden 
Vercauteren Frans, echtgenoot van Van Raemdonck Maria, overleden op 

20 december 2016. 
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Van Buynder Marcella Flat 365 16 februari 87 jaar 

Hoof Alice Flat 118 17 februari 75 jaar 

Van Lombergen Lea Flat 354 25 februari 83 jaar 

    

De Cleen Julia Flat 364 05 maart 84 jaar 

 



Babiel - februari 2017  25 

A
L
G

E
M

E
E
N

 
 

Een woordje van Kristof …. 
Na de feestdagen en de vele nieuwjaarrecepties wordt februari de maand van 

Tournee Minerale.  Een nationale actie met als doel zoveel mogelijk mensen te 

overtuigen om 1 maand lang geen alcohol te drinken.  Een zuivering van het li-

chaam als het ware.   

In ’t Achterpoortje vinden we dit een fijne en interessante actie.  Wij doen mee 

omdat we willen dat mensen stil staan bij hun alcoholgebruik.   

We plannen 3 acties: 

Ten eerste moedigen we jullie, onze klanten, aan om deel te nemen aan Tour-

nee Minerale.  Een maand zonder alcohol heeft immers heel wat voordelen.  Je 

slaapt beter, doet minder geld op, je kan gewicht  verliezen, je hebt meer 

energie.   

Wil je deelnemen?  Laat het dan aan mij weten (Kristof), ik schrijf je in op de 

website van Tournee Minerale bij de ploeg van ’t Achterpoortje.  Ik doe trou-

wens zelf ook mee! 

Ten tweede organiseren we een presentatie ‘Alcohol: leut of leed’.  Karen De-

fossé behandelt vragen zoals: wat doet alcohol met mij?, waarom is minder be-

ter?  Hoeveel mag ik drinken om gezond te zijn?, … 

Ten derde zal er in de cafetaria tijdelijk een alcoholvrije cocktail op de kaart 

staan.  Samen met de alcoholvrije cocktail verspreiden we recepten en moge-

lijkheden voor andere lekkere alcoholvrije drankjes zodat je thuis ook aan de 

slag kan. 

Tournee Minerale! 

Met vriendelijke alcoholvrije groeten, 

Kristof 
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Nieuws uit de Centrumraad 
De centrumraad is een goed 

jaar aan de slag als gebruikers-

raad van het dienstencentrum.  

Men bespreekt er allerlei on-

derwerpen zoals het activitei-

tenaanbod, de werking van het 

sociaal seniorenrestaurant, de 

nood aan een boodschappen-

dienst, enz …. 

Het afgelopen jaar kwam de 

centrumraad 8 keer samen met 

gemiddeld 9 aanwezige leden 

van de 10.  De leden nemen hun engagement duidelijk serieus.  Er werd bij wij-

len pittig gediscussieerd, soms gelachen en plezier gemaakt en vooral hard 

(mee)gewerkt aan 5 concrete producten: 

 Zo ontwikkelde men een eigen huishoudelijk reglement dat het reilen 
en zeilen van de centrumraad regelt. 

 Het dienstencentrum stelde een missie voorop waar ook de centrum-
raad zijn bijdrage aan leverde. 

 We kozen ook 5 waarden die aangeven hoe we met elkaar willen om-
gaan binnen het dienstencentrum. 

 De Royco soep in de cafetaria staat op de kaart op vraag van de cen-

trumraad. 

We zijn goed gestart, nu willen we zo verder gaan en beetje bij beetje de wer-

king van het dienstencentrum mee helpen uitbreiden en verbeteren. 

De verslagen van de centrumraadvergaderingen worden telkens ter inzage aan 

het prikbord in het dienstencentrum gehangen.  Indien er mensen zijn die graag 

de verslagen van de centrumraadvergaderingen persoonlijk krijgen, laten ze dit 

weten aan de centrumleider, Kristof De Kock.  Hij zorgt dan telkens voor een 

exemplaar. 

De volgende centrumraadvergadering vindt plaats op vrijdag 3 februari om 14 

uur in het dienstencentrum.  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was november/december 2016 in Dienstencentrum ‘t Achterpoortje 

Januari filmmaand 

De witte van Zichem – De Paniekzaaiers – Daens – La Vita e bella 

3 vlaamse films en 1 italiaanse 

2 historische en 2 hilarische films 

Helaas alweer geen echte  publiekstrekkers.   

Kaarten op verloren maandag 

Foto’s Cindy Vanpachtenbeke  



28  Babiel - februari 2017 

L
D

C
 't

 A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Rummikub op verloren maandag 

Foto’s Cindy Vanpachtenbeke  
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Worstenbrood en appelbollen op verloren maandag 

Foto’s Cindy Vanpachtenbeke  
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Crea kaktussen haken en breienerstfeest 

+/- 15 deelnemers voor het breien en haken van zéér makkelijk te onder-

houden kaktussen. 

Een glaasje cava om op het nieuwe jaar te klinken.  
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00  tot 16u00  Maria Lichtmis  

                           Pannenkoekenslag € 5 

 

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  Breiclub 

 

14u30 tot 16u30  Alcohol : Leut of Leed 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u30 tot 16u30  Volksspelen € 2.50 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Vertoning films 

                          filmclub Temse 

 

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  Crea 

 

14u00 to 17u00 Breiclub 

 

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  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00 Breiclub 

Woensdag 08 februari 

Maandag 06 februari 

Maandag 27 februari 

Donderdag 2 februari 

Woensdag 15 februari 

Donderdag 09 februari 

Maandag 06 maart 

Woensdag 01 maart 

Vrijdag 03 februari 

Maandag 13 februari 

Donderdag 23 februari 

Vrijdag 17 februari 

Vrijdag 10 februari 

Vrijdag 24 februari 

Dinsdag 21 februari 

Donderdag 16 februari 

Woensdag 01 februari 

Woensdag 22 februari 

Maandag 20 februari 

Woensdag 08 maart 
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