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Kruiswoordraadsel 

Onze paaspuzzel werd gewon-
nen door Armand De Maeyer 
die de fles opstrijkt (om bij 
zijn voorraad te zetten  ?…)  

6. Vinylplaat – killig nat 

7. Meisjesnaam – gewicht 

8. Frans water – klaar – aanwij-

zend voornaamwoord 

9. Takje vastzetten – pluim 

10. Europese – non notus  

Vertikaal : 

1. Amsterdams peil - Oude Testament 

2. Er tegen kunnen  

3. Katholieke Universiteit – familielid 

4. Groente - dagdeel 

5. Slee – weg - uitroep 

Horizontaal : 

1. Ego – solo 

2. Buffetklavier 

3. Voor de middag – rijtuig 

4. Diepte – daar 

5. Babbelclubje 

6. Idee 

7. Von Bismarck’s voornaam 

– reeds 

8. Lichaamsdeel – wormpjes 

9. Ja (USSR) – meisjesnaam 

10. Bevel - wormen  

 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 n a r c i s   p e n 

2 a r   h a n d     e 

3 d a t a   e l   k o 

4 i   o r d e   g r   

5 e e r l y k h e i d 

6 n   e i k   e l k e 

7   o n e e r l y k   

8 i n     n   a k e n 

9 e z e l   k a   n o 

10 r e k e l   s i   n 
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Uit de oude doos 
Een ‘historisch’, heldhaftig en beroemd verhaal over de Boelwerf is dat over ‘ 

Lutteurke Abdon’, Abdon Van Overschelde. Of hoe een kleine man beroemd kan 

worden. Wij kennen Abdon  nog van eind jaren negentig, tijdens zijn verblijf in 

De Reiger, waar hij was komen wonen na ‘t overlijden van zijn echtgenote. En 

wie kent het verhaal eigenlijk niet in Temse ? 

Het was op een zaterdagmorgen in mei 1957. Er werd gebouwd aan een drij-

vend droogdok. Er waren daar drie mannen aan het afschrijven en toevallig had 

daar blijkbaar één persoon een fotocamera bij om een technische nieuwigheid 

te fotograferen. Er werd een luid geraas gehoord, een grote slag, de werfsirene 

begon te loeien en ineens was den Abdon zijn kraan verdwenen. Dat  was bij 

helling nummer drie, achter het in aanbouw zijnde schip daar. Abdon moest in-

derdaad een last (een deksectie) van een 10 ton tillen, waarbij de hijskracht 

toch ingesteld stond op 25 ton. Nu was Abdon wel gewoon dat er hier en daar 

van zijn hijstoestel, het oudste van de ganse Zaat, al eens een wiel omhoog 

kwam bij het rondzwenken, hij kende zijn kraan door en door en was ook een 

geoefende sporter. Toen zijn kraan nu begon te trekken kantelde de arm naar 

voren tot op de grond en dan was het natuurlijk de vraag of heel dat gevaarte 

naar links of rechts zou omvallen. Abdon die zeer goed voorbereid was en wist  

wat hij bij zo’n accident moest doen en de bui had zien aankomen hing toen 

reeds achteraan zijn cabine aan de reling en koos op het moment van omvallen 

de juiste kant om van toch nog van 5 meter hoogte naar beneden te springen. 

Daarbij maakte hij net als een geoefend parachutist een rol toen hij met beide 

voeten op de grond terechtkwam. Een nuchter man als hij was,  was hij ook 

niet lang van de kaart. Kordaat, kort en bondig  aanvaardde hij node een ziek-

teverlof van 2 weken om wat te bekomen, waarna hij weer blij was dat hij 

mocht komen werken … als kraanman natuurlijk.  

Over de staat van de kraan waren al een tijd heftige discussies geweest bij de 

arbeiders die de lasten moesten aanpikken ……… 

Abdon werd sindsdien beschouwd als de beste ‘lutteur’ van Boelwerf en genoot 

veel respect en aanzien, alhoewel hij over de hele historie tot op zijn oude dag 

zeer bescheiden bleef. Inmiddels waren er in de rapte op die bewuste zaterdag 

toch wat foto’s genomen en naar buiten gesmokkeld, alhoewel dat toen ten 

strengste verboden was, op straffe van ontslag. 
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En  zo belandde die ene foto op zijn kamer, intussen al weer lang geleden. Ver-

gane glorie, nee toch niet : de grootheid van een kleine zaatman … en het 

heeft hem hier in onze contreien onsterfelijk gemaakt !!! Ge moest het hem 

vragen over die foto want anders zei hij er niet veel over : dàt was  ‘Lutteurke 

Abdon’. 

Wij geven u enkele foto’s mee, met onze excuses voor de soms wat mindere 

kwaliteit. 
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Erfgoeddag Thema Zorg 
Thuis in de Reiger 

En wie zijde gij, vraagt Sjarel mij… De jongste van Remi Hauman, de schrijnwerker, 

antwoord ik hem. Ah ja, die emmekik goe gekend. Karel Groenwals – zeg maar Sjarel 

– knijpt in mijn arm. Je ziet hem glunderen bij de schone gedachten aan vroeger. 

Vandaag, donderdag 6 april, zijn we met vier medewerkers van erfgoedvereniging Op 

Stoapel in woonzorgcentrum De Reiger. We komen om enkele interviews af te nemen 

van een paar zaatmannen die hun leven lang (of toch bijna) op de Boelwerf 

‘stonden’. Ook de voorbije weken was onze vereniging al twee keer te gast in de 

mannenclub van het rusthuis om over Den Boel te babbelen en iedere keer kwamen 

er nieuwe, boeiende verhalen naar boven. Het grootste deel van de Boelwerfgeschie-

denis ligt immers beschreven in de herinnering van zij die er werkten. Eén van de be-

langrijkste doelen van Op Stoapel is dan ook het optekenen van de getuigenissen die 

een veelzeggend beeld schetsen van het reilen en zeilen op onze Temsese scheeps-

werf. 

Met Erfgoeddag 2017 op komst rond het thema ZORG, groeide het idee om samen te 

werken met de zorgsector in Temse. Door het feit dat Gaston Derkinderen, sinds ja-

ren gedreven lid én oudste telg van onze vereniging, in De Reiger woont, was de stap 

vlug gezet. Het initiatief werd ook door de directie en het verzorgend personeel van 

het rusthuis onmiddellijk als een waardevol project onthaald. Tegelijkertijd startte 

ook Kantschool Artofil een gelijkaardig project op rond het kantklossen. 

Omdat foto’s meestal heel wat herinneringen losweken, zorgden beide verenigingen 

voor een beknopte thematentoonstelling in de hal en ontvangstruimte van het rust-

huis. Van de zorgverleners vernamen we dat heel wat rusthuisbewoners en -bezoekers 

duidelijk gecharmeerd waren door de nostalgische afbeeldingen in de hal en de cafe-

taria. 

In de mannenclub (één keer in februari en één keer in maart) verzamelden dan weer 

heel wat oud-Boelwerknemers die volkomen enthousiast hun verhaal deden aan een 

aantal medewerkers van Op Stoapel. Deze laatsten deden hun best om tijdens de 

twee praatsessies al de verhaalsprokkels te vergaren en in een bruikbare vorm te no-

teren. Het werd vlug duidelijk dat er nog heel wat Boel-wijsheid te rapen viel bij de-

ze oudgedienden. Om de zegspersonen op weg te zetten in hun vertelsels, werd er 

gebruik gemaakt van een erfgoedkoffer met daarin foto’s, kleine voorwerpen, enz. 

Die dingen misten hun werking niet en, zoals gezegd, kwam er heel wat informatie 

naar boven. 
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Als vervolg van deze hartverwarmende namiddagen (de medewerkers van Op Stoapel 

vonden het een waar genoegen om nog eens met hun oudere collega’s van de Boel-

werf aan tafel te zitten!!) mochten we dan vandaag nog vier mensen interviewen, elk 

met hun eigen verhaal.  

Als eerste was er Lut Braeckman die als ergotherapeute kwam getuigen over het en-

thousiasme van de vele zaatmannen die in het rusthuis verblijven en heel opgezet 

zijn met het project. Persoonlijk vond Lut het ook fantastisch om meer te vernemen 

over het werkverleden van de rusthuisbewoners; ze kreeg hierdoor zelf een beter be-

grip van en een betere kijk op het leven van de mensen waarmee ze dag in dag uit 

werkt. Haar collega Linda Thierens die heel het project mee voorbereid had, wilden 

we ook graag op de praatstoel maar werd door ziekte geveld. Een dikke pluim voor 

haar en voor alle gemotiveerde zorgverleners die we in De Reiger mochten ontmoe-

ten!!! 

En dan waren er de Boelmannen zelf die vanuit de groene Reigerzetel voor onze mi-

cro hun beste herinneringen kwamen meedelen. In de voormiddag was er Frans De 

Gendt, voortreffelijk buizenlegger én verteller, die ons een idee gaf van zijn stiel-

manschap op velerlei schepen. In de namiddag mochten we André Claus verwelkomen 

die op de middag geen hap door zijn keel kreeg, omdat hij zo bezig was met het ver-

haal dat hij ons moest vertellen. Verzorgster Linda had hem wijsgemaakt dat hij 

‘hemd en plastron’ moest aantrekken, want ‘den tv’ kwam – een echte Boelgrap 

waardig. Maar hij bracht zijn relaas schitterend met tal van anekdotes over de vele 

stielen die hij doorzwom en over de prachtige reizen die hij maakte aan boord van de 

Kalinka, het jacht van de directeur van de Boelwerf. En omdat geen verhaal ons te 

veel is, nam later ook nog Karel Groenwals plaats in onze Groene zetel. ‘Sjarel’ nam 

ons mee naar de machinekamers van de schepen en vertelde met hart en ziel hoe 

een proefvaart verliep. 

En daarmee hebben we weeral een aantal persoonlijke getuigenissen kunnen toevoe-

gen aan de droom van Op Stoapel, opdat onze kinderen en verre kleinkinderen nooit 

zouden vergeten hoe men op de Boelwerf, ooit Temses trots, samen de machtigste 

zeeschepen bouwde. 

Na afloop stap ik nog even mee naar de kamer van ‘Sjarel’ Groenwals en begroet er 

ook zijn echtgenote. Dat is Remi Hauman, vertelt hij haar. Ik kijk hem verbaasd aan. 

Ik weet dat het niet juist is, zegt hij, maar mag ekik Remi zeggen? Gij mucht da, 

knijp ik hem in zijn arm, het is mij zelfs een grote eer!  

De zon strooit op deze hartverkwikkende hoogdag haar fijnste stralen over de roze 

lentebloesems als we De Reiger buitenstappen. Nu het Erfgoedfeest nog! 

marc hauman  6 april 2017 

(aan de interviews en praatsessies werkten verder mee voor Op Stoapel: Paul Berto-

lo, Eddy Groenwals, Eddy Hauman, Lieven Muësen, Mack Riské, Hugo Van Britsom en  
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Info 
Beste bewoners, 

Vanaf dinsdag 2 mei 2017 zal de dienstverlening van het kapsalon aangepast worden. 

Kapster Karin De Ploey zal niet meer werkzaam zijn in WZC ’t Blauwhof, enkel nog in WZC De Reiger. 

Haar taken worden in ’t Blauwhof overgenomen door Nancy Poeck. 

Wij geven u een overzicht: 

Openingsuren in WZC De Reiger 

Maandag Annabel Bruggeman voormiddag 

Dinsdag Nancy Poeck voormiddag 

Woensdag Annabel Bruggeman voormiddag 

Donderdag Karin De Ploey hele dag 

Vrijdag Karin De Ploey voormiddag 

Openingsuren in WZC ’t Blauwhof: 

Dinsdag Nancy Poeck voormiddag 

Prijzen: 

Snit € 10 

Watergolf € 15 

Verzorgend kleuren € 25 

Verzorgende permanent € 30  

Conditioner € 2,50 

U wil gebruik maken van het kapsalon. Wat dient u te doen? 

 

Kies de kapster en de dag waarop uw kapsel dient verzorgd te worden. 

Geef dit door aan iemand van het secretariaat De Reiger 03-710 25 61 en ‘t Blauwhof 03–897 96 80 

De kapster zal het secretariaat verwittigen wanneer u wordt opgehaald. Ophalen van de bewoner 

gebeurt door de kapster zelf. 

U dient niets aan de kapster te betalen. De kosten voor de haartooi komen rechtstreeks op uw ver-

blijfsfactuur. 

De kapster zal u terug naar uw kamer begeleiden. 

Verzorging van uw kapsel is enkel nog toegelaten in het kapsalon, dus niet meer op de kamer. 

Familieleden die zelf uw haar wensen te verzorgen kunnen daarvoor gebruik maken van het kapsa-

lon. Dit kan gratis maar dient afgesproken te worden met het secretariaat.  

Mocht u nog vragen hebben kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat. 

De bewoners van residentie Elisabeth moeten dan vanaf 02/05 ook een afspraak maken via het 

secretariaat. 

Met dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Dirk De Clerck 

Directeur Ouderenvoorzieningen 
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In de schijnwerper 
Kunstenaars Wilfried Mys en Lieve Van Immerseel 

‘Ik schilder net zo lang tot mijn hand zingt’  (René Matisse) 

In maart was Wilfried Mys bij ons in ’t Blauwhof komen wonen. Hij vormde sa-

men met zijn  echtgenote Lieve Van Immerseel een echt kunstenaarskoppel dat 

een rijk gevuld en werkzaam leven achter zich heeft waarin zij vele dromen 

konden waarmaken. Net als bij iedereen met vallen en opstaan. Het is ook een 

verhaal van doorzetten en ondernemerschap. 

Wij konden voor dit artikel putten uit de boeiende en rijk geïllustreerde mono-

grafie die Lieve ons ter hand stelde en die niet alleen haar eigen (schilder)werk 

voorstelt maar ook een goede bron is voor alles wat zij als koppel, maar ook elk 

binnen hun eigen kunstdiscipline hebben gerealiseerd. Lieve legde zich metter-

tijd meer toe op het schilderen en nochtans zijn zij beiden van opleiding interi-

eurarchitect. 

Lieve is de dochter van Frans Van Immerseel die op zijn beurt weer lessen kreeg 

van bekende kunstenaars als Alfred Ost en Gustave Van De Woestijne en die 

zich voor de oorlog reeds, alhoewel uit het Antwerpse afkomstig, met zijn echt-

genote ging vestigen in Averbode. Daar had hij jarenlang een eigen uitgeverij  

en was hij werkzaam als kinderboekenillustrator. Net als haar vader ging Lieve 

na haar middelbaar in het nog jonge Sint Lutgardisinstituut te Antwerpen aan 

het Hoger Instituut Henri van De Velde studeren. Ze groeide op tussen bekende 

kunstenaars als o.m. Albert Poels, De Pillecyn maar ook Willem De Meyer, zan-

ger-accordeonist die we zelf uit de sixties nog kennen van zijn zangstondes in 

ons College en die ons de Vlaamse liederenschat eigen kwam maken. Aan het 

Hoger Instituut in Antwerpen volgde Lieve dan vooral les bij Van Vlasselaer, in 

het Waasland toch een zeer bekend kunstenaar. Daar leerde zij dan haar man 

Wilfried Mys kennen die vooral bezig was met interieurarchitectuur maar die 

dan ook weer leerling was bij Olivier Strebelle in de beeldhouwklas als meer 

zuiver artistieke bezigheid  

Er werd getrouwd in 1958. Wilfried ontwierp en 

bouwde op Tenerife gedurende de zestiger ja-

ren aan het bekende Ten Bel vakantieparkpro-

ject waarvoor hij mettertijd niet alleen het pa-

viljoen-hoofdgebouw maar ook de interieurs 

ontwierp in de typische jaren 70 stijl.  
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Later bouwden zij toch ook (zelf!) drie grote zeil-

boten, hier te Temse, waarmee zij alle zeeën rond 

Europa van het Noorden tot het zuiden bevoeren, 

als ‘charterbedrijfje’ zeg maar. Wilfried ontwierp 

in 1991 het interieur van de Antwerp Flyer, race-

zeiljacht. 

De kunst lag tussen al dat ondernemerschap intussen ook niet of nooit stil want 

Wilfried was ook een begaafd violist en Lieve verwezenlijkte vele tentoonstel-

lingen in binnen- en buitenland en schilderde een omvangrijk en heel bijzonder 

(maritiem) oeuvre bij elkaar. 

Mettertijd bouwden zij met eigen handen 

in Zuid-Oost Frankrijk hun toevluchtsoord 

‘Malpertuis’ met zicht op de Rhônevallei 

waar er gerust kon worden en er vrienden 

ontvangen werden maar waar ook intensief 

gewerkt en geschilderd werd in de eigen 

ateliers. Na zijn zestig begon Wilfried dan 

wat met zijn gezondheid te sukkelen en 

Lieve zorgt met veel liefde en toewijding 

voor hem, nu al tot in het 59e jaar van hun 

huwelijk  

Het was heel bijzonder om deze kunstenaars bij ons in huis te hebben gehad. 

Wij tonen u hierbij dan ook graag een paar van hun realisaties! En we dragen 

deze ‘schijnwerper’ op aan Wilfried als een postume hulde en eerbetoon na 

zijn overlijden op 10 april 2017. 
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Ik was er “geire” bij 
Vrijdag 24 maart : Bakken op het gelijkvloers 

De lente werd vandaag op een aangename manier ingezet!  Enkele van onze 
bewoners waren paraat om daar goed aan mee te werken.  Er moesten name-
lijk vele appels geschild worden en in schijfjes gedaan.  Ook werd er in de pot 
geroerd om lekkere vanillecrème te maken.  Wat ging dit nu worden???  Wel ge-
woonweg iets heel lekker. We serveerden namelijk een lekker stukje appelge-
bak met een bolletje ijs afgewerkt met wat poedersuiker…meer moet da nie 

zijn hé? 

Maandag 27 maart : Verjaardagsborrel 

Een mooie tafel rond met stralende gezichten van onze jarigen van de maand 
maart. Bij een hapje en een drankje kwamen de lippen los en is er weer veel 
heen en weer gebabbeld en gelachen. Een verwennamiddag voor de jarigen is 

steeds plezant. Nogmaals proficiat aan allen! 



Babiel - mei 2017  13 

W
Z
C
 D

e
 R

e
ig

e
r 

 

Maandag 27 maart : Kokkerellen 

Vandaag straalde de zon volop dus besloten we een “zonnig” gerechtje te ma-
ken.  Onze mensen gingen meteen aan de slag om al het verschillende fruit in 
kleine stukjes te snijden…toch heel wat werk! Nadien werd dit ondereen ge-
daan, uitgeserveerd in een glaasje met daarbovenop een bolletje ijs, een toef-

ke slagroom en wat hagelslag…hoe lekker zoiets eenvoudig kan zijn. 

Dinsdag 28 maart : Leerlingendag OLVP Bornem 

We verwelkomden vandaag 7 flinke leerlingen vanuit het verre Bornem.  Het 
moment om naar buiten te trekken nu we zoveel helpende handen hebben.  
Met de vrouwtjes trokken we richting Sint-Niklaas naar het Shoppingcentrum 
waar duchtig geshopt werd en ieder vond zijn goesting wel!  Nadien genoten we 
nog allen van een toepke … en dat smaakte heel goed!  Het was een schitteren-
de dag en daar maakten we gebruik van om voor de middag nog een wandeling 
te maken rond ons huis en zo langs Mariadal te passeren. Na de middag trokken 
we met een aantal mannen richting dijk voor een wandeling en als afsluitertje 
een terrasje op de markt. Zalig toch, dank aan de leerlingen voor hun helpende 

handen. 
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Donderdag 6 april : Kiemen 

Ons maandelijks spel Bingo is steeds een succes. Na een lek-
kere kop koffie beginnen we met volle aandacht aan ons 
spel. Onze winnaars deze maand waren Mertens P.,Meeus Y., 
Staes A., De Nil L., en Todts L. zij mochten allen met lekkere 

paaseitjes huiswaarts keren. 

 

Maandag 10 april : Schoonheidssalon 4 de verdiep 

Welness op het 4de verdiep. Een kleine groep dames konden genieten van een 
gelaatsverzorging met make-up, bubbelvoetbad met voetmassage, manicure…. 
Het was een aangename namiddag en iedereen ging er 10 jaar jonger en met 

een big smile buiten. 

 

Dinsdag 11 april : mannenclub 

Onze mannen hebben het de laatste tijd al druk gehad maar maakten deze na-
middag nog een uurtje vrij om te quizen. Twee ploegen streden voor de winst 
maar het was ook de bedoeling natuurlijk om hier ook wat op te steken ... 

want je weet … je bent nooit te oud om te leren!! 

Donderdag 13 april : Kokkerellen 

Paastijd dus…we maakten vandaag een paascakeje.  Het beslag was gauw ge-
reed en toen moest er een klein paaseitje in.  Oei zou dat dan niet smelten in 
de oven?  En ja natuurlijk was dit het geval! Onze cakejes waren precies kleine 

vulkaantjes…maar lekker waren ze zeker! 
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Maandag 17 april : H. Mis Paasviering 

In de feestzaal ging onze Paasviering door onder een mooie begeleiding van het 
koor met dirigent en keybordspeler. Het was een mooie viering en heel wat be-
woners met familie waren aanwezig, alsook bewoners van de GAW Elisabeth. 

Dank aan allen die deze viering tot een mooi eind brachten. 

Dinsdag 18 april : Oma’s koken 

Met z’n allen rond de snijtafel om de groenten voor de soep fijn te snijden en 
ze kunnen hoor, zo fijn! Ondertussen worden de voorbereidingen gedaan om 
een lekkere croque monsieur op ons bord te krijgen met een fijn garnituur van 
sla, tomaten en komkommer. Tussen de werken door hebben we ook tijd voor 
een babbeltje en in afwachting komt dan de beloning. Het proeven van deze 

gerechten, alweer geslaagd. Smakelijk! 

Woensdag 19 april : Uitstap 

Met een klein groepje bewoners van het eerste verdiep reden we richting shop-
pingcenter. Het was buiten een gure wind maar daar hadden we er geen last 
van, het was er aangenaam om te vertoeven. We hebben onze ogen de kost ge-
geven, zo groot en zoveel winkels. Het was voor de meesten onder ons al een 
hele poos geleden dat ze er geweest waren. Na het geslenter zijn we natuurlijk 
een lekkere pannenkoek of een ijsje gaan nuttigen. Onze namiddag was ge-
slaagd want op de terugreis waren onze bewoners nog niet uitverteld van het 

gebeuren. 
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Donderdag 20 april : Zapatta shoe’s 

Onze feestzaal werd een schoenenwinkel, iedereen kon komen en gaan en dat 
deden ze ook. Degelijke, praktische en mooie schoenen aan democratische prij-

zen. De winkel draaide naar behoren! 

Zondag 23 april : Erfgoeddag! 

Een stukje Erfgoeddag in “WZC De Reiger”. Dit jaar stond “Zorg” als thema op 
het programma. Zorg op Boelwerf en Zorg voor kant. Op Stoapel en Artofil wa-
ren dus van de partij. Onze feestzaal stond open voor alle kijklustigen. Een om-
lijsting met muziek, interviews van onze bewoners over Boelwerf van vroeger 
en dames achter het kantkloswerk. Er kwamen heel wat sympathisanten op af 
Het was zeker een aangename namiddag zowel voor de bewoners, familie en 

omstaanders! Dank aan de organisatie voor de vlotte samenwerking! 
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Jarigen in mei 

De Gendt Irma K 017 04 mei 94 jaar 

Smet Roger K 015 04 mei 75 jaar 

Volckerick Eveline K 019A 06 mei 94 jaar 

Willems Mariette K 110 06 mei 91 jaar 

De Meester Maria K 105 08 mei 71 jaar 

Roels Lisette K 202 08 mei 81 jaar 

Prové Rita K 018 10 mei 72 jaar 

De Bruyne Blondina K 410 13 mei 86 jaar 

De Wolf Paul K 012 14 mei 87 jaar 

Staes Anny K 108 15 mei 83 jaar 

Pauwels Eduard K 216 16 mei 88 jaar 

Vermeulen Maria K 001 20 mei 85 jaar 

Goeman Etienette K 330 26 mei 86 jaar 

Justers François K 009 26 mei 90 jaar 

Pepermans Ivo K 005 26 mei 63 jaar 

Brys Etienne K 125 29 mei 83 jaar 
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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 

 

            Dag van de arbeid 

 

09u00  Bibliotheek op de kamers 
14u30  Zanguurtje  (2de verdiep) 
            in de dagzaal, orgeltje staat klaar 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

13u00  Uitstap Gaverland 
            voor de ingeschreven bewoners 

14u00  Snoezelen 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 

10u00  Babbel-lut 
14u30  Liedjes van toen (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

 

09u00  Ophalen oud papier 
14u00  Ronde tafelspelen (gelijkvloers) 
14u00  Mannenclub 
            bij mooi weer petanque, anders 

            curling, afspraak in animatielokaal 

 

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 
14u00  Snoezelen 
14u00  Kiemen 
            maandelijks spel bingo in de 

            feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 
14u00  Ontspanningsnamiddag met 
           leerlingen Carolus 
            zij bieden ons een namiddag 

            spelactiviteiten, in de feestzaal 

 

09u00  Bibliotheek 
14u00  Wandeling (gelijkvloers) 

14u30  Gymnastiek met Annemiek 

 

14u00  Oma’s koken 
            in het animatielokaal. Welkom. 

 

10u00  Kaarten (gelijkvloers) 
12u00  Feestmaaltijd met optreden 
            Verjaardagsfeest De Reiger, in de 

            feestzaal van 11u30 

 

10u00  Gebedsdienst                         * & ** 

14u00  Snoezelen 

14u00  Manicure op de kamers 

           schoenwinkel in de feestzaal 

  

Dinsdag 02 mei 

Woensdag 10 mei 

Donderdag 04 mei 

Woensdag 03 mei 

Donderdag 18 mei 

Maandag 15 mei 

Dinsdag 16 mei 

Vrijdag 05 mei 

Donderdag 11 mei 

Vrijdag 12 mei 

Maandag 01 mei 

Woensdag 17 mei  

Maandag 08 mei 

Dinsdag 09 mei 
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Woensdag 31 mei 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  Babbel-lut (1ste verdiep) 
14u00  Wandeling met terrasje 
           (gelijkvloers) 

14u30  Gezelschapsspelen (2de verdiep) 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Crea (knutselen) (2de verdiep) 

14u30  Beweging (gelijkvloers) 

 

08u30  Ontbijtbuffet (4de verdiep) 

            voor de bewoner van het 4de verdiep 

            staat er weer een heerlijk ontbijt- 

            buffet klaar, in de dagzaal 

09u00  Ophalen oud papier 

14u30  Zanguurtje  (2de verdiep) 

            in de dagzaal, orgeltje staat klaar 

 

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) 

 

           Hemelvaartsdag 

 

           Brugdag 

 

 

10u00  Bibliotheek op de kamers 

 

10u00  Kamerbezoeken 

14u00  Verjaardagsborrel 

            jarigen van mei welkom in het 

            animatielokaal 

14u00  Bal populaire (1ste verdiep) 

 

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

14u00  Geheugenspel (3de verdiep) 

 

 

10u00  Gebedsdienst                        * & ** 
14u00  Snoezelen 
14u30  Gebruikersraad 
            bewoners en familie welkom in de 

           feestzaal 

 

09u30  Marktbezoek bij goed weer 
10u00  De Gazet (gelijkvloers) 
14u00  Muzikale namiddag met leerlingen 
           Sint-Joris 
           leerlingen organiseren een muziek- 

           namiddag in de feestzaal² 

 

Vrijdag 19 mei 

Woensdag 24 mei 

Dinsdag 23 mei 

Maandag 22 mei 

Donderdag 25 mei 

Vrijdag 26 mei 

Maandag 29 mei 

Dinsdag 30 mei 

Donderdag 01 juni 

Vrijdag 02 juni 
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Welkom 

 

 

 

 

 

Overleden 

De Wilde Carmen 

k 305 

27 april 2017 

Baeck Walter 

k 012 

07 april 2017 

Claus Maria 

K 123 

10 april 2017 
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Kortvblijf 

 

 

 

 

 

Van Eynde Marie Louise 

k 130 

opname 03 april 2017 

11 april 2017, terug naar huis 

Thierens Jozette 

k 414 

03 april 2017, terug naar huis 

Vermeulen Clara 

k 414 

05 april 2017 

Verhelst Clara 

k 310KV 

opname 06 april 2017 

Van Daele Walter 

k 130 

opname 13 april 2017 
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Ik was er “geire” bij 
Maandag 27 maart : kaartspel 

Omdat het kaartspel bij onze bewoners in de smaak valt spelen we dit op re-

gelmatige basis. Ook wordt er hier naar gevraagd vanuit de interesses van onze 

bewoners. 

Dinsdag 28 maart : wandelmiddag 

Het was erg mooi lenteweer en de petanque-ers waren druk in de weer en 

daarom trokken we er per twee tegelijk op uit in onze voortuin om een kijkje 

te nemen, even in de zon te zitten of  een madeliefje te plukken. De forsythia 

stond prachtig te bloeien. En onze tuinmannen zorgen dat alles netjes spic en 

span in orde is ! 

Woensdag 29 maart : wafelbak jarigen 

Er was er maar ééntje beneden, Maria Maes, die jarig was. Dat hield ons niet 

tegen om eens lekker te bakken en te genieten. En dat dat deed Maria zelf niet 

in het minst … 

Vrijdag 31 maart : schoonheidssalon 

Het  schoonheidssalon is steeds een voltreffer. Dan wordt er ontspannen dat 

het een lieve lust is. Zoals altijd kregen we de hulp van Patricia en Fien de 

vrijwilligers.  Bedankt daarvoor!!!!!!!!!!!!!!!  Personeel dat passeerde kwam 

eens binnenkijken en zagen hoe onze bewoners lagen te genieten. Nadien 

sprak het personeel mij aan. ‘ Wanneer zijn wij aan de buurt ‘?  Onze bewo-

ners lieten verscheidene keren horen dat dit iets is waar zij van genieten. Dus 

gaan we dit  proberen van het regelmatig op de agenda te zetten. 
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Maandag 03 april :  film  en rijdend winkeltje 

Het werden wel drie filmpjes : ééntje over 10 beroemde Temsenaars, deeltje 2 

van Charlie Chaplin en het laatste stukje van ‘Temse vroeger en nu’ : echt mooi 

en om lang van te genieten. ’s Morgens kwam ons rijdend winkeltje langs, voor 

de eerste keer al deze maand. 

Dinsdag 04 april : Zangkoor en nagels lakken 

Tijd om nog eens te zingen vandaag en we worstelden ons in een goede drie 

kwartier door heel ons repertoire, dat we, zoals steeds afsloten met ‘Auf Wie-

dersehen’, ……… en dan gaan de handen spontaan omhoog ! 

Na het schoonheidssalon is het nog eens tijd om de nageltjes in een mooi kleur-

tje te zetten. Elke bewoner mag kiezen uit verschillende kleuren. Nadat ze 

hadden gekozen kunnen we aan het werk gaan. 

Woensdag 05 april : wandelmiddag en knutselen 

Omdat het bijna Pasen is gaan we vandaag schilderen, plakken en scheuren.  

We gaan eierdoosjes en een  schilderdoek schilderen. We laten dit eerst drogen 

om nadien alles in elkaar te kunnen knutselen. Zo bekomen we een mooi resul-

taat. Intussen was het weer buiten 

van dien aard om per twee en soms 

per drie eens rustig te genieten van 

de prille lentezon, de forsythia en 

alle andere bloemetjes die uitko-

men. 
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Donderdag 06 april : snoezelen 

Een drietal residenten kwam ontspannen en relaxen in de snoezelruimte in het 

ergotherapielokaal. 

Vrijdag 07 april : rolstoelbeheer 

Er was behoorlijk wat onderhouds- en wisselwerk aan de rolstoelen en tussen-

door konden we ook een hoorapparaatje herstellen bij Lucienne …….. ‘even Er-

go bellen ….’ en alles komt goed. 

Vrijdag 07 april : optreden orgelist 

Vandaag was het optreden een beetje anders dat we gewoon waren. Franky 

werd begeleid door Manuella die afkomstig is van Wolvertem. Zij heeft een vi-

suele beperking. Vroeger volgende Manuella les aan de academie van Turnhout 

waar zij  Franky heeft leren kennen.  Voor Manuella was het de eerste keer dat 

ze voor een publiek speelde dus ze was wel een beetje zenuwachtig.  Maar zo-

dra zij begon te  spelen kon je er niks van merken. Het werd heel stil in de 

zaal, sommigen pinkten zelfs een traantje weg. Nogmaals bedankt aan Franky 

en Manuella en tot volgende keer. 

Maandag 10 april : Uitstap bibliotheek van Beveren 

Vandaag gaan we eens in de boeken van de bibliotheek neuzen. We werden ver-

wacht omstreeks 14 u door Mireille die ons eerst een  woordje uitlag gaf. De bi-

bliotheek van Beveren bestaat ondertussen al 8 jaar en is heel ruim en licht. 

Onze bewoners waar erg onder de indruk. Tijdens de rondleiding zagen we een 

groot kleurrijk venster dat was geschilderd door de kustacademie van Beveren. 

Mooi, Mooi!!! Naarmate we verder gingen met de  rondleiding kwamen we in 

een grote leesruimte waar iedereen terecht kan om de krant of een dagblad te 

lezen. Zelfs beschikken ze over een leerruimte dat voorzien is voor de studen-

ten om te leren  tijdens de examen. 
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Als de rondleiding afgelopen was gingen we een koffie en een pannenkoeken 

consumeren in het cultuur café. Dat bevindt zich in het gebouw van de biblio-

theek. Als onze koffie en pannenkoek op wass hadden we nog tijd om in het 

park van Cortewalle een korte wandeling te maken. Een beetje bewegen na dat 

lekker smullen kan nooit kwaad. Dit was voor onze residenten weeral een leu-

ke, leerrijke dag. 

Dinsdag 11 april : modeshow Dimoda 

Vele bewoners, familieleden en bezoekers waren welkom op de modeshow van 

Dimoda dat doorging in de cafetaria. Ze brachten een lente- zomer collectie 

mee en dit alles werd getoond door 2 modellen.  De twee dames toonden vele 

mooie ensembles. Nadien werd dit natuurlijk beloond met een verdiend ap-

plaus! Na de show was er de mogelijkheid om vrijblijvend te passen en…. te ko-

pen. 

Woensdag 12 april : Borrel jarigen 

Een borreltje gaat er bij ieder van onze residenten al wel in. De jarigen van de 

maand april werden die dag gevierd. Wat heen en weer gebabbeld en op zo’n 

momenten komen er heel wat herinneringen naar boven van lang geleden. Aan 

allen nog een gelukkige verjaardag. 

Dinsdag 18 april : reminiscentie en Paasmis 

Een erg druk bijgewoonde Paasviering was het vanmor-

gen, met veel muziek en zang en in ‘plechtige’ concele-

bratie, voor de gelegenheid met onze Diaken, Roger en 

Pastoor Lambert Lwamba. 



26  Babiel - mei 2017 

W
Z
C
 't

 B
la

u
w

h
o
f 

 

We gaan onze herinneringen nog eens bovenhalen hoe het was om kindjes in 

huis te hebben? Hoe was het vroeger en hoe gaat het nu. Dat zijn verhalen 

waar we allemaal iets over kunnen vertellen.  Zoals het spreekwoord zegt! Klei-

ne kindjes kleine zorgen, grote kindjes grote zorgen!!!! 

Woensdag 19 april : beweging, beweging … en BIB 

Meggy van de Bib kwam vandaag rond i.p.v. maandag vanwege Paasmaandag, 

dat een vrije dag was. Als dit Babieltje uitkomt zullen onze nieuwe residenten 

zeker een bezoekje krijgen en kunnen ze zich, zo gewenst opgeven als vaste le-

zer !!! Wij hebben ‘Voor elk wat wils’. Volgende week is het de week van de 

valpreventie. Dus dacht ik we gaan onze bewoners in topvorm proberen krij-

gen. De meeste van hen doen de oefeningen goed mee. Bewegen mag maar het 

moet ook nog leuk blijven. 

Donderdag 20 april : Wafelenbak Okra 

Vrijdag 21 april : Marktbezoek 

De weergoden waren niet goed gezind om een marktbezoekje te brengen. Dus 

gingen we over naar plan B, de Carrefour in Burcht. Daar is het warm en je kan 

er ook van alles verkrijgen. 
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Vrijwilligersnieuws 
Onze vrijwilligers genoten mee van de kaas- en wijnavond en hielpen en helpen 

steeds meer bij de vele extra’s die we voor onze residenten organiseren. Intus-

sen kijken we in de verte al uit naar onze Ronde Van Steenrijk, dus het is het 

moment om de training aan te vatten …….. en Marita Mees, echtgenote van on-

ze Diaken André de Sloover, meldt zich ook aan als vrijwilligster. 

 

Even over denken 
De lente is volop in het land. ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Dit vers is  

eigenlijk het begin van een lang boek, maar mei is voor ons ook de periode dat 

we weer stilaan volop kunnen genieten van een warm zonnetje, een leuke uit-

stap naar buiten of een partijtje pétanque met ons vast clubje in de voortuin. 

Een beetje voorzichtig bruinen in onze binnentuintjes of achter jullie raam. We 

zetten de maand april speciaal in het teken van de valpreventie en wat jullie 

er allemaal aan kunnen doen om dat te voorkomen : daarvoor hadden we zoals 

ieder jaar onze valpreventiequiz met een spannend parcours waar jullie zelf 

wat kunnen ervaren hoe het is als …. je niet goed oplet, bv. in het donker. In 

april moesten we toch ook afscheid nemen van enkele residenten die we in stil-

te meedragen in ons hart. In mei worden we steeds actiever : kijk maar op de 

kalender !!! De derde week van mei hebben we voor jullie een grote verrassing. 

En begin juni, op donderdag  de achtste, gaan we op grote uitstap : een datum 

om zeker vrij te houden !!! En hebben jullie ook zo genoten van de bloesems 

aan de grote kersenbomen in de schapenwei ?  
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Agenda WZC ‘t Blauwhof 

 

          Feest van de arbeid 

 

14u00  Turnen met het 5de leerjaar 

 

14u00  Sjoelen 

14u00  Muziekmatinee (living gelijkvloers) 

 

14u00  Schoonheidssalon 

 

09u00  Rijdend winkeltje 
10u15  Bibliotheek 
14u00  Kamerbezoek 

14u00  Ergowerkjes (gelijkvloers) 

 

10u45  Gebruikersraad 

14u00  Bewegen  

15u00  Zangkoor (gelijkvloers) 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Wandelen  

 

14u00  Voorlezen (Podium) 

 

14u00  Koekjes bakken 

 

14u00  Rolstoelfiets 

14u00  Megabingo 

 

14u00  Rolstoelfiets 

14u00  Rolstoelbeheer 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Rolstoelfiets 

14u00  Reminisceren (gelijkvloers) 

 

14u00  Rolstoelfiets 

14u00  Wafelbak jarigen (gelijkvloers) 

 

09u00  Markt 

14u00  Rolstoelfiets (einde) 

 

10u15  Bibliotheek 
14u00  Uitstap Gaverland 

14u00  Snoezelen (gelijkvloers) 

 

14u00  Wafelbal jarigen 

14u00  Clown ... 

 

10u30  Gebedsdienst 

14u00  Rijdend winkeltje 

14u00  Voorlezen 

 

          Hemelvaart 

 

          Rustdag 

 

14u00  Huishoudelijke (gelijkvloers) 

 

14u00  Muziek matinee (cafetaria) 

 

14u00  Optreden Turnsport 

Donderdag 11 mei 

Woensdag 10 mei 

Maandag 08 mei 

Maandag 15 mei 

Dinsdag 02 mei 

Donderdag 18 mei 

Dinsdag 09 mei 

Vrijdag 12 mei 

Maandag 01 mei 

Woensdag 03 mei 

Dinsdag 16 mei 

Woensdag 17 mei 

Vrijdag 05 mei 

Dinsdag 23 mei 

Woensdag 24 mei 

Donderdag 25 mei 

Vrijdag 26 mei 

Vrijdag 19 mei 

Maandag 22 mei 

Maandag 29 mei 

Dinsdag 30 mei 

Woensdag 31 mei 
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Jarigen in mei 

 

 
 

 

Overleden 

 

14u00  Wandelnamiddag 

 

14u00  Snoezelen 

 

           Pinksteren 

Donderdag 01 juni 

Vrijdag 02 juni 

Zondag 04 juni 

Wagemans Adrienne K 158 12 mei 89 jaar 

Geerinck Marie Jeanne K 025 18 mei 83 jaar 

Leeman Eugenie K 024 18 mei 81 jaar 

    

De Wachter Francine K 141 04 juni 86 jaar 

Springer Hanna (Dora) 

k 147 

02 april 2017 

De Group Juliette 

k 134 

07 april 2017 

Mys Wilfried 

k 008 

10 april 2017 

De Buyser Christiana 

k 012 

12 april 2017 
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Welkom 
 

 

 

Springer Hanna (Dora) 

k 147 

27 maart 2017 

Malfliet Elza 

k 140 

19 april 2017 

De Kuyffer Simonne 

k 134 

20 april 2017 

Van Bogaert Camillus 

k 012 

24 april 2017² 

Van Damme Amelia 

k 147 

07 april 2017 
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Jarigen in mei 
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Vermeulen Julia Flat 130 07 mei 84 jaar 

Bollaert Annie Flat 251 13 mei 83 jaar 

Van Raemdonck Maria Flat 124 23 mei 83 jaar 

Kegels Hendrik Flat 244 24 mei 85 jaar 

Scheppers Lisette Flat 240 24 mei 87 jaar 

De Wilde Liliane Flat 133 30 mei 73 jaar 

    

Soet Jozef Flat 246 04 juni 89 jaar 
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Een woordje van Kristof …. 
 

Dag van de arbeid, Moederdag, onze heer hemelvaart, as-

pergeseizoen, communiefeesten, lentefeesten, volop len-

te, heerlijk geurende meiklokjes.  Een maand vol feesten, 

feestdagen, lente- en vakantiekriebels.   

 

Daarover wil ik het eigenlijk graag hebben, over ‘met vakantie gaan’.  Want zeg nu 

zelf, iedereen verdient toch wel eens een weekje vakantie.  Even er tussen uit, 

even de dagdagelijkse sleur achter je laten, de batterijen opladen zelfs al ben je 

al met pensioen of zit je door omstandigheden thuis.   

 

En toch is het voor veel mensen behoorlijk lastig om met vakantie te gaan.  Omdat 

vervoer een obstakel is.  Omdat allergie, ziekte of beperking om iets extra vraagt. 

Omdat psychische kwetsbaarheid om een prikkelarme omgeving vraagt. Omdat je 

liever in gezelschap reist omdat …. 

 

Hiervoor bestaat Vakantieschakel.  Dit is een website 

op internet waar 650 toeristische aanbieders en 

meer dan 1000 sociale organisaties de krachten bun-

delen om iedereen die wil maar een obstakel er-

vaart, met vakantie te laten. 

 

Een voorbeeld:  een alleenstaande vrouw met een fysieke handicap boekte een 

verblijf in een toegankelijk Hostel in een Vlaamse stad. Nu wil ze graag iemand 

vinden die met haar naar het concert van haar dromen wil. Vakantieschakel 

spreekt mensen in het netwerk aan om hier voor te zorgen. 

 

Waarom maak ik hier reclame voor?  Omdat de vakantieschakel 

wordt voorgesteld in ’t Achterpoortje op 4 mei in de namiddag.  

Iedereen is welkom op deze inspiratiesessie over ‘met vakantie 

gaan’.  Een echte aanrader. 

 

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

 

28 maart Crea paasversiering  
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30 maart Bingo  

 Een speciale editie met een journalist van De Morgen die kwam onder-

zoeken of Bingo verslavend was.  Daags nadien stond er een paginagroot 

artikel in De Morgen over Bingo spelen in ’t Achterpoortje te Temse; 

 48 deelnemers hebben we geteld zonder de journalist en de fotograaf van 

de krant; 

 

31 maart Toneelstuk Trap niet in de val 

 Slechts 1 toeschouwer vond de weg naar De Reiger.   Dankuwel Lilliane 

Remon om er te zijn! 

 De afwezigen hadden zoals dikwijls toch weer ongelijk.  Het toneelstuk 

was grappig, goed gespeeld en leerrijk. Veel tips gehoord om vallen te 

voorkomen.  
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April 

Paasontbijt 

 Uiteindelijk waren we nog met 63 eters ter plaatse voor een prachtig en 

lekker buffet.   

 Er werd gesmuld van koffiekoekjes, omelet, spek, hesp, kaas, choco confi-

tuur,  
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Crea Bloemen maken en flesjes bekleden 

 6 enthousiaste deelnemers. 

 Fleurig resultaat van kleurrijke, onderhoudsvrije, bloemenboeketjes. 

 Prachtig beklede vaasjes. 
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Activiteit in de kijker 
 

Vergeet jij wel eens wat?  

Oefen je geheugen in groep 

Iedereen vergeet wel eens wat maar je kan dit tot een mini-

mum beperken. De beste remedie tegen vergeetachtigheid is 

het gebruiken van het geheugen zodat het fit blijft, net als je 

lichaam. 

Daarom organiseren we vanaf donderdag 18 mei om 

de 2 weken speelse geheugentrainingen van 10 uur tot 

11 uur.  Door middel van geheugen spelletjes in groep, 

hou je je geheugen fit in fijn gezelschap.   

De trainingen worden voorbereid door Marina Bradley 

en Godelief Van Dender, 2 enthousiaste vrijwilligsters 

van ’t Achterpoortje.  Ze halen de mosterd bij de ‘Hou je geheugen fit’ infor-

matiesessie van eind januari in ’t Achterpoortje en het programma ‘Max geheu-

gentraining’ van op de Nederlandse TV. 

We stellen met deze oefensessies drie doelen voorop: 

 Oefenen van het geheugen 

 Plezier maken 

 Andere mensen ontmoeten 

De trainingen zijn gratis en vinden plaats op donderdag 18 mei,  1 juni, 22 
juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus in ’t Achter-
poortje.    



38  Babiel - mei 2017 

L
D

C
 't

 A
c
h
te

rp
o
o
rt

je
 

 

Agenda LDC ‘t Achterpoortje 

 

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 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

10u00 tot 11u00  Stoelyoga les 9  € 2,50 

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 8  € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 8  € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

14u00 tot 16u30  Confort Plan infosessie 

                          over gezondheid en 

                          slapen 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

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

 

09u00 tot 10u00  Zitturnen les 9  € 2,50 

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 9  € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness! 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

14u00 tot 16u30  Accordionist 

                          Hugo Moeskops 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting  € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 16u30  Film : Charlie Chaplin 

 

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

10u15 tot 11u15  Turnen voor ouderen 

                          les 10  € 2,50 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

Woensdag 03 mei 

Donderdag 04 mei 

Dinsdag 02 mei 

Woensdag 10 mei 

Dinsdag 09 mei 

Dinsdag 23 mei 

Donderdag 18 mei 

Maandag 08 mei 

Donderdag 11 mei 

Maandag 22 mei 

Vrijdag 19 mei 

Dinsdag 16 mei 

Woensdag 17 mei 

Maandag 15 mei 

Vrijdag 12 mei 

Woensdag 24 mei 

Vrijdag 05 mei 
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Vrijdag 26 mei 

Donderdag 25 mei 

Woensdag 31 mei 

 

              Hemelvaart (gesloten) 

 

              Brugdag (gesloten) 

 

14u00 tot 17u00  Kaarting € 1,50 

14u00 tot 17u00  Rummikub 

 

14u00 tot 17u00  Breiclub 

 

10u00 tot 11u00  Hou je geheugen 

                          fit-ness! 

14u00 tot 16u30  Bingo (mei) € 0,50/kaartje 

 

09u00 tot 11u00  Babbelonië 

            Interculturele vorming, cursus 

            en workshop met Dianne Nuyts 

 

             Pinkstermaandag (gesloten) 

 

14u00 tot 16u00  Presentatie bouwplannen 

                          nieuw LDC 

                          door secretaris 

Maandag 29 mei 

Donderdag 01 juni 

Vrijdag 02 juni 

Maandag 05 juni 

Dinsdag 06 juni 
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