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Uit de oude doos 
Een jaar of twintig geleden trok ons OCMW- Feestcomité met een volle  bus 

naar Parijs voor een daguitstapje. Het was mooi weer en het waren nog de goe-

de tijden. De animatie, die nu toch nog elke dag voor jullie ontspanning en be-

zigheden zorgt met leuke activiteiten en een warm. hart stond nog een beetje 

in de kinderschoenen maar draaide toch al op volle toeren. De pionier en 

‘coryfee’ van de animatie in ons OCMW was toch Magda Janssens, die zich nog 

steeds actief als vrijwilligster inzet in WZC De Reiger. In deze ‘gloriejaren’ be-

merkt u haar in het midden onderaan, maar ook een nog steeds actieve hoofd-

verpleegster en de voorzitter van het toenmalig Feestcomité zijn daar nog te 

zien. Jullie kennen ook allemaal onze Centrale Keuken, waar sommigen wel al 

eens op bezoek geweest zijn. Ook toen al zorgde onze Chef-kok voor overheer-

lijke gerechten op ons (middag)bordje. Maar wie had er ooit gedacht dat hij er 

in die dagen ook nog een restaurant op nahield op de ‘Place du Tertre’ in het 

hart van  Montmartre, waar je al die Parijse schilders aan het werk kan zien ?? 
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Even voorstellen 
Beste bewoners en familieleden, 

 

Iedereen was na meer dan een jaar reeds vertrouwd geraakt met de aanwezig-

heid van Koen Calleeuw als hoofd bewonerszorg.  Na de komst van Dirk De 

Clerck als directeur kon hij een nieuwe functie van hoofd bewonerszorg vorm 

geven.  Men zou haast vergeten dat Koen echter een interim functie had via 

Probis in afwachting van een definitieve invulling. 

Deze invulling is inmiddels  gebeurd.  Op 6 maart startte ik als hoofd bewoners-

zorg.  Voor een deel van onze bewoners en familie en voor de personeelsleden 

ben ik geen onbekend gezicht.  In 2014 werkte ik reeds als directeur voor de 

woonzorgcentra.  Er was toen nog geen verantwoordelijke bewonerszorg waar-

door ik mijn tijd moest verdelen tussen bewoners zorgen en administratieve ta-

ken.  Geen ideale combinatie.  Tijdens mijn afwezigheid ben ik het contact 

met onze beide woonzorgcentra echter nooit verloren, mijn hart lag nog steeds 

in het woonzorgcentrum . Terugkeren zat er ooit in.  Vandaag is het zover. Ik 

heb inmiddels de fakkel over genomen van Koen.  Samen met onze medewer-

kers gaan we de zorg voor onze bewoners verder uitbouwen.  Er staan ons en-

kele boeiende en lastige jaren te wachten met de bouw van een nieuw woon-

zorgcentrum in het vooruitzicht in Temse.  Ook in Steendorp staan nog een aan-

tal aanpassingen gepland.  Het zal ongetwijfeld voor iedereen een aantal onge-

makken meebrengen maar, we gaan deze zoveel mogelijk trachten te beper-

ken. 

Het resultaat nadien zal voor iedereen een verbe-

tering zijn.  Samen bouwen we aan deze toekomst 

met een sterk huiselijk gevoel. Ik luister graag naar 

jullie opmerkingen en suggesties. 

 

Jean-Paul Elegeert 
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Kruiswoordraadsel 

Wij ontvingen vier inzendingen uit 
de serviceflats. Eén iemand maak-
te een klein invulfoutje op 7 hori-
zontaal en zo werd uit de drie an-
dere juiste inzendingen Armand 
de Mayer als winnaar uitgekozen 
door een onschuldige hand. Profi-
ciat en de fles gaat naar u ! Veel 
plezier met onze Paaspuzzel!  

6. Friese stad 

7. Deciliter – jammer 

8. ’t Zelfde 

9. Omhoog zetten (auto)  

10. Nieuw (voorvoegsel) – lidwoord - 

godsvrouw  

Verticaal 

1. Erna – Europeaan 

2. Papegaai – van ons 

3. Hoog gebouw – Eerste Kwartier 

4. Chaplin – Frans lidwoord 

5. Ezelgeluid – zeeweringen  

Horizontaal 

1. Bloem – schrijfmiddel 

2. Slee – lichaamsdeel 

3. Gegevens – oude lengte-

maat - Knock-out 

4. Netheid – gegrom 

5. Oprecht zijn als eigen-

schap 

6. Boom – iedere 

7. Vals  

8. Binnen – stad in Duitsland 

9. Dommerik – boze vrouw – 

windrichting 

10. Deugniet — muzieknoot 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Info 

 

     Temse, 24 maart 2017 

 

 

Aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Reiger 

 

 

Beste bewoner en familie, 

 

Zoals eerder aangekondigd zullen op alle kamers nieuwe digitale televisietoestellen 
geïnstalleerd worden. Dit gebeurt in samenwerking met Telenet en start vanaf 24 
april 2017. 

 

Deze nieuwe toestellen zijn eigendom van het OCMW en zullen verhuurd worden 
aan de bewoners. 

 

Voor de huidige bewoners, u dus, wordt er het eerste jaar geen huur aangerekend. 
Vanaf het tweede jaar zal de huur verrekend worden in de dagprijs. 

 

De huidige televisietoestellen op uw kamer zijn eigendom van de bewoners zelf en 
worden dus uitgeschakeld en vervangen door de nieuwe toestellen. 

 

Uw familie mag uw toestel dan ook vanaf 1 mei 2017 of de dagen erna komen opha-
len. 

 

De nieuwe televisietoestellen hebben een groot scherm en zijn van hoge kwaliteit. 
Er zijn meer keuzemogelijkheden in het aantal zenders en ook zal het mogelijk zijn 
om een eigen infokanaal binnen De Reiger te verzorgen. 

 

Ik wens u dan ook veel kijk- en luisterplezier bij deze nieuwe dienstverlening. 

 

Dirk De Clerck 
Algemeen directeur ouderenvoorzieningen  
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ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand, is de vierde maand van het jaar in de gregori-
aanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. 
De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refe-

reert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. 

 Oudnederlandse/puristische naam: grasmaand, kiemmaand of paasmaand 

 Romeinse naam: Aprilis 

 Joodse naam: Ijar 

 De dierenriemtekens van april zijn Ram en Stier 

Weerspreuken : 

 Als april blaast op de hoorn is het goed voor gras en koorn. 

 April heeft zijn gril. 

 April koud en nat veel koren in het vat. 

 April koud en nat vult zak en vat. 

 Een natte April belooft veel vruchten. 

 Een natte april dan doet de boer wat hij wil. 

 Een natte april dan hebben de boeren hun wil. 

 Geeft april veel regen zo brengt hij rijke zegen. 

 April warm, mei koel juni nat, vullen de schuur en ook het vat. 

 April regen boerenzegen. 

 Aprilletjes zoet geeft nog wel eens een witte hoed. 

 Maartse wind en aprilse regen beloven voor mei grote zegen. 

 Nooit is aprilletje zo zoet of het sneeuwt op de scheper zijn hoed. 

 Aprilweer en herengunst, daar is geen staat op te maken (Friese spreuk). 

 De heren en aprillen bedriegen wie zij willen. 

 Een droge april is niet der boeren wil. Maar aprilse regen daar is hen veel aan gelegen. 

 't Mag vroeg of laat zijn, april wil kwaad zijn. 

 In april heldere maneschijn zal de bloesem schadelijk zijn. 

 Is april klaar en rein dan zal mei des te wilder zijn. 

 Is april mooi dan zal de mei niet deugen. 

 Mag het dauwen in april en mei wij zijn in oogst en september blij. 

 Regen in april en wind in mei maakt de boerkens blij. 

 Valt in april veel nat dan zwemmen de druiven tot in het vat. 

 Verschaft in april veel mooie dagen dan pleegt mei de last te dragen. 

 Warme aprilregen is een grote zegen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudnederlandse_maandnamen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ram_%28sterrenbeeld%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_%28sterrenbeeld%29
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 27 februari : verjaardagsborrel 

Een grijze dag vandaag, maar de jarigen van februari lieten het niet aan hun 
hart komen. We vierden samen met een drankje en een hapje de jarigen van 
februari. Er werd heel wat heen en weer gebabbeld en duchtig gelachen. Naar-
mate de namiddag verliep werd het zonniger in ons hart! Proficiat aan al onze 

jarigen, we doen er nog wat jaren bij!!!! 

Maandag 27 februari : Kokkerellen 1ste verdiep 

Onze gezellige living was weerom 
bijna te klein vanmiddag…we gingen 
kokkerellen…en proeven natuurlijk!  
Wat stond er op de menu?  We 
maakten een heerlijke aperitief 
met bijhorende hapjes ..en dit ging 
zeker smaken op deze druilerige 
dag.  Eerst aan de slag, deeg in de 
juiste vorm krijgen, beleg erop en 
zo fabriceerden we heerlijke wor-
stenbroodjes en mini-pizza’s!!  
Daarbij onze smakelijke cocktail, 
namelijk fruitsap met een scheut
(je) pisang ambon….en onze druile-
rige namiddag kon al niet meer 

stuk! 
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Dinsdag 28 februari & 14 maart: Mannenclub 

Twee namiddagen met onze man-
nen en enkele oud gedienden van 
den Boelwerf werden er heel wat 
herinneringen naar boven gehaald. 
Over vervlogen tijden, hoe het 
werken was op De Zaat. Allerlei fo-
to’s werden door gegeven en ma-
terialen waar nog veel van onze 
mannen mee gewerkt hebben. Het 
was mooi om zien hoe iedereen 

genoot van deze herinneringen. 

Donderdag 2 maart: Gebruikersraad 

Er zijn weer drie maanden voorbij, dus was het weer tijd voor onze gebruikers-
raad. Onze bewoners waren weer talrijk aanwezig. Over het algemeen was het 
positieve commentaar, dat mag ook al eens. De verslagen hangen uit aan de lif-
ten. Op het tafeltje bij de kranten komt ook een map waar de verslagen in ge-
stoken worden, dus ook hier kunnen ze nagelezen worden. De volgende gebrui-

kersraad staat gepland voor donderdag 1 juni. 

Zaterdag 4 maart: Bezoek Prinses Carnaval met gevolg 

Prins Eveline met haar jonkers en jeugdpaar kwamen langs alsook een heel ge-
volg van prinsen en keizers. De Strooien Hoedjes waren ook van de partij met 
leuke deuntjes. Er was zelfs een zanger “Diego” bij die af en toe een liedje 
bracht. Er was heel wat ambiance in “De Reiger”. Onze Prins André met Prinses 
Esther hebben ons huis vertegenwoordigd voor de carnavalisten. Ze hebben hun 
beste beentje voor gezet en hebben zelf enorm genoten van het gebeuren. We 
kregen van het carnavalcomité koekjes en fruit voor al onze bewoners waarvoor 

dank! 
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Dinsdag 7 maart : Ontbijtbuffet gelijkvloers 

Ontbijtbuffet voor onze bewoners van het gelijkvloers. De tafels werden mooi 
gedekt en het ontbijt werd opgesteld. Van rozijnenbrood, tot koffiekoeken, 
allerlei charcuterie en zoet beleg. Er werden ook veel eitjes met spek gebak-
ken. Het rook lekker en daardoor kregen onze bewoners nog meer zin om te 
eten. Het was echt zoals op hotel, iedereen genoot en kwam meerdere malen 
langs om hun bord te vullen. Na het ontbijt was iedereen stil en zoooo vol-

daan. 

Dinsdag 7 maart : Ontspanningsnamiddag met leerlingen 

Met 4 waren ze de laatstejaars studenten van Lyceum aan de Stroom. Ze had-
den onze feestzaal heel mooi versierd en er waren drie workshops waar onze 
bewoners aan konden meewerken nl. : bloemschikken, mocktails en poffer-
tjes. Voor elk wat wils dus. De mocktails liepen vlotjes binnen, chance dat het 
zonder alchool was ;-). Poffertjes werden gebakken en er werden fruitspiesjes 
bij aangeboden, super lekker dus. De dames die voor het bloemschikken geko-
zen hadden kregen hun eigen creatie mee. Het was een aangename namiddag 
die we afsloten met muziek en natuurlijk ook een dansje. Dank aan de school 

voor deze samenwerking, onze bewoners hebben ervan genoten. 
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Donderdag 9 maart : Kiemen 

52 aanwezige kiemspelers waren vandaag op post om te din-
gen naar de eerste plaats.  Na ons tasje koffie vingen we de 
strijd aan. Dus tijd om ons te concentreren.  Na een klein uur-
tje waren de winnaars reeds bekend en ze waren zelfs met 
drie namelijk Freddy Heirman, Maria Zaman en Maria Van 
Steenkiste.  Proficiat!!  Op de tweede plaats eindigden Jean-
neke Heeffer en Lea De Nil. Ook zij kregen een naturaprijsje.  

Al de anderen kregen uiteraard hun verdiende punten. 

Maandag 13 maart : Foto’s op het grote scherm 

Een mooie opkomst van onze bewoners voor het bekijken van 
een hele reeks foto’s van activiteiten. Kijk jij op de foto of kijk dat ben ik, een 
belevenis op zich. Voor degene die een foto wilden laten bijmaken dat kon ook. 

Het was alvast een leuke namiddag. 

Donderdag 16 maart: Modeshow Dimoda 

Vele bewoners, familieleden en bezoe-
kers waren vandaag welkom in onze 
feestzaal.  Dimoda verzorgde deze na-
middag een modeshow en brachten een 
mengeling van lente- en zomercollectie 
mee.  Twee pittige senioren-dames 
toonden vele mooie ensembles met veel 
flair op onze catwalk.  Nadien werd dit 
natuurlijk ook beloond met een ver-
diend applausje!  Na de show was er 
mogelijkheid natuurlijk vrijblijvend om 

te passen en … te kopen. 

Donderdag 16 maart : Etentje in “Lyceum aan de Stroom” 

Met 10 bewoners trokken we richting Theo de Deckerlaan waar we uitgenodigd 
waren voor een uitgebreid etentje dat verzorgd werd door de leerlingen van 
het Lyceum aan de Stroom. We werden hartelijk onthaald en de tafel was fees-
telijk gedekt. Op het menu : eerst en vooral cava of fruitsap met enkele warme 
hapjes, als voorgerecht een trio van garnaal, zalm en geitenkaas. Daarna was 
er tomatensoep met balletjes, frietjes met vol-au-vent met een slaatje en arti-
sanale mayonaise en als toetje een dessertenpallet dat bestond chocomousse, 

tiramisu, fruitcoulli en een minisoesje. 
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Je kunt wel raden dat onze magen goed gevuld waren. Het was allemaal om te 
lekkerder. En er is weinig overgebleven. De leerlingen hadden hun best gedaan 
en voor we huiswaarts keerden mochten we allen nog op de foto. Deze foto’s 
met de leerlingen worden ons achteraf nog bezorgd. Dank aan leerlingen, juf-

fen en directie om onze bewoners zo in de watten te leggen. 

Dinsdag 21 maart : Oma’s koken 

Vandaag is de lente begonnen en zijn we tijdens Oma’s koken richting Italië ge-
trokken. We hebben een Minestronesoep gemaakt die boordevol lekkere groen-
ten zat. Om helemaal in de Italiaanse sfeer te blijven maakten we ook kleine 

pizza’s met tomatensaus, mozzarella en hesp. Het heeft weer goed gesmaakt! 

 

Foto’s vrijwillgersfeest 
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Vrijwilligers, 

 

Met velen zijn ze, vrijwilligers die zich in onze woonzorgcentra “’t Blauwhof en 
De Reiger” inzetten. Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken 

zich met momenten vrij. 

De één heeft veel tijd , de ander wat minder. Maar één ding hebben ze ge-
meen : onze vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor onze 
bewoners. Ze zetten hun talenten in en doen dat met veel plezier en voldoe-
ning. Deze mensen investeren hun vrije tijd, energie, warmte ….. niet omdat 
het moet maar omdat het kan! Omdat zij geloven dat door een deeltje van 
zichzelf te geven voor en met anderen de wereld er beter van wordt. Dat impli-
ceert soms ook doorzetten, op de tanden bijten, zelfs tegenkanting trotseren 

maar evengoed weet de vrijwilliger dat je er zoveel voor terugkrijgt. 

 

Vrijwilligers zijn sociale wezens die verbondenheid realiseren, solidair zijn met 
anderen, vertrouwen hebben in de mensen waarmee ze een band vormen. Daar 

schuilt net de kracht en de meerwaarde van het vrijwilligerswerk in. 

 

Dank aan al onze vrijwilligers die vaak achter de schermen hun steentje bijdra-

gen. 

Dubbel en dik verdiend!!!! 
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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 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u30  Gymnastiek met Annemiek 

14u30  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u30  Zanguurtje  (2de verdiep) 
            in de dagzaal voor alle zanglustigen 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
            Spelletje Bingo in de feestzaal, 

            koffie om 14u00 

 

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

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 
14u00  Schoonheidssalon (4de verdiep) 
            in de dagzaal voor de bewoners van 
           dit verdiep 

14u00  Rondetafelspelen (gelijkvloers) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Mannenclub 
           mannen verzamelen in animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 
10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 
13u00  ‘t Rijdend winkeltje 
           De winkeldames komen langs alle 

           deuren met hun koopwaar 

 

10u00  Gebedsdienst 

14u00  Kokkerellen (1ste verdiep) 

 

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

14u30  Kookactiviteit (gelijkvloers) 

 

          PASEN 

 

14u30  Heilige Mis Paasviering (feestzaal) 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u00  Oma’s koken 
           Koken en proeven in animatielokaal 

 

09u30  Bezigheidsclub 

13u00  Uitstap naar Circus (gelijkvloers) 

           bewoners gelijkvloers rijden richting 

           Velle. Meer info volgt. 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Zapatta shoes’s 

           schoenwinkel in de feestzaal 

Dinsdag 04 april 

Woensdag 12 april 

Donderdag 06 april 

Woensdag 05 april 

Donderdag 20 april 

Maandag 17 april 

Dinsdag 18 april Vrijdag 07 april 

Donderdag 13 april 

Vrijdag 14 april 

Maandag 03 april 

Woensdag 19 april 

Maandag 10 april 

Dinsdag 11 april 

Zondag 16 april 
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Woensdag 03 mei 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

14u30  Muziek beluisteren (1ste verdiep) 

 

13u00  Erfgoeddag! 

tot       Op Stoapel en Artofile stellen hun 

17u00  waar ten toon op Erfgoeddag, in de 

           feestzaal 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Verjaardagsborrel 

            De jarigen van april worden verwend 

            in het animatielokaal 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 

14u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 

14u00  Info valpreventie (2de verdiep) 

           dagzaal 2de verdiep voor bewoners 

            het 2de—3de en 4de verdiep 

 

09u30  Bezigheidsclub 

10u00  Kaarten (bewoners gelijkvloers) 

13u00  Loopband 

13u00  ‘t Rijdend winkeltje> 

           De winkeldames komen langs alle 

           deuren met hun koopwaar 

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  gebedsdienst                         * & ** 

13u30  Uitstap Roxy : Boma Rock 

           vertrek om 13u30 

           voor de ingeschreven bewoners 

 

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

14u00  Info valpreventie (1ste verdiep) 

           Dagzaal 1ste verdiep voor bewoners  
           van het gelijkvloers en 1ste verdiep 

 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

 

          Dag van de Arbeid 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 

14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 

14u30  Zanguurtje (2de verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

10u00  Uitstap Gaverland 

14u00  Snoezelen 

 

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

14u00  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

 

Vrijdag 21 april 

Woensdag 26 april 

Dinsdag 25 april 

Maandag 24 april 

Donderdag 27 april 

Vrijdag 28 april 

Maandag 01 mei 

Dinsdag 02 mei 

Donderdag 04 mei 

Vrijdag 05 mei 

Zondag 23 april 
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Welkom 
Blijweert Marcel 

k 126 

28 februari 2017 

Waayeret Gaby 

k 126 

28 februari 2017 

Van Buynder Hilda 

k 329 

01 maart 2017 

Debeys Jean-Pierre 

k 004 

08 maart 2017 

Van Breuseghem Georgette 

k310 

14 maart 2017 



Babiel -  april2017  17 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Jarigen in april 

 

 

 

 
 

 

Overleden 

 

 

 

 

Verdickt Rudolf K 213 01 april 71 jaar 

Van Uytvanck Josephina K 413 10 april 81 jaar 

Rzonska Agnes K 021 13 april 89 jaar 

De Bondt Frans K 201 16 april 96 jaar 

Foubert Irena K 003 20 april 88 jaar 

Vercauteren Simone K 027 23 april 76 jaar 

Van Poeck August K 305 24 april 94 jaar 

    

De Gendt Irma K 017 04 mei 94 jaar 

Smet Roger K 015 04 mei 75 jaar 

Van Raemdonck Maria 

k 310 

03 maart 2017 

Fonteyn Elvire 

k 004 

01 maart 2017 

Van Hoeylandt Anna 

k 329 

25 februari 2017 

Weyn Lea 

k 018 

20 maart 2017 
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Kortverblijf 
 Debeys Jean-Pierre 

k 031B 

ontslag 22 februari 2017 naar ander 

WZC 

De Wolf Wilfried 

k 031B 

opname 01 maart 2017 

Thierens Jozette 

k 414 

01 maart 2017 terug naar huis 

03 maart opname op k 414 

De Malssche Yvonne 

k 130 

ontslag 13 maart 2017, naar ander WZC 

De Maeyer Marie José 

k 310 KV 

24 maart 2017 ontslag kortverblijf 
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Ik was er “geire” bij 
Woensdag 1 maart : assekruisje en ergowerkjes 

Onze diaken deed zijn ronde vandaag, een weekje 

voor Aswoensdag met het traditionele kruisje. En na 

de middag deden we wat handoefeningen en huis-

houdelijke karweitjes. 

Donderdag 2 maart : optreden orgelist 

Na het carnaval gebeuren hadden we voor ‘s middag een rustig optreden op het 

orgel door Franky Wagemans. Onze bewoners genoten ervan, we hadden dan 

ook voorzien dat er een paar liedjes bij waren dat onze bewoners konden mee-

zingen. Het was een gezellige namiddag. 

Vrijdag  3 maart : CM voordracht 

Het was een interessant onderwerp : het ging namelijk over de pilletjes en 

middeltjes die onze grootouders zelf klaarmaakten en gebruikten als huis - tuin

- en keukenmiddel om gezond te blijven. Zoals ieder jaar was er niet alleen 

veel volk, ook vanuit ons eigen WZC, maar ook van buitenaf en we werden ge-

trakteerd op heerlijke zelfgebakken cake. En … we kijken natuurlijk al uit naar 

volgend  jaar !!! 
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Maandag  6 maart : rijdend  winkeltje en bibliotheek  

Ronny deed zijn ronde zoals steeds op de eerste maandag van de maand. Ieder-

een kon weer van alles bestellen. Ons rijdend winkeltje gaat twee keer op de 

maand door. Ook de bibliotheek gaat vast rond op 2 maandagen in de maand. U 

kan zich altijd opgeven en onze vrijwilligers komen dan bij u langs. Er zijn gro-

te letterboeken, maar ook fotoboeken, als u wat moeilijker of minder graag 

leest. 

Dinsdag 7 maart : gebruikersraad en reminiscentie 

Het werd een lange gebruikersraad, waarop iedereen zijn zegje kon doen, we 

keken eens achterom , maar ook vooruit naar de komende activiteiten. De ver-

slaggeving hangt uit aan de borden. De volgende gebruikersraad, raad die vier 

keer per jaar plaatsvindt, gaat door op donderdag 9 mei en we nodigen ook tel-

kens de familie van harte mee uit. Na de middag doken we  even terug in de 

tijd van toen en in de Steendorpse  geschiedenis. 

Woensdag 8 maart : Cinema Roxy 

We bekeken het vervolg van ‘Temse vroeger en nu’, waar vooral de Boelwerf en  

het Patersstraatje aan bod kwamen en een leuk filmpje van …. Charlie Chaplin. 

Aan de  reacties te zien : altijd goed voor veel plezier en gelach en voor Tem-

se : genieten van al wat herkend werd uit de goede oude tijd.  

Donderdag 9 maart : hoger- lager 

Dit spel kan gespeeld worden met meerder bewoners en het  is altijd wel la-

chen met de opmerkingen die onze bewoners geven. Soms zeggen ze hoger ter-

wijl  ze eigenlijk lager bedoelen  …… en de aas is immers de hoogste kaart.    

Vrijdag 10 maart : kamerbezoek 

Voor onze bewoners die niet deelnemen aan de activiteiten probeer ik maande-

lijks een kamerbezoekje in te plannen. Altijd weten we wel wat te vertellen, 

een aangename babbel. 

Maandag 13 maart :Uitstap Kegelen en snoezelen 

Vandaag reden we naar Beveren waar de kegels op ons 

wachtten om omver gegooid te worden. Deze keer was de 

gelukkige met 173 punten onze Roger Meersman. Profici-

at!!! Voor de andere bewoners natuurlijk ook proficiat 

want iedereen heeft goed meegespeeld. Een warm ap-

plaus!! 
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Intussen werd er gesnoezeld in de Ergo waar zo een drietal residenten wat rust 

en ontspanning konden vinden  met geur, kleur en nabijheid. 

Dinsdag 14 maart : Megabingo 

Leuke prijsjes op de tafel, moeilijke vraagjes en oefeningetjes, terwijl we be-

zig zijn. De eerste volle kaart wint en mag kiezen. Leuk ook dat we dan telkens 

wat hulp van de familie krijgen. En zo is er al snel een plezierig uurtje om ze-

ker als iedereen dan ook nog eens een prijsje mee naar huis kan nemen … 

Woensdag 15 maart : Gitaaroptreden academies 

We hebben met ons WZC heel wat leuke contacten naar buiten toe. Vandaag 

mochten we, zoals ieder jaar, de gitaarklassen van de Academie van Temse en 

ook van Sint - Niklaas verwelkomen o.l.v. juf. Sophie. Een veertiental jonge 

muzikanten trad op in de cafetaria voor een dertigtal residenten, bezoekers, 

vrijwilligers en familie. Heel wat trotse mama’s en papa’s waren natuurlijk ook 

van de partij. Intussen waren er twee gitaristen, Cato en Melissa, vrij om ook 

op alle kamers, boven en beneden in ons WZC een ‘huisconcertje’ te geven en 

de reacties waren vaak erg ontroerend want de gitaar is een mooi instrument. 

Muziek behoeft geen woorden en onze residenten zien de jeugd graag komen. 

Het geheel werd dan nog eens afgesloten met een extraatje in de living bene-

den door de ganse groep en het was muisstil bij al dat virtuoze werk. Sandra 

had dan weer gezorgd voor een lekker cadeautje en er is toch niks leukers dan 

als de juf zegt : Bedankt voorde fijne organisatie. In die zin zeggen wij ook : 

bedankt Academie en tot volgend jaar want dan zien wij jullie zeker en heel 

erg graag terug voor deze topper !!! 
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Donderdag 16 maart : Voorlezen 

Maria en Greet hadden voor ons maandelijks voorleesmoment hun onderwerp 

goed voorbereid …. Het was dus druk en gezellig in onze Ergo en er werd heel 

wat verteld en afgelachen. Dit voorlezen,  initiatief vanuit de Bib van Temse, 

was een heel plezierig gebeuren. Iedereen kon zijn eigen ervaringen vertellen 

en er werden heel wat oortjes gespitst vandaag. Het was al rap een anderhalf 

uur verder. En wat was het onderwerp ??? Gescoord door onze voorleesvrijwil-

ligsters , want het ging over …. de liefde…  En die is en blijft van alle (leef)

tijden. 

Woensdag 15 maart : gebedsviering 

We gaan toch reeds stilletjes goed vooruit in de Vasten. Geen pralines, geen 

snoeperijtjes, sommigen eten alleen groentjes in deze periode. Het was alles-

zins een mooie bijzondere gebedsdienst vandaag. In de vastenperiode bezoeken 

ook de aanstaande communicanten tweemaal ons WZC en dat is ook voor onze 

residenten altijd een prettige ervaring. 

Vrijdag 17 maart : Sjoelen 

We hebben 2 sjoelbakken en daarom hebben we eens competitief gespeeld. 

Een  groepje van beneden is een ploeg en een groepje   van boven is een ploeg.  

Dat maakt het altijd wel een beetje spannend.  

Zondag 19 maart :  Vaderdag 

Zoals jullie misschien weten : dan vieren we in de meeste delen van Vlaande-

ren Sint Jozef, meestal bekend van zijn (ge)zaag (en de  ‘Zjefzaag’), maar die 

toch ook patroon van België is, zoals St. Michel dat is van Frankrijk en Willi-

brord van Nederland.. 

‘ Niemand kent zijn vader in zijn jeugd. Het is maar als je ouder wordt dat je stuk voor 

stuk, de karaktertrekken van je vader in je voelt ontplooien, je kunt er tegen vechten 

maar het is verloren moeite en als je volwassen bent kijkt je vader je aan als uit een spie-

gel, ietwat spottend en omzeggens met een zwijgzaam verzoek : wees geen karikatuur 

van me, wees groter dan ik was.’ (Marnix Gijsen, gezegden).  
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Maandag  20 maart : Uitstap en Rusthuisclown 

Na de middag trok een groepje op uitstap naar 

het Koopcentrum en deed intussen onze rust-

huisclown zijn rondje. Hij zegt nooit veel maar 

het plezier is er niet minder om. 

 

Dinsdag 21 maart : Over vroeger 

Vandaag kozen we als onderwerp : babyverzorging. Het ging over de luierwas, 

bevallingen, vroedvrouwen, papflessen en borst voeding, doorslapen, urenlang 

wenen en al die andere plezierige dingen van het jonge moederschap. 

Vrijdag 24 maart : wafelenbak jarigen eerste verdiep 

Er waren een viertal jarigen deze maand boven en daarom bakten we ze nog 

eens heerlijk bruin deze vrijdag en lieten het ons goed smaken. 

 

Foto’s vrijwilligersfeest 
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Vrijwilligersnieuws 
Als jullie dit lezen is ons vrijwilligersfeest weeral achter de rug en hebben we 

net vergaderd om de komende periode goed te regelen. Mogelijk zien jullie in 

dit nummertje van Babiel wat foto’s van het feest. Meggy neemt haar taken 

weer op voor de bibliotheek. En verder loopt alles op rolletjes en zijn er geen 

grote wijzigingen of veranderingen op til. Op onze vrijwilligers kunnen we atijd 

rekenen en dat is toch wel fijn vooral als er eens snel moet ingevallen worden, 

zowel achter de toog, bij de maaltijdgroepen en de vele andere activiteiten 

waarbij zij ons helpen en die hen onmisbaar maken. 

Even over denken 
Februari en januari : het waren een beetje feestmaanden in ons WZC met voor-

al dan toch ons carnavalfeest. Maar we moesten de afgelopen weken ook af-

scheid nemen van enkele medebewoners die ons erg dierbaar waren. Intussen 

bloeien in onze tuintjes de narcissen en als jullie dit lezen hebben we nog een 

tiental dagen te gaan naar Pasen. De zon liet zich in maart ook al een paar keer 

in al haar warmte voelen en daar genoten we van met een wandeling of ge-

woon op een bankje in de zon. Laat de zon nu de komende periode maar steeds 

meer schijnen !!!!! 
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

09u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Nagels lakken 

14u00  Cinema Roxy 

 

14u00  UNO (gelijkvloers) 

15u00  Zangkoor 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Wandelmiddag (gelijkvloers) 

14u00  Geheugenspel 

 

14u00  snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Optreden orgelist 

14u00  Rolstoelbeheer 

 

10u15  Bezoek bibliotheek 

14u00  Sjoelen 

 

14u00  Dimoda modeshow 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Borrel jarigen 

 

          Rustdag 

 

14u00  Kamerbezoek 

 

          PASEN 

             

           Paasmaandag 

 

14u00  Reminiscentie 

14u00  Rusthuisclown (gelijkvloers) 

 

14u00  Uitstap Circus 

 

14u00  Wafelbak OKRA 

 

10u00  Markt 

 

14u00  Lenteconcert 

 

10u15  Bibliotheekmoment 

14u00  Week Valpreventie 

           Quiz en …. 

 

14u00  Uitstap (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Rijdend winkeltje 

 

14u00  Voorlezen bibliotheek 

 

17u00  Kaas– en wijnavond 

Donderdag 13 april 

Woensdag 12 april 

Donderdag 06 april 

Maandag 10 april 

Zondag 16 april 

Maandag 17 a pril 

Dinsdag 04 april 

Donderdag 20 april 

Zondag 23 april 

Dinsdag 11 april 

Vrijdag 14 april 

Maandag 03 april 

Woensdag 05 april 

Dinsdag 18 april 

Woensdag 19 april 

Vrijdag 07 april 

Dinsdag 25 april 

Woensdag 26 april 

Donderdag 27 april 

Vrijdag 28 april 

Vrijdag 21 april 

Maandag 24 april 
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Jarigen in april 

 

 

 

Welkom 

 

 
 

 

 

Verhuisd 

Savelkoul Maria K 027 03 april 88 jaar 

Thoen Adriënne K 143 04 april 91 jaar 

Drabbe Rosa K 149 07 april 90 jaar 

Vinck Anita K 021 08 april 84 jaar 

Scheltjens Maria K 140 17 april 90 jaar 

Pannecoeck Simonne K 030 30 april 85 jaar 

Weyn Urbain 

k 009 

09 maart 2017 

De Kerf Clementina 

k 026 

15 maart 2017 

 

            Feest van de Arbeid 

 

14u00  Vijfde klas turnen 

 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

14u00  Koekjes bakken 

Maandag 01 mei 

Dinsdag 02 mei 

woensdag 03 mei 

Donderdag 04 mei 

Debeys Jean-Pierre 

k 009 

naar WZC De Reiger 
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Overleden 

 

 

 
 

Jarigen in april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd 
Van Hemelryk Leopold (Willy) is op 17 maart 2017 verhuisd 

naar een woonzorgcentrum te Ruisbroek. 

           G
A
W

 R
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De Buyser Alice Flat 129 01 april 84 jaar 

Felix Annie Flat 359 07 april 80 jaar 

Van San Marcel Flat 015 11 april 86 jaar 

Raes Karel Flat 120 12 april 92 jaar 

Van Echelpoel Elisabeth Flat 006 14 april 80 jaar 

Van Spitael Suzanna Flat 355 17 april 86 jaar 

Lenssens Maria Flat 121 18 april 88 jaar 

De Kerf Marie Louise Flat 005 19 april 73 jaar 

Pauwels Werner Flat 250 19 april 83 jaar 

D’Eer René Flat 252 24 april 84 jaar 

Huyghe Juliette Flat 128 28 april 87 jaar 

Knudde Simonne Flat 003 30 april 80 jaar 

Anné Maria 

k 026 

06 maart 2017 

Diels Nelly 

k 147 

12 maart 2017 
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Een woordje van Kristof …. 
April doet wat hij wil en kent menig gril.  Op activiteitenvlak starten we rustig 

in april.  De eerste echte activiteit is het paasontbijt op vrijdag 14 april.  Na 

het succes van vorig jaar herhalen we dit.  Let op, de plaatsen zijn beperkt! 

De laatste veertien dagen van april beloven gezellig druk te worden met enkele 

klassiekers en verschillende leuke, nieuwe én interessante activiteiten.  

Ik pik de nieuwigheden er even voor jullie uit: 

Donderdag 20 april gaan we naar de tentoonstelling ‘100 

jaar geleden sneuvelden de Gebroeders van Raemdonck’ in 

het gemeentemuseum.  De burgemeester zelf zal ons door 

deze geschiedenis gidsen. 

 

 

 

Vrijdag 21 april presenteert Nadine Pauwels ‘Kant liefdevol verZORGen’.  Een 

prachtige presentatie over kantklossen verzorgt door kantschool Artofil vzw uit 

Temse. 

Dinsdag 25 april, in de week van de valpreventie, dansen we de zorgen van ons 

af met Deejee Gitte.  Want dansen is niet alleen leuk maar ook gezond.  En het 

verlaagt je kans op vallen! Trek je dansschoenen dus aan en geniet van het be-

wegen.  Je kan trouwens nog steeds je 5 favoriete liedjes noteren en in de kar-

tonnen doos steken in de cafetaria. 

Vrijdag 28 april vertelt Hugo Van Britsom op geani-

meerde wijze over zijn voettocht naar Rome.  Tiental-

len anekdotes gecombineerd met prachtige foto’s zor-

gen voor een boeiend en meeslepend reisverhaal.   

 

Tussendoor lopen de lessen stoelyoga, zitturnen en turnen ook nog.  Inpikken 

kan je elke week! 

Een heel interessant programma, kies, schrijf in en doe mee! 

Actieve groeten 

Kristof  
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Ik was er “geire” bij 
Dit was maart 2017 in Dienstencentrum ‘t Achterpoortje 

februari 

Bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 52 deelnemers! 

maart 

Complimentendag 

 

Zitturnen 
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Turnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optreden: De Krakers  
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Films uit de oude doos: De dikke en de dunne 

16 kijkers  
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Activiteit in de kijker 

Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Zo'n valpartij heeft 
vaak nare gevolgen. Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn 
enkele van de belangrijkste risicofactoren voor een val. Ze kunnen vermeden 
worden door regelmatig te bewegen. Dat is de beste remedie om valpartijen te 
voorkomen.  
Vermijd valincidenten: volg onze tips, wees actief maar doe het op een veilige 
manier. Begin er vandaag nog aan!  
 
Onze tips 
 
Blijf actief  

• Zit niet te lang stil  
• Beweeg dagelijks minstens 30 minuten zoals bijvoorbeeld wandelen, 

zwemmen, werken in de tuin, spelen met de kleinkinderen  
• Werk aan je evenwicht, spierkracht en lenigheid  
 Beweeg in functie van je eigen mogelijkheden 

Ga voor een veilig huis  
• Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of omkrullende tapij-

ten  
 Gebruik een veilige trapladder, zorg voor voldoende verlichting en hand-

grepen 
Verzorg je voeten  

• Draag gemakkelijke schoenen die je voet omsluiten. Draag de juiste maat. 
De zool is best plat (zonder hakje) en met profiel aan de onderkant  

• Loop niet op blote voeten of kousen  
• Laat voetproblemen behandelen (eelt, ingegroeide nagels,…) 
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Kijk uit met je ogen  
• Draag een bril als het nodig is  
• Hou je bril proper en binnen handbereik  
• Zorg voor een regelmatige controle bij de oogarts  

Eet evenwichtig en gezond  
• Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten en spieren. Je 

vindt Calcium in vis, melkproducten en bepaalde groenten en fruit (bv. 
broccoli, pruimen). Vitamine D wordt aangemaakt door zonlicht.  

• Beperk je alcoholgebruik  
Let op met medicijnen  

• Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met je huisarts, ook als het 
gaat over pijnstillers  

• Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen  
Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan  

• Sta rustig recht uit bed of de zetel  
• Haast je niet naar de bel of de telefoon  
• Ben je vaak duizelig? Praat erover met je huisarts  

 
Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs gevallen? Neem dan contact op 
met je huisarts.  

Meer tips en informatie vind je op www.valpreventie.be  

Beweeg mee in ’t Achterpoortje 

Stoelyoga 4, 11 en 25 april, 2,9 en 
16 mei 

10 u tot 11 u € 2,50 

Zitturnen 19, 26 april, 3, 10, 17, 24 
mei 

9 u tot 10 u € 2,50 

Turnen 19, 26 april, 3, 10, 17, 24 
mei 

10.15 u tot 11.15 u € 2,50 

Dansnamiddag 
met Deejee Git-
te 

Dinsdag 25 april 14 u tot 16.30 u € 2,50 

Valpreventie 

Toneelstuk Trap 
niet in de val 

vrijdag 31 maart 14.30 u – 16 u € 2,50 

http://www.valpreventie.be


34  Babiel - april 2017 

L
D

C
 't

 A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

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

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 6  € 2,50 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

09u00 tot 10u30  Paasontbijt 

                          € 10 

 

14u00 tot 16u30  Crea  € 2,50 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 5  € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 5  € 2,50 

14u00 tot 17u00 Breiclub 

 

14u00 tot            Uitstap naar gemeente- 

               museum : 

               tentoonstelling gebroeders 

               Van Raemdonck in WO I 

               met als gids 

               burgemeester Luc De Ryck 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u30 tot 16u30  Presentatie Kantklossen 

           KANT LIEFDE VOL VERZORGEN 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 7  € 2,50 

13u30 tot 16u30  Dansnamiddag met 

                          DJ Gitte  € 2,50 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 6  € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 6  € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

13u30 tot           Culturele uitstap : 

           Marijn Devalck : Boma on the rocks 

14u00 tot 17u00  Bingo 

                          € 0,50 per kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

                          Op weg naar Rome 

           Reisverslag door Hugo Van Britsom 

Woensdag 05 april 

Maandag 03 april 

Dinsdag 04 april 

Woensdag 12 april 

Dinsdag 11 april 

Donderdag 27 april 

Maandag 10 april 

Donderdag 20 april 

Vrijdag 21 april 

Vrijdag 14 april 

Vrijdag 28 april 

Dinsdag 25 april 

Woensdag 26 april 

Maandag 24 april 

Dinsdag 18 april 

Woensdag 19 april 
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Dinsdag 02 mei 

Vrijdag 05 mei 

Donderdag 04 mei 

Woensdag 03 mei 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 8  € 2,50 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 7  € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 7  € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u30 tot 16u30  Iedereen op vakantie 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 



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