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Uit de oude doos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helemaal vanonder in onze oude doos vonden we deze keer toch wel iets heel bijzonders.  In 

de iets nabijere geschiedenis van de C.O.O., intussen reeds lang O.C.M.W. genaamd, hebben 

er heel wat interessante boekjes over onze instelling het (levens)licht gezien. We hebben nu 

ons Babieltje, toch vooral voor al onze cliënten bedoeld en erg populair intussen. Er was nog 

een tijd een boekje met een leuke lay-out voor zowel personeel als residenten. Daarvoor 

was er 7 jaar lang ons personeelsblad Mediseintje, waarin naast de actualiteiten over Zie-

kenhuis De Pelikaan toch ook nieuws over onze rusthuizen (waaronder toen nog St. Modestus) 

en de pas nieuwe serviceflats stond. Maar uit 1984 presenteren we u hier de voorpagina 

(‘cover’) van ons toenmalig OCMWeetje en daar gaan jullie vast nog heel wat zaken herken-

nen, die toen ofwel héél oud of spiksplinternieuw (gebouwd) waren! 
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Info 
 

 

Zomeruur 

In de nacht van 25 op 26 maart 2017 gaat de zomertijd in. Tijd dus om je klok 
een uur vooruit te zetten. Het is maar één uur verschil en toch hebben sommi-
ge mensen te kampen met een verstoord bioritme. Om de (slaap)schade te be-
perken, zetten we vier remedies op een rijtje die je helpen om de uurverande-

ring vlot te verteren 

1. Een zo regelmatig mogelijk slaapritme 

Een regelmatig slaapritme is het hele jaar van belang, maar des te meer wan-
neer de zomer- en wintertijd ingaat. Je biologische klok wordt aangestuurd 
vanuit de hersenen en is afgestemd op het daglicht. Tijdens de winter volgt je 
biologische klok een ander ritme dan tijdens de zomer. Als je elke dag rond 
hetzelfde tijdstip gaat slapen, zal je minder hinder ondervinden van de uurver-

andering. 

2. Niet uitslapen 

De verleiding is groot om slaap in te halen wanneer er wordt overgeschakeld 
van winter- naar zomertijd (en vice versa). Zeker in het weekend blijven heel 
wat mensen ‘s morgens graag nog even in bed liggen. Maar lang uitslapen is 
geen goed idee. Je slaapritme geraakt verstoord en je zult ’s avonds moeilijker 
de slaap kunnen vatten. Als je na het weekend weer vroeg uit de veren moet, 

werkt dat vermoeidheid in de hand. 

Tip: zet ook in het weekend de wekker en druk niet op ‘snooze’ als hij afgaat. 

3. Volg een avondritueel 

De juiste slaapvoorbereiding is cruciaal voor je slaapcomfort. Een avondritueel 

helpt om je lichaam en geest volledig tot rust te brengen: 

 Ontspan zo veel mogelijk net voor het slapengaan, zodat je helemaal 
relaxed bent om onder de wol te kruipen. 

 Maak eventueel een wandelinkje om tot rust te komen. 
 Sport niet vlak voor je gaat slapen. 
 Voorzie na het avondeten voldoende tijd om je maaltijd te verteren. 
 Ontspannende oefeningen (zoals yoga) kunnen altijd helpen. 

Let er ook op dat je je smartphone en tablet links laat liggen in de uren die 
aan je slaap voorafgaan. Ook je slaapkamer moet een oase van rust zijn. Tv-

kijken doe je het best in je salon of tv-hoek. 

http://www.wellness-sleep.be/blog/slaapadvies/tips-voor-optimaal-slaapcomfort/
http://www.wellness-sleep.be/blog/slaapadvies/beter-slapen-rituelen/
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Kruiswoordraadsel 

De vorige puzzel werd ge-
wonnen door : Mevr. Remon 
Liliane uit flat 363. 
Proficiat ! U wint een heer-
lijke fles wijn. 

Horizontaal 

1.Romeinse keizer – uit noor-

delijk land 

2.Gebed – Amsterdams Peil 

3.Lichaamsdeel – gegroet 

4.Eten - mist 

5.Pers. vnw. - bier 

6.Ontkenning – reeds 

7.Biervat – pond 

8.Speelgoed – meisjesnaam 

9. Oervrouw – wild bosdier – 

klaar 

10. Pester – reeds  

Verticaal 

1. Effe 

2. Voegwoord – Evangelische Omroep – 

papa 

3. Draaien – slee 

4. Gedaan  

5. Electrische energie – bid  

6. Boomvrucht 

7. Voegwoord – Lager Onderwijs 

8. Papierwinkel – achter 

9. Buikeputje – erfelijkheidsdrager 

10. Acteren - muzieknoot  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A F M A K E N   U I 

2 L I E F   E   B I S 

3 L E S   P R A A T   

4 E T S E R S   L K   

5 E S   E   T R O O N 

6 N E E N     N E M O 

7   N L   N A     S E 

8 O     V U U R   T S 

9 P A P A   L U S   T 

10 A L I   K A S T     
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 30 januari : Verjaardagsborrel 

De jarigen van december en januari werden verwent op een borrelmoment. Als 
extra-ke was er ook een biscuittaart die we met z’n allen opgesmuld hebben. 
Wat heen en weer gebabbeld en op zo’n momenten komen er heel wat herinne-
ringen naar boven van lang vervlogen tijden. Aan allen nog een gelukkige ver-

jaardag en volgend jaar zijn we weer van de partij! 

Donderdag 2 februari : Lichtmis- pannenkoeken 

Geen enkel vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm! Aan deze traditie 
deden wij natuurlijk ook mee. In onze feestzaal was er een grote opkomst om 
van deze heerlijke pannenkoeken te komen genieten. Ook onze bewoners die 
niet tot beneden konden komen kregen een lekkere pannenkoek op de kamer. 
In de dagzaal op het gelijkvloers werden ze ook lekker verwend met pannen-
koek en koffie. Het was smullen geblazen! Dank aan onze vrijwilligers voor hun 

helpende handen: Nelly, Leona, Maria, Marc en Roger. 

Dinsdag 7 en 23 februari : Zanguurtje 

Het was al even geleden, jaja…het werd tijd dat ons zangkoor nog eens te sa-
men kwam!  Maar we hadden er zin in en ook ons Jeanneke vond het plezant 
om nog eens te tokkelen op haar orgel.  Al waren er wat zieken, ons zaaltje 
was goed gevuld en onze stemmen klonken tot op het eind van de gang … ’t 

was te hopen dat het niet te vals was!!  
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Donderdag 9 februari : Kiemen. 

De tweede maand van het nieuwe jaar dus 
het tweede kiemspel met onze nieuwe for-
mule!  De naturaprijsjes stonden reeds op-
gesteld en nu was het aan de deelnemers 
om goed hun aandacht te houden.  Na een 
klein uurtje kenden we de prijzenpakkers. 
Wel drie eindwinnaars namelijk Maria 
Peersman, Julia Verbraecken en Clara Van 

Geyt.  

Proficiat! Op de tweede plaats eindigden zelfs 4 personen.  Zij genoten ook te-

vens van en prijsje! 

Dinsdag 14 februari : Valentijnsreceptie 

14 februari: Valentijnsdag, de dag der geliefden. Dit laten ook wij niet voorbij 
gaan. We nodigden al onze koppeltjes uit op een uitgebreide receptie met hap-
jes en drankjes. Onze feestzaal was mooi versierd en de aanwezigen kregen 
zelfs een optreden als verassing. De sfeer zat er goed in en ieder genoot op zijn 
manier.  Als onze bewoners huiswaarts gingen kregen ze nog een lekkernij mee 
om thuis van te genieten. Dank u wel aan Magda en Ann (vrijwilligers) om ons 

te begeleiden bij deze activiteit. 

De LIEFDE kan toch mooi zijn! 
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Dinsdag 14 februari : De valies van het verleden 

Vandaag streken we voor de eerste maal op het eerste verdiep neer met onze 
“valies van het verleden”.  Gezellig rond de grote tafel in onze dagzaal / living 
met de valies in het midden.  Daarin zaten verschillende voorwerpen uit “de 
verleden tijd”, zowel zaken om te proeven, te ruiken en zelfs te horen.  In on-
ze Keulse pot zaten er verschillende vragen i.v.m. ons thema namelijk “het 
eten”.  Er werden door onze bewoners vele gedachten uitgewisseld over het 
leven en vooral het eten van vroeger.  Een leuke leerrijke namiddag die veel 

te vlug voorbij was! 

Donderdag 16 februari : Verkiezing Prins en Prinses Carnaval 

Vandaag waren we met heel wat deelnemers om mee te dingen naar het 
kroontje van prins en prinses carnaval.  Zoals de traditie het wil organiseerden 
we opnieuw een quiz met een rode draad erbij.  Het werd een spannende 
strijd tussen de 4 ploegen : de pallieters, de slimmeriken, de lollita’s en de 
helpers.  Ook ons rode draad spelletje met de “ballekes” werd een puntenpak-
ker.  Een uurtje later kregen we de uitslag : als eerste de pallieters met 56 
punten, tweede ploeg werden de helpers met 53,5 , op de derde plaats de loli-
ta’s met 51,5 en als hekkensluiters de slimmeriken met 38,5.  Uit de winnende 
ploeg kwam dan ook ons prinsenpaar namelijk André Claus en Esther De Wilde. 
Proficiat en we zijn er gerust in dat ze de carnavalsvaandel van De Reiger hoog 

zullen houden!! 

 

Dinsdag 21 febr.: Ontbijtbuffet 1ste verdiep (K117-K131) 

Op het eerste verdiep konden ze genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. En 
er is genoten zulle vanaf de eerste moment tot bijna het middagmaal. Er was 
een zeer ontspannen sfeer en iedereen genoot van het samen zijn en tijd ne-
men om rustig te ontbijten. Er werd ons de vraag gesteld om s’ anderendaags 
terug te komen! Graag maar ieder om beurt hé. Het wordt steeds enorm ge-

waardeerd en dat vinden wij super fijn.  
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Dinsdag 21 febr.: Oma’s koken. 

Vandaag een grijs weertje en wat is er dan beter dan een lekker groentensoep-
je en een toast champignon.  Eerst natuurlijk de groenten snijden maar geluk-
kig hadden we veel helpende handen!  Ook onze stagaire Lauren was van de 
partij!  Nu nog wat brood roosteren, champignons bakken en nadien dit samen 

verorberen al slurpende aan een heerlijk kommeke soep … mmmm…lekker!  

 

 

WEETJES 

 

Vanaf heden hebben wij terug een vrij-
williger in huis die zich wekelijks wil in-
zetten om jullie schoenen te komen poet-
sen. Elke week neemt hij een ander ver-
diep zodanig dat jullie er allen van kun-
nen genieten. Julien, beter bekend als de 
echtgenoot van Maria Van Mele, zal je dus 
in de toekomst regelmatig op de verdie-

pen zien verschijnen. 
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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  Gebruikersraad 
            bewoners en familie zijn welkom in 

            de feestzaal, vanaf 14u00 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Bezoek Prinses Carnaval van  
           Temse en haar gevolg (feestzaal) 
            komen langs onder begeleiding van 

            De Strooien hoedjes, 14u30 

 

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

14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet gelijkvloers 
14u00  Snoezelen 
14u00  Ontspanning met leerlingen van 
           Lyceum aan de stroom 
            In de feestzaal gaan er een aantal 

            worshops door 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 
14u00  Kiemen 
           Koffie in de feestzaal, daarna 

           spelletje Bingo 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

14u30  Beweging (gelijkvloers) 

 

10u00  Kamerbezoekjes 
14u00  Foto’s op groot scherm 
           Iedereen welkom in de feestzaal voor 
           bekijken van foto’s van de voorbije 

           maanden, op het groot scherm 

 

09u00  Ophalen oud papier 
09u30  Groot onderhoud rolstoelen 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 
14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 
14u00  Mannenclub 
           in de feestzaal in samenwerking met 

           Op Stoapel 

 

09u30  Bezigheid 

10u00  kaarten (gelijkvloers) 

13u00 loopband 

 

Dinsdag07 maart 

Woensdag 08 maart 

Donderdag 02 maart 

Woensdag 01 maart 

Maandag 13 maart 

Dinsdag 14 maart 

Vrijdag 03 maart 

Donderdag 09 maart 

Vrijdag 10 maart 

Maandag 06 maart 

Woensdag 15 maart 

Zaterdag 04 maart 
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Woensdag 29 maart 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje 

            De winkeldames komen met hun 

            koopwaar langs alle deuren 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

11u00  Etentje in “Lyceum aan de stroom” 

           (na inschrijving) 

           Ingeschreven bewoners worden 

           verwend door de leerling met een  

           etentje, gaat door in hun school 

14u00  Modeshow Dimoda 

           in de feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Wandeling binnen of buiten 
           (gelijkvloers) 
14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

14u30  Kindercarnaval komt langs 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

10u00  Babbel-lut(1ste verdiep) 

10u00  Crea (Knutselen) (2de verdiep) 

 

10u00  kamerbezoeken 

10u00  Yoga 

14u00  Oma’s koken 

           in het animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

           Dagzaal 2de verdiep 

 

 

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

14u30  Kookactiviteit 

           (bewoners gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u00  Verjaardagborrel (animatielokaal) 

           jarigen van maart krijgen hiervoor 

           een uitnodiging 

14u30  Kokkerellen (1ste verdiep) 

           in de dagzaal, van het 1ste verdiep  

           enkel voor de bewoners van het 1ste 

           verdiep 

 

09u00  Ophalen oud papier 

09u00  Leerlingendag OLVP Bornem 

           daginvulling door leerlingen 

           naargelang het weer 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

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 
14u00  Film 
            dagzaal 3de verdiep 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Toneel “Trap niet in de val” 
            Toneelvoorstelling in de feestzaal 

Donderdag 16 maart 

Vrijdag 17 maart 

Woensdag 22 maart 

Dinsdag 21 maart 

Maandag 20 maart 

Donderdag 23 maart 

Vrijdag 24 maart 

Maandag 27 maart 

Dinsdag 28 maart 

Donderdag 30 maart 

Vrijdag 31 maart 
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Welkom 

Zaman Maria 

k 215 

26 januari 2017 

Celis Herman 

k 028 

31 januari 2017 

Bursens Leo 

K 322 

22 februari 2017 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
10u00  Kamerbezoeken 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
10u00  Yoga 
10u00  Krantenknipsels (2de verdiep) 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (2de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Kiemen 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 
14u30  Diavoorstelling “De Lente”  

           (gelijkvloers) 

Maandag 03 april 

Dinsdag 04 april 

Donderdag 06 april 

Woensdag 05 april 

Vrijdag 07 april 

Van de Vijver Theresia 

K 322 

22 februari 2017 
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Jarigen in maart 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Claus Maria K 123 08 maart 93 jaar 

Derkinderen Gaston K 314 08 maart 92 jaar 

De Malsche Yvonne K 130 10 maart 89 jaar 

Van Bogaert Petrus K 121 12 maart 88 jaar 

Bauwens Lucette K 029 16 maart 86 jaar 

Van Huffel Maria K 111 19 maart 88 jaar 

Meersman Maria K 221 20 maart 89 jaar 

De Gendt Maria Adelaïde K 101 23 maart 89 jaar 

De Moor Cyriel K 404 26 maart 75 jaar 

Peeraerts Annie K 320 28 maart 77 jaar 

Robrecht Oswald K 113 31 maart 82 jaar 

Van Britsom Lea K 013 31 maart 78 jaar 

Van Herck Marcella K 118 31 maart 87 jaar 

    

Verdickt Rudolf K 231 01 april 71 jaar 
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Kortverblijf 
 Van Eycke Karel 

k 031B 

20 januari 2017 opname 

06 februari ontslag 

De Maeyer Maria Josée 

k 310 KV 

30 januari 2017 opname 

Mys Wilfried 

k 031B 

07 februari 2017 opname 

16 februari 2017 ontslag, 

naar WZC ‘t Blauwhof 

Debeys Jean Pierre 

k 031B 

20 februari 2017 opname 

22 februari 2017 naar WZC ‘t Blauwhof 
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Van Bosch Olga 

k 024 

15 februari 2017 

Van Bruysel Firmin 

k 126 

11 februari 2017 

Van Bogaert Josephine 

k 326 

04 februari 2017 

Overleden 
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Ik was er “geire” bij 
Dinsdag 31 januari : Zapatta schoenen 

Het werd een gezellige drukte vanmiddag en er waren ook heel wat kopers en 

koopsters die een kijkje kwamen nemen en met mooi, nieuw en degelijk 

schoeisel naar huis konden. Onze schoenverkoopsters waren heel erg vriende-

lijk en er was veel keus. Veilig en goed schoeisel is belangrijk en helpt ook 

goed om niet te vallen! 

Woensdag 01 februari : Grootoudersfeest 

Het thema: gezonde voeding. Het verhaal was over een kabouter die niet naar 

zijn voeding keek. Dus was het hoog tijd om gezonder te gaan leven. De kin-

deren deden er alles aan om daar verandering in te brengen. Na elk optreden 

was de kabouter meer en meer overtuigd om toch gezonder te gaan leven. Op 

het einde waren de kinderen daar toch in geslaagd. Missie voltooid!!!!! Onze 

bewoners kregen een tasje koffie en zelfgebakken cake. Wel iets minder ge-

zond!! 
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Donderdag 02 februari : Pannenkoeken Lichtmis 

In de namiddag werden er pannenkoeken gebakken maar voordat we aan de 

slag konden moesten we alles verzamelen van pannen, spatels en al wat we nog 

nodig hadden. Het beslag werd bereid door onze kok Eugeen al wat makkelijk 

is. We hadden hulp van een paar vrijwilligers.  Annie en André die de pannen-

koeken bakte , Patricia en Franky die zorgde voor de snelle bediening. Voordat 

de pannenkoek op het bord belande wierpen we ze de lucht in om daarna terug 

goed op te vangen (liefst terug in de pan of op het bord) !!! “Geen vrouwke zo 

arm of ze maakte vandaag haar panneke warm” 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 03 februari : reminiscentie 

Zo deden we dan maar en met wat vertellen en de nodige foto’s erbij zijn we 

al gauw vertrokken voor …. wel anderhalf uur ! 

Maandag 6 februari : rijdend winkeltje  en bibliotheek 

Dat is altijd goed, snel en bekwaam geregeld, als Ronny dat winkeltje doet !. 

De dames Monique en Jeanne gingen dan weer rond met de boeken. Bent u een 

nieuwe resident : vergeet niet om (evt. via uw familie) de vraag eens te stellen 

als u graag leest : er zijn grote letterboeken maar ook fotoboeken en zaken die 

over de eigen streek gaan in onze Bib ! Dus voor elk wat wils ….  

Dinsdag 07 februari : zangkoor 

Een drukke middag, met de redactieraad van ons Babieltje, maar toch nog tijd 

genoeg om meer dan een uur de sterren van de hemel te zingen. Ook van boven 

kwamen er heel wat meedoen. He ging zo goed vooruit dat alle batterijen (van 

de piano) op het einde platvielen. En opgelet  beste mensen : als er zangkoor 

staat dan zingen we zelf en is er géén optreden. En we stellen vast dat er goei 

stemmen zijn bij onze familieleden en die blijven mee van harte welkom ! 
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Woensdag 08 februari : rusthuisclown 

Deze man deed met niet al te veel woorden zijn ronde in alle kamers en zaal-

tjes van ons WZC en ook in de cafetaria bracht hij even een bezoekje. Wat hij 

allemaal bijhad vertellen we hier maar niks over … alleszins was het lachen ge-

blazen. 

Donderdag 09 februari : spelletjes spelen met de kinderen van het 2de leerjaar 

Een drukke middag. De kinderen kwamen op bezoek en ze waren met veel : 

een 30 tal en 2 leerkrachten .Voor de meeste onder hen was het de eerste keer 

dat ze in een WZC kwamen. De reacties van de kinderen waren dan ook heel 

positief. We  hadden plaats voorzien in de cafetaria om de kinderen in groepjes 

van 4  te verdelen telkens met 1 of 2 bewoners om zo samen gezelschapsspelle-

tjes te spelen. Onze bewoners en de kinderen hebben hier samen van genoten. 

Tot de volgende keer.     

Vrijdag 10 februari : verjaardagskaartjes maken 

Onze verjaardagskaartjes geraken op daarom was het tijd om nog eens de crea-

tieve toer op te gaan. We gaan knippen, plakken om zo tot een mooi resultaat 

te komen en dat was het ook.  
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Zaterdag 11 februari : aanstelling Orde van de baksteen 

Het was een gezellige maar grote drukte na de middag en zo kunnen de feest-

vierders in Steendorp weer goed verder …. We verwachten de Raad van 11 te-

rug bij ons op maandag 27 februari voor het grote Feest !!! Dank aan alle extra 

vrijwilligers die speciaal hun steentje bijdroegen om deze middag tot een goed 

einde te brengen ! 

Maandag 13 februari : gezelsschapsspel (pim pam pet ) 

De bedoeling van dit spel is hoe goed is  ons geheugen? Ik  geef hen  een be-

paald categorie  bv. Jongens namen. Dan draaien ze om beurt aan het wieltje 

en met die beginletter  proberen we  zoveel mogelijk namen op te geven. Zo 

stimuleren we het geheugen en  komen  er  verhalen boven over vroeger. 

Leuk !!!!!  

Dinsdag 14 februari : Valentijnsetentje 

Op 14 februari was er een zekere be-

drijvigheid te bespeuren in de cafe-

taria…het cupido-team was er al 

vroeg in de weer om alles picco bello 

te maken zodat ze onze 5 koppeltjes 

eens flink in de watten konden leg-

gen. Starten deden we met een lek-

ker aperitiefje en zo kwamen de ton-

gen al wat losser en kreeg het cupido

-team zelfs tips voor een duurzame relatie! Ons oudste koppel is dit jaar 65 

jaar getrouwd! Dat kan al tellen. Na onze groepsfoto kon ieder paartje plaats-

nemen aan een intiem verzorgde tafel en werd er een gesmaakt menu geser-

veerd. Onze dank daarvoor aan het keukenteam van het OCMW. Bij de koffie 

kreeg elk koppeltje nog een leuke attentie aangeboden en alvast een uitnodi-

ging voor het volgend 

jaar! Tot dan, Cupido’s 

van dienst: Sandra, Ma-

rianne en Lieve  
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Donderdag 16 februari : hoger lager en wandeling 

Deze ochtend was het stralend weer om een wandeling te maken. Het was een  

beetje fris maar daar kunnen we ons op kleden!!!! Zo gezegd zo gedaan weg 

zijn we. Wie kent het spel nog dat gepresenteerd werd door ?????( Walter Ca-

piau) natuurlijk (HOGER-LAGER). Maar nu werd het gepresenteerd door niet 

meer of minder De Maeyer Inge.     

Vrijdag 17 februari : bewegen  en kamerbezoekjes 

Eens kijken wie er ’s morgens al goed wakker is om wat te bewegen op muziek. 

We starten met een kleine opwarming en maken alle spieren los die een beetje 

of heel veel vast zitten. Onze bewoners  af en toe eens een  bezoekje brengen 

op de kamer dat maakt dat er een huiselijke sfeer is. 

Maandag 20 februari : uitstap kegelen 

De kegelbaan waar we naartoe zijn geweest is gelegen in Beveren- Waas. Het 

heeft een mooie kantine en word druk bezocht door de senioren om zo hun 

contacten te behouden. De reactie ’s van onze bewoners was : wat wordt er 

van ons verwacht? We werden ontvangen door 2 heren van de kegelclub die ons 

geduurde  gans  het spel ons begeleide. Onze vrouwen waren dan ook heel erg 

enthousiast van de aandacht die ze kregen van de 2 heren, maar ze speelde 

dan ook erg goed. Op de eerste plaats met 204 punten was ons Maria Gore-

beeck. Het werd dan ook officieel gemaakt met een uitreiking van diploma en 

de bijhorende kussen. Proficiat!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 21 februari : Cinema Roxy :  verdwaald in het geheugenpaleis 

Dit is een heel bijzondere en ontroerende film die ook door enkele familieleden 

werd bijgewoond.  
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Woensdag 22 voorleesmoment met Greet en Maria  

De dames uit de Bib maakten er weer een erg gezellig namiddagje van met on-

ze residenten, die van een leuk verhaal en mooie herinneringen , al dan niet 

zelf gebracht, konden genieten én van een kleine versnapering. 

Donderdag 23 februari : rijdend winkeltje/rolstoelen 

Inge deed vandaag haar toer voor ons winkeltje dat zo 2 keer per maand langs-

komt voor jullie service en gemak. Intussen was het groot nazicht van een 13-

tal rolstoelen door technieker van de leverancier, wat toch weer even een gan-

se organisatie is, maar nu zijn ze allemaal weer pico bello en proper in orde, 

voor zover dat nodig was.  

 

Vrijwilligersnieuws 
Heel veel nieuws is er niet, tenzij dat we de donderdag na jullie feest, dat in 

WZC De Reiger doorgaat op 24 maart, vergaderen om 10.45u : dat is op 30 

maart. Jullie registratie is nu ook goed op punt : altijd goed invullen dus ! En er 

was nogal wat extra’s te doen en heel wat invalwerk de afgelopen periode : 

een extra bedankje voor iedereen die daar zijn of haar beste beentje heeft 

voorgezet ! Jullie uitnodigingen voor het feest zullen eerstdaags in de bus val-

len : graag dan snel terugbezorgen ! En bereid jullie maar al voor op een fijne 

avond.  

Even over denken 
Als u dit leest zal de zon weer al wat meer schijnen en hebben we afgelopen 

week net carnaval gevierd. Jullie mogen nu 40 dagen niet snoepen, pralines 

eten, trappistjes drinken of lekkere beulingen eten want we zitten nu eigenlijk 

in de vasten. Eens het nu 1 maart is begint echter ook de weerkundige lente, al 

moeten we daar volgens de kalender nog wel 21 dagen op wachten voor die of-

ficieel begint. Het korte maandeke februari is met zijn 28 daagjes dus voorbij 

en de winter is al bij al wel meegevallen dacht ik. De dagen lengen ook ’s 

avonds al een heel stukje, de sneeuwklokjes zijn uitgebloeid en de krokussen 

steken hier en daar hun kleurige kopjes omhoog. Wij zetten de maand in met 

een CM voordracht. 7 maart is het voor jullie allen gebruikersraad, er zijn heel 

wat uitstapjes voorzien en op 24 maart zetten we onze vrijwilligers in het zon-

netje met een feestje in de Reiger. 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

10u30  Gebed en assekruisje 

14u00  ergowerkjes (gelijkvloers) 

 

14u00  Optreden orgelist 

 

14u00  CM voordracht 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

10u15  Bibliotheek 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u00  Reminiscentie (gelijkvloers) 

 

           Aswoensdag 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  opruimmiddag 

14u00  Hoger-lager 

 

14u00  Kamerbezoek 

 

13u30  Uitstap : Kegelen (gelijkvloers) 

14u00  Snoezelmiddag (gelijkvloers) 

 

14u00  Megabingo (gelijkvloers) 

 

10u30  gebedsdienst 

13u30  Optreden gitaarschool 

 

14u00  Voorlezen 

 

14u00  Sjoelen 

 

           Vaderdag 

 

10u15  Bibliotheek 

13u30  Uitstap 

14u00  Rusthuisclown 

 

14u00  Over vroeger (gelijkvloers) 

 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Wafelbak jarigen 

 

14u00  Koekjesbak (gelijkvloers) 

14u00  Kaartspel 

 

14u00  Wandelnamiddag 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

14u00  Kamerbezoekjes / Opruim 

14u00  Knutselen 

Donderdag 02 maart 

Woensdag 01 maart 

Donderdag 09 maart 

Donderdag 16 maart 

Maandag 13 maart 

Woensdag 15 maart 

Maandag 20 maart 

Dinsdag 07 maart 

Donderdag 23 maart 

Zondag 19 maart 

Dinsdag 14 maart 

Vrijdag 03 maart 

Maandag 06 maart 

Woensdag 08 maart 

Dinsdag 21 maart 

Woensdag 22 maart 

Vrijdag 10 maart 

Dinsdag 28 maart 

Woensdag 29 maart 

Donderdag 30 maart 

Vrijdag 17 maart 

Vrijdag 24 maart 

Maandag 27 maart 
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Jarigen in maart 

 

 

 

Welkom 

 

 

 

Maes Maria K 005 06 maart 85 jaar 

Vercauteren Robert K 131 07 maart 67 jaar 

Van Cleemput Irène K 015 08 maart 85 jaar 

Van Assche Maria K 154 29 maart 92 jaar 

Van Geyt Willy K 159 30 maart 80 jaar 

De Winter Emma K 152 31 maart 91 jaar 

    

Savelkoul Maria K 027 03 april 88 jaar 

Thoen Adriënne K 143 04 april 91 jaar 

Mys Wilfried 

k 008 

16 februari 2017 

Debeys Jean-Pierre 

k 009 

22 februari 2017 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

14u00  Nagels lakken 

 

15u00  Zangkoor 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Wandelmiddag (gelijkvloers) 

 

14u00  Koekjes bakken 

 

14u00  Optreden orgelist 

Vrijdag 31 maart 

Maandag 03 april 

Dinsdag 04 april 

woensdag 05 april 

Vrijdag 07 april 

Donderdag 06 april 
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Overleden 

 

 

 
 

Jarigen in maart 
 

 

Overleden 
Seghers Maria, Flat 235, overleden op 27 januari 2017 

Welkom 
Varewyck Angelique woont sinds 14 februari 2017 in Flat 235. 

G
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De Cleen Julia Flat 364 05 maart 84 jaar 

Van Hoeywegen Franciscus Flat 119 08 maart 82 jaar 

Noorts Josée Flat 001 09 maart 79 jaar 

Noens Julien Flat 127 11 maart 80 jaar 

Van Buynder Oscar Flat 010 16 maart 84 jaar 

Verheecken Jozef Flat 011 20 maart 82 jaar 

Abeel Lisette Flat 234 25 maart 77 jaar 

Matthys Jean Flat 012 25 maart 85 jaar 

Van Overloop Maria Flat 238 27 maart 90 jaar 

    

De Buyser Alice Flat 129 01 april 84 jaar 

 

Pauwels Eduard 

k 008 

12 februari 2017 

Vermeulen Marcella 

k 009 

16 februari 2017 
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Een woordje van Kristof …. 
Maart wordt een maand vol actie.  We starten onmiddellijk op 1 maart met de 

complimentendag.  Heel de maand zetten we het dikke darm kanker onderzoek 

in de kijker.  We organiseren maar liefst 3 lessenreeksen rond beweging én we 

sluiten de maand af met het toneelstuk rond valpreventie.  Op dit laatste on-

derwerp wil ik wat dieper op ingaan.   

Veel bewegen is het beste middel om vallen te voorkomen.  Wie veel beweegt 

oefent zijn spieren en behoudt zijn kracht en evenwicht.  Daarom gaan we in ’t 

Achterpoortje meer en meer aandacht besteden aan bewegen.  We starten met 

3 lessenreeksen, ik som even op waarover het gaat: 

Stoelyoga 

 Je leert bewust te ademen en wordt hierdoor mentaal en lichamelijk fit; 
 Deze vorm van yoga is perfect voor minder mobiele mensen; 
 Je hebt enkel losse kleding en warme sokken nodig; 
 Op dinsdagochtend van 10 uur tot 11 uur 
 10 lessen: 7, 14,21 en 28 maart / 4, 11 en 25 april / 2,9 en 16 mei; 
 2,5 euro/les  OF 20 euro voor 10 lessen 

 

Zitturnen:  

 Je beweegt op en rond een stoel.  Je spieren versterken, je voelt je fit-
ter én het is leuk; 

 Deze vorm van turnen is perfect voor minder mobiele mensen; 
 Op woensdagochtend van 9 uur tot 10 uur 
 10 lessen: 8, 15,22, 29 maart, 19, 26 april, 3, 10, 17, 24 mei 
 2,5 euro/les  OF 20 euro voor 10 lessen 

 

Turnen voor ouderen 

 Je beweegt op maat van wat jij kan of wil kunnen.  Je spieren verster-
ken, je voelt je fitter én het is leuk; 

 Op woensdag ochtend van 10.15 uur tot 11.15 uur; 
 Woensdagen 8, 15,22, 29 maart,  19, 26 april, 3, 10, 17, 24 mei 
 2,5 euro/les  OF 20 euro voor 10 lessen 

 

Ik hoop jullie allen te mogen ontmoeten op 1 van onze bewegingsactiviteiten. 

Kristof  
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Ik was er “geire” bij 
24 januari: Algemene quiz 

Gitte presenteerde gezwind de leuke algemene quiz.  Met 20 deelnemers was 

dit  een klein succesje.   De ploeg die won, kreeg een fles Cava.  Helaas zijn 

hier geen foto’s van. 

31 januari: Hou je geheugen fit!  
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12 februari: Maria Lichtmis  
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3 februari Centrumraad vergadering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcohol: Leut of leed 

Februari, maand van tournee minerale.  Even stil staan bij je alcoholgebruik 
en bij wat alcohol met je lichaam doet.  Dit gaat uiteraard gepaard met een 
lekkere mocktail.  
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10 februari: Volksspelen 

 

14 februari: Valentijnstaart + koffie en ambiance  
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Vervolg Valentijn 
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Vertoning filmclub Temse 

Hugo Bredael van de Temstse filmclub presenteerde enthousiast 7 kortfilms in 
en over Temse.  De kaaien, Zwarte Maria, het rusthuis, Oma kwamen allemaal 
aan bod.  Prachtige documentaires uit onze streek en grappige fictiefilmpjes 
in het Temsts.  ‘Het beste wat we hier ooit al gezien hebben’ was een veel ge-
hoorde quote!    

 

Proefles Zitturnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proefles en Turnen voor ouderen  
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Info 
Maart : Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in de kijker 

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker startte in het najaar van 2013 en 
doet het goed. Vanaf dan krijgen mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar 
van het Centrum voor Kankeropsporing elke twee jaar een uitnodiging met 
stoelgangtest.  
 
In 2014 werden maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in 2013. 
Zo werden er heel wat kankers in een vroeg stadium ontdekt.  
In 2015 liet maar liefst 51,4% van de uitgenodigde mannen en vrouwen een 
stoelgangstaal onderzoeken. Dat is een sterk resultaat. Door dikkedarmkanker 
in een vroeg stadium te ontdekken is de behandeling vaak minder ingrijpend en 
liggen de genezingskansen ook een stuk hoger.  
 
Wil je weten wanneer jij een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? 
Dat kan via het gratis software-systeem - Patient Viewer. Je kan het programma 
downloaden via www.bevolkingsonderzoek.be. Hiervoor heb je een eID, 
kaartlezer en je pincode nodig.  
 
Heb je vragen?  
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem dan contact op met 
je huisarts.  
 
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?  

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 of surf naar 

www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker 

 

http://www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker
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Activiteit in de kijker 
Trap niet in de val 

Trap niet in de val is een ludiek toneelstuk voor en door senioren rond valpre-

ventie.   

Het verhaal speelt zich af in een 

alledaagse leefruimte. Een verte-

genwoordiger komt op bezoek om 

het echtpaar te wijzen op de ge-

varen die om het hoekje loeren 

want één op de drie 65-plussers 

valt minstens één keer per jaar 

meestal met nare gevolgen.  Met 

enkele tips laat hij hen inzien hoe, 

door kleine aanpassingen, valinci-

denten vermeden kunnen worden. 

Bij het ouder worden wordt vallen echt een pijnlijke zaak.  Wees daarom actief 

en verhoog uw veiligheid. Begin er vandaag nog aan !  "Trap niet in de val !" 

Voor het toneelstuk wordt er een korte interactieve valquiz georganiseerd.  Met 

andere woorden, je komt ontspannen én goed geïnformeerd buiten. 

 

Wanneer: vrijdag 31 maart 2017 om 14.30 uur 

Waar: Feestzaal van WZC De Reiger 

Kostprijs: 2,50 euro 

Inschrijven: Bij Kitty in ‘t Achterpoortje 
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Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 1 € 2,50 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 1 € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 1 € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u30 tot 16u30  Muziekoptreden :  

                          De Krakers€ 5,00 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 2 € 2,50 

14u00 tot 16u00  Presentatie Victoria 

                          juwelen 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 2 € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 2 € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u30 tot 15u30  presentatie bouwplannen 

                         nieuw LDC door secretaris 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 3 € 2,50 

13u30 tot 16u30  uitstap : Zaki presenteert 

                          Ondeugend ouder worden 

                          Roxy € 5,00 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 3 € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 3 € 2,50 

14u00 tot 17u00 Breiclub 

 

14ui00 tot 17u00  Film : De dikke en 

                           de dunne 

 

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 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 4 € 2,50 

14u00 tot 16u30  Crea € 2,50 

Woensdag 08 maart 

Maandag 06 maart 

Maandag 27 maart 

Dinsdag 7 maart 

Woensdag 15 maart 

Dinsdag 14 maart 

Maandag 13 maart 
Donderdag 23 maart 

Vrijdag 17 maart 

Vrijdag 10 maart 

Vrijdag 24 maart 

Dinsdag 21 maart 

Dinsdag 28 maart 

Woensdag 01 maart 

Woensdag 22 maart 

Maandag 20 maart 
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Maandag 03 april 

Donderdag 30 maart 

Vrijdag 31 maart 

Woensdag 29 maart  

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 4 € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 4 € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u  Bingo € 0,50 per kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u30  Toneelstuk 

                          Trap niet in de val € 2,50 

                          Feestzaal 

                          WZC De Reiger 

 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 5 € 2,50 

 

14u00 tot 17u00 Breiclub 

Dinsdag 04 april 

Woensdag 05 april 

Toneelstuk ‘trap niet in de val’ 
Het scenario van ‘Trap niet in de val’ werd geschreven door een 55-plusser en 
wordt gebracht door 55-plussers die al jarenlang zijn aangesloten bij het thea-
tergezelschap ‘De Zingende Sterren’. Het is een educatief theaterstuk over val-
preventie bij ouderen en richt zich dan ook vooral naar deze doelgroep en hun 
omgeving. In het toneelstuk worden op een ludieke manier de gevaarlijke pun-
ten in een woning onder de aandacht gebracht. Er zijn factoren in de woning, 
maar ook factoren eigen aan de oudere zelf zoals schoeisel, medicatiegebruik, 
voeding, beweging, … Al deze aspecten komen aan bod, en zijn heel herken-

baar. 
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Babiel is het woonzorgblad van OCMW-Temse. Het is het huisblad van o.a. : woonzorgcentrum De Reiger, woonzorgcentrum 
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realisatie van het samenwerkingsverband tussen Gemeentebestuur Temse, OCMW Temse en Ouderenadviesraad Temse. 

Babiel verschijnt maandelijks uitgezonderd augustus. 
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